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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 (2) العمم طمب في المنهجية

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
قد اطمع عمى الشروح فإف ذلؾ  مف غير أف يكوفوحينما تأتي ىذه المعمومة لمطالب  ،العمـ يؤخذ شيئًا فشيئاً 

 .يكوف أدعى لعموقيا بقمبو
الشيخ ىو ف ،يختصر عميو الزماف، و بيف يدي الشيخ فتح عميو أمورتُ و  ،ف الدراسة عمى الشيوخ تفتح المغاليؽإثـ 

 ،وما يقدـ لؾ مف العمـ تفرح بو ،يقدـ لؾ مف العمـ ما تحتاج إليو ،ختصر لؾ ذلؾاأما أنت فقد  ،رالذي يحض  
 .فوائد جديدة ،رسَ وتأنس بو وتُ 

 ،ويدقؽ النظر ،ؿويتأم ،وينظر فيو قبؿ الدرس ،أف يأخذ اإلنساف الكتاب المختصر :الصحيح في نظريولكف 
ويؤشر عمى األشياء التي لـ يستطع الجواب  ،ثـ بعد ذلؾ يقيد ،ويحاوؿ أف يجيب عنيا ،ويستخرج اإلشكاالت

ما وىو ال يدري أصاًل  ،كما يفعمو أكثر الطالب ،خالي الذىف ه وىوال يحضر  ،ثـ يأتي يحضر الدرس ،عنيا
  الموضوع الذي يشرح.
وينظر في  ،ويعمؽ ما يحتاج إليو ،ثـ يسمع الشرح ،ح ىذه المسائؿأف الشيخ سيشر  ،ىو متصور لممتف

 وىؿ ىو موافؽ لجوابو أو ال؟  ،ىؿ أجاب عنيا الشيخ ،اإلشكاالت التي أوردىا عمى نفسو وأجاب عنيا
فإف شفاه  ،عندي سؤاؿ :يقوؿ ،ووالمسائؿ التي ما أجاب الشيخ عنيا بعدما ينتيي الشيخ يسأل ،يختبر بذلؾ ذىنو

ال ما شاء إؽ بذىنو ال تخرج منو مَ فتعْ  ،وبحث ال رجع لمكتبا  فإف وجد و  ،ال سأؿ غيرها  و  -قتنع بالجوابا-ذلؾ 
  .اهلل

شرح في ، ثـ قرأ المقطع الجديد الذي سيُ راجع المتف مع التعميقاتفإذا رجع مف الدرس  ،ضبطياو  ،جعياايكوف ر 
ذا أنيى فصالً  ،جع ما سبؽرايوىكذا في المرة األخرى  ،بنفس الطريقةالدرس القادـ  ذا  ،راجع الفصؿ بكاممو وا  وا 

ذا أنيى الكتاب  ،أنيى بابًا راجع الباب بكاممو  .راجع الكتاب بكاممووا 
ثـ  ،ما الذي سيشرح أصالً  ال يدري ،خالي الذىف تماماً  البذلؾ تمامًا يأتي الط خالؼعمى  أما الواقع فيو

ذا كاف يُ و  ،ذلؾ يرجع وال عيد لو بالكتابثـ بعد  ،لربما ذىب ذىنو ىنا وىناؾو  ،يحضر ختبر بيذا الكتاب في ا 
  .وكأنيا أثقؿ عميو مف الجبؿ ،أياـ االختبار راجع في أسبوع أو أسبوعيف

و قد تخرج إن :ولذلؾ يتخرج عامتيـ بشيادة يمكف أف يقاؿ ،عامتيـ بيذه الطريقة ،سألوا طالب كمية الشريعةا
وىو  ،أسئمة عواـ ،أو نحو ىذا ،سمعت أسألتو ،كثير منيـ إذا جمست معو ،عواـ ،أو نحو ذلؾ ،أو كاتباً  ،موظفاً 

وأنو  ،وبعضيـ يظف أف ىذا ىو العمـ الشرعي ،يراجع في أسبوع :ىو ىذا السببو  ،متخرج مف كمية الشريعة
 .ؿ بيذه الطريقةيحص  

أنا أستطيع أف أحفظ ىذه  :ؿعمى ىذا يقو  ،ولذلؾ بعضيـ كاف يستكثر أف يقضي أربع سنوات في كمية شرعية
 :وقاؿ ،لتحؽ بكمية أخرىاو  وليذا بعضيـ خرج مف الجامعة ،وأدرس في كمية ثانية ،وأنا جالس بالبيت ،المذكرات

ؿ درجاتىا وأؤ ويرسميا وأقر  ،ويصور لي مذكرات ،أنا أستطع أف أتواصؿ مع أحد الطالب أفضؿ مف  حص 
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ؿ درجاتىو فعاًل يستطيع أف  ،الطالب وىذه أمور  ،لف يكوف طالب عمـ ولكن ،أفضؿ مف الطالب يحص 
 .وىـ عواـ ،وأعرؼ مف حصمت لو ،وأعرفيا ،حصمت

أجمس أربع  لماذا ،كاف يظف أف العمـ الشرعي مذكرات يحفظيا أياـ االختبارات ،ػىٛٓٗٔسنة  ىذا الكالـ منذ
  ؟سنوات

ؿ ال لف تحص  ا  و  ،الميؿ مع النيار ،طوؿ الوقت عميو تعتكؼ ،ؾ يعطيؾ بعضوكم   والعمـ الشرعي تعطي ،وىذا خطأ
 .منو شيئاً 

الشيح  ،اف يكتب كؿ ما يذكرهك ،أو ما كتب عنو ،كتب الو قرأتـ في بعض م -رحمو اهلل-بف قاسـ الشيخ محمد 
 .نييةحتى كاف يكتب أف الشيخ توقؼ ىنا ىُ  ،كنت أقيد كؿ شيء :يقوؿ -رحمو اهلل-بف إبراىيـ محمد 
 .ال وقد فيمتوإولـ أكتب شيئًا ، نتييأأو يتوقؼ حتى  ،فيتميؿ ،شيخ يسمع صريؼ قمميوكاف ال :يقوؿ

نما ىي مف قبيؿ الفصوؿ  ،لربما ليست جمال ،ألننا نأخذ العمـ بالجممة فتأتي أشياء كثيرة في العمـفأما نحف  وا 
  .أحيانًا بكامميا واألبواب وما فيمناىا

 يدرسوف، سندر   اعم سؿ :خذىا قاعدة :لو يقوؿف، حد الطالب عف مسألةيسألو أ ،س أصوؿ الفقوأستاذ يدر   اىذ
ص المفروض أف ىذا اإلنساف متخصو  ،و عنيا، وباقي األبواب ال تسألبعوف عمى دراستيااتويت ،بعض األبواب
 .قد فيـ ىذا العمـ وحفظو وضبطو ،بأصوؿ الفقو

 التدرج في دراسة الكتب:
ال  وأن -واهلل أعمـ-، والذي أظنو أقرب وكيؼ يتدرج اإلنساف فييا ،الكتبفيما يدرس مف  وفكتب كاتبوف كثير 

ونحو  ،وفي خمفيتيـ العممية ،، يتفاوتوف في فيميـألنيـ يتفاوتوف ؛جعؿ لمناس برنامجًا موحدًا لمجميعنيصمح أف 
 .ذلؾ
الثانوي درسوا كتاب األصوؿ لماذا نغفؿ أنيـ في الواقع في االبتدائي والمتوسط و  ،حينما نأتي ألناس في العقيدةف

 ؟أليس كذلؾ ،وكتاب التوحيد ،األربع القواعد ،الثالثة
  ؟أليس كذلؾ ،إلى المرحمة الثانويةحينما ننظر إلى الفقو نجد أنيـ درسوا في العبادات والمعامالت 

 ،أصوؿ الفقو أو ،ثمف مصطمح الحدي ئياً لربما درسوا ش ،أو في تحفيظ القرآف ،لربما درسوا في المرحمة الثانويةو 
 .لمجميع بطريقة موحدة افال يحسف أف نجعؿ برنامجً  ،وىكذا في الحديث درسوا أشياء

 :يقوؿ ،لو أراد اإلنساف أف يدرس دراسة تخصصيةمثاًل في التفسير  :لكف يمكف أف نقوؿ مثاًل عمى سبيؿ المثاؿ
 .أنا أريد أف أدرس دراسة تخصصية

 "المعجـ الجامع في مفردات غريب القرآف" مثؿ: اً خذ كتاب ،البداية بغريب القرآففي بدأ اعمى سبيؿ المثاؿ  :نقوؿ
عداد:  وكؿ كممة  ،في شير ةقرأ القرآف ختماو  ،جمع أربع كتب ميمة ،الشيرواف الديف عز العزيز عبدجمع وا 
 .ضبط الغريباو  ،رجع إليياا تمتبس عميؾ

ثـ بعد ذلؾ تقرأ مختصر تفسير ابف كثير  ،تفسير السعدييمكف أف تقرأ ثـ بعد ذلؾ  ،قرأ التفسير الميسراثـ 
 .أو تقرأ مختصر الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير ،الذي أشرؼ عميو المباركفوري ،الذي ىو المصباح المنير
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 -رحمو اهلل-لمشيخ ابف عثيميف في كتاب أصوؿ التفسير  الطالبيبدأ  عموـ القرآف مثالً  ،وىكذا في سائر العموـ
 .ثـ اإلتقاف ،ثـ مباحث في عمـو القرآف لمقطاف ،-تاب في عمـو القرآفىو ك

مف ، و كتب ىذه ثالثة ،ثـ في اإلتقاف ،ثـ في التحبير ،يبدأ في رسالة السيوطي في أصوؿ التفسير :أو نقوؿ
 .درسيا فقد ال يحتاج إلى غيرىا

في مقدمة شيخ يدرس  -وـ القرآفبعدما درس ىذه الكتب في عم-أف يبدأ  ا يدرس أصوؿ التفسير يمكفوحينم
 .في أصوؿ التفسير اً ويدرس كتاب -رحمو اهلل-اإلسالـ ابف تيمية 

ما درس في  ،أو صغير نريد أف نعممو مبادئ الفقو ،ناس في األقميات اإلسالمية :نساففي الفقو حسب حاؿ اإل
لفقو بأقرب الطرؽ وأيسر األسباب البصائر واأللباب في معرفة ايبدأ بكتاب نور أف يمكف  :نقوؿ ،بالده الفقو
 .-رحمو اهلل-لمسعدي 

نبدأ بو مباشرة في  :لكف إنساف درس في المراحؿ التعميمية عندنا نقوؿ ،السالكيف منيج في كتابأو نبدأ بو 
 .أو في كتاب زاد المستقنع ،أو في كتاب دليؿ الطالب ،كتاب العمدة في الفقو

بالطريقة ثـ المغني  ،ثـ الكافي ،أو كتاب الروض المربع ،كتاب المقنعثـ في المرحمة الثانية يمكف أف يدرس 
 .في التعميـ التي ذكرتُ 

ثـ  ،-رحمو اهلل-أو األصوؿ مف عمـ األصوؿ لمشيخ ابف عثيميف  ،في أصوؿ الفقو يمكف أف يبدأ بالورقات
 ،مديس المستصفى واآلد ذلؾ يستطيع أف يدر ، ثـ بعومعاقد الفصوؿ، ثـ روضة الناظر بكتاب قواعد األصوؿ
 .وغير ذلؾ مف الكتب

 ،الفقيية لمندوي يمكف أف يقرأ أيضًا مثؿ كتاب القواعد ،وىكذا أيضًا في القواعد الفقيية لو بدأ بمنظومة السعدي
س مف نفَ  لكنو ال يخمو ،ويذكر لو القواعد الخمس الكبرى ،وبعض الفروقات ،وما يتصؿ بيا ،فيو يعرفو بالقواعد

 .تاب مفيدوالك ،حنفي
تطيع أف يدرس مثؿ كتاب ثـ بعد ذلؾ يس ،ونلمبور اعد ثـ بعد ذلؾ القو  ،صوؿ الجامعةاألقواعد الوىكذا كتاب 

 .أو لغيره ،لمسيوطي والنظائراألشباه 
 .ثـ في المنتقى ،المحرر أو ، ثـ في البموغث يبدأ باألربعيف مثاًل، ثـ في عمدة األحكاـفي الحدي

 .خرهآإلى  ،ثـ بالسنف ،الصحيحيفوفي كتب الحديث يبدأ ب
إذا كاف عنده شيء مف  ،بحسب حالو كؿ   ،ةأو بالبيقوني ،بف الممقفالحديث يمكف أف يبدأ بالتذكرة ال في عموـ

 .أو لمعراقي ،ثـ األلفية لمسيوطي ،ظةالموقِ ثـ بالنزىة أو  ،يبدأ مباشرة بالنخبة بيما،الخمفية ال يحتاج أف يبدأ 
ذا كاف استفاد مف دراستو في المراحؿ التعميمية الثالث و  ،أو النحو الواضح ة،جروميباآل يبدأ في النحو يمكف أف ا 

وىو  ،ثـ بعد ذلؾ شذور الذىب ،أو قطر الندى ،محةإنما يمكف أف يبدأ بالمُ  ة،جروميفإنو ال يحتاج أف يبدأ باآل
ذاثـ بعد ذلؾ باأللفية ،قريب مف القطر  .ؿ لمتوسععنده مجافأراد أف يتوسع  ، وا 

وفيمتيا  ،ىذه األشياء أنا درستيا :لكف إذا كاف يقوؿ ،كتاب التوحيد ،في العقيدة يمكف أف يبدأ باألصوؿ الثالثة
ثـ بعد ذلؾ  ،ثـ التدمرية ،ثـ الطحاوية ،الحمويةو  ،عندؾ الواسطية :نقوؿ لو ،متياوحصّ  ،في مراحؿ التعميـ
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أنا أدرس  :لو أراد إنساف أف يقوؿ ،الكتب يغني عف بعضياوبعض ىذه  ،تستطيع أف تتوسع في الكتب األخرى
 .الواسطيةمع  دراسة مثاًل الطحاوية مع التوحيدعف ، معارج القبوؿ يغنيو معارج القبوؿ

ستطاع مف اتغرؽ العمر في دراسة فف واحد ما ، فمو أراد أف يسىي مف المعوقات عف التحصيؿثرة التأليؼ ك
 .كثرة ىذه الكتب
وبعض طمبة  ،وقد نصحت بعض المشايخ ،أنا رأيت بعض مف كتب ،يختمؼ باختالؼ الناسىذا  فالمقصود أف

نما  ،وليس اإلنساف مقيدًا بدراسة كتاب ،يتفاوتوف ، فيـألف ىذا يختمؼ باختالؼ الناس ؛ف ال يكتبمـ أالع وا 
أو نحو  ،و الشافعيةأ ،ف كاف اإلنساف يدرس في بمد عمى مذىب المالكيةإ ،يختمؼ ىذا أيضًا بحسب البمداف

قواعد الفقو في كتابًا  ضع لونو  ،ضع لو كتابًا في الفقو الحنبمينو  -خوافكما يفعؿ بعض اإل-أتي ن ما ،ذلؾ
 .لمؤلؼ مف الحنابمة

والطريقة التي جمعت  ،وطريقة الشافعية ،طريقة األحناؼ ،ةمع أف الطريقة فييا معروف ،وحتى في أصوؿ الفقو
 .بيف الطريقتيف

إلنساف أف لمكف ي ،درس كتاب التوحيداو  ،درس األصوؿ الثالثةا :ليس بالـز أف نقوؿ :لمتخصصيف نقوؿلغير ا
 .سيمة وميسرة دمَ محمد الحَ أو السمسمة التي كتبيا الشيخ  ،يقرأ سمسمة الدكتور عمر األشقر في العقيدة

  .يد سابؽالسنة لمس أو يقرأ مف كتاب فقو ،الفقيي لمفوزافكتاب الممخص  في الفقو يمكف أف يدرس
ف يقرأ مف شرح رياض الصالحيف أيمكف  ،في الحديث يمكف أف يقرأ مف كتاب شرح جوامع األخبار لمسعدي

  .لألربعيف النووية -رحمو اهلل-ويقرأ مف شرح الشيخ العثيميف  ،-رحمو اهلل-لمشيخ العثيميف 
ىذا  ،التذكرة في قواعد المغة العربية لمباشا: سمواي كتاب وضع لمموظفيف ولممشغوليف في النحو يمكف أف يقرأ ف

وفيو جمؿ  ،فيو تمرينات ،لكنو كتاب جيد ،رتبو عمى طريقة غير معيودةقد ف كاف ا  و  ،وسيؿ ،الكتاب جميؿ
وفيو أيضًا تجد قؿ وال ، جؿ تحصيؿ شيء مف الممكة في المسافأمف  ؛صوت مرتفع عدة مراتبدىا يردُيطَمب ت

 ّما أفأ ،لمجاـر كتاب النحو الواضح واءقر ا :أيًضاليؤالء  ويمكف أف نقوؿ ،بو لممشغوليفكت ،فيو كتاب جيد ،تقؿ
  .يذا كالـ غير صحيحف ة،محأو المُ  ،، ثـ قطر الندىةجرومياآل اتدرسو أف بد تعالوا ال :نقوؿ

 ،لفقويعرؼ ما ىي أصوؿ او مف أجؿ أف يطمع  ،في الواضح في أصوؿ الفقووا ءفي أصوؿ الفقو يمكف أف يقر 
   .ستغنى عنو، يمكف أف يُ وليس ذلؾ بالـز

 .أو كتاب ابف الممقف ،ايدرسوني ،وا البيقونية مثالً ءيمكف أف يقر  في عموـ الحديث مثالً 
التفسير وا ءيقر ، في التفسير يمكف أف لمقطافكتاب المباحث في عموـ القرآف  ءوايمكف أف يقر  في عموـ القرآف

 .أو تفسير السعدي ،الميسر
 ،كتب لممتخصصيف فيونكؿ فف أف في وقد جربنا وحاولنا  ،والناس يتفاوتوف ،ىي وجيات نظر ،كؿ حاؿ عمى

أريد  ،كتبوا لنا الدرجات الثالث في ىذا الففا :قمنا ليـ ،اخترنا سبعة في كؿ فف ممف عرفوا بالتمير في الففف
ذا الكتاب في وجدنا أف بعضيـ يضع ى ،ت في جدوؿضعالكتابات التي و  قرأنافمما  ،ج العمماءيخر   ابرنامجً 

 اكنا نريد أف نضع برنامجً  ،فما استفدنا مف تمؾ الكتابات شيئاً  ،الثالثةخر يضعو في المرحمة واآل ،المرحمة األولى
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فف مف أىؿ ىذا كتبو نخبة في كؿ  :ويقاؿ ،في التعميـويقاـ منو برنامج عممي  ،ويوزع ،نترنتاإلفي ينزؿ 
تختمؼ فييا  ،وبيذا تعرؼ أف ىذه المسألة تقديرية ،كؿ واحد لو رأي ،خرجنا بنتيجة، ولكف ما االختصاص

 .وجيات النظر
 .قد يغير رأيو بعد حيف ،نظر عند صاحبيا ةف الكتابة في ىذا تبقى وجيإ :ومف ىنا أقوؿ

 ،البالغة وفي ،وعرؼ كتب الفف في النحو وفي األصوؿ ،والنحو ،الذي يكتب ىؿ درس ىذه جميعًا في البالغةو 
كيؼ  ،؟وأسموبو ،ىذا ىو األفضؿ في مادتو :درس ىذه الكتب حتى يقوؿ ،وفي مصطمح الحديث ،وفي التجويد

 ؟يستطيع أف يقوؿ ىذا
ىو يتكمـ  ،كتب الففواخترتيا مف بيف  ،ودرست غيرىا ،أنا درست ىذه األشياء :يصعب أف يأتي إنساف ويقوؿ

 .!تخصصاتالتكمـ عف جميع اللكف  ،عف تخصصو
في المستوى  وبعضيـ يضعو ،المستوى األوؿفي  -كما قمت-يضع الكتاب  ،وليذا رأيت بعض مف يكتب

 .وبعضيـ وضعو في المستوى الثالث ،في المستوى األوؿ واعد التفسير بعضيـ وضعوكتاب ق ،الثاني
 ،-لمناىؿ العرفافمية دراسة تقوي ،تحقيؽ في مناىؿ العرفاف لمزرقاني لي ليسو -كتاب مناىؿ العرفاف لمزرقاني 

 .وال شيء ،ال حققتو ،السبت :تحقيؽ ،في المستوى الثالث مناىؿ العرفاف لمزرقاني كتببعضيـ 
في كؿ فف أنا أوجو  :ويأتي ويقوؿ ،عمى الفنوف يتطفؿ باإلنساف أف فولذلؾ ال يحس قرأه،ىذا يدؿ عمى أنو ما 

، وأىؿ ؾ ىذا ألىؿ االختصاصترَ إنما يُ  ،ىذا واءر واق ،ىذا واءقر او  ،ىذا في الفف الفالني ءواقر اوأرشد 
 . يختمفوف -كما قمت لكـ-االختصاص 

 :وعيةسالمو رابعًا: بين التخصص و 
 .(1)"فخذ مف كؿ شيء أحسنو ،العمـ أكثر مف أف يحصى" :-رحمو اهلل-الشعبي يقوؿ 
وأف أردت أف  ،صد لفف مف العمـفاقإذا أردت أف تكوف عالمًا " :-رحمو اهلل-الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ويقوؿ 

  .(2)"تكوف أديبًا فخذ مف كؿ شيء أحسنو
 .منيا يكوف محققًا في عمـال و  ،ش مف العموـقم  يُ  :يعني
، وال ناظرني ال غمبتوإفي العموـ  اكاف معني   قط ما ناظرني رجؿ: "-رحمو اهلل-أبو عبيد القاسـ بف سالـ  ويقوؿ

 .(3)"مو ذلؾال غمبني في عمإرجؿ ذو فف واحد 

 .(4)المختمفةال يمكف أف يبمغ اإلمامة في العمـ مف ينظر في الفنوف  :يقوؿ أبو حيافو 

                                                           

 (.ٖٛ/ٗٔلكماؿ في أسماء الرجاؿ )تيذيب ا (ٔ)
 (.ٕٕ٘/ٔجامع بياف العمـ وفضمو ) (ٕ)
 (.ٖٕ٘/ٔالمصدر السابؽ ) (ٖ)
 (.ٕ٘ٔ/ٕاآلداب الشرعية والمنح المرعية ) (ٗ)
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وفي  ،وفي التفسير ،في األصوؿفي الفقو، و  يكوف محصالً يريد أف  ،جيده عمى العموـ المختمفة ؽفر قد  :يعني
ونبغ في  ،جد مف توسع في العموـوُ مع أنو  "،ازدحاـ العموـ مظمة لمفيوـ" :كما يقولوف ،وغير ذلؾ ،الحديث

 .الكثير منيا
، برىوتذىب إلى حضرموت ليرى بئر  ،اإليي لينظرال ذىب إ كاف مجاىد ال يسمع بأعجوبة :ألعمشايقوؿ 

 .(1)روتعف ىاروت وماليسألو ناؾ ى إلى واؿٍ  وذىب إلى بابؿ
 ،مة في يوـ مف األياـكَ كر األَ ، ذُ افرو  بجد عنده نصيوُ  مف العمـ يءكر شإذا ذُ  -رحمو اهلل-قطني وكاف الدار 

فاندفع  ،فجمسوا يتحدثوف عف الذيف يكثروف مف األكؿ ،دعي الدارقطني عمى عشاء ،الذيف يأكموف كثيراً  :يعني
 .(2)حتى قطع أكثر ليمتو بذلؾ ،مةقطني يورد نوادر األكَ الدار 

ال أعيد  -يروي الشعر :يعني-شيرًا  ولو شئتـ لحدثتكـ ،أقؿ ما أحفظو الشعر :-رحمو اهلل-الشعبي  ويقوؿ
 .(3)بيتاً 

سبع سنيف،  ولي "حفظت القرآف :عف نفسو ػىٖ٘٘: الباقي األنصاري المتوفى سنة عبد بفماـ محمد إلويقوؿ ا
منيـ المغة سر في يوـ الروـ تعمـ ا أُ ، ولمّ أو كمو مت بو بعضوحصّ  ،د نظرت فيوال وقإوما مف عمـ في عالـ اهلل 

 .(4)"خط الروميوال ،الرومية
ني متقف في ثمانية عموـ ما يسألني أحد عف عمـ "إ :ػى ٚٙ٘: توفي سنةالمابف الخشاب النحوي الحنبمي ويقوؿ 

 .(5)"وال أجد ليا أىالً  ،امني
  .(6)"لـ يسألني عنيا بالقاىرة أحد ،أعرؼ عشريف عمماً " :ػىٚٚٚ: بقاء السبكي المتوفى سنةالأبو  ويقوؿ

في  ،زادة لطاش كبري" السيادةنظر إلى مثؿ كتاب "مفتاح السعادة ومصباح ا ،ىذه مبالغة :تقوؿو ال تستعجؿ 
 .لـ نسمع بيا اوـ كثيرة جد  فيو عمو ، العموـ مجمدات، ذكر فيو ةثالث

أعرؼ خمسة عشر عممًا ال يعرؼ عمماء عصري  :ػىٜٔٛ :كر بف جماعة المتوفى سنةمحمد بف أبي بوقاؿ 
 .(7)أسماءىا

 .(8)مت عف مسألة منيائأعرؼ عشريف عممًا ما س :ػى ٕٗٛ: بف أحمد المالكي المتوفى سنة محمد وقاؿ

                                                           

 .(ٕٛٛ/ٖحمية األولياء وطبقات األصفياء ) (ٔ)
 (.ٖٖٔ/ٖتذكرة الحفاظ ) (ٕ)
 (. ٕٖٓ/ٗ( سير أعالـ النبالء )ٖ)
 (.ٛٚٔ/ٙأخبار مف ذىب )شذرات الذىب في  (ٗ)
 (.ٕٚٗ/ٕذيؿ طبقات الحنابمة ) (٘)
 .(ٖٛٗ/ٛشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ) (ٙ)
 .(ٛٛ/ٔالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ) (ٚ)
 .(ٖٔٔ/ٕ) المصدر السابؽ (ٛ)
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لـ يسألني عنيا  ف عمماً و وعشر عندي أربعة  :يقوؿ ،ػىٕٓٙٔ: مف المغاربة المتوفى سنة نافع وبأحمد  وكاف
 .(1)أحد

يتكمـ عف تفننو في  وىو ؤرخ" يقوؿ عنو ولده الموالد المؤرخ المعروؼ صاحب كتاب "عجائب اآلثاروالجبرتي 
لدراسة العمـو التجريبية مف اليندسة ، ػىٗ٘ٔٔإلى  ػىٗٗٔٔ: مف سنة ،اعتكؼ عشر سنوات :عموـ الشرع

 ،والنقش ،والتجميد ،والسمكرة ،والحدادة ،والخراطة ،حتى النجارة ،والفمؾ والصنائع الحضارية كميا ،والكيمياء
 .(2)وكؿ آلة ،داة في صناعةكؿ أبرًا ، حتى صار بيتو زاخوالموازيف
 والمعاني، والنحو، والفقو، والحديث، التفسير،: عموـ سبعة في التبحر زقتورُ  :السيوطي عف نفسو وقاؿوتكمـ 
وتكمموا في حقو كثيرًا كما ىو  ،وشنوا عميو ىجمة شعواء ،ولذلؾ قاـ عميو عمماء عصره ،(3)والبديع والبياف،
 .معروؼ

- ،شتى اإلنساف أف يكوف محققًا في عموـ عمى ايصعب جد   :العممية الواقعية نقوؿ مف الناحية ،عمى كؿ حاؿو 
لكف إذا جمس عند المتخصصيف  ،وفي ىذا ،إلماـ في ىذااإلنساف  أف يكوف عندا أمّ  ،-كالمتخصص :يعني

لناحية مف ا اىذا أمر يصعب جد   لكف أف يكوف محررًا محققًا في عموـ مختمفة ،يذا ممكفف فإنيـ يفوقونو
 .خذ عنيـؤ وقمة العمماء الذيف ي ،السيما في زماننا ىذا عمى تقاصر اليمـ ،الواقعية

وىذا كما يقوؿ بعض  ،فف واحد ويتخصص في ،فيمـ مف كؿ عمـ بطرؼ ،اينبغي لإلنساف أف يكوف واقعي  ف
بحيث  ،طرؼبخذ مف كؿ عمـ  :يعني ،"شيء كؿ   شيء، ومف يء شيئاً "خذ مف كؿ ش :الظرفاء مف المصرييف

 .يرفع عنؾ األمية في ىذا العمـ
 يدري ال وىو يتحدثوف قوماً  اإلنساف سماع فإف طرفًا، عمـ كؿ مف آخذ كنت " :لزاىدبف مجاىد اكما قاؿ يحيى 

 .(4)"عظيمة غمة يقولوف ما
ركنا مف قرأ أد: "بغير فنيـبعض أحواؿ المشتغميف بالعمـ مما ال دراية ليـ  عف -رحمو اهلل-ابف الجوزي ويقوؿ 

في عمـو  برع، وأدركنا مف ما يقوؿ فمـ يدرِ  ،عف مسألة في الصالة ولأفس ،دخؿ عميو رجؿف ،الحديث ستيف سنة
ني أدركت إ :فقاؿ رجؿ يوماً  ،وأدركنا مف برع في التفسير ،فكاف إذا سئؿ عف حديث ال يدري ما يقوؿ ،الفقو

وأدركنا مف برع في عمـو ، سبو والمو عمى تخمفوف ،؟فما تقوؿ ،فأضفت إلييا أخرى ،ركعة مف صالة الجمعة
  .(5)"عميؾ بفالف :عف مسائمو يقوؿ فكاف إذا سئؿ ،القراءات

 ،متخصص في أصوؿ الفقو يذكر األحاديث الضعيفةالتجد ، فوىذا موجود، وال يجمؿ بالعالـ ،ال يحسف يذا أمرف
ذا سئؿ عف مسألة فقيية تجد  .ىذا أمر ال يحسف ،العامة في الفقوىو مف  ،ال بصر لو إطالقاً  هوا 

                                                           

 .(ٕٗٔ/ٔفيرس الفيارس ) (ٔ)
 (.ٜٖٚ/ٔتاريخ الجبرتي ) (ٕ)
 (.ٖٖٛ/ٔوالقاىرة ) حسف المحاضرة في تاريخ مصر (ٖ)
 (.ٕٚ/ٗرسائؿ ابف حـز ) (ٗ)
 (.ٕٗٔ/ ٕاآلداب الشرعية والمنح المرعية ) (٘)
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ال  وىذا أمر ،وال يميز بيف الصحيح والضعيؼ ،يخرج حديثاً أف وىكذا تجد المتخصص في التفسير ال يعرؼ 
نما يكوف عنده شيء مف البصر في العموـ المختمفة ،يميؽ بحسب ما  يتخصص في عمـ أو عمميف كؿ   ولكنو ،وا 

 .نحف نشاىد في عصرنا الحاضر مف العمماء مف برع في أكثر مف عمـ ،القدراتمف  -عز وجؿ-أعطاه اهلل 
ولو  ،، في أصوؿ الفقو، في التفسيرفي العموـ العربية -رحمو اهلل-لو نظرت لمشيح محمد األميف الشنقيطي 

 .ىذا موجود ،وغيره ،وفي عمـو أخرى كالمنطؽ ،وفي الحديث ،مشاركة قوية وجيدة في الفقو
-يريد أف يكوف عالمًا في كؿ فف- عمى سبب اإلقباؿ عمى الدراسة الموسوعية -رحمو اهلل- ابف عاشوروقد تكمـ 

أقبؿ و  ،-والعموـ الفمسفية مترابطة-ىو يرى أنو لما دخمت الفمسفة عمى المسمميف  ،، ولو في ذلؾ وجية نظر
يـ يريد أف يكوف فصار الواحد من ،ما عرفوه بالفمسفة ةمحاكافأرادوا  ،تأثروا بذلؾ ،وغيره ،عمييا مف أقبؿ كالغزالي

بيذه الطريقة اضمحمت و  ،شاعراً  ،أديباً  ،انحوي   ،اأصولي   ،فتجد العالـ يريد أف يكوف فقيياً  ،شتى محققًا في عموـ
حتى  ،ضر العمـ بانصراؼ طمبتو عف تحقيؽ العموـأا ، وىذمعيف واإلمامة في عمـ ،صفة االختصاص العممي

ألنو يطمب المشاركة  ؛ؿ إلى التحقيؽ إذا جمع بيف التحقيؽ والمشاركة توزعت مواىبوف مف يكوف في طبعو الميإ
  .(1)وبالضرورة يقتنع مف كؿ عمـ ،والبحث في جميعيا

 .يؿ ال يكوف بو محررًا وال محققاً بشيء قم :يعني
ذا أراد اإلنساف أف يتخصص ختصرًا في كؿ يدرس متنًا م :ىو كما قمنا ،ىذا التخصص ما يأتي في البداية ،وا 

، وفي األصوؿ ثالثة كتب عمى والمصطمح ثالثة كتب ،حو ثالثة كتبلكف ىؿ يحتاج أف يدرس في الن ،فف
 .ال  :مستويات مختمفة ؟ الجواب

 :بأصوؿ الديفى عنَ مرحمة التخصص عندنا لو نظرتـ إلى الكميات الشرعية مثاًل تجد عندنا كمية أصوؿ الديف تُ 
 .، والعقيدةعموموالقرآف وعمومو، الحديث و 

 .وما إلى ذلؾ ،وما يحتؼ بو ويتصؿ مف األصوؿ والقواعد ،بالفقو ىعنَ تجد كمية الشريعة تُ 
أو  ،فقطقد يتخصص اإلنساف في القواعد الفقيية  ،وىناؾ تخصص أدؽ مف ىذا ،فيذا نوع تخصص في الواقع

 .في أصوؿ الفقو
بؿ يمكف أف  ،يتخصص في باب القياس فقط :مثالً يقوؿ  ،التخصص بجزئية مف ىذهبوىناؾ مف ينادي أيضًا 

أو  ،ايمكف أف يكتب فيو بحوثً  ،ىذا فيو مبالغة :نقوؿ ،ما يتعمؽ بطرؽ استخراج العمة في القياسفييتخصص 
 ،ىذا يمكف أف يكوف في الطب ،ال ،ويدندف حولو ،لكف أف يكوف ىذا فقط ىو الذي يدرسو ،أو نحو ىذا ،رسالة

لكف ، حتاج إلى ىذاويُ  ،شكاؿإال  ،يمكف أف يتخصص في عصب واحد ،ي عظـ واحدوف ،يتخصص في العظاـ
متى  ،عمى حرؼ مف حروؼ المعاني -كما يفعؿ بعضيـ-إنساف يقضي العمر  ،العموـ الشرعية مترابطة

  متى سيدرس المغة ؟ متى سيدرس النحو؟  ،؟سيدرس باقي حروؼ المعاني
  ؟إذا أراد أن يتخصص بماذا يبدأ

                                                           

 (.٘ٓٔأليس الصبح بقريب، ص: ) (ٔ)
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يوصي يونس بف عبد األعمى  -رحمو اهلل-، الشافعي كانوا يوصوف ببعض الفنوف -رحميـ اهلل-لعمماء اض بع
 .(1)وف عامِ مِ  ؿُ حمِ نو كالتفاح الشامي يَ إف ،عميؾ بالفقو :ويقوؿ لو

 ،تعرؼ حكـ ىذا كذا ،فييا مباشرة صار عندؾ بصر مجرد ما تدرس المسائؿ ،مسائمو تبمعنى أف الفقو إذا درس
مدة طويمة حتى يظير أثرىا بعد  ىأو تدرس التفسير تحتاج إل ،لكف حينما تدرس أصوؿ الفقو ،ىذا كذاوحكـ 
 صروصار في باب الصالة لو ب ،كؿ مسألة يدرسيا اآلف صار في باب الطيارة ما شاء اهللفا الفقو أمّ  ،حيف
 .فيو

، وليس دوف -بيارات :بازير مثمما نقوؿأ- زير الفقوف العمـو ىي أباإ" :يقوؿ -رحمو اهلل-والخطيب البغدادي 
ألف الفقيو يحتاج إلى أف يتعمؽ بطرؼ مف  ؛ما يحتاج إليو الفقيو -أقؿ- إلى دوف يحتاجال صاحبو ا  و  الفقو عمـ

لى معرفة الجد واليزؿ ،معرفة كؿ شيء مف أمور الدنيا واآلخرة  .(2)ـ"والعادات المعروفة مني ،وا 
، مدار عميو الفقو إف :يقوؿف ،ابف الجوزي بالفقوويوصي   مف فميكف العمـ مف لمتزيد الزماف اتسع فإف العمـو

 .(3)الفقو
اإلنساف يمكف أف يبدع إذا عنده رغبة في فف مف  ، ألفكؿ إنساف بحسب ميولو :قيؿ، لو ولكف لو قيؿ غير ىذا

 الأنا  ،أصمح الالشرعية  أنا في العموـ :وقاؿ ،لو جاء إنساف ،وىذا ال نقولو في العموـ الشرعية فقط ،الفنوف
ذا حضرت مجالس العم ،أفيـ  ،تخصص بالرياضيات، نقوؿ: لكف ىات الرياضيات أبدع فييا ،أحضر بالبركة ـوا 

 .وال تنقطع مف مجالس العمـ
وال  ،درس الطبا :نقوؿ لو ،وفيمي ضعيؼ ،وفي العموـ الشرعية رغبتي ضعيفة ،أنا رغبتي كميا بالطب :يقوؿ

 .ال يمكف ىذا ،بالعمـو الشرعية اً ، لكف ال تحمـ أحالـ اليقظة أنؾ ستكوف عالمالشرعيتنقطع مف العمـ 
السيما في الدراسة -مف الخطأ  :نقوؿ ؟لماذا أتخصص :يقوؿ ،الذيف يدرسوف في العمـو الشرعية وىكذا أيضاً 

لكف  ،حتى الجامعة ،ودخوؿ اإلنساف في مجاؿ ال رغبة لو في -النظامية اآلف في مرحمة الماجستير والدكتوراه
 .ىذا ال يبدع ،أو أف والده ىو الذي أرغمو عمى ذلؾ ،ىذا ال يبدع ،بؿ في ىذا المجاؿألنو قُ 

فإنيا تدفعو  وجدت ىذه الرغبة فْ إ ،ويجد رغبتو فيو ،أنو يستطيع أف يبدع فيو ىإنما يدخؿ في المجاؿ الذي ير 
 . مزيد مف التحصيؿلنفسو مستشرفة وتكوف  ،ؿ مف العمـفيحص   ،كوف عنده رغبة جامحة قويةت ،ادفعًا تمقائي  

 :بين التعميم المباشر والتعميم بالوسائط خامسًا:
والخطيب  ،وذلؾ كما يقوؿ ابف خمدوف ،بيف أيدييـ أنو كماؿ مف الكماالتوالجموس  ،ال شؾ أف لقاء الشيوخ

 فإف ذلؾ يؤثر في ،ويجمس بيف أيدييـ ،ف اإلنساف حينما يذىب ويرحؿ إلى أىؿ العمـإ :الشاطبيو  ،البغدادي

                                                           

 (.ٕ٘ٔ/ٕاآلداب الشرعية والمنح المرعية ) (ٔ)
 (.ٖٖٖ/ٕالفقيو والمتفقو لمخطيب البغدادي )( ٕ)
 (.ٖٕٔ/ٕاآلداب الشرعية والمنح المرعية ) (ٖ)
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ال يخطر  ـ ماوينفتح لو بيف يدي الشيوخ مف مغاليؽ العم ،وطريقة التعميـ ،ولّ ودَ  ،وىديو وسمتو ،وأخالقو ،سموكو
 .باؿلو عمى 
كما يقوؿ -فتح عميو فإنو يُ فإذا جمس متواضعًا بيف يدي الشيخ  ،ىا اإلنساف وال تتبيف لوؤ لة قد يقر أىذه المس

 ؛ىي تربية وتعميـ في آف واحدشؾ أف الجموس بيف يدي الشيوخ  ال ،بركة تمؾ المجالسبذلؾ المنغمؽ  -شاطبيال
حتى  ،ويأخذ العمـ مف أفواىيـ شيئًا فشيئاً  ،ويستفيد منيـ العمـ ،وطريقة التعميـ ،والسمت ،ألنو يستفيد منيـ اليدي

فكيؼ بمف  ،ويشاىدىـ ،اإلنساف يتأثر بمف يراىـ ،راؽ، الطبع سوالطبع لص كما قيؿ ،والدربةتحصؿ لو الممكة 
 .الذيف يتمقى عنيـ العمـالشيوخ نبغي لإلنساف أف يتخير ي :وليذا يقاؿ ؟يتمقى عنيـ العمـ

كثير اللربما ال يفيـ و  ،فإنو يحفظ بتصحيؼ وتحريؼ -كما ىو مشاىد-الكتب مف وأما إذا كاف اإلنساف يتمقى 
 .يحمف المسائؿ عمى وجييا الصح

، يحصؿ لو مف الغرور، الكبر :ال يخطر عمى باؿ ايحصؿ ليذا اإلنساف مف اآلفات واألدواء موكذلؾ أيضًا 
لـ  ،مف الكتب ،في أشير ،مت عمـ سنيففي مدة وجيزة حصّ  عف نفسو: أنا كما يقوؿ بعضيـ ،العجب بنفسو

 ،سنيف يمر بيا جموع مف طمبة العمـ أنا أحدثكـ عف ،انتيوا ،ىؤالء تالشوا ،ثـ ماذا؟ ،يجمس عمى يد الشيوخ
وما  ،وبما حفظو ،بما حصمو اً ولكف ىؤالء تجد الواحد منيـ لربما معجب ،وعجائب وآفات ،وترى أشياء وغرائب

  .ثـ ما يمبث أف يتالشى ذلؾ جميعاً  ،هأوما قر  ،درسو
ال ممف تربى عمى يد إ ،أف يقرأهف كتاب الموافقات ال أبيح ألحد إ يقوؿ: -رحمو اهلل–اإلماـ الشاطبي  وليذا كاف

 .الشيوخ
أما اإلنساف الذي ال يعرؼ ىذا فمربما يكوف  ،مؽ العمـومف حِ  ،والعمماء الربانيوف إنما يتخرجوف مف مجالس العمـ

 .ر قدرهادَ قال يُ  واألمراض ما واألدواءعنده مف األنفة والكبر 
أو نحو ذلؾ  ،ويصحح لو وىماً  ،أو نحو ذلؾ ،كميةأو في  ،في مدرسة ،عميو أثناء الدرس فإذا جاء طالب يردّ 

 .وحالو وتغيره ،وغضبو ضجره،فال تسأؿ عف 
 .(1)؟فإذا ذىب الشيوخ فمع مف العيش ،بشيوخيـإنما الناس  :-رحمو اهلل-حمد أماـ اإليقوؿ 

ف ذلؾ فإ ،خيحذر مف أف ينظر اإلنساف إلى نفسو بعيف الجماؿ واالستغناء عف المشاي -رحمو اهلل- وابف جماعة
 .(2)وما يفوتو أكثر مما حصمو ،وقمة المعرفة ،عيف الجيؿ

وأنت تشاىد إذا كاف اإلنساف  ،وخبروا الناس ،وىـ مف خبروا العمـ ،في ىذا المعنى العمماء عباراتيـ كثيرة جد  ا
 .اف يحضرا كوبيف حالو لمّ  ،عنيا اشاىد الفرؽ بيف حالو حينما كاف منقطعً ت ،لحضور مجالس العمـ اموفقً 

التي تكوف في يـو واحد في  ،التي عبناىا في أوؿ الكالـ هأو الدروس الموجودة ىذ ،إذا ما تيسر :لكف نقوؿ
 .حضرا ،ال تنقطع :نقوؿ ،األسبوع

                                                           

 (.ٙٗٔ/ٕ) المصدر السابؽ (ٔ)
 .(ٗ٘تذكرة السامع والمتكمـ في أدب العالـ والمتعمـ )ص:  (ٕ)
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 ،ما عندنا شيوخ ،أنا أعيش في مكاف بعيد :إنساف يقوؿ ،األمور متيسرة اآلف :لكف كيؼ توفي ما بقي؟ نقوؿ
وتستطيع أف  ،نترنت اآلففتح اإلا :نقوؿ ،أو نحو ىذا ،سالميةإأو في أقميات  ،مد بعيدأو في ب ،أعيش في قرية

 .وتستطيع أف تسأؿ وتستفيد ،تسمع
حضر ىذا ا :أو توجد دروس قميمة يوـ في األسبوع ،فنقوؿ لإلنساف الذي ال يتوفر لو الجموس عمى يد الشيوخ

لسيدي نحو ما يقرب مف سبعيف أو افي  ،وىي رخيصة يات،السيديتوجد اآلف أشرطة  ،سمع األشرطةاو  ،اليوـ
إلنساف أف يجعؿ لويمكف  ،عب في تسجيمياجمت وتُ ىذه سُ  ،وبعضيا بلاير ،بخمسة رياالت ساعة صوتية، ثمانيف

في يوـ عمى طريقة -ف شاء اهلل إمتى سيصؿ  ،يف يشرح؟ يشرح مف الطيارةأىذا الشيخ مف  ،لنفسو برنامجاً 
كؿ  ،المعامالت مف اآلف أبدأ في ،ف شاء اهلل سيصؿ بعد ثالثيف سنة عمى طريقتو ىذهإ ،لممعامالت -األسبوع

 :أقوؿ ،ما أتركيا ،العبارة ،أكتب السطر ،أكتب فيو المسألة التي ما فيمتيا ،ودفتر لمفقو ،يوـ عمى ىذه األشرطة
  .عجم  أوىكذا  ،لمجواب فراغاً  وأترؾسجميا أو  ،كتبياأال،  صفحة كذا،

ىذه وسجؿ  ،شرح النخبة ،بدأ في ىذه األشرطة شرح البيقونيةا ،فيو ؾمف يدرس ما وجدتَ  مثال محالمصط
تجد أحد الشيوخ مف المتخصصيف ما  ،أو غير ذلؾ ،جازةأبعد ذلؾ تستطيع أف تسافر في وقت ثـ  ،األسئمة

 ،تخرج ىذا الدفتر ،الدفتر موجود ،تسأؿ عنو ىذا الشيخ حتى تستخمص سؤاالً  ،تحتاج إلى عممية عصؼ ذىني
أريد  :قوؿت ،المشايخ يأتوف لمدورات العممية ،لؾ مع ىذا الشيخ اً ويمكف أف تخصص وقت ،وتكتب الجواب ،وتسأؿ

تحضر و  ،وتطرح عميو ىذه األسئمةثـ تذىب إليو  ،الوقت الذي تختار ،بعد العصر ،منؾ بعض الوقت بعد الفجر
 .وىكذا ،بكتاالمعؾ 

وليذا نحف نقوؿ  ،ويسأؿ عما أشكؿ عميو -عز وجؿ-ذف اهلل إؿ بيذه الطريقة بص  فيستطيع اإلنساف أف يح
يدرس  ،يذىب مباشرة لكمية شرعية ،ةيوما درسوا في المعاىد العمم ،لمشباب الذيف يذىبوف إلى الكميات الشرعية

عمى ألفية ابف مبسط  يىو كتاب تعميمو  ،طالب المعيد درسوا شرح ابف عقيؿو ، في النحوكتاب أوضح المسالؾ 
 .مالؾ

 .مباشرة ةالتدمريو  ة،الطحاوييدرس يذىب إلى الجامعة  ،لتوحيدكتاب او  ،والحموية ة،درسوا في العقيدة الواسطيو 
ىؤالء الطالب نبدأ  ،ىذا شيء مشاىد ،في غصةثـ يبقى  ،مباشرة روضة الناظر ،في أصوؿ الفقو ما درس شيئاً 

سريعة جرومية اآل :نقوؿ لو ،في النحو ًئافيـ شيأأنا ما  يقوؿ: ،طوارئ بسرعة حالة :نقوؿ ،نوجييـ إلى الترقيع
 .ااجمس عمييا أسبوعً  ،اآلف

وفيميا فإنو يستطيع أف يذىب إلى الجامعة وىو  ،ولذلؾ ىذه الدورات التي نقيميا ىنا مف لزميا وحضرىا
ف يدرس دروس أيستطيع  ،مجامعةفيي مرقاة ل ،المتوسط والثانويفي أو مف درس في المعاىد العممية  ،مستريح
أو  ،لكف أكثر الناس ال يذىبوف إلى المعاىد العممية عندنا عمى األقؿ ،صمت تفصياًل مناسبًا لياوقد فُ  ،الجامعة

 ؟ماذا يفعموف ،في بالد أخرى
ء مف جاألنو يفترض في ؛قبؿ أف تذىب إلى الكمية الشرعية ،درس ىذه المتوف المختصرةا ،نفسؾ يئى :نقوؿ ليـ

ويمتحقوف بالشريعة  ،فالشباب الذيف يأتوف مف الثانوي ،لدراسة المرحمة الثالثة أفتيي ،معاىدىاأنو درس في لييا إ
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وفوؽ  ،ىو فوؽ المتوسط ،وليذا لماذا يسمى التعميـ الثانوي؟ ،مرحمة النيائيةالمثاًل ىـ في الواقع يدرسوف في 
 . المستوى الثالث  ،خيراأل المستوى :يعني ،ال العاليإفما بعده  ،االبتدائي
 ؟ نختار المعمم كيف  سادسًا:

بالعمـ والورع والسمت  افإنو يحرص أف يتخير مف أىؿ العمـ مف كاف متصفً  خياراتإذا كاف عند اإلنساف 
 ،ويعمؿ بعممو ،نسب إلى شيء مف ذلؾال يُ  ،األىواءو المجانب لمبدع  اإلنساف ،ألنو سيتأثر بو بال مرية ؛واليدي
 .(1)عرؼ بالستر والصيانةو  ،مف اشتير بالديانةبغي لممتعمـ أف يقصد مف الفقياء ين :قاؿ الخطيب البغداديكما 

 ،التديف يماال عند إنساف ال يظير عميو سإما يجد النحو  ؟ماذا يفعؿ ،لكف أحيانًا ما يتيسر لو ىذا ،ىذا إذا تيسر
لكف ال يدرس عمى داعية لمبدع  ،درس عندها :نقوؿ ف،ال يجد األصوؿ إال عند إنساف ال يظير عميو سيما التدي

 .تسافر في طمب العمـ ،تقرأ في الكتب ،نترنت األشرطةعندؾ في اإل ،ولو لـ يجد غيره ،واألىواء
 مف أىؿ العمـ، ف اإلنساف ال يبحث عف أىؿ الشيرةأنا في الكالـ عمى اختيار الشيوخ لكف ينبغي أف نعي جيدًا ى

 .العمـ كما يفعمو بعض طمبة
فيذا  ،ومعرفة فيو ،أف يكوف اإلنساف لو بصر في ىذا العمـ ،إنما العبرة بالتحقؽ في العمـ ،ليست العبرة بالشيرة

ويشرح لو بطريقة  ،فيذىب اإلنساف إلى مف يستفيد منو ،وما عدا ذلؾ الشيرة ليست بشرط ،ىو المطموب
لكف قد تذىب  ،ال يوفر لؾ مف الوقت ما تحتاج إليووقد  ،أكثر الناس شغالً  ىـ والمشاىير في الغالب ،واضحة

وىذا شيء  ،تستطيع أف تقرأ عميو في كؿ يوـ ،طويمة اتاً يعطيؾ أوق ،ليس بمشيور ،الذكر خامؿإلى إنساف 
  .مشاىد

 .والعمماء ليـ عبارات كثيرة في ىذا أعرضت عنيا ،-أف يكوف اإلنساف مشيوراً -ال يطمب الصيت 
تريد أف تدرس  وال يشاور أقرانو، ،مف عرفوا وخبروايشاور  ،سة عمى شيخ ينبغي أال يستعجؿقبؿ أف يبدأ في الدرا

حتاج أدرس فييا ؟ ما ىي الجوانب التي يُ ما الذي  ،ىذه الكمية :تقوؿ ،تبحث عف شيخ لو بصر ،في كمية شرعية
 ؟خرآإلى تكميميا في مكاف 

الجانب  ؟،حتاج إلييا إف كاف عندي زيادة وقتأجوانب التي ما ال ،وكذا ىذه الكمية توفر لؾ كذا وكذا :فيقوؿ لؾ
 .ىذا إذًا ىو الذي أدرسو ،الفالني

 .فيذا غير صحيح ،تكرار لبعض الكتبفييا ويكوف  ،ويوجد منيا ،مؽ بحسب ما يتاحأذىب وألتحؽ بالحِ ما 
وال يستمر  ،ينيي كتاباً ال  ،الممؿ حتى يصاب بداء ،وينقطع ،اويذىب ىن ،وينقطع ،كثير مف الناس يذىب ىناو 

ثـ يحضر  ،ويسأؿ ،يذىب ويحضر ،إنما ينبغي عمى اإلنساف أف ال يستعجؿ ،وليذا ال يحسف ،عند شيخ
   .؟ال أو ىؿ مستوى الدرس مناسب لو ،وينظر في ىذا الدرس ،ويستمع

مس في الصؼ ويجمس بيف يديو ويج ،أنا أريد أف أدرس عندؾ :ويقوؿ ،ويتعرؼ عمى الشيخ ،ما يأتي متحمساً 
نما يأتي في طرؼ الحمقة ويستمع ،ىذا غير الئؽ ،ال يرىثـ بعد ثالثة أياـ  ،األوؿ  .وا 

                                                           

 (.ٜٔٔ/ٕالفقيو والمتفقو لمخطيب البغدادي ) (ٔ)
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أو كمية  ،في كمية الحديث ،ما يعرؼ أي قسـ يدخؿو  ،ويمكف لمطالب الذي يريد أف يسجؿ في الكمية الشرعية
ويسأؿ  ،وبعض المحاضرات ىنا ،أف يأتي ويحضر بعض المحاضرات ىنا لويمكف  ،أو في كمية الشريعة ،القرآف
 .ومف تخرجوا أيضًا مف أىؿ العمـ مف ىذه الكمية أو تمؾ ،الشيوخ

أحيانًا ال يوفؽ  ،يتمطؼ بوو  ،أو الكتاب عميو ،وال ينقطع حتى ينيي ذلؾ الفف ،نو يالزموفإإذا ظفر بالشيخ ف
فحـر بذلؾ  ،يماري ابف عباس ةسممكاف أبو  ،مف عممو اً أو كثير  ،فيختزف العالـ عنو عممو ،الطالب إلى طريقة

 .(1)"الستخرجت منو عممًا كثيراً لو رفقت بو " :يقوؿ ،عممًا كثيراً 
 .(2)"بو برفقي إال عطاء مف استخرجت الذي أستخرج لـ " :جابف جريويقوؿ 
 .(3)"نا لو عبدأكؿ مف سمعت منو حديثًا ف: "شعبةويقوؿ 
 .(4)"شيئاً  قمت ما يضره ولـ عممو عنؾ خزف ذلؾ فعمت فإذا منؾ، أعمـ ىو مف تمارِ  ال: "ميموف بف ميرافويقوؿ 

 ،األمثمة يجادؿ عمييا ،ويتحمس وينفعؿ ويجادؿ في كؿ قضية ترد في الدرس ،ولذلؾ بعض الناس لربما يشتط  
ا يسبب ضياع فيذ ،نريد أف نوقفو عمى الحؽ فييا ،ال ،غير مقتنع فييا فوتيا ،أحيانًا أشياء تستطيع أف تفوتيا

 . كثير مف العمـالوفوات 
 كيف يثبت العمم؟ سابعًا:
 لو وبالفراغ ستمع،يُ  لو وبالحب ،بعت  يُ  عميو بالحرص: قاؿ ؟ما السبب الذي يناؿ بو العمـ :الحكماء بعض سئؿ

 .(5)جتمعيَ 
 -رحمو اهلل-دراف بف باك ،وىذه جربيا عمماء ،وبالطريقة التي ذكرتيا سابقاً  ،يأتي طالب العمـ ويحضر الدرس

 .(6)الجموس بيف يدي الشيوخفي ما احتجت أكثر مف خمس سنوات  :وليذا يقوؿ
وال ينسى ما  ،وقد ضبط الدرس السابؽ ،خرثـ بعد ذلؾ يأتي لمدرس اآل ،ويحفظ ،ويراجع ،يدرس ىذا المتف

  .أف طالب العمـفإف ىذا ليس مف ش ،غفؿ ذلؾيُ و  ،درسو
ويحتاج إلى  ،، يحتاج إلى سؤاؿ وجوابمثؿ النحو يحتاج إلى تدريب :يعني ،ىناؾ عموـ تحتاج إلى تماريفو 

 .تطبيقات
كما ىي الغاية مف  ،والعمؿ بالمعمومات ،إىماؿ التمريف :ب ضعؼ التحصيؿاسبأ مف :وليذا يقوؿ ابف عاشور

 .وبميغ بياف ،فيمف نحادث أو مف نجالس فصيح لساف ولـ نرَ  ،تختـ اً وكتب ،نجد عمومًا تدرس :يقوؿ ،كؿ عمـ

                                                           

 (.ٕٛٛ/ٗسير أعالـ النبالء ) (ٔ)
 (.ٖٕٗ/ ٔجامع بياف العمـ وفضمو ) (ٕ)
 (.ٕٔ٘/ٔ) المصدر السابؽ (ٖ)
 (.ٚٔ٘/ٔ) المصدر السابؽ (ٗ)
 (ٕٙٗ/ٔ) ر السابؽالمصد (٘)
 .ٖٙٗٔ/ ٗ/ ٕ٘الصادر في  ،(ٚٙ(، نقاًل عف مجمة "الفتح" عدد: )ٖٖعالمة الشاـ ص: ) (ٙ)
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وال مف  ،فال نرى مف يجتنب المحف في قولو ودرسو ،عمـ النحوو  عمـ األصوؿو  يقرأ الناس عمـ البالغةيقوؿ: 
ال أنيـ إنما إ وما سبب ذلؾ ،وال مف يرجح في مسائؿ الخالؼ ،يفيميا وأفينطؽ بيا  ،المقاصد البالغيةبيشعر 
، والقصد منيا اوغايتي ،وما يشعروف بعنوانيا ،وىـ يدرسونيا ،ىا عمماً متحجرة اصطمحوا أف يسمو  اموا ألفاظً حصّ 
ذا وُ  :يقوؿ  .(1)فيي تمرينات سطحية ،جدت تمريناتوا 

 ،ويحفظ المتوف ،تجد اإلنساف يدرس الكتب ،نصؼ الدرس يكوف في التطبيقات ،فالنحو مثاًل يحتاج إلى تطبيقات
 .وال يحسف النحو ،ومع ذلؾ يمحف

ويتذاكروف  ،مع الطالب يتطارحوف المسائؿ ،المذاكرة مع األقراف ،مذاكرة في كؿ العموـكما أنو يحتاج إلى ال
 احتج المخالؼ؟ د عميو؟ بـ؟ ماذا يرِ ؟ ما درجة ىذا الحديث مثالً ما الدليؿ عمييا ،ويتناقشوف المسألة الفالنية

كما  ،خرهآى جارية لو مف أولو إلى يعيده عمف ،وقد سمع حديثًا كثيراً  ،يرجع إلى منزلو -رحمو اهلل-الزىري وكاف 
 .(2)إنما أردت أف أحفظو :ويقوؿ ليا ،سمعو

 ،يمكف أف يرجع إلى مسجده ،بطريقة مبسطة ،يعيد ذلؾ عمى أىؿ بيتو ،يمكف لإلنساف أف يذاكر مع زوجتو
دعى إلى فيذا أ ،بطريقة مبسطة ،أو نحو ذلؾ ،العقيدة مسائؿأو  ،فيطرح عمييـ المسائؿ الفقيية التي درسيا

 . ثبوت العمـ
 .(3)حديثو ينسى لئال فيحدثيـ الكتاب صبياف يجمع كاف ءبف رجاوىذا إسماعيؿ 
نو يشتييو، ال مف تحدث أف ولو تسمعو حيف فحدث احديثً  سمعتَ  إذا :يقوؿ إبراىيـ  في كالكتاب يكوف وا 

 .(4)صدرؾ
 .(5)، وتفيـ لودوف تناظر فيو ،ناؿ أبداً وال يُ  ،ؿ إليوصَ و يأما الفقو فال  :ابف عبد البر وقاؿ

يريد بذلؾ  ،فحدثيـف عطاء الخرساني كاف إذا لـ يجد أحدًا أتى المساكيف إ :ويقوؿ سعيد بف عبد العزيز
 .(6)الحفظ

ألف  ؛نوجي في كتاب لو في التعمـ والتعميـ أف فائدة المطارحة والمناظرة أقوى مف فائدة مجرد التكراروذكر الزر 
 .(7)فييا تكرارًا وزيادة

 .ىكذا يوصي أىؿ العمـ كما قاؿ ابف جماعة ،"ساعة خير مف تكرار شير رتحاوُ " :ؿوقد قي

                                                           

 (.ٕٔٔأليس الصبح بقريب، ص: ) (ٔ)
 (.ٕٓٔ/ٕاآلداب الشرعية )( ٕ)
 (.ٕٛٗ/ٔجامع بياف العمـ وفضمو ) (ٖ)
 (.ٖٕٚٔٙ) (، رقـ:ٕٙٛ/٘مصنؼ ابف أبي شيبة ) (ٗ)
 .(ٜٛٗ/ٕـ وفضمو )جامع بياف العم (٘)
 (ٖٙٚ/ٔ) المصدر السابؽ (ٙ)
 (.ٗٓٔكتاب تعميـ المتعمـ طريؽ التعمـ، لبرىاف اإلسالـ الزرنوجي، ص: ) (ٚ)
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مكف ي سبيمو، لكف أقوؿ:يذىب كؿ إنساف في  ، لكف لألسؼ اليوـيتذاكر طالب العمـ ما درسوه في مجمس العمـ
العمـ  مف الجاديف في طمب ،ويكوف مف النابييف ،فوف أف يحدد بعض الوقت مع أحد أصحابويإلنساف ولو بالتمل

 .ويذاكر معو
 .أيضًا العمؿ بالعمـ يثبتو وكذلؾ
لكثرة اشتغالو  ؟لماذا قيؿ لو الكافيجي ،الكافيجي :ذكرنا لكـ عف بعض أىؿ العمـأف وسبؽ  ،التكرار وكذلؾ

 .بف الحاجببالكافية ال
: يفوأنا أقوؿ لإلخواف مف المعمم ،فيثبت عندىـ ،بؿ مئات المرات ،فكانوا لربما درسوا الكتاب عشرات المرات

ونحو  ،أو المستوى الثاني ،المستوى األوؿ ،المستوى الفالني مف التجويد ،س التجويدالذي درّ  ،اعتبروا بأنفسكـ
؟ يجد أنو ماذا يجد ،سنوات يسو ثماندرّ  ،كتاب التوحيدأو  ،نوياأو لثاني ث ،نوياس الفقو ألولى ثأو درّ  ،ذلؾ

 .لماذا ؟ لكثرة التكرار ،ىو حافظ ،روال يحتاج أف يحض   ،اتشربو تشربًا تام  
قبؿ أف يجمس عمى  ،وىو واقؼ ،في درس الفقولما جاء ىنا أحد المرات  -رحمو اهلل- الشيخ عبد اهلل الجبريف

أشياء  ذكرو  ،سـاومعنى كؿ  ،أسماء النكاحفي  اأبياتً  سردو  ،جمس ،النكاح :الباب؟ قمت لو قاؿ ما ىوكرسي ال
وىو يكرر  ،، لماذا كاف بيذه المثابة؟ ىذا الرجؿ جمس عقودًا متطاولةيمـ بيالربما لـ  اً ر إنساف أيامضّ حلو 

 .فال يحتاج إلى مزيد مذاكرة فييا ،ب ىذه األشياءحتى تشرّ  ،مرة بعد مرة ،دراسة وتعميماً 
 .يةىي النيا ،فقطننا نقرأ مرة و المشكمة أ ،سائر العموـ وقس عمى ذلؾ ،سو أنت في المدرسةعتبر ىذا فيما تدر  ا

ىؿ  ،نا بعد سنة كاممةئوغيره وج ،مف اليواء ،عوامؿ التعريةل لو تركناه في الشمس اآلف ىذا الكأس مف الماء
الغد  نا فيئوج ،نا ماء عمى ىذه الطاولةباآلف لو صب ،ال ، أيف يذىب الماء ؟ يتبخر :؟ الجوابسنجد فيو ماء

 .سيتبخر ،ىؿ سنجد الماء؟ ال
 ،وطبيعة ذىف اإلنساف ،وما إلى ذلؾ ،مف األشغاؿ واليموـ الطارئة والمزعجات ةفنحف عوامؿ التعرية عندنا كثير 

كثر وتُ  ،فإذا كنت تصب فيو ،فإذا كاف ىذا الكأس مثقوبًا فإنو سينتيي ويتالشى ما فيو ال محالة ،فيتبخر العمـ
ذا كنت تضع فيو بقدر ما ينقص و ، يزيدفإنو  -ج منوما يخر -ف صببت فيو أكثر مما ينقص إفإنؾ  ،ىذا الماء ا 

ذا كنت تضع أقؿ فإنو سيكوف في تناقص ،فسيبقى متماسكاً  -بقدر ما يخرج منو- فإف كنت ال تعوضو شيئًا  ،وا 
 .يجؼسفإنو 

تستغرب  ،وأعماؿ ووظائؼ ،في رئاسات اويحصؿ رتبً  ،ولذلؾ تجد بعض الناس ربما يمي ألواف الواليات الشرعية
ذا ت ،ؼ حصمياكي ولكنو شغؿ  ًا،كاف متفوق ،ىذا كاف ىو األوؿ عمى دفعتو في أياـ الدراسة ،مـ كأنو عاميكوا 
 ،كاف مف األذكياء النابغيففقد ال ا  و  ،وصار بيذه المثابة ،، شغؿ عف العمـ فتالشى العمـالقضاء وغيرهأعماؿ ب

 .وىذا شيء نشاىده
  د قيؿ:وق ،بد مف مراعاتيافالشاىد أف ىذه أمور ال
 ما ْد عممًا نسي ما َتعمّ ز ولـ يست   ...    ذو العموـِ بعمِمو  ذا لـ يذاكرإِ                         
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 (1) َعَمى ِعومع األياـِ في جميزيُد  ...ٍب فكـ جامٍع لمكتِب في كؿ مذى         
 ،وخمؽ حسف ،احب نزاىةص ،، صاحب ذكاءصاحب ديانة ،مف الزمالء مف يكوف عالي اليمةينبغي أف يتخير و 

  :فيذا كما قيؿ
 يفسدُ  خرَ آفساد ب  كـ صالحٍ  ***في حاالتو  الكسالفَ ال تصحب 

 فيخمدُ  كالجمر يوضع في الرماد *** عدوى البميد إلى الجميد سريعةٌ 
 ،؟ال أنتإما أخذىا  :فيقولوف ،فيثبطونو ،مف البطاليف ى،مف الكسال اإنساف صاحب ناسً  ،مشاىد وىذا شيء

فيشغمونو عف  ،وتصير الصناعة ىي األكؿ والشرب والنوـ والتجوؿ ،مطعـلنخرج  ىيا ويقولوف: ،وبتيزئوف ويس
  .العمـ

ال يستطاع العمـ براحة  :كثيركما قاؿ يحيى بف أبي  ،وىكذا يحتاج اإلنساف إلى أف يبذؿ ما عنده مف جيد
  .(2)الجسـ

 وقد قيؿ:
 بِر النحؿِ إدوف الشيد مف  بدوال *** ي رخيصةً لالمعا اؾَ در إتريديف 

 وقيؿ:
 االصبر  حتى تمعؽَ  المجدتبمغ  فل***  وكمُ آتمرًا أنت  ال تحسب المجدَ 

، ما يحصؿ فتور وانقطاع لو ،إلى متابعةأيًضا ويحتاج  ،"كانت نيايتو مشرقة ،مف كانت بدايتو محرقة" :وقد قيؿ
 .تعممو لو نسياف ما ىذا الفتور واالنقطاع كما يذكر أىؿ العمـ يسبب

الطالب أف جازات وتنقطع في األ ،في األسبوع اومً يفات الدروس ىذه المتقطعة التي تكوف آمف  :وليذا نقوؿ
 .ال ما شاء اهللإ ،وتالشى ما حصموه ،قد نسوا وضعفت ىمميـيكونوف 

 ،عثيميففي بالدنا الشيخ ال الزماف في عصرنا ىذا ممف نعرؼأىؿ ولذلؾ تجد أعمـ  ،وىكذا بذؿ العمـ لمناس
 .الدروس الكثيرة في اليـو الواحد تجد عند الواحد منيـ ،وىـ أكثر الناس بذاًل لمعمـ -رحميـ اهلل-والشيخ ابف باز 
لـ  ،يا شيخ :كنت أقوؿ لو :-وىو مدير مكتبو في بيتو-محمد الموسى  الشيخيقوؿ  -اهلل رحمو- الشيخ ابف باز

قرأ ا ،قرأ عميو فيويُ  كؿ الوقت ،ما عنده أي وقت ،وأنا أتوضأ عميّ  قرأا :قاؿ ،ألقرأ عميؾ في كتاب اً تعطني وقت
 .وأنا أتوضأ عميّ 

 .نأكؿ؟ األكؿ كـ يأخذ عمينا؟ كـ ،؟كـ نناـونحف كـ عندنا مف األوقات؟ 
بف مثؿ الشيخ عبد العزيز  اصور إنسانً ت ،ويكونوف ىـ األكثر عمماً  ،ىؤالء الذيف يبذلوف العمـ يبارؾ ليـ في ذلؾ

ال إفترض أنو ما بدأ يطمب العمـ ا ؟أليس كذلؾ ،جاوز التسعيف ؟كـ بمغ مف العمر ،حينما مات -رحمو اهلل- باز

                                                           

 .(ٖٓٗ/ٔجامع بياف العمـ وفضمو ) (ٔ)
 (ٕٔٙ(، رقـ: )ٕٛٗ/ٔصحيح مسمـ ) (ٕ)
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قرأ عميو في اليوـ لربما أكثر يُ  ،قرأ عمى اإلنساف في مدة لربما تقارب السبعيف سنةكفي أف يُ يال أبعد العشريف، 
 .مف خمسة دروس

أو نحو ذلؾ يأتي الشيخ  ،أو سافر ،كاف إذا غاب أحد مف الشيوخ ،ليافي الجامعة اإلسالمية حينما كاف مديرًا 
 .ثر الناس عمماً ولذلؾ صاروا أك ،فيـ أكثر الناس بذالً  ،فأعمارىـ في العمـ ،وىو الرئيس ،ويدرسيـ ،ويسد المكاف

 ،ثرة وقوة وظيوراً فازداد ك ،نفؽ منو تفجرت ينابيعأالعالـ كمما بذؿ عممو لمناس و " :-رحمو اهلل-يقوؿ ابف القيـ 
 غير مكشوفةربما تكوف المسألة في نفسو و  ،ويحصؿ لو بو عمـ ما لـ يكف عنده ،فيكتسب بتعميمو حفظ ما عممو

 .(1)"وانفتحت لو عمـو أخرى ،ميا اتضحت لو وأضاءت، فإذا تكمـ بيا وعمّ شكاؿوال خارجة مف حيز اإل
، العمماء يتكمموف عمى أكؿ الزبيب ،تقوي الحفظ ،مع مراعاة األمور التي تقوي الذاكرة ،ىو شيء مشاىدو 

 .مع اجتناب األشياء التي تسبب ضعؼ الذاكرة، شرب العسؿويتكمموف أيضًا عف مضغ المباف، و 
ه األشياء تسبب كؿ ىذ ،المبف الحامض بالذات، و ، وشرب الخؿوالباقالفكانوا يروف أف أكؿ التفاح الحامض 

 ة.ضعؼ الحافظ
كاف إذا رأى معنا المبف الحامض  :عف والده -رحمو اهلل-الشيخ محمد األميف الشنقيطي  ابف يقوؿ الشيخ عبد اهلل
 .أو ضعؼ الحفظ ،ألف ذلؾ يسبب ضعؼ الذاكرة ؛انتزعو بشدة وغضب

يتوقى القواطع و  ،-ال بالصبرإوال يكوف شيء - مجالس العمـ فيوىكذا أيضًا أف يصبر اإلنساف عمى الجموس 
 .والموانع والصوارؼ

والثانوي  ،في مرحمة المتوسط ،لو رغبة في العمـ الشرعي اإلنسافأحيانًا يكوف  ،اوالصوارؼ كثيرة جد   ىذه القواطع
 :قاؿ أىمو ،أريد أف أذىب إلى كمية شرعية :إذا أراد أف يسجؿ في الجامعة قاؿ ،وعمى الدروس ،أقبؿ عمى العمـ

 .في المسجد احضر درسً إلى كمية شرعية؟ اتريد الذىاب يقولوف لو:  ،؟لماذا ،عجبًا! ،ىييات
 ،أو عموـ نحو ذلؾ ،فيروف أنو يدرس في كمية في عموـ طبيعية ،وال يعرفوف قدره ،ىـ ال يفيموف العمـ الشرعي

 .اتموت نفس حتى تستوفي رزقيا وأجميولف ، أو نحو ذلؾ ،مف أجؿ الوظائؼ
ف عالـ يكوف شمسًا عمى مر فة بخمسة آالؼ لاير موظي ويحصؿ ،يف ىذا الذي يتخرج في عمـو طبيعية وغيرىاأو 

 ؟القروف
ولـ  ،أو تخرج مف كمية بيذه التخصصات ،في شركة اً موظف أو ًا،بف باز مدرستصور لو كاف الشيخ عبد العزيز 

ؿ وظيفة وتحص   ،خر مف العموـ ىذه الدنيوية الماديةآدرس تخصصًا اال،  :قاؿ لو أىمو ،يشتغؿ بالعمـ الشرعي
  !.أيف ىذا مف ىذا ،الؼآأو عشرة  ،الؼآويكوف راتبؾ ثمانية  ،كةفي شر 

 ،وليس ليـ مف العمـ شيء ،، يتخرجوف عبارة عف موظفيفشرعية كمياتيتخرجوف مف  أناسنحف ال نتكمـ عف 
 .يكوف عالماً  إنسافنتحدث عف حف ن، ما أتحدث عف ىذا ،ال

                                                           

 (ٕٛٔ/ ٔمفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة ) (ٔ)
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 ألجؿفي المدارس النظامية يدرس  بد أفال :خوافض اإليقوؿ بع ،وليذا لما نطرح بعض البرامج في بعض البالد
 .الوظائؼ

 ،ىـ أندر شيء ،أندر شيء في العالـ العمماء بالشريعة ،ىو عممة نادرة ،ىذا إذا تخرج عالمًا الكؿ يريده :قوؿأ
 .؟!يعجز الناس عف كفالة عالـ ،ااآلف كفالة الدعاة كثيرة جد  

ذا تأممت في أحواؿ الخمؽ تستغرب مف  امتقاعدً  إنساناً  إالض الناس مف أيف ليـ ىذه األمواؿ؟ وال ترى بع ،وا 
ىو  ،اهلل ىو الرزاؽ ،مف أيف جاءت؟ ،وعنده أشياء ،وعنده أراضٍ  ،وعنده مالييف ،وعنده أمواؿ ،وظيفة بسيطة
 ،ومع ذلؾ ديوف ،ونحو ذلؾ ،وتخصصات لربما نادرة في عموـ مادية ،ودراسة ،وتجد آخريف ذكاء ،الذي أعطى

  .فالعمـ أشرؼ وأجؿ ،فاهلل ىو الرزاؽ ،مف الدنيا ًئاؿ شيوما حصّ 
، الشيخ ابف شيخ اإلسالـ ابف القيـ، الشيخ محمد بف إبراىيـ ،نحف نتكمـ عف شمس تضيء لمناس الطريؽ

 .ويترحـ الناس عمييـ ؿ ذكرىـ يتردد،اما ز عمماء  ،الشاطبي ،الشيخ األلباني ،عثيميف
تذىب تتخصص التخصص  :مـز ولده يقوؿ لوفيُ  ،وال يعي حقيقة العمـو الشرعية ،ور ىذافكثير مف الناس ال يتص

ىو يصبح خالؼ  ،اوؿحتى لو ح ،فيكوف قد قضى عميو ،مف أجؿ أف تشتغؿ في الشركة الفالنية ،الفالني
 .وينتيي وىذا أمر نشاىده ويتكرر ،عثـ بعد ذلؾ ينقط ،، ويحاوؿاألمواج يحاوؿ، ويحاوؿ

عبارة كاف يتصور أف عموـ الشرع  ،لكـ في ثنايا الحديث كما ذكرت ،بعض الطالب ر التصور عندىكذا قصو و 
درسوا و لماذا أجمس أربع سنوات؟ جاء مرة بعض الطالب مف الياباف في الجامعة اإلسالمية  ،حفظ مذكرات عف

لياباف نحقؽ كذا وكذا مف أربع سنوات يمكف في ا :يقولوف ،ويعدوف باألرقاـ وكذا ،قمياًل ثـ بدءوا يحاسبوف
ىؿ عرفوا قيمة العمـ الشرعي؟ ماذا حصموا اآلف في الياباف؟ وىكذا أيضًا أحيانًا  ،وخرجوا ورجعوا ،المكاسب

 .فسرعاف ما يفتر وينقطع ،يكوف اإلنساف رغبتو ضعيفة في العمـ الشرعي
عموـ الشرعية في كمية مف الكميات فإذا جاء ودرس ال ،، وكثير مف الناس يبدأ برغبةوىكذا أيضًا تحوؿ النية

 .تغيرت نيتو
االستعجاؿ لتحصيؿ الشيادة مف  -االبتدائي يذكر تفكير التالمذة منذ-لمعوقات مف ا :وليذا يقوؿ ابف عاشور

 .(1)غير تفكير في األىـ مف ذلؾ وىو الكماؿ العممي
أريد مذكرة يا  ،ىذااحذؼ  ،امحذوفً  يبغى ،ثـ بعد ذلؾ يشغؿ الشيوخ ،متحمساً  اً تجد طالب ،ىذا شيء نشاىدهو 

؟ نيتو ما الذي حصؿ ،وأنت راغب في العموـ الشرعية ،وتبحث عف المحذوؼ ،صارت القضية مذكرات ،شيخ
لؾ في الصداع والدراسة بعد ىذا  ما ،أنا أريد أف أدرس العموـ الشرعية ،تجد الواحد ينتسب أحياناً  ،تغيرت
يريد مذكرة  ؟يف المحذوؼأ ،بحث واتصاالتيشغميـ أفإذا درس  ،الشرعيةأريد أف أدرس العموـ  :يقوؿ ،؟العمر

يأتي  ،الكميات الشرعية ىذا يقع فيو كثير مف الداخميف فيو  ،يف الرغبة في العمـ الشرعي؟ ينسى ذلؾأيصورىا، 

                                                           

 (.ٚٔٔبقريب، ص: ) أليس الصبح (ٔ)



19 

 

ويصير  ،ويزىد بما يدرسو ،تضعؼ ىمتو أو غير ذلؾ ،ما بسبب الزمالء الذيف يراىـإ ثـ بعد ذلؾ ،وىو متحمس
 .التفوؽ دوف التحصيؿ العمميىو ىمو  ،أو تحصيؿ الدرجات العالية ،أو النجاح ،ىمو ىو فقط التخرج

لكف قد  ،والقراءة والبحث وحضور مجالس العمـ إطالقاً طالع اإلنساف ال ىمة لو في العمـ واال وليذا تجد ىذا
 ، ثـمف أجؿ أف يكوف معيداً  ،ويتفوؽ فييا ،سةىمو يحفظ في ىذه الدرا ،لماذا؟ ألنو يحفظ المذكرات ،تجده األوؿ

ذا  ،ةوىكذا في قضايا وظيفية بحت ،ثـ أستاذاً  ،امشاركً  اأستاذً ويصير  ،ثـ بعد ذلؾ يترقى لمدكتوراه ،محاضراً  وا 
 .يذه مشكمةف ،نظرت إلى حصيمتو العممية تجد أنيا ضعيفة

ذا وُ  ،أف يحذر مف ىذاولذلؾ ينبغي لإلنساف  أنو  -عز وجؿ-ذف اهلل إب وعند التمميذ ،المعمـ جدت النية عندوا 
 ،ثقيؿ عميو ءلألسؼ يأتي الشيخ ويرى أف ىذا عبلكف  ،وعنده أىمية ،رغبة إذا كانت لو فيو ،ؿ مف العمـيحص  

ويأتي الطالب أيضًا  ،جازاتومتى تأتي األ ،نتييتمتى  ،ويعد األياـ ،ومؿ مف رؤية الطالب ،قد مؿ مف التعميـ
ويضيؽ  ،-لربما البعض يستشعر ىذا المعنى ،وأنتـ في ليمة تفتتح فييا المدارس- ،تثاقؿ والضجرفي غاية ال

والعجيب أنؾ تجد بعض الشباب يذىب  ،إذا غاب الشيخ وفويفرح ،في ذلؾ وففيتبرم ،بالعمـ والدراسة ـصدرى
 ،عمى الغياب الجماعي لوزمالء يتآمر مع ، و يغيبف ء،الذي يحصؿ؟ يزىد في ىذه األشياما  ،عمى كمية شرعية

 .يفرحوف ويطربوف إذا غاب الشيخ ،فيأتي الشيخ وما يجد أحداً 
-إنما يعطيو  ذاؾو  ،اأو يسافر ألجؿ أف يحضر درسً  ،تجد ىذا اإلنساف يذىب ويمح عمى أحد الشيوخقد بينما 
طيب ىذا الدرس  ،حماسوىذا في غاية ال ،ويأتي بال تحضير ،مف وقتو شيئًا يسيراً  -حرجالذي أُ  لشيخىذا اأي 
، ىذا ال تستفيد منو ،فيو متقف لو ،سو سنوات طويمة وخبره وحضره مراراً اآلف الشيخ ىذا قد درّ في الكمية  الذي

 ؟خرالدرس اآل عمى ذلؾوتحرص 
أو  ،أو ممف يحتؼ بو ،ما مف زمالءإتثبيط  ،أحياناً  إضافة إلى ما يحصؿ مف التثبيط ،أيضًا قمة الصبر وىكذا

الدورات ىذه غير ، الدورات ىذه ما ىي لؾ ،، ىذه الدروس ما تصمح لؾالعمـ ما يصمح لؾيقوؿ لو:  ،ؾغير ذل
 ،وليس بأىؿ أصاًل أف يحكـ ،ىذا الكالـ ما حضر قط في يوـ واحد حتى يحكـ لو ، وىذا الذي يقوؿناجحة

 .ينبغي أال نستجيبف ،ويعوؽ عف حضور مجالس العمـ ،ويوجد مف يقوؿ ىذا الكالـ
فقد يكوف اليبوط ىو  ،اإلنساف يمر بحاالت مف االرتفاع واليبوط ،كذلؾ أيضًا ضعؼ اليمة عند اإلنساف أحياناً 

أو ضعؼ اليمة في  ،سواء في الضعؼ في العبادات ،تعامؿ مع النفسالوليذا يحتاج اإلنساف إلى فقو  ،اليبوط
 .فس شيئًا فشيئاً ج واالرتقاء بالنالعبادات لو طريقة في العالفي ضعؼ ال، العمـ

 ،أو غير ذلؾ ،أو ينشغؿ ،وينقطع ،يسافر وأحياناً  ،أحيانًا اإلنساف يمرض، والضعؼ في العمـ أيضًا لو طريقة
يحتاج ف ،ونحو ذلؾ ،والبحث الطويؿ ،فما تعود نفسو بتمؾ القوة في االطالع والقراءة والبحث وقضاء الساعات

 ،فيقرأ في اليوـ ساعة ،والكتب الخفيفة حتى يأنس ،إلييا شيئًا فشيئاً يقرأ الكتب التي يميؿ  ،إلى شيء مف التمطؼ
 .حتى يرجع إلى حالو السابقة ،ثـ ثالث ،ثـ ساعتيف

لكف ليس لو برامج قوية  ،في محبة العمـ ،أو عنده عاطفة في التعمـ ،وكثير مف الناس يتعمؽ باألماني الفارغة
   يقوؿ الزمخشري: ،وليس لو ىمة عالية ،وجادة
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 يراق خرَ آو  كـ بيف منخفضٍ  *** تييا مف يحاوؿ باألماني رتب
 (1)ؾ لحاقياذ بعد تأمؿُ و نوًما   *** و يعُ ضِ وتُ  اليمي ساىرً  أأبيتُ 

يتذكر  ، أوبأىؿأنا لست  :أو ىو يقوؿ ،ما أنت أىؿ ليذا :قاؿي ،ر بذلؾشعَ يُ  ، أولربما يشعر اإلنساف بالنقصو 
 .مجموس في ىذه المجالس الشريفةلبأىؿ لست أنا  :ويقوؿ ،ماضيو أحيانًا السيئ

ابف المبارؾ كاف  :ويقوؿ ،لمعمـ وطالباً  ،لربما يريد أف يكوف تاجرًا بزعمو ،بالدنيا والحرص عمييا االشتغاؿوىكذا 
 وتاجرًا. عالماً 

وأف  ،تقعده أحيانًا اإلنساف يتعمؽ بأمور مف شأنيا أفف ،لكف أكثر العمماء ما كانوا كذلؾ، رؾ فقطىو ابف المبا
 .وتقطع عميو الطريؽ بعد البداية ،تكسر نفسو

  .في ضعؼ التحصيؿ كما تعرفوف اً عظيم اً فإف ليا شأن ،وىكذا الذنوب والمعاصي
 المعاصي فأرشدني إلى ترؾِ ***  ظيحف سوءَ  إلى وكيعٍ  شكوتُ 
 (2)يدى لعاصياهلل ال يُ  ونورُ ***     نورٌ  ي بأف العمـَ ػػوأخبرن

 ،ألشياء، والفضوؿ مف ىذه اكثرة األكؿ وكثرة النوـ :سبب لو االرتخاء والتثاقؿ والكسؿتي تاألمور ال ومف
 .(3)ست عشرة سنة ما شبعت منذ :يقوؿ -رحمو اهلل-الشافعي 

  .ذلؾ يورث فتور الحواسفإف فإذا أكثر اإلنساف مف األكؿ 
كثرة األكؿ والشرب والنوـ فقد راـ مستحياًل وتحصيؿ البغية منو مع  ،فالح في العمـال راـمف " :ابف جماعةويقوؿ 

 .(4)"في العادة
إلى  وفيرى أف طالب العمـ يحتاجحيث  "أليس الصبح بقريب"لو كالـ في ىذه القضية في كتاب ابف عاشور و 

كالتعميـ  رسوـ معينةتقاليد و عمى  روفيسأنيـ يمف عادتيـ  :، يقوؿلرياضة والنشاط والحيوية والحركةشيء مف ا
 . (5)في البدف يؤثر عمى األذىاف اوىذا يسبب ضعفً  ،األكؿ، وتقميؿ الحركة والمشيبعد 

 ال تبتئس المعمم اأيه ثامنًا:
يؤثر  الفينبغي أ ،وتنكسر نفسو ، لكف ال يجد طالبًا، فمربما يتثبطيكوف في حاؿ مف العمـ والبذؿ اإلنساف أحياناً 

 .فيو ذلؾ
 إلى يقوـ أحداً  يجد لـ فإذا عنو، يأخذ يحضر مف ينتظر في النحو عروؼالم ماـاإل -رحمو اهلل-ابف مالؾ وكاف 
 وفإن بيذا، إال تبرأ تيذم أرى ال أنا: ويقوؿ ويذىب يدعو ثـ العربيَة، العربيةَ  القراءاِت، القراءاِت : ويقوؿ الشباؾ

  .(1)لذلؾ المكاف ىذا في جالس يأن ـُيعمَ  ال قد
                                                           

 (.ٔٙلأللوسي، ص: ) رابغرائب االغت( ٔ)
 .(ٖٛٔالمحمدوف مف الشعراء )ص:  (ٕ)
 (.ٛٚآداب الشافعي ومناقبو )ص:  (ٖ)
 .(ٖٚتذكرة السامع والمتكمـ في أدب العالـ والمتعمـ )ص:  (ٗ)
 (.ٖٔٔأليس الصبح بقريب، ص: ) (٘)
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 ف مالؾ؟ مف منا مف ال يعرؼ اب ،ب األلفيةحصا
 .(2)فال يكاد يأتيو أحد ،الصبح في المسجد بعدكاف يجمس و  ،تي نافعاً آكنت  :-اهلل رحمو-ويقوؿ اإلماـ مالؾ 

 أىؿ  ىأرضَ وىو  رأيت عطاء" :في ترجمة عطاء بف أبي رباح أف أحد معاصريو قاؿ -رحمو اهلل-الذىبي وذكر 
 .(3)"ال تسعة أو ثمانيةإوليس يجمس معو  ،األرض عند الناس

أو  ،أو ألقى محاضرة حضرىا عشرة ،تسعة أو ثمانيةعنده بعض طالب العمـ إذا جمس  ،الؼآ هس عندما يجم
مف كانت  ،مثؿ ىذا ال يميؽ ،لربما تحامؿ عمييـو  ،ال عدد قميؿ انقطع وغضبإأو الدرس ما يحضره  ،نحو ذلؾ

  .لو نية فإنو ال يبالي
ال أال سره إ عبدٌ  ما صدؽ اهللَ ، والقصدفي ضبط النية  أصعب وكاف ىذا أيضاً ، إذا كثر الناس شاع غمطؾ

وال يبالي بعد ذلؾ الناس  ،حركات النفس ،ويراقب قمبو ،ويصحح نيتو دائماً  ،نساف يبذؿ العمـاإل ،ر بمكانوعَ شيُ 
  .ىذا شيء ليس إليو ،يقبموف الأو  ،يقبموف عمى درسو
س يدر  د الشيوخ حينما كاف في المدينة في الجامعة اإلسالمية حأقاؿ لو  -رحمو اهلل-بف باز الشيخ عبد العزيز 

ال يصموف إلى قريب منؾ في  وفالف وفالف ،قميؿال الإما يحضر درسؾ  ،يا شيخ :في المسجد النبوي قاؿ لو
أطرؽ  ،نحو عشرة :قاؿ ،-كـ يحضر لي؟ :يعني- قاؿ كـ يحضر؟  ،ومع ذلؾ يحضر ليـ المئات ،العمـ

  .كةبر  :قاؿثـ  ،وسكت
 .ال ىذا العددإوما يحضر لو  بقي سنوات طويمة -رحمو اهلل-الشيخ عبد العزيز 

 .قميؿالعدد الال إما كاف يحضر لو الشيخ العثيميف في أوؿ أمره 
فاإلنساف لماذا  ،طالب واحد ،وليس مف أىؿ البمد ،سنوات واحد ابف جبريف كاف يحضر لو طالبالشيخ 
 . يضجر؟

 عمم ال تبتئسالمت اأنت أيه :تاسعاً 
فقد طمبو بعد  ،كبر السفعمى  ممف طمب العمـ ميـ الرازيىذا الفقيو سُ  ،خيراً  ؿْ م  أَ  ،ال تبتئس ،ىذا رفع لممعنويات

بف وعمي  ،بف عبد السالـوالعز  ،بف كيسافلعدد مف العمماء أيضًا مثؿ صالح ويحفظ مثؿ ىذا  ،سف األربعيف
 .ال بعد األربعيفإ ما طمبو ،ماـ في النحواإل ،حمزة الكسائي النحوي

ثـ تاب مف ىذا  ،وكاف ذا صوت حسف مغنيًا، كاف في أوؿ أمره ةنابمحبف النفيس أحد المف وىذا عبد الرح
 .(4)وحفظ كتاب الخرقي ،طمب العمـ ،المنكر

                                                                                                                                                                                                 

 (ٔٛٔ/ٕغاية النياية في طبقات القراء ) (ٔ)
 .(ٜٛ/٘سير أعالـ النبالء ) (ٕ)
 .(ٗٛ/٘)المصدر السابؽ  (ٖ)
 .(ٕٕٛ -ٕٔٛ/ٕذيؿ طبقات الحنابمة ) (ٗ)
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 ،بؿ كاف أبوه مف عمماء النصارى ،، وكاف أىمو نصارىاأبي الحسف الجبائي كاف نصراني   عبد اهلل بف وىذا
كانت لو ميابة وجاللة في  :يقوؿ مف رآه ،طمب العمـو  ،وحفظ القرآف ،لكنو أسمـ ،فيو وكانت النصارى تغمو

 .(1)بغداد
نو كاف ذات يوـ في أثناء قطعو لمطريؽ إ :قاؿ عف نفسو ،قاطع طريؽ صير الديف أحمد بف عبد السالـنوكاف 

 ىحدإفعجب وصعد إلى  ،ؿ بيف نخمتيف بانتظاـيتنق اً فرأى عصفور  -أو في حائط نخؿ-مضطجعًا تحت نخمة 
وسمع  ،وطمب العمـ ،وتاب مف ذنبو ،فتعجب مف ذلؾ ،والعصفور يمقي ليا الطعاـ ،فرأى حية عمياء ،النخمتيف
 .(2)وسمع منو خمؽ ،الكثير
 .جؿ الوظائؼأمف  :يقولوف ،لمذيف يتركوف العمـو الشرعية نقوليا أيضاً  هوىذ

 :-صمى اهلل عميو وسمـ-فبينما ىو يستممي قوؿ النبي  ة،الحديث عمى حماد بف سمم يستممي وىذا سيبويو كاف
 والحديث ال يثبت.  (3) "الدرداء اعميو ليس أب ألخذتُ  مف لو شئتُ ال إليس مف أصحابي "

نما ليس ىنا استثناء ،ليس ىذا حيث ذىبت ،لحنت يا سيبويو :فقاؿ حماد ليس أبو الدرداء :فقاؿ سيبويو  ،وا 
 .(4)فمـز الخميؿ فبرع ،ال تمحنني فيو اً سأطمب عمم ،ال جـر :ؿفقا

كاف فيما  :قاؿ حماد ،مف الحديث ئاً اء إليو سيبويو مع قوـ يكتبوف شيأنو ج :ةخر يرويو حماد بف سممآ وخبر
: صعد فقاؿ ،وكاف ىو الذي يستممي ،الصفا -صمى اهلل عميو وسمـ-صعد رسوؿ اهلل  :فقمت ،أمميت ذكر الصفا

، فمما ، ألف الصفا مقصورالصفاء :ؿال تق ،يا فارسي :فقمت ،-باليمز-الصفاء  -صمى اهلل عميو وسمـ-نبي ال
 .(5)حكـ العربيةال أكتب شيئًا حتى أُ  :وقاؿ ،فرغ مف مجمسو كسر القمـ

 .نحو األربعيف :وقيؿ ،عاش اثنتيف وثالثيف سنة :قيؿ ،ومف المعمـو أف سيبويو مات وىو صغير في شبابو
فسألو  ،فمر بو أبو عمي الفارسي ،النحو في الموصؿ ئقر بف جني حينما كاف يُ وىكذا أيضًا ما جاء عف عثماف 

فمزمو مف يومئذ مدة أربعيف  ،حصـرقبؿ أف تُ  بتَ زب   :فقاؿ لو أبو عمي ،ر فييافقصّ  ،عف مسألة في التصريؼ
 .(6)واعتنى بالتصريؼ إلى أف تصدر مكاف الفارسي في بغداد ،سنة

 ،فقدمت مكة ،فأسمع منيـ ،تي البواديآف ،أكتب الشعر أ: كنت امر يقوؿ -رحمو اهلل-ماـ الشافعي وىذا اإل
رجؿ  :فقاؿ ة،بجَ حَ فضربني رجؿ مف ورائي مف ال ،بالسوط قدميّ  ي  وحشِ  وأضربُ  ،مبيدل بشعرٍ فخرجت وأنا أتمثؿ 

، ؟معمماً  فيو فعدتَ  عر إذا استحكمتَ ما الش ،اضي مف دينو ودنياه أف يكوف معممً ثـ ابف المطمب ر  ،مف قريش

                                                           

 .(ٜٙ/ٚٔالوافي بالوفيات ) (ٔ)
 .(ٜ٘/٘ذيؿ طبقات الحنابمة ) (ٕ)
 (.ٚٙ/ٕذكره الخطيب ضمف ترجمة سيبويو، انظر: الجامع ألخالؽ الراوي وآداب السامع ) (ٖ)
 (.ٙٙطبقات النحوييف والمغوييف )ص: و  (ٜٜٔٔ/ ٖرفة األديب )إرشاد األريب إلى مع (ٗ)
 (.ٛٔٔمجالس العمماء لمزجاجي )ص:  (٘)
 (.ٕٖٔ/ٜٔالوافي بالوفيات ) (ٙ)
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فمما  ،: ثـ قدمت عمى مالؾإلى أف قاؿ ،ةبف عيينامف فكتبت ما شاء اهلل  ،فنفعني اهلل بكالمو ،اهلل عمؾَ تفقو يُ 
    .(1)بف أخيايا  : تفقو تعؿُ قاؿ لي ،ريَ عرضت عميو إلى كتاب الس  

 :قمت ،، يقوؿ جعفر الخمديفطي  ف عبد اهلل الممقب بمُ حافظ محدث الكوفة أبو جعفر محمد بوىذا الشيخ ال
 ،نوف ظيريفيطي   ،ونخوض فنسبح ،، وكنت أطوليـلعب مع الصبيافأ اكنت صبي   :؟ قاؿلقبت بيذا : لـفطي  لمُ 

 ،مات أبو نعيـ ؟ فمما طمبت الحديثال تحضر مجمس العمـ لـ ،فطي  : يا مُ فقاؿ لي ،بي يومًا أبو نعيـ فبصر
   .  (2)شيخ خمسمائةف أكثر مف وكتبت ع

تحية  قـ فصؿ   :فقاؿ لو رجؿ ،، فجمس ولـ يركعفدخؿ المسجد ،الفقو أنو شيد جنازةوىذا ابف حـز سبب تعممو 
فمما رجعنا مف الصالة عمى الجنازة دخمت المسجد  ،: فقمت وركعتقاؿ ،وعشريف سنة ابمغ ست  قد ، وكاف المسجد

، وقد حزنت ،فانصرفت :قاؿ ،وكاف بعد صالة العصر ،وقت صالةذا ليس  ،مسجافقيؿ لي:  ،فبادرت بالركوع
فدلني  ،وأعممتو بما جرى ،فقصدتو :، قاؿوفح  بف دَ ار الفقيو أبي عبد اهلل دلني عمى د :وقمت لألستاذ الذي رباني

 . (3)المناظرةوبدأت ب ،عواـأ وعمى غيره نحو ثالثة ي عميووتتابعت قراءت ،فبدأت بو عميو ،عمى موطأ مالؾ
 اكاف عمره ست   :، قيؿاشتغؿ بالعمـ عمى كبر ،وىو مف كبار النحاة ،ادالممقب بالوقّ  ،وىذا الشيخ خالد األزىري

 ،فشتمو وعيره بالجيؿيومًا فتيمة عمى كراس أحد الطمبة فسقطت منو  ،ج في األزىررُ وكاف يوقد الس   ،وثالثيف سنة
، نؼ مثموما صُ  ،عمى التوضيح حافال وصنؼ شرحاً  ،رع وأشغؿ الناس، وبوأكب عمى الطمب ،قادةفترؾ الوِ 

 ،ىشاـ بفالعراب خر عمى قواعد اإلآو  ،جروميةعمى اآل اووضع شرحً  ،ألفية ابف مالؾ إعرابوصنؼ كتابًا في 
ر صار شيخًا لألزىحتى  بتصانيفووكثر النفع  ،ولو المقدمة األزىرية مع شرحيا ،خر عمى الجزرية في التجويدآو 

 .(4)بعد أف كاف عاماًل فيو
شؾ أنؾ في لحظتؾ أعمـ  وأنت ال ،أعطاؾ وأوالؾ -عز وجؿ-واهلل إًذا فالطريؽ مفتوح تستطيع أف تكوف عالًما، 

 .[ٛٚ: النحؿ] {َشْيًئا َتْعَمم ونَ  اَل  أ مََّهاِتك مْ  ب ط ونِ  ِمنْ  َأْخَرَجك مْ  َوالمَّه  }مف كؿ عالـ حينما كاف 
ال  ؿ ما، ولكنو مع الدواـ والتكرار يحص  الحاذؽ كثير الذكاءقد يكوف اإلنساف ليس بذلؾ  ،فالصبر والمواصمة
 يحصمو األذكياء. 

 :في الواقع ةنظر  عاشرًا:
، الجامعة نجد الناس االبتدائي المتوسط، الثانوي أو ،ابتدائي المعيد ،إذا نظرنا إلى المراحؿ التعميمية عندنا

 .يحصموف فييا
أو في أصوؿ  ،ثـ درس في كمية الشريعة مثالً  ،درس في المعيد العممي المتوسط والثانوي اف أحدً لو أ :أنا أقوؿ
، لكف الواقع ىو ما ذكرتو في ثنايا أتقنو يكوف عالماً  لو ضبطو فعالً  ،درسو فإنو يكوف عالماً  وضبط ما الديف

                                                           

 .(٘ٛ/ٓٔسير أعالـ النبالء ) (ٔ)
 .(ٕٗ/ٗٔ) المصدر السابؽ (ٕ)
 (.ٜٜٔ/ٛٔ) المصدر السابؽ (ٖ)
 (ٜٖ -ٖٛ/ٓٔشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ) (ٗ)
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يوجد مف معاىد  نظر اإلنساف وتفكر فيماثـ إذا  ،لربما كتبنا أشياءو  ،ما نفكر في برامج عممية اً كثير  ،الكالـ
 ،وىيئوا لمطالب ما يحتاجوف إليو ،، واختاروا ليا الشيوخواختاروا ليا المناىج ،وكميات يجد ىذه وضعيا عمماء

خمسة يتعاقبوف في أوؿ النيار وكؿ  ،والشيوخ يأتوف إليو ،ال أف يجمس في مكاف واحدإما عميو  الطالب :يعني
  .جعؿ اإلنساف ال ينتفعيضعؼ اليمة  لكف لألسؼ ،؟يتعمؿ بماذاف ،ومكافئة ونحو ذلؾ ،مف مسكف ،شيء مييأ

طريقة التعميـ  ،إذا نظرنا إلى الدروس المقامة في المساجد نجد أنيا في الغالب متفرقة ذات مستويات متفاوتة
 .فييا ما فييا في الغالب

، مثاًل الدورات مرتبةنحف عندنا ىنا  :يعني ،ف تترتبلعمو يتحقؽ وىو أف ىذه الدروس ينبغي أوليذا ىنا اقتراح 
ىذه لو أنيا رتبت  ،القصيـو  ،ومجالس العمـ في الرياض مثالً  ،لكف الدروس التي في األماكف التي تعج بالشيوخ

 .لكانت أنفع
ىذه العمـو و  ،يفئسوف لممبتدء يدر  تفؽ مع الشيوخ أف ىؤالوضع برامج يُ تأنو يوجد مثاًل في بعض المساجد  :يعني

أو في المساجد في شرؽ  ،ىذا المسجد فيىؤالء الشيوخ و  ،ا مف أراد يذىب إلى ىؤالءسونيوالكتب التي يدر  
وىؤالء الشيوخ يدرسوف  ،سوف لممتوسطيفيدر   غيرهأو  ،أو في جنوبو في ىذا المسجد ،أو في شمالو ،وغرب البمد
 .ويقصدىـ الناس ،لممتقدميف

سوف الفقو في ىذا ستة يدر  ، أو يوجد خمسة، و ال يومًا واحداً س إأف يدر   يستطيعإذا كاف ال مثال وفي الفقو يجدوف 
خالؿ أربع سنوات أف الواحد منيـ الطالب الذيف يأتوف مف خارج البمد يستطيع  ،قسـ عمييـ أبواب الفقوت ،المسجد

 .ينيي جممة مف الفنوف والكتب
فال أقؿ  -يحتاج إلى شيء مف اإلقناع ،ويحتسب ،ويقوـ بو ،ب ىذاوأرجو أف يوجد مف يرت-تيسر ىذا  فإذا ما

ىذه  ،ويكوف فيو مكتب لمتوجيو ،يوجد بجوار الجامعة مسجد تقاـ فيو برامج عمى المستويات الثالثة ف أفم
أنت في ىذه الكمية  ،األشياء التي ال تدرس كذا ،، وكذاي يدرس فييا كذا، وكذاذعية الموجودة الالكميات الشر 

   .في كؿ فصؿ دراسي ،دائماً  ،وأيف وصموا ،ثحد  ويوجد فيو معمومات تُ  ،تحتاج إلى كذا وكذا
درسو  ،درسو مبسط ،درسو مختصر ،في الفقو نوجيؾ إلى فالف ؟ماذا تريد :لو بحيث إذا جاء طالب جديد يقاؿ

وىنا مف  ،، ىنا مف المعامالتحضر ىنااو  ،حضر ىناا ا،ىذا يدرس يومً  ،س أربعة أياـ في األسبوعىذا يدر   ،كذا
 .وىكذا معمومات محدثة ،وىذا الدرس يناسب مستواؾ ،العبادات

في  اوىذا يومً  ،في األسبوع احضر ىذا يومً ا ،، وذاؾ بدأ مف أولولى باب كذاإوصموا فيو  ،ىؤالء يدرسوف النحو
 .خره عمى أولوآما يعتمد  ،األسبوع مثاًل إذا كاف العمـ يحتمؿ ذلؾ

لكف الواقع أف  ،بما يناسبو حدأى كؿ وصَ فيُ  ،وما ىي خمفيتيـ ،وما درسوا ،يضًا يعرفوف أحواؿ الطالبوىكذا أ
ويحضر عند ىذا قمياًل  ،بيا مف قبؿ ئدكثيرة ومتفرقة قد بُ  اً ثـ يجد دروس ،يذىب متحمساً  ،الكثيريف مساكيف

في وال يعرؼ طريقة  ،يخرج بكبير طائؿولـ  ،تمضي أربع سنواتو ويحضر عند ىذا قمياًل  ،وينقطع ىذا الدرُس 
ة في يوأف الدراسة الحقيق ،شيادةالمجرد أخذ لأنيا و في الجامعة  ت، وبعضيـ يظف أف الدراسة ليستعمـال

  وىذا كالـ غير صحيح .  ،المساجد
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 :لكف أذكر جممة منيا ،الكالـ عف طمب العمـ ىي كثيرة جد  بعض الكتابات التي تجدوف فييا ا أخيرًا:
كثير -بف عاشور الكتاب أليس الصبح بقريب  ،بف بدرافخؿ ال، المدقدمة المجموع لمنووي، مقدمة ابف خمدوفم

مى بعض التحفظات تجاوزناىا ع ،سنة أو أكثر ائةتكمـ عف أشياء قبؿ نحو ميإلييا حتاج ال يُ  مف األشياء قد
جامع بياف و  ،بف جماعةع والمتكمـ اللمشوكاني، تذكرة السام األربأدب الطمب ومنتيى ، -عمى بعض القضايا

 .مشيخ بكر أبو زيدلوحمية طالب العمـ  ،يطرؽ التعمـ لمزرنوج ميـ المتعمـ، تعبف عبد البرالعمـ ال
   .وغير معاصريف في ىذا الباب ،لمعاصريف اوىناؾ كتب أخرى كثيرة جد  

 . لو وصحبو وسمـآوعمى  ، عمى محمدوصمى اهلل
           


