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مناسبة للدراسني، كتب وجود عدم العلوم الرشعية مناهج تعليم بعض تعاين
فقال:» الباحثني أحد إليه أشار ما وهذا منهم، املبتدأين بخاصة

هي: وقواعد أسس ثالثة عىل ترتكز التعليمية العملية أن معلوم

املعلم. .١
املتعلم. .٢

الكتاب. .٣

يكون أن والبد التعليمية، العملية  يف األساس  الثالث املحور هو  فالكتاب
وبدد جمهودات التعليمية أعاق العملية ونفسياً، وإال لغوياً وثقافياً للدارس مناسباً

واملتعلم. املعلم

من عدد برزت يف ومؤلفات وكتب بذلت، جمهودات كبرية له فهناك حيمد ومما
سعود، واإلمام وامللك أم القر جامعة سيام املختلفة، اململكة جامعات يف املعاهد
الكتب هذه تزال ال املنورة، ولكن باملدينة اإلسالمية واجلامعة سعود، بن حممد 
أو يف جمال تعليم اللغة كان ذلك سواء تنقيح، وإىل نظر، إعادة إىل حتتاج واملذكرات

الرشعية(١). العلوم جمال يف

~ «األصول عثمني بن حممد الشيخ كتاب سوف أدلل عىل أن هذه الورقة يف

     

العربية بغري الناطقني للمبتدئني الرشعية العلوم معلمي تواجه التي والصعاب العوائق أهم من مقالة (١)
. www.islamadvice.com املوقع: ينظر لألمني احلاج حممد
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والداه، رباه

علم ـ يف ـ أيضاً املتن بل العمدة يكون ألن الكتب أنسب األصول» هو علم من
الفقه. أصول علم يف الفقه للمبتدأين أصول

نموذجاً». علم األصول «األصول من التأليف كتاب عثمني يف الشيخ ابن منهج

     

اختصار يعني الرشعية للمبتدأين العلوم مواد تدريس أن البعض عند يتبادر قد
قد الذي املنهج وهذا فهمها. يف صعوبة الطالب فيها جيد قد التي املباحث كثري من
طالب حق يبخس لطلبتهم تدريسهم يف الرشعية املدرسني للعلوم بعض يتخذه
فال يمكن باملادة التام اإلملام يفقدهم وبالتايل باملادة العلم متام من املبتدئن العلم
تأسيسهم فالذي املقرر منذ املادة مواد بجميع حيط مل إذا املادة يف يتفوق أن للطالب
األصول» أال  علم كتابه «األصول من ~ يف العثمني الشيخ منهج من وهو أراه
األصول حتى ولو بعلم تعلق هلا التي من املباحث مبحث أي الطالب يفوت عىل

حيذف. مجيع من يدرك خري قليل أن فأر اليسري الوجيز منه الطالب أخذ
األصول  يف كتابه، من موجزا فصال أدرج قد ~ نجد الشيخ املنطلق هذا من
لكي بأكمله اليسري الفصل هذا أورد سوف العلم» باب «سامه األصول، علم من

 ~ الشيخ قال االختيار واإلبداع. حسن الشيخ املبدعة يف منهجية عىل منه ندلل
أكرب الكل أن كإدراك إدراكاً جازماً؛ عليه هو ما عىل اليشء إدراك العلم: «تعريفه:

العبادة. يف اجلزء، وأن النية رشط من
البسيط»، «اجلهل ى ويسمّ بالكلية اإلدراك عدم اليشء»؛ «إدراك بقولنا: فخرج

أدري. ال فيقول: بدر؟ غزوة كانت متى يُسأل: أن مثل
ى ويسمّ عليه، هو ما خيالف وجه عىل إدراكه هو عليه»؛ «عىل ما وخرج بقولنا:
من الثالثة السنة فيقول: يف بدر؟ غزوة كانت متى يُسأل: مثل أن املركب»، «اجلهل

اهلجرة.
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حيتمل بحيث جازم، غري إدراكاً اليشء إدراك جازماً»؛ «إدراكاً بقولنا: وخرج
عنده ترجح إن علامً. ثم فال يسمى ذلك أدركه، الذي الوجه غري يكون عىل أن عنده

فهو شك. تساو األمران وإن هم، وَ واملرجوح ظن فالراجح االحتاملني أحد

كاآليت: باألشياء أن تعلق اإلدراك وهبذا تبنيّ

إدراكاً جازماً. عليه ما هو عىل اليشء إدراك وهو علم؛ ـ ١
بالكلية. اإلدراك عدم وهو بسيط؛ جهل ـ ٢

عليه. هو ما وجه خيالف عىل إدراك اليشء وهو مركب؛ ـ جهل ٣
ضد مرجوح. احتامل مع اليشء إدراك وهو ظن، ـ ٤
راجح. ضدٍّ احتامل مع إدراك اليشء ـ وهم، وهو ٥
مساو. ضدٍّ احتامل مع اليشء إدراك وهو ـ شك، ٦

 

ونظري. قسمني: رضوري إىل العلم ينقسم

من  إليه يضطر بحيث فيه رضوري�ا، املعلوم إدراك ما يكون فالرضوري: ـ ١
حممداً وأن حارة، النار وأن اجلزء، من أكرب بأن الكل استدالل؛ كالعلم وال نظر غري

اهللا. رسول

الصالة»(١). يف كالعلم بوجوب النية واستدالل؛ نظر إىل حيتاج ـ والنظري: ما ٢
توصيل فن يف إبداعية دالالت من الكثري ولكن حيمل يسري نص السابق فالنص
األمثلة برضب املنطقي باملصطلح وترصف  فريد  بوضوح العلم لطلبة املعلومة 
املقدمة ألن  العلم  طالب ذهن يف املعلومة لتستقر العقلية  األمثلة مع الرشعية 
العلم طالب عون إدارجها الغاية من كانت علم أصول مع أدرجت التي املنطقية

     

هـ. عام ١٤٢٦ اجلوزي طبعة دار نرش من ١٦ الكتاب ١٥ـ صفحة (١)
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علم إدخال علم يف منها املقصود وليس الرشعي للنص ضبط الفهم عىل الرشعي
واحد، وقت يف لواحد منهام إتقانه وعدم الطالب ذهن إىل تشتت يؤدي سوف وإال

املقارن، ابن رشد(١). تدريس الفقه يف األوىل املنهجية صاحب قال كام

«كالعلم  بقوله للرضوري متثيله يف ~ الشيخ استعامل الكريم أخي فلحظ
الشيخ أن اهللا» كيف رسول حممداً وأن حارة، النار وأن اجلزء، من الكل أكرب بأن
وانظر  اهللا. Sرسول بأن حممدا  الرشعية باألمثلة العقلية األمثلة ع شفّ ~
اإلسالمية الثقافة مفردات من البسيط واجلهل املركب باجلهل مثل كيف أيضاً ـ ـ
عىل األمثلة العقلية الشيخ اقترص فلو الرشعية العلوم يف كل طالب لد املعلومة
يستفد ومل املعقدة العقلية األمثلة لفهم الطالب وتشتت ذهن الطالب ملا استوعب

. أصول الفقه منهج علم يف فهم منها

مل  فهو العلم باب إدراج يف ~ الشيخ من التصنيف إبداع ـ أيضاً ـ واحلظ
ـ  مثل الغزايل يف علم األصول ـ األوائل املصنفون األول كام عمل يدرجه يف الفصل
لو ~ ألنه منه احلكمة غاية يف وهذا املنطقية املقدمة مسمى عليه يطلق وأيضاً مل
أجل من أوال العلم طالب لنفر منه املنطقية املقدمة وسامه األول الفصل يف أدرجه

الفصل. ـ من صعوبة أيضاً ـ ولنفر العلم طلبة بعض التي قد يستنكفها التسمية

هذا قدم لو أنه للفصل الشيخ تأخري من أتوخاها أخر حكمة تعليمية وهناك
اإلمام مقولة وأكد املنطقة املقدمة من قدر لرفع الكتاب مقدمة يف وجعله الفصل
بعلومه يثق  ال به حيط من مل وأن باملنطق العلم طالب إحاطة يف وجوب الغزايل
العلم املبتدأ  حاجة طالب إليه متس ما عىل واقترص أخر قد ~ فالشيخ أصال(٢).

.٣٨ صفحة احلفيد حممد بن رشد الوليد الوليد أليب خمترص املستصفى أو الفقه أصول يف ينظر الرضوري (١)
بريوت. اإلسالمي، الغرب دار طباعة ١٩٩٤م، «الطبعة األوىل العلوي الدين مجال وحتقيق : تقديم

دار قرطبة. الطبعة السادسة ” الفقه أصول يف الوجري زيدان» عبدالكريم د. كتاب ينظر: فهارس (٢)
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أو األصوليني السابقني علامء عند نجده ما نادر املنهج الفقه.وهذا أصول علم يف
املعارصين. حتى

مثل الرشعية العلوم  لطلبة مؤلفاهتم يف املعارصين املؤلفني  بعض ـ فمسلك 
كتابه ابتدأ  الذي زيدان. لعبدالكريم  الفقه» أصول يف  «الوجيز الشهري الكتاب
فصل. أية يعقد هلا ومل الوجيز كتاب يف البتة املنطقية املقدمة وألغى احلكم بمباحث

ووضوح الشمولية مثل  الشيخ منهجية خلصائص بيان من عرضه سبق وما
حتلييل تأكد حني رسورت التحليل، فكم مفهوم مقترصاً عىل يكن أمراً العبارة.. مل
ـ  جنانه فسيح ~ وجزاه ـ نفسه  الشيخ كالم من باملنطوق الشيخ منهجية يف
بالتقرير الرشح كان «وملا املستقنع عىل زاد املمتع الرشح كتابه مقدمة يف قال فقد
واستيعاب العبارة؛ األلفاظ؛ وحترير انتقاء حيث من بالتحرير؛ الرشح يساوي ال
وقد وترتيبه. وهتذيبه الكتاب، يف النظر إعادة الرضوري من أنَّ تَبنيَّ املوضوع؛
إليه، احلاجة تدعو ما وزدنا إليه، تاج حيُ ـ؛ فحذفنا ما ال احلمد وهللا ـ فعالً ذلك تمَّ

عليه(١). كان ما وأبقينا الباقي عىل

الدروس. يف التأليف والرشح العثمني بني الشيخ عند املنهج يف فرق هناك فإذا
كام ـ املوضوع واستيعاب العبارة وحترير األلفاظ  انتقاء  من فيه البد فالتأليف

ـ. الثاين النموذج يف أكثر سيتضح

نفوذ،  أو انتفاء، أو أمارات، لثبوت من الشارع وضعه «األحكام الوضعية: ما
إلغاء. أو

والفساد. الصحة ومنها:
املرض. من السليم لغة: فالصحيح ـ ١

     

 . ١٤٢٢ هـ األوىل الطبعة ، ابن اجلوزي دار النارش الكتاب مقدمة ينظر (١)
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عقداً. أم عبادةً كان عليه آثار فعله ترتبت ما واصطالحاً:
الطلب. به وسقط الذمة، به برئت ما العبادات: من فالصحيح

عقد  عىل امللك كرتتب وجوده؛ عىل آثاره ترتبت ما العقود:  من  والصحيح 
ـ. مثالً ـ البيع

موانعه. وانتفاء رشوطه إال بتامم صحيحاً اليشء وال يكون
وواجباهتا. وأركاهنا رشوطها تامة وقتها يف بالصالة يأيت أن العبادات: ذلك يف مثال

موانعه. مع انتفاء رشوطه املعروفة تامة بيعاً يعقد أن العقود: ذلك يف ومثال
الصحة. امتنعت املوانع من د مانع جِ أو وُ الرشوط، من رشطٌ قِد فإن فُ

طهارة. بال يصيل أن العبادة: يف الرشط د قْ فَ مثال
يملك. ال ما يبيع أن العقد: يف الرشط فقد ومثال

النهي. وقت يف مطلق يتطوع بنفل أن العبادة: يف املانع وجود ومثال
الثاين  ندائها ، بعد اجلمعة شيئاً تلزمه من يبيع أن العقد: يف وجود املانع ومثال

يباح. وجه ال عىل
وخرساً. ضياعاً الذاهب لغة: الفاسد

أم عقداً. كان عبادةً عليه فعله آثار ترتتب ال ما واصطالحاً:
قبل وقتها. كالصالة الطلب؛ به يسقط وال الذمة، به تربأ ال ما العبادات: من فالفاسد

املجهول. ال ترتتب آثاره عليه؛ كبيع ما والفاسد من العقود:

ي تعدِّ مِنْ ذلك  ألن م؛ حمرّ فإنه والرشوط والعقود  العبادات من فاسد  وكل 
رشوطاً  اشرتطوا من عىل Sأنكر النبي وألن هزؤاً،  آياته واختاذِ اهللا، حدود

موضعني: يف إال واحد بمعنى والباطل والفاسد اهللا. كتاب ليست يف

التحلل قبل املُحرمِ فيه ما وطئ الفاسد بأن بينهام  قوا فرّ اإلحرام؛ يف  األول:
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عن اإلسالم. فيه ارتد ما األول، والباطل

كالنكاح فساده يف العلامء ما اختلف بأن الفاسد بينهام فرقوا النكاح؛ يف الثاين:
املعتدة(١). كنكاح بطالنه عىل أمجعوا والباطل ما ويل، بال

الصحة  ~ مبحث الشيخ استوعب كيف بصريتك ـ ـ سدد اهللا معي انظر
التطبيقات واستثناء العملية األمثلة رضب مع صحفتني  من أقل يف والبطالن
والالتفات غموض وال فيها ال لبس بعبارات رشيقة الفقهية الفروع يف املخالفة
أخر معاين يف القارئ ذهن ليشغل هو فضفاض  للعبارة فال مصمم املعنى بل
أصول لعلم متنا أن يكون يصلح ـ بحق ـ فالكتاب له. املراد ليمنع املعنى والضيقا
قياس األوىل نتاجه: ألن هبا الناطقني لغري أو العربية ـ سواء للناطقني باللغة الفقه
األوىل فمن بالعربية للناطقني سهلة ومستوعبة عباراته الفقه أصول متن كان إذا
ألن احلاجة أقول: إن بل صحيح. الناطقني هبا والعكس هو لغري كذلك يكون أن
الفقه أصول لعلم متنا األصول» علم من «األصول العثمني الشيخ كتاب يكون
أن طالب العلم جيب عىل التي أوىل العلوم من الفقه أصول علم ألن أشد للمبتدأين

الفقهية. امللكة الفروع وتكونت لديه فهم األصول ـ فهم فمن فهمها يستوعب

مقررة  كانت التي متونه أهم أن الفقه  أصول  علم أصابت التي فاملشكلة
الكتاب هذا للسبكي»  اجلوامع «مجع  كتاب هو الفقه أصول علم يف للدارسني 
األقاويل بعبارة مجع عن عبارة كان األزهر لطلبة جامع قرون لعدة مقرراً الذي ظل

.(٢) سامعاً وال قارئاً تفيد ال

خيتار  اجلوامع مجع كتابه: يف كان ~ السبكي أن ذلك يف  السبب ويرجع

     

.١٣-١٤٦ السابق املرجع (١)
١٩٦٥م، اخلامسة ١٣٨٥هـ  ـ الطبعة ١٠ صفحة بك احلرضي للشيخ: حممد كتاب أصول الفقه (٢) ينظر

مرص. ،الكرب التجارية املكتبة
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أوال. للفهم مالئمة لتكون االعتبار دون األلفاظ انتقاء

العبارة السهلة املعارصة األصولية املؤلفات مستدرك بوجود عىل يستدرك قد
للزحييل(١)  الفقه أصول الوجيز يف و خالف لعبدالوهاب الفقه أصول كتاب مثل

وزيدان.

األحيان من كثري  يف  لكن ـ  أحياناً ـ العبارة سهلة الكتب  تلك نعم فأقول:
تستطرد.

أر فال متوناً تكون أن لكن رشوحاً تكون تصلح أن الكتب فهذه وتسهب
فاملتون العلوم الرشعية أمهية املتن يف عن اليوم غافل وال يغفل لذلك. صالحيتها
األصول كتاب يف كام فهمها وشموهلا وسهولة دقة العبارة من حيث رشوطها بتوفر
أمهية مثل الطالب ذهن يف املعلومة رسوخ يف كبرية أمهية ـ هلا األصول علم من ـ

اجلذور لرسوخ الشجر.

سوف احلفظ وليس جمرد تاماً فهامً العلمي املتن من فهم العلم طالب متكن إذا
املستقبل يف يشوهبها ال ذهنه يف راسخة  تبقى التي الثابتة  اجلذور  مثل له تكون
علم طالب فكل الزمني. التباعد بسبب النسيان يطوهيا أو للامدة املعريف الرتاكم
ـ مثالً ـ علم األصول يف متنا استوعب فإذا العلم تأسيس بمرحلة يعمر ـ الحمالة ـ
املتن هذا  له يكون فسوف األصول» علم من العثيمني «األصول الشيخ ككتاب
فإذا التأسيس مرحلة بعد املادة العلمية عليه تكاثرت لو حتى للشجرة مثل اجلذور
الفقه فسوف يستطيع فهم أصول  فهم متن يف املتمثلة حمكمة قوية اجلذور كانت
أمثلها والتي وتشعبها املادة مهام كثرت عليه تفاريع بسهولة وحتصلها العلمية املادة
بعد تأسيسه وأينع املبتدأ قوية محلتها جذور كانت فإذا واألوراق، األغصان بكثرة

١٤١٩هـ  ـ األوىل الطبعة إعادة الفكر، دمشق، دار الزحييل كتاب الدكتور االطالع سبيل عىل ينظر  (١)
١٩٩٩م.
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املبتدأ محل يستطع مل واهية أو اجلذور ضعيفة كانت فريدة.. وإذا علمية بثامر حني
املادة. لفهم له أكثر مشوشا التوسع كان ربام بل واستيعاهبا املادة بفهمها هذه

يقع ال لكي املخالفة التطبيقات بعض عىل والفقه والتنبيه الفقه أصول بني الربط
الفقهية. األصول من لبس الطلبة يف

السخاء  والفقه نجد األصول علمي يف بحرا فياضا ~ كان الشيخ العثمني ملا
يستأثر أهل العلم لكي تكون له خاصية أو عىل طالبه عىل أبدا اليبخل به العلمي

دوهنم. هبا

الشيخ كان كتاب لو نوادر املسائل حتى عىل الطلبة ينبه الشيخ نجد هنا ومن
الفقهية باألصول الطالب ثقة زعزعة ألن للمبتدأين خمترصا الفقه أصول علم يف
أصول علم صحة توهن قد األصولية املدارس ألحد املؤلف إليه ذهب أولرأي
نفسية سيئني عىل أثرا هلام باملصنف فذاكا العلمية الثقة توهن قد أو املبتدأ لد الفقه
يف أن الفاسد والباطل املتكلمني مدرسة رأي تبنى السابق يف النص فالشيخ املتعلم.

أمرين: واإلطراد العموم هذا من استثنى أنه إال حكمها واحد

التحلل قبل املُحرمِ فيه ما وطئ الفاسد بأن بينهام  قوا فرّ اإلحرام؛ يف  األول:
عن اإلسالم. فيه ارتد ما األول، والباطل

كالنكاح فساده يف العلامء ما اختلف بأن الفاسد بينهام فرقوا النكاح؛ يف  الثاين:
املعتدة. كنكاح عىل بطالنه أمجعوا ما والباطل بال ويل،

العقلية عىل ـ أيضاً ـ  دليالن واإلطراد العموم من السابقان  فالتخصيصان
للشيخ. اهللا وهبها التي واألصول الفقه اجلامعة بني االستقرائية

       

لعلم  مانع جامع متن تصنيف يف أبدع قد ~ الشيخ إن كيف سبق رأينا فيام

     



٢٢٦٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

مبدعا العلمية) كان (الدروس املسموع يف الشيخ إن ـ أيضاً ـ وسنر أصول الفقه
منهجا منها ليسخرج دروسه مجيع تستقرأ ~ يستحق أن فالشيخ اإلبداع غاية
ثم ـ أوالً ـ هللا والفضل طالبه. الفقهية لدي امللكة تكوين يف املعلم دور يف متكامال
منه ليستفيد اإللكرتوين الشيخ موقع أنشأوا الذين هؤالء هبم وأعني الشيخ ملحبي
الصوت وضوح فيها توافر الدروس تلك معظم أن اهللا فمن فضل طالب العلم
عرب ـ اهللا بإذن ـ يستفيد األمة منها سوف دروس الشيخ ألن فضل اهللا وهذا من
العلمية امللكات التدريس وصنع يف إماما ~ كان الشيخ القادمة.ألن األجيال
لنخرج والبحث التنقيب سو ـ الباحثني معرش ـ علينا فام الرشعية العلوم لطلبة

دروسهم. يف الرتبويون الفريد ليسفيد منه املنهج لألمة هذا

    

الصيام  مفسدات حديثه عن الصيام كان مفسدات ~ عن الشيخ تكلم حني
تعرض لكن حني كثرياً طالبه املسائل يف تلك يناقش مل ورشب.. أكل من املعتادة
بل أسئلتهم ويكثر من للنقاش املسألة يطرح نجد الشيخ النازلة الصيام ملفسدات
النقاش فيها من البد نازلة املسألة ألن  املسألة رأهيم يف ليبدوا عليهم يلح أحيانا

النازلة. املسألة يف الشيخ رأي وجهة أيضاً ـ ـ ويعرفوا املسألة يتصوروا حتى

         

لدراسات  سواء كانوا مدرسني املدرسني بعض من حال األمة ابتليت به مما 
جمازا عليهم أطلقت هلم تدريسهم يف  طالهبم مع  البكاريوس  أوملراحل العليا 
املعلم ألن هلم املجازية  تسميتي يف  مبالغاً أنني أظن وال اآليل» «املعلم مسمى
أو من أوراق مادونه يلقي مهه أن كل التسجيل آلة الدرايس مثل الفصل يأيت الذي
قد ألقاه بل عام مستفهام يسأهلم بأن له فهم الطالب ملستو غري مكرتث مذكرات

الطلبة. من أسئلة إليه وجهت لو وجهه يصعر جتده
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هذا ويتأكد العموم عىل  والطالب األستاذ بني املشاركة أمهية ندرك  سبق مما
بالعربية الناطقني منه غري أخص املبتدأين الرشعية العلوم طلبة بحق أكثر العموم
واألخر اهلينة له بني بد مادة فال أية هلم األستاذ يرشح حني الطلبة هؤالء ألن
الطلبة سؤال أمهية ويتجىل وفهمهم استيعاهبم  مد لري ألقاه عام  طلبته سؤال
يدري ال حيث من يعوقه قد ملا يلقيه األستاذ فهمهم أن أكثر بالعربية لغري الناطقني
يعوقه قد الناطقني لغري بالعربية ولكن للناطق املعنى وظاهرة بدهيية تكون قد كلمة
السؤال من كثرة لألستاذ بد صلب املوضوع فال من الكلمة كانت بخاصة إذا املعنى
ابن الشيخ منهج املعلم فيجعل آخر. واد يغردون يف وهم يف واد كان يغرد وإال هلم
دروس لدروسه حتى يف مد استيعاهبم للحارضين معرفته يف عينيه نصب العثيمن
بالعربية الناطقني ففيهم شتى جنسيات من غفرية أعداد حيرضها التي املكي احلرم
ما  مد استيعاهبم ليعلم األسئلة طرح من يكثر ~ الشيخ مع ذلك كان وغريها.
يف آخر  يسأل الذين جيسلون بل كان املحطني به عىل ~ أسئلته تقترص يلقيه وال

املكي(١). احلرم يف يف مفسدات الصوم الشيخ دروس تسجيل يف كام احللقة

       

العملية طريف بني نفيس وجتاوب اقتناع حدوث الرتبوي: التفاعل تعريف
والسلوكية املعرفية الثاين الطرف استجابة إىل يؤدي واملتعلم» «املعلم الرتبوية

به(٢). وللتأثر األول للطرف

األوىل اخلانة ثم احلرمني دروس خانة ينظر العنكبتوية الصفحة العثمني عىل حممد بن الشيخ موقع ينظر (١)
الصيام. مفسدات خيتار عنوان: استكامل ١٨ ١٤٠٧رشيط لسنة املسجد احلرام دروس

النغيميش بن حممد عبدالعزيز د. واملربني»، والدعاة لآلباء تربوية نفسية «دراسات النفس الدعوي علم (٢)
.٢٥٣ ص للنرش والتوزيع. املسلم دار ،١٤١٥ األوىل : الطبعة
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انتقال  يكون خالله فمن التعليمية، العملية يف كبرية أمهية الرتبوي للتفاعل
وختطو املرتيب، يف والتعليم الرتبية أثر ويظهر املعلومات، اكتساب اخلربات، ويوجد
من إنسان وبني يتعامل مع من بني يفرق الذي وهو أرسع مما يتوقع الرتبوية العملية
طالبه.. من واملعلم أبنائهم، اآلباء من شكو ومعظم وبنيان. أوراق مع يتعامل
اإلجيايب التعامل التفاعل الرتبوي وكيفية ملبادئ وأسس األول الطرف جهل سببها

اآلخرين(١). مع

    

عن توجيه  سئل حني املثايل متكامال للمعلم منهجا ~ العثمني الشيخ رسم
أن باملعلمني ما يتعلق أهم بقوله: نقول: التدريس فأجاب جمال يف ملن يعمل نصيحة
أن يقفوا نفوسهم، قبل يف ا مستقرً ا جيدً ا إدراكً الطلبة يعطوهنا التي العلوم يدركوا
ومناقشتهم له التالميذ سؤال عند يف حرية منهم الواحد يقع ال حتى الطلبة أمام
يف علمه قويًا املعلم يكون أن الشخصية لد الطلبة املقومات أعظم من إياه، فإن
مالحظته، عن قوة تقل ال شخصيته يف تقويم العلمية املعلم ومالحظته، إن قوة 
وإن تالميذه، أمام قدره فينحط ارتبك عند السؤال علم عنده يكن مل إذا املعلم إن
فلن واملناقشة  السؤال عند انتهرهم وإن ذلك، بعد فيه يثقوا فلن باخلطأ أجاب

معه. ينسجموا
السؤال توجيه عند فاملعلم وصرب، واستعداد وحتمل إعداد من للمعلم إذن فالبد
وانطالق، نفسه أجاب بكل سهولة يف مستقر ذهنه، يف راسخ علم عنده كان إن له
اآلداب ينايف ذلك وكل الثالثة السابقة، األمور هذه من ذلك ال خيلو بعد فإنه وإال
سيلقيه الذي العلم يدرك أن املعلم عىل كان عليها، وإذا يكون املعلم أن ينبغي التي

.١١ السابق املرجع (١)
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يف الطرق أسهل يسلك بأن إلقائه إليهم حسن عىل حيرص عليه أن الطلبة فإن أمام
يأيت أن أما ا، عليهم سابقً ألقاه فيام الطلبة ومناقشة األمثال، ورضب املعاين، إيضاح
ميض فإن فيام يناقشهم يفهم، وال مل ممن فهم من وال يدري قراءة عليهم اليشء يقرأ

طيبة(١). نتيجتها وال تكون ا، ثمرً تثمر ال ا جدً عقيمة الطريقة هذه

العثمني: الشيخ عند القدوة املعلم صفات السابق النص نستنتج من

املادة. يف رشح العلمي التمكن ـ ١
علمية.  مادة من عليهم طرح الطلبة فيام املناقشة وسؤال ـ ٢

األمثال. ورضب املعاين، إيضاح يف الطرق اتباع أسهل ـ ٣

   

بالكليات  اجلزئيات ربط عىل وطالبه تالمذته يريب الذي هو الرباين العامل
يف ملا العلمية الرشعية الرتبية جدا يف هام فهذا مسلك التعارض عند الكيل وتقديم
اخلطاب لدالالت فهمه يف العلم طالب قد يقع هبا خطرية من مزالق فيه اإلخالل
هذا من إال اخلوارج منزلق كان الترشيعية العملية وما باألحكام وربطه الرشعي
وربط فقه دون الفهم الظاهر إالهللا» «إن احلكم تعاىل: قوله من فهموا حيث القبيل،
الفهم يف االطراد هذا التي تعارض العملية األحكام من بكليات الترشيع الفهم هلذا
والصواب. اخلطأ يعرتيه اجتهادي النصوص فهم بينام يقينية العملية فاألحكام
األحكام  من بالقطعي اخلوارج } عباس بن عبداهللا األمة حرب حاج هنا ومن

نث Z   Y    X  ] مث (يوسف: ٤٠)(٢). آلية: العابر الفهم عىل الترشيعية

بن بن نارص فهد : وترتيب العثيمني مجع صالح بن الشيخ حممد فضيلة ورسائل فتاو جمموع  ينظر (١)
السليامن إبراهيم بن نارص : فهد بن وترتيب مجع النارشان: ١٤١٣هـ، األخرية الطبعة السليامن، إبراهيم

. اجلزء: ٣٦ ٤٥٥ صفحة
.٤٦٥:٤٢ عساكر البن دمشق تاريخ يف التحكيم قصة تنظر (٢)
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من أو يفهمه يقرأه ما ربط العلم طلبة عقول يف غرس أمهية إىل فأخلص مما سبق
كوكبة أن خيرج يريد رباين كل عامل يقرره ما الترشيعية وهذا رشعية بكليات نصوص
النصوص ليرضب ال البعض بركاب بعضها الرشعية النصوص العلامء تأخذ من
فقال: الشاطبي اإلمام اجلزئيات مع الكليات اعتبار أمهية نبه إىل بعضاوقد بعضها
وبالعكس. كلياهتا اعتبار مع اجلزئيات خصوص اعتبار من البد أنه «فاحلاصل

االجتهاد»(١). مرامي يف طلقهم ينتهي وإليه بإطالق، املجتهدين نظر منتهى وهو

إىل  ~ الشيخ تالمذة منهم أخص الباحثني تنبيه أود املؤمتر امليمون هذا ويف
تطبيقات منهام العثمني ليستخرجوا الشيخ ودروس كتب يف أمهية البحث والتنقيب
تطبيقات كثرية العثمني للشيخ أن ألين أجزم يقينا بالكليات اجلزئيات ربط يف الشيخ
أثناء  ~ فقال منطوق كالمه من لذلك بخاصة أن الشيخ قد نبه استقراء إىل حتتاج
من العلم يأخذ الذي «أن الشيوخ يكتفون بالكتب عن الذي العلم طلبة لبعض تنبيه
اخلطأ نجد أصول، ولذلك أو قواعد عىل ينبني غالبًا، ال ضعيف علمه الكتب بطون
يقعد وأصول قواعد له ليس الكتب؛ ألنه من بطون العلم يأخذ  الذي من الكثري
يمر بحديث الناس بعض نجد والسنة الكتاب يف التي عليها اجلزئيات ويبني عليها،
خيالف الطريق وهذا واملسانيد، املعتمدة من الصحاح احلديث يف كتب ا مذكورً ليس
احلديث هبذا يأخذ األمة، ثم عند العلم، بل عند أهل املعتمدة األصول ـ هذه يف ما
عليها تدور أصول هلام والسنة الكتاب ألن أنه خطأ؛ الشك وهذا عقيدته عليه، ويبني
اجلزئيات هذه يف وجدنا إذا بحيث إىل أصول، اجلزئيات أن ترد هذه فالبد اجلزئيات،

اجلزئيات»(٢). هذه ندع فإننا فيها، يمكن اجلمع ال خمالفة األصول هلذه ا شيئًا خمالفً

كتايب بتوسع وينظر .١٣ :٣ بريوت، املعرفة، دار طبعة دراز،  عبداهللا برشح املوافقات كتاب انظر:  (١)
األصولني. آلراء مقارنة دراسة الشاطبي»، اإلمام عند وضواطه «االجتهاد

.٢٦ اجلزء ،١٢٧ صفحة السابق املرجع نفس (٢)
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والتدريس. التأليف يف ~ بن العثمني حممد الشيخ إمامة ـ

أفضل هو األصول» من علم «األصول كتابه أن التأليف يف الشيخ إمامة من ـ
العبارة مع قرص املنهج شمولية من تضمنه ملا للمبتدأين، الفقه أصول علم كتاب يف

لألصول. املخالفة باجلزئيات املتعلم إحاطة املعنى مع ووضوح

ألن متناً أصولياً للناشئة يكون أن األصول» علم من «األصول كتاب صالحية ـ
فضفاضة وال املراد متنع املعنى هي ضيقة الدقة فال يف منتهى كانت الشيخ فيها عبارات
سوف يكون فالكتاب مانعة، جامعة الكتاب يف فالعبارات معاين أخر فيها ليدخل

الفقه. علم أصول مادة يف والتبحر التوسع عند للشجرة اجلذور مثل للناشئة

العثمني. صالح بن حممد القدوة عند الشيخ املعلم صفات بيان ـ

طلب دون العلمية املادة إلقاء غايته الذي اآليل املعلم من الباحث حتذير ـ
تالمذته. من املشاركة

 

الدارس ربط  عدم تالمذته  الشيخ إليها نبه  التي التعليمية املزالق أخطر من ـ
ودروس  مؤلفات الباحثني استنطقاق عىل فينبغي التعارض، حني بالكليات اجلزئيات

اليوم. الرشيعة علوم طلبة منها ليسفيد الشيخ بتدوينها

الدارسني، يف الفقهية امللكة تكوين العثمني الشيخ عند التدريس مقاصد من ـ
اليوم. للمدرسني منهجية قدوة لتكون وتدوينها استخراجها الرتبويني عىل فينبغي
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