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سةُ إِلَى :الكشف عن مالمح المنهج التعليمي (األهداف/المحتوى/طرائق ووسائل التدريس/التقويم) عند
َه َدفَتْ ال ِّد َرا َ
اإلمام ابن مفلح المقدسي من خالل كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) وتطبيقاتها التربوية المعاصرة.
ث
َوقَ ْد اِ ْ
ُوع إِلَى ال ُم َرا ِج ِع َوال َم َ
ف ُموضوع البَحْ ِ
صا ِد ِر ال ُمتَنَ ِّو َعةُ لِ َوصْ ِ
ست َْخ َد َمت الدراسة ال َم ْنهَ َج الوصفِ َّي بِالرُّ ج ِ
ج االستنباطي ِ ِال ْستِ ْنبَا ِط مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح المقدسي،
َوتَحْ ِدي ُدهَ لِتَحْ قِ ِ
يق أَ ْهدَافِهََ ،ك َما تَ َّم اِ ْستِ ْخدَا ُم ال َم ْنهَ ِ
صا ِد ِر ال ُم ْختَلِفَ ِة.
اري ِخ ُّي فِي تَتَب ُِّع ِسي َر ِة اِ ْب ِن مفلح ِم ْن ال َم َ
ج التَّ ِ
وتطبيقاتها التربوية المعاصرةَ ،واِ ْستَفَا َدت الدراسة ِم ْن ال َم ْنهَ ِ
سةُ إِلَى نَتَائِ َجَ :كانَ ِم ْن أَهَ ِّمهَا َما يَلِي :برزت األهداف الدينية واالجتماعية والسياسية واألخالقية من
َوتَ َو َّ
صلَتْ الد َِّرا َ
خالل المقوالت التي أوردها المصنف في كتابه وأكدت على أهمية تحقيقها في المجتمع ،كما بينت الدراسة أن اإلمام ابن
مفلح يقسم محتوى العلوم إلى فرض عين ،وفرض كفاية ،وأن تعلم العلوم يجب أن يكون مرتبا ً حسب أهميتها ؛بأن يبدأ في
تعلم القرآن ثم السنة النبوية ثم بقية العلوم ،و بينت الدراسة أن وسائل وطرق التدريس في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية) كانت متنوعة ،وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ،ومن أبرزها أسلوب السؤال ،وتنبيه المتعلم ،وتكرار التعليم
،وأسلوب التحفيزَ ،ك َما توصلَّت ال ِّد َرا َسةُ إِلَى أن التقويم في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) كان يتم عن طريق
التسميع للمحفوظات العلمية ،وعن طريق اختبار المتعلم لمنحه اإلجازة العلمية.
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 االستفادة من مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في:سابِقَ ِة بِاآلتِي
َّ ج ال
َ سةُ فِي
َ صتْ ال ِّد َرا
َ َوقَ ْد أَ ْو
ِ ِض ْو ِء النَّتَائ
 لما له من أهمية في ربط، االعتناء بالتراث الفكري التربوي اإلسالمي،التوجيه اإلسالمي للمناهج التعليمية المعاصرة
.األجيال بماضيها الحضاري اإلسالمي
. التطبيقات التربوية، اآلداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح المقدسي، التعليم، المنهج:الكلمات المفتاحية

Features of the educational curriculum of Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi through his
book (Shari'a and Islamic Lawships) and their contemporary educational applications.

Abstract
Study title: Features of the educational curriculum of Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi through
his book (Shari'a and Exact Scholarships) and its contemporary educational applications.
The aim of the study was to: Expose the features of the educational curriculum (objectives /
content / methods and means of teaching / evaluation) to Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi
through his book (Shari'a and Exact Scholarships) and its contemporary educational
applications
The study used the descriptive method by reference to the references and diverse sources to
describe the subject of research and determined to achieve its objectives, was also used
deductive approach to the development of the features of the curriculum of education when
Imam Ibn Mofleh Maqdisi, educational applications of contemporary, and benefited the study
of the historical method to keep track of the biography of Ibn Mofleh from different sources.
The study reached the following results: The most important of which were the following:
Religious, social, political and moral goals emerged from the categories mentioned in the
book in his book and emphasized the importance of achieving them in society, as the study
showed that the Imam Ibn Muflih divides the content of the sciences into an eye, Learning
science should be arranged according to its importance; by starting to learn the Qur’an, then
the Prophet’s Sunnah, then the rest of the sciences, and the study showed that the teaching
methods and methods in the book (Shari'a Etiquette and Granted Grants) were varied, and
take into account individual differences between learners, the most prominent of which is the
question style, And alert the learner, and the repetition of education, and the method of
motivation,
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as the study found that the evaluation in the book (Shari'a Etiquette and Granted Grants) was
carried out by reciting the scientific archives, and by testing the learner to give him the
academic license.
In the light of the previous results, the study recommended the following: Benefiting from the
features of the educational curriculum of Imam Ibn Muflih in Islamic guidance for
contemporary educational curricula, taking care of the Islamic educational and intellectual
heritage, because of its importance in linking generations with their Islamic civilizational past.

Key words: curriculum, education, Ibn Muflih al-Maqdisi, Shariah etiquette and applicable
scholarships, educational applications.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
يعد الفكر التربوي أحد األنشطة المالزمة للوجود البشري فهي متوغلة في القدم وتدلنا المراجع التي تناولت الفكر
التربوي على اختالف التربية في تتى العصور باختالف المثل العليا التي بنتها المجتمعات االنسانية والتي حاولت في
ضوئها أن تعد أفرادها للحياة اإليجابية داخل الجماعة (محمد  ،)١ ،١٤٣٢،وكما تنطلق المثل والقيم العليا من الفكر
التربوي؛ فإن عملية نقل وتعليم هذه القيم واألخالقيات لألفراد يجب أن تتم في ضوء الفكر التربوي المنبثق من الفلسفة التي
تدين بها المجتمعات اإلنسانية.
والفكر التربوي اإلسالمي ينطلق في أسسه وقواعده ومنهجه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وما صح
من الموروث التربوي اإلسالمي ،وقد تميز هذا الموروث بأصالة الفكر المستند إلى النظرية التربوية اإلسالمية ،والتي
تعرف بأنها :هي مجموعة متناسقة من التصورات واألفكار والقيم واألحكام والمبادئ واألهداف المستمدة من تعاليم اإلسالم
والمتعلقة بإعداد األجيال واألمة والحضارة اإلسالمية وهي التي يمكن بها تفسير كل العمليات التربوية القائمة عليها
وتبريرها وتدعيمها وتقويمها وتوجيهها باستمرار (يالجن.)١١ ،١٤٤٣ ،
إن الكشف عن معالم هذه النظرية من خالل مصادرها األصلية القرآن والسنة ،والموروث التربوي يعزز الهوية
اإلسالمية الحضارية ،فالهوية هي الذاتية أو الشخصية المحددة التي تطبع تخصية الفرد والجماعة واألمة بطابع معين في
تتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ولكل مجتمع ثقافة تحدد الهوية العامة ألفراده ،وتشكل مرجعتيه التي تعبر
عن ثقافته ودينه وحضارته (الغالي١٤٤١ ،م.)٣٢ ،
واالنتماء لهذه الهوية ضرورة لمقاومة االستالب القيمي واالجتماعي ،ولتحقيق الذات ،ألنه ال يمكن لشعب أو أمة
أن تحقق تطلعاتها ،وهي فاقدة لذاتها ،فالشرط األول و الضروري لتحقيق التطلعات هو حضور الذات الحضارية ،ألنها
القادرة على تحريك الفعالية في األفراد وتحقيق كل عوامل وعناصر المجتمع المؤثر ،أن أي خلل في تشكيل الهوية
والمنظومة المعرفية الذاتية بعناصرها العقدية والثقافية هو بداية األفول والتقهقر الحضاري ،ولذلك فإن خيارات النهوض
على الصعيدين الثقافي والحضاري ،وتجاوز المآزق الراهنة ال يتم إال على قاعدة انسجام هذه الخيارات مع مضمون الهوية
والذات الحضارية ،ووعي الذات يتطلب الكشف عن الثروات المعرفية والثقافية التي تختزنها الذات الحضارية في تراثها
وتاريخها ،واالستفادة منها في توجيه العمل التربوي ،مما قد يسهم في تقدمه وتطوره( .الجراد .)٣-١ ،١٤٣٣
ومن أبرز مجاالت العمل التربوي إعداد المناهج التعليمية ،التي تحتوي أهداف تسهم في تنمية جوانب تخصية
الفرد عبر محتوى يقوم في أساسه على القرآن والسنة وما صح من الموروث التربوي اإلسالمي  ،والبحث عن مالمح هذا
المنهج التعليمي في كتب ومؤلفات علماء المسلمين قد يفيد في الواقع المعاصر وتسعى الدراسة الحالية للكشف عن مالمح
هذا المنهج من خالل كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) وقد أكدت دراسة (الزبيدي )٣٢٣ ،١٤٣١،أن ابن مفلح
تطرق إلى العديد من اآلراء التعليمية المسقاة من الفلسفة اإلسالمية بالمفهوم الحديث ،وهي عبارة عن مجموعة من الخبرات
اإليجابية التي يكتسبها المتعلم داخل المدرسة وخارجها؛ بهدف إحداث تنمية تاملة في جميع الجوانب (العقلية ،والوجدانية،
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والمهارية)؛ ومن ثم يصبح المنهج تامال لجميع العلوم النظرية والعملية ،ويراعي استعدادات التالميذ ،وميولهم،
ومشكالتهم ،ويعمل على تحقيق جميع األهداف التعليمية ،ويربط بين الماضي والحاضر واإلعداد للمستقبل ،ويعتمد على
.األنشطة التي تنمي الجانب المعرفي والمهاري (يدوي-ذهني) ،والجانب الوجداني.

موضوع الدراسة:
إن دراسة مالمح المنهج التعليمي عند علماء المسلمين أمراً يمثل ضرورة ال غنى عنها ،وتزداد الحاجة إليه في
ضوء ما يواجه المعاصر من تحديات لها انعكاساتها العالم اإلسالمي ،و يمكن الكشف عن مالمح هذه المنهجية من خالل
تحليل النصوص الواردة عن األئمة في كتب السير والتراجم في التاريخ اإلسالمي ،وإبراز الجوانب العلمية والتربوية من
حياتهم ،لالستفادة منها في توجيه حركة التربية اإلسالمية ومساراتها والممارسات التربوية الناتجة منها والمتَّسقة معها،
واألبحاث األصولية في هذا المجال مما يعيد لألمة اإلسالمية تخصيتها العلمية ،وهويتها الثقافية.
وقد أ َّكدت الدراسات أهمية البحث في هذا المجال؛ فقد جاء في دراسة المحمودي التحليلية لرسائل الماجستير
والدكتوراه في قسم التربية اإلسالمية والمقارنة في جامعة أم القرى البالغ عددها ( )١١٤أن أكثر المحاور أهمية للبحث
فيها -من وجهة نظر المتخصصين في الجامعات السعودية-هي مجال  :الدراسات األصولية التي حصلت على أعلى نسبة،
حيث بلغ الوزن النسبي لها ( )١،١٣وفيه داللة واضحة على أهمية هذا المجال وحاجته لمزيد من الدراسة ( المحمودي،
 .)٣٣ ،١٤٣١وقد جاءت نتائج الدراسة السابقة متفقة مع نتائج دراسة المهداوي (٣١١١ه) التي كانت بعنوان" :أولويات
البحث العلمي في التربية اإلسالمية في ضوء التحديات المعاصرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية في
الجامعات السعودية" في أن الموضوعات ذات األولوية البحثية في التربية اإلسالمية موضوعات التأصيل اإلسالمي للعلوم
والفلسفات التربوية والنظريات واألساليب والوسائل واألنظمة التعليمية الحديثة (المحمودي .)٢٤ ،١٤٣١ ،ودراسة مالمح
المنهج التعليمي عند علماء المسلمين قد تسهم في إثراء الميدان التربوي بأسس وتصورات علمية تساعد في بلورة نظام
تعليمي إسالمي مرتبط بتراثه ،ومنفتح على المفيد والجديد من الوسائل الطرائق التدريسية التي تتفق مع قواعد الفكر
اإلسالمي.
وبناء على ذلك اهتمت الدراسة الحالية بدراسة مالمح المنهج التعليمي عند أحد علماء اإلسالم البارزين؛ وهو اإلمام ابن
مفلح المقدسي وذلك من خالل كتابه النفيس (اآلداب الشرعية والمنح المرعية).
وقد جاء في نتائج دراسة (الحصيني  )١١١ ،١٤٣١،أن مكانة هذا الكتاب وما احتوى من أبواب وفصول ،حري بأهل
التربية والعلم االهتمام بالكتاب كما ينبغي ،تحقيقاً وترحا واستنباطا ،وتعليماً ،كما أكدت على هذي النتيجة العديد من الدراسات
(المحضار  ١٤٣٢،؛ الزبيدي )١٤٣٢،التي بينت أن دراسة اآلراء التربوية واالجتماعية المتضمنة في هذا الكتاب مما قد
يثري الميدان التربوي التعليمي.
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيس للدراسة كاآلتي:
ما مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في عناصر المنهج من خالل كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) ؟وما
أبرز تطبيقاتها في الواقع المعاصر؟
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وتوطئةً لإلجابة على التساؤل الرئيس ينطلق البحث لإلجابة على التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .٣س ٣من اإلمام ابن مفلح؟ وما مكانة كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)؟
 .١س ١ما مالمح أهداف المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)؟
 .١س ١ما مالمح محتوى المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)؟
 .١س ١ما مالمح طرق ووسائل التدريس للمنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية)؟
 .١س ١ما مالمح التقويم للمنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)؟
 .١س ١ما التطبيقات التربوية المعاصرة المستنبطة من مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه
(اآلداب الشرعية والمنح المرعية)؟

أهداف الدراسة:
 -٣التعريف باإلمام ابن مفلح ،و بمكانة كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية).
 -١التعرف على مالمح أهداف المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية).
 -١توضيح مالمح محتوى المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية).
 -١بيان طرق ووسائل التدريس للمنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية).
 -١التعرف على مالمح التقويم للمنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية).
 -١الوقوف على التطبيقات التربوية المعاصرة المستنبطة من مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في
كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية).

أهمية الدراسة:
 -٣تستنبط الدراسة الحالية مالمح المنهج التعليمي عند أحد أعالم األمة اإلسالمية ،وهو اإلمام ابن مفلح صاحب
التصانيف المميزة في تتى المعارف من فقه وأدب وتفسير.
 -١تستمد الدراسة أهميتها من أهمية دراسة الفكر التربوي لعلماء المسلمين وما يحتويه من آراء تربوية قيمة
يمكن تطبيقها واالستفادة منها في الواقع المعاصر.
 -١قد تفيد الدراسة الحالية المهتمين بالتربية والتعليم عن طريق الكشف عن مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام
ابن مفلح واالستفادة منها في صياغة أهداف ومحتوى المناهج مما قد يسهم في تحقيق األصالة في مناهج التعليم.

منهج الدراسة:
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المنهج الوصفي الوثائقي :لتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها ،اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي
وأسلوب تحليل المحتوى من الناحية الكيفية؛ بوصفه أحد مداخل المنهج الوصفي وتقنياته ،الذي يعتمد على جمع البيانات،
والحقائق والمعلومات  ،ثم تفسيرها ،وتحليل محتواها من الناحية الكيفية وتصنيفها للوصول إلى الدروس والعبر المستفادة،
حيث يقوم المنهج الوصفي التحليلي بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،ويعبر عنها كيفياً أو
كما ً (عبيدات ،)١١٣ ،١٤٤١ ،المنهج الوصفي بشكل عام هو "نوع من المناهج يركز فيه الباحث على وصف ظاهرة
معينة في الموقف الراهن ،فيقوم بتحليل خصائص تلك الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها (فودة وصالح )١٣ ،٣٣٣١ ،ويقوم
المنهج الوصفي بوصف ما هو كائن وتفسيره (ابو حطب وصادق )٣٤١ ،٣٣٣٣ ،كما يعرفه العساف بأنه "الجمع المتأني
والدقيق للسجالت والوثائق المتوافرة ذات العالقة بمشكلة البحث ،ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتها؛ بهدف استنتاج أدلة
وبراهين تعين على اإلجابة على أسئلة البحث (العساف.)١٤١ ،١٤٤١ ،
وسيتم االستفادة من هذا المنهج في جمع المعلومات من المصادر والمراجع المرتبطة بسيرة اإلمام ابن مفلح ،وتحليل كتابه
(اآلداب الشرعية والمنح المرعية) تحليالً كيفياً ،وتصنيف محتواه حسب موضوع الدراسة وهي مالمح المنهج التعليمي،
حيث صنفت معلوماته على أركان المنهج التعليمي :األهداف ،المحتوى ،طرق ووسائل التدريس ،التقويم.
المنهج االستنباطي :وهو من المناهج المستخدمة في التربية اإلسالمية ،ويعرف بأنه " الطريقة التي يقوم بها الباحث ببذل
أقصى جهد عقلي عند دراسة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة والنصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة
باألدلة الواضحة" (فودة وصالح  )١١ ،٣٣٣١،كما أنه يعد "طريقة من طرق البحث الستنتاج أفكار ومعاني من النصوص
وغيرها وفق ضوابط وقواعد محددة متعارف عليها"(يالجن.)١١ ،٣١٣٣ ،
وسيتم االستفادة من هذا المنهج في استنباط مالمح المنهج التعليمي عند ابن مفلح من خالل كتابه (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية) وتطبيقاتها التربوية المعاصرة.
المنهج التاريخي :بما أن الدراسة الحالية تهتم بإبراز بعض الجوانب من حياة اإلمام ابن مفلح فسيتم االستفادة من المنهج
التاريخي لتتبع حياته رحمه هللا تعالى ومعرفة سيرته ،ومكانة كتابه عند علماء المسلمين قديما ً ،حيث يقوم المنهج التاريخي
على جمع الحقائق والمعلومات من خالل دراسة الماضي وأحداثه (زايد .)١٢ ، ٣١١٢،

مصطلحات الدراسة:
المنهج:
المنهج في اللغة :الطريق البين الواضح ،نقول :نهج الطريق :وضح واستبان .الطريق :سلكه ،ونهج أمر أبانه واوضحه
ونهج .ونهج على منوال غيره :سار على مثاله واقتدى به (ابن منظور ،٣٣٢١،ص.)٣١١١ -٣١١١
المنهج في االصطالح :هذا المعنى اللغوي متضمن في المعنى االصطالحي حيث يراد بالمنهج :الطريق الواضحة التي
ينتهجها العقل للتوصل إلى الكشف عن الحقيقية التي يريد الباحث الوصول إليها أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة
مستعينا بمجموعة من القواعد العامة يخضع لها العقل في عملية البحث ،فالمنهج خطة منظمة لعدة قواعد وعمليات ذهنية أو
حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة ما أو البرهنة عليه (بدر)١ ،٣١٤١،
والمنهج هو نوعية الخبرات التعليمية؛ الحقائق ،والمفاهيم ،والنظريات ،والتعميمات-والمهارات ،والوجدانيات؛ التي يتم
اختيارها ،وتنظيمها على نمط معين؛ لتحقيق أهداف المنهج التي تم تحديدها من قبل"(الخليفة١٤٣١ ،م.)٣٣٣ ،
التطبيقات التربوية:
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التطبيق في اللغة :قال الكفوي" :التطبيق :تطبيق الشيء على الشيء جعله مطابقًا له ،بحيث يصدق عليه"
التطبيق في االصطالح :هي عبارة عن "مجموعة من المفاهيم والحقائق والمعارف والمبادئ واالتجاهات التي ينبغي على
المتعلمين تطبيقها تطبيقًا عمليًا ،ووعيها ومعايشتها بطريقة تنمي قدراتهم على األداء العملي بشكل جيد ،وتساعدهم على
تكوين السلوكيات والعادات واالتجاهات الحسنة ،وتعمل على تنمية ميولهم وإتباع حاجاتهم بشكل إيجابي لتحقيق الشخصية
المتكاملة لإلنسان الصالح في ضوء التصور اإلسالمي"
والمراد بالتطبيقات التربوية :االستفادة العملية التي يمكن أن تمارس في الميدان التربوي؛ والتي يتم الحصول عليها إما عن
طريق االستفادة من ذات النص ،أو الموقف ،واالستنباط من كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) البن مفلح.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية على كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البن مفلح في استنباط اآلراء
التربوية البن مفلح في عناصر المنهج التعليمي (األهداف ،المحتوى ،طرق ووسائل التدريس ،التقويم) وإبراز التطبيقات
التربوية المعاصرة.

الدراسات السابقة:
 -٣دراسة رجاء بنت سيد علي بن صالح المحضار02٢8(،م) بعنوان "المضامين التربوية االجتماعية لصالح األمة
المستنبطة من كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البن مفلح المقدسي وتطبيقاتها في الحياة اليومية ".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المضامين التربوية االجتماعية المستنبطة من كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية لإلمام
ابن مفلح المقدسي وتطبيقاتها المعاصرة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االستنباطي لتحقيق أهداف الدراسة ،ومن
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :احتوى كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية على العديد من المضامين التربوية
االجتماعية التي تمثل وصايا بليغة وآداب نفيسة مشتقة من القران والسنة ،تصون اإلنسان من الوقوع في الخطأ ،وبينت
الدراسة أن تطبيق هذه المضامين التربوية في المجتمع وااللتزام بها مما يسهم صالح األمة وانتشار الفضيلة.
 -١دراسة صالح بن عبدا هللا علي الزبيدي 02٢٦(،م) بعنوان "اآلراء التربوية عند اإلمام ابن مفلح المقدسي من خالل
كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر"
هدفت الدراسة إلى التعرف على الظروف والعوامل السياسية واالجتماعية ،واالقتصادية التي أثرت في تخصية اإلمام ابن
مفلح ،والتعرف على أبرز اآلراء التربوية له في الجانب العقدي واألخالقي ،واالجتماعي والتعليمي ،من خالل كتابه
(اآلداب الشرعية والمنح المرعية) ،والتعرف على تطبيقاتها في الواقع المعاصر ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
أهمها:
نشأ اإلمام ابن مفلح في بيئة مليئة ،والعلم ،والورع ،والصالح ،وكان للظروف والعوامل السياسية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والعلمية ،والدينية أثر كبير في تخصية اإلمام ابن مفلح المقدسي وآرائه التربوية.،بينت الدراسة أن اآلراء
التربوية ألبن مفلح في الجانب األخالقي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعبودية هلل ،بل هي التطبيق العملي لها ،فأي عمل يقوم به
المسلم ملتزما فيه بأخالق اإلسالم؛ يعد عبودية هلل؛ لذا يجب على المسلمين  -وفقا آلراء ابن مفلح -االلتزام باألخالق الفاضلة
التي جاءت ما أحكام الشريعة اإلسالمية والسنة المطهرة ،جاءت اآلراء التربوية عند اإلمام ابن مفلح رحمه هللا في الجانب
التعليمي منبثقة من كتاب هللا ،وسنة نبيه * حيث أكد على سمو رسالة العلم ،ورفعتها ،فهي رسالة األنبياء والرسل ،ووضح
اآلداب الشرعية ،والعلمية ،والمهنية واألخالقية للمعلم ،التي تجعل منه قدوة لطالبه.
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إن األراء التربوية لإلمام ابن مفلح رحمه هللا  -آراء قادرة على غرس القيم واألخالق الفاضلة التي تحرك وجدان المسلمين
ومشاعرهم؛ من أجل الوصول إلى المثل العليا ،والبعد عن الفساد والمعاصي ،والبعد عن الرذيلة.
 -١دراسة حاتم عبدهللا الحصيني02٢٠( ،م) بعنوان "الفكر التربوي عند اإلمام محمد بن مفلح الحنبلي" (-٧٢2
")٧٦٩
هدفت الدراسة إلى التعريف بالمفكر اإلسالمي اإلمام محمد ابن مفلح؛ وعصره والعوامل المؤثرة في فكره؛ كما هدفت إلى
التعرف على اآلراء التربوية لإلمام ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية؛ وتطبيقاتها في الواقع المعاصر،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي االستنباطي ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :مكانة كتاب اآلداب
الشرعية وما أحتوي من أبواب وفصول ،حري بأهل التربية والعلم االهتمام بالكتاب كما ينبغي ،تحقيقا وترحة ،وتعليمة،
قيمة كتاب اإلمام ابن مفلح المسمى بالفروع ومكانته الفقهية إذ هو مكنسة المذهب ،تربية األبناء على اآلداب الشرعية التي
بها سعادة الدارين ،مكانة سلف األمة الذين حملوا الشريعة ومن سار على نهجهم من العلماء الربانيين الذين ينبغي أن يعرف
لهم قدر؛ واجب الدعوة إلى هللا كبير السيما على العلماء الربانيين وأنهم قدوة للناس في كلماتهم وأخالقهم وسائر سلوكهم.
 -١دراسة بدر بن جزاع النماصي 02٢٩(،م) بعنوان "آداب العالم والمتعلم عند ابن مفلح المقدسي من خالل كتابه
اآلداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر" .
هدفت الدراسة إلى التعرف على آداب المعلم والمتعلم عند اإلمام ابن مفلح من خالل كتابة اآلداب الشرعية  ،وقد استخدم
الباحث في دراسته المنهج التاريخي االستنباطي الستقراء واستنباط الفكر التربوي  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة أهمية اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم والمتعلم اإلنجاح العملية التعليمية  ،فاآلداب التي ذكرها ابن مفلح
يمكن اتخاذها قواعد لمهنة التربية والتعليم في عصرنا الحاضر  ،والتي يمكن االستفادة منها في برامج اعداد المعلم وتهيئة
المتعلم حيث حذر من األمراض االجتماعية التي تسبب الفرقة في المجتمع المدرسي كالغيبة والنميمة والكذب والسخرية
تختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالة في  .والنفاق واالستهزاء باآلخرين مما ينعكس أثره سلبة على المجتمع بشكل عام
أنها تبرز آراء ابن مفلح بالنسبة للمعلم والمتعلم  ،أما الدراسة الحالية تهتم باستنباط مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن
.مفلح من خالل كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) وتطبيقاتها المعاصرة
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تتعرف على حياة ابن مفلح المقدسي ونشأته ،وفي تحليل نفس الكتاب
(اآلداب الشرعية والمنح المرعية)،كما تتفق معها في التعرف على بعض أساليب وطرق التدريس التي وردت في الدراسة
والتي تطرق إليها الباحث في إطار الحديث عن آداب العالم والمتعلم.
وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في التعرف على حياة اإلمام ابن مفلح ،وفي التعرف على بعض أساليب وطرق
التدريس التي وردت في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)
 -١دراسة محمد بن سليمان النجار0222(،م) بعنوان "كتاب الفروع لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن مفلح المقدسي
ت  ٧٦٩هـ  :كتاب الصالة  ،من باب صفة الصالة إلى نهاية باب صالة الجمعة  :دراسة وتحقيق"
وهدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الفروع حيث يعتبر موسوعة فقهية مقارنة بين المذاهب األربعة الظاهرية وفقهاء السلف
والمكانة العلمية المتميزة لمؤلفه  ،وقد استخدم الباحث في دراسته منهج التحقيق من خالل المقارنة بين النسخ الخطية للكتاب
وذكر الروايات عن االمام احمد رحمه هللا وبيان منزلة كل رواية  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة التعرف
على حياة ابن مفلح الشخصية والعلمية،
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ودراسة كتاب الفروع من خالل تحقيق عنوان الكتاب وتوثيق نسبة للمؤلف ومنهج االمام ابن مفلح رحمه هللا في كتابه
تختلف .الفروع ومصادر المؤلف في هذا الكتاب ،إضافة إلى تحقيق النص من كتاب الصالة إلى نهاية كتاب صالة الجمعة
.هذه الدراسة مع الدراسة الحالة في أنها تحقيق ودراسة النص من كتاب الصالة إلى نهاية كتاب صالة الجمعة
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تتعرف على حياة ابن مفلح المقدسي ونشأته.

التعليق على الدراسات السابقة:
 -1أوجه الشبه
أ -تتفق الدراسة الحالية مع دراسة (المحضار  ١٤٣٢،م ؛ الزبيدي ١٤٣١،م؛ والحصيني ١٤٣١،م؛النماصي١٤٣١،م ) في
تناول كتاب اإلمام ابن مفلح (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) بالدراسة والتحليل من المجال التربوي.
ب -تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة (المحضار ١٤٣٢،م ؛ الزبيدي ١٤٣١،م ؛ والحصيني ١٤٣١،م؛ النماصي
١٤٣١،م؛النجار )١٤٤٤،في تناول سيرة اإلمام ابن مفلح المقدسي ونشأته.
ج -تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات (المحضار ١٤٣٢،م؛ الزبيدي١٤٣١،م؛ والحصيني١٤٣١ ،م ؛ النماصي ١٤٣١،م
) في استخدام المنهج االستنباطي.
د -تتفق الدراسة الحالية مع دراسة (المحضار١٤٣٢،م) في إبراز األهداف االجتماعية والسياسية عند اإلمام ابن مفلح في
كتابه( اآلداب الشرعية والمنح المرعية)،كما تتفق مع دراسة (الزبيدي١٤٣١،م ،والحصيني١٤٣١،م) في الكشف عن
اآلراء التربوية لإلمام ابن مفلح في الجانب التعليمي من خالل كتابه( اآلداب الشرعية والمنح المرعية) ،كما تتفق مع دراسة
(النماصي١٤٣١،م) في التعرف على بعض أساليب وطرق التدريس التي وردت في الدراسة والتي تطرق إليها الباحث في
إطار الحديث عن آداب العالم والمتعلم والمستنبطة من كتاب ( اآلداب الشرعية والمنح المرعية).
 -0أوجه االختالف:
أ -تختلف الدراسة الحالية عن دراسة (المحضار١٤٣٢،م) التي اهتمت بإبراز المضامين التربوية االجتماعية من كتاب
اإلمام ابن مفلح (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) ،وإبراز دورها في صالح المجتمعات في العصر الحاضر ،بينما تهتم
الدراسة الحالية باستنباط مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح من خالل كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)
وتطبيقاتها المعاصرة.
ب -تختلف الدراسة الحالية عن دراسة (الزبيدي١٤٣١،م) التي اهتمت بتناول آراء ابن مفلح في الجانب العقدي واالجتماعي
واألخالقي ،بينما تهتم الدراسة الحالية باستنباط مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح من خالل كتابه (اآلداب الشرعية
والمنح المرعية) وتطبيقاتها المعاصرة.
ج -تختلف الدراسة الحالية عن دراسة (الحصيني١٤٣١،م؛ النماصي١٤٣١،م)التي اهتمت بإبراز بعض جوانب الفكر
التربوي لإلمام ابن مفلح ،وآداب العالم والمتعلم عنده ،بينما تهتم الدراسة الحالية باستنباط مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام
ابن مفلح من خالل كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) وتطبيقاتها المعاصرة.
د -تختلف الدراسة الحالية عن دراسة(النجار١٤٤٤،م) في أنه تناول كتاب الفروع بالتحقيق والتعليق على آراء اإلمام ابن
مفلح الفقهية ،بينما تهتم الدراسة الحالية باستنباط مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح من خالل كتابه (اآلداب
الشرعية والمنح المرعية) وتطبيقاتها المعاصرة.
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 -٩استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
أ -تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة (المحضار١٤٣٢،م؛ الزبيدي١٤٣١،م؛والحصيني١٤٣١،م؛ النماصي
١٤٣١،م؛النجار )١٤٤٤،في التعرف على حياة اإلمام ونشأته.
ب -تستفيد الدراسة الحالية من دراسة (المحضار١٤٣٢،م) في التعرف على األهداف االجتماعية والسياسية المتضمنة في
كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية).
ج -كما تستفيد الدراسة الحالية من دراسة (الزبيدي١٤٣١،م؛والحصيني١٤٣١،م؛النماصي١٤٣١،م) في التعرف على
بعض اآلراء التربوية لإلمام ابن مفلح في المجال التربوي.

الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث األول :التعريف باإلمام ابن مفلح المقدسي:
اإلمام العالمة الفقيه أبو عبدهللا تمس الدين محمد بن مفلح بن محمد المقدسي تفقه حتى برع في الفروع على مذهب اإلمام
أحمد وقد ذكره الذهبي فقال :تابٌّ َدي ٌِّن عالِم ،له عمل ونظر في رجال السنن ،ناظر وسمع وكتب وتقدم (الذهبي،٣١٤٢ ،
ص ،)١١١وذكر قاضي القضاة المرداوي أنه قرأ عليه المقنع وغيره من الكتب في علوم تتى ،ووصفه ابن القيم بقوله :ما
تحت قبة الفلك أعلم بمذهب اإلمام أحمد من ابن مفلح(.ابن مفلح ،٣١٣٤ ،ج ،١ص)١٣٣
-٢المطلب األول :اسمه ومولده ونشأته:
هو اإلمام العالمة الفقيه أبو عبد هللا تمسُ الدين محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي الراميني ،تي ُخ الحنابلة في
وسبع مائة ،وس ِم َع من عيسى المط ِعم ،ولهُ مشاي ُخ كثيرون منهم البرهان الزرعي ،والحجا ُر
عشر
وقته ،ولِد في حدود سن ِة
ٍ
ِ
مام أحمد ،وأصهَ َر إلى العالمة جمال
والفُويره ،والم ِّزي والذهبي ،وكانا يعظمانه ،وتفقه حتى بر َع في
الفروع على مذه ِ
ب اإل ِ
ِ
الدين المرداوي قاضي قُضا ِة الحنابلة في الشام ،وناب عنهُ في الحكم (العسقالني،٣١٣١،ج ،١ص)٣١
قال تقي الدين السبكي :ما رأيت أفقه منه ،وقال ابن تيمية :ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح.،وقال ابن القيم لقاضي القضاة
موفق الدين الحجاوي سنة :١٣ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب اإلمام أحمد من ابن مفلح ،هذا وعمره نحو العشرين ،وقال
ابن عبد الهادي :ويقال :أفقه أصحاب الشيخ ابن تيمية :ابن مفلح ،صاحب الفروع (أبو زيد ،٣١٣٣،ج،١ص )٣١١
 -0المطلب الثاني :جهوده التربوية:
حفظ القرآن وكتبا ً منها المقنع في المذاهب ،وألفية بن مالك ،والشاطبية والرائية ،وسمع على جماعة من العلماء منهم فقيه
الشافعية تقي الدين األسدي الشهير بابن قاضي تهبة ،وقاضي الحنابلة عز الدين البغدادي ،وروى عن جماعة .برع في
الفقه وأصوله ،وانتفع به الفضالء .عمل في التدريس والقضاء والتأليف ،فدرس بمدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية ترقي
دير الحنابلة ،ودار الحديث األترفية بسفح قاسيون ،والحنبلية والمسمارية في محلة القيمرية ،والجوزية بالقرب من الجامع
األموي ،والجامع المظفري أو جامع الحنابلة بسفح قاسيون في حي األكراد.
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وولي قضاء دمشق غير مرة ،فأقام بمهامه خير قيام .وطلب لقضاء مصر فاعتذر .وانتهت إليه رياسة الحنابلة ،وصار
مرجع الفقهاء والناس والمعول عليه في األمور( .العسقالني،٣١٣١،ج ،١ص)٣١
 -٩المطلب الثالث :تصنيفاته:
اتتغل بالتأليف فوضع مصنفات في الفقه واألصول والطبقات منها :ترح المقنع في الفقه الحنبلي :وسماه المبدع(.ابن مفلح،
 ،٣١٣٤ج ،١ص)١١٤
نحوا من مجلدين ،ولهُ كتابُ الفروع
نحو ثالثين مجلدًا ،وعلى المحرر ً
ذكر ابن كثير في تاريخه أن له تر ًحا على ال ُمقنِ ِع في ِ
الذي اتتهر في اآلفاق ،وهو من أج ِّل ُكتُب الحنابلة وأنف ِسها وأجم ِعها للفوائد ،أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهَ َر به
العلماء(العسقالني،٣٣٣١،ج ،١ص)٣١
وله كتابٌ في أصول الفقه وهو كتابٌ جلي ٌل حذا حذو ابن الحاجب في مختصر ِه وفي ِه من النُّقُول والفوائ ِد ما ال يوجد في
غيره ،وليس للحنابلة أحسنُ منه(ابن مفلح،٣١٣٤ ،ج)١١٤ ،١
وله كتاب النكت على (المحرر) وهو مطبوع ،أما كتاب "اآلداب الشرعيَّة والمنح المرعي َّة" -ويُس َّمى "اآلداب الشرعيَّة
كثير من أصول األخالق المستقاة
الكبرى"-يُعتبر من أتهر كتب ابن مفلح وأنفعها ،فهو ذو قيم ٍة علمي ٍة كبيرة؛ التتماله على
ٍ
علوم في إطار الثقافة العربية اإلسالمية.
من الكتاب والسنة ،وما انبثق عنهما من
ٍ
 -٠المطلب الرابع :وفاة ابن مفلح
بضع وخمسين
تُوفِّي ابن مفلح رحمه هللا بسكنه بالصالحيَّة ليلة الخميس الثاني من تهر رجب سنة (٣١١هـ=٣١١١م) عن
ٍ
صلِّي عليه بعد الظهر من يوم الخميس ثاني الشهر (رجب) بالجامع المظفري ،و ُدفِنَ بمقبرة الشيخ
سنة ،قال ابن كثير" :و ُ
الموفَّق (ابن قدامة المقدسي) ،وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلُّهم ،وخل ٌ
ق من األعيان" ،وقال ابن العماد" :و ُدفِن
بالروضة بالقرب من الشيخ موفَّق الدين ،ولم يُدفن بها حاك ٌم قبله ،وله بض ٌع وخمسون سنة"(.ابن رافع)٣١٤١،
المبحث الثاني :التعريف بكتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)
-٢المطلب األول :وصف الكتاب:
عند وصف كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) لن نجد من يصفه أفضل من مؤلفه ابن مفلح المقدسي رحمه هللا
َح ْال َمرْ ِعيَّ ِة ،يَحْ تَا ُج إلَى
تعالى؛ والذي قال في مقدمة كتابه" :فَهَ َذا ِكتَابٌ يَ ْشتَ ِم ُل َعلَى ُج ْملَ ٍة َكثِي َر ٍة ِم ْن ْاآلدَا ِ
ب ال َّشرْ ِعيَّ ِةَ ،و ْال ِمن ِ
صنَّفَ فِي هَ َذا ْال َم ْعنَى َك ِثي ٌر ِم ْن أَصْ َحابِنَا َكأَبِي دَا ُود ال ِّس ِج ْستَانِ ِّي
ير ِم ْنهُ ُكلُّ عَالِ ٍم أَوْ عَابِ ٍد َو ُكلُّ ُم ْسلِ ٍمَ ،وقَ ْد َ
ْرفَ ِة َكثِ ٍ
ْرفَتِ ِه أَوْ َمع ِ
َمع ِ
ضي أَبِي يَ ْعلَىَ ،واب ِْن
َ
صَ ،وأَبِي َعلِ ِّي ْب ِن أَبِي ُمو َسىَ ،و ْالقَا ِ
اح ِ
ص ِ
يزَ ،وأَبِي َح ْف ٍ
ب ال ُّسنَ ِنَ ،وأَبِي بَ ْك ٍر ْالخ ََّال ِلَ ،وأَبِي بَ ْك ٍر َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
ْض َما يَتَ َعلَّ ُ
اس َو َغي ِْر َذلِكَ -
َعقِي ٍل َو َغي ِْر ِه ْمَ ،و َ
ق بِ ِه َ -ك ْاألَ ْم ِر بِ ْال َم ْعر ِ
ُوف َوالنَّه ِْي ع َْن ْال ُم ْن َك ِر َوال ُّدعَا ِء َوالطِّبِّ َواللِّبَ ِ
صنَّفَ فِي بَع ِ
ضي أَبُو يَ ْعلَى َوا ْبنُهُ أَبُو ْال ُح َس ْي ِن َوابْنُ ْال َجوْ ِزيِّ َو َغ ْي ُرهُ ْم.
الطَّبَ َرانِ ُّي َوأَبُو بَ ْك ٍر ْاآل ُج ِّريُّ َوأَبُو ُم َح َّم ٍد ْالخ ََّال ُل َو ْالقَا ِ
صنَّفَ ُ
ات ِم ْن ْال َم َسائِ ِل أَوْ َعلَى أَ ْكثَ ِرهَا،
ض َّمنَ ْتهُ هَ ِذ ِه ْال ُم َ
هللا َوعَوْ نِ ِه َو ُحس ِْن تَوْ فِيقِ ِه َعلَى َما تَ َ
َوقَ ْد ا ْتتَ َم َل هَ َذا ْال ِكتَابُ بِ َح ْم ِد َّ ِ
َاج
ض َّمنَ َم َع َذلِ َ
َوتَ َ
ك أَ ْتيَا َء َك ِثي َرةً نَا ِف َعةً َح َسنَةً غ ِ
َريبَةً ِم ْن أَ َما ِكنَ ُمتَفَ ِّرقَ ٍة ،فَ َم ْن َعلِ َمهُ َعلِ َم قَ ْد َرهَُ ،و َعلِ َم أَنَّهُ قَ ْد َعلِ َم ِم ْن ْالفَ َوائِ ِد ْال ُمحْ ت ِ
ب ْال َجا ِم َع ِة لِهَ َذا ْالفَنِّ (" .ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،
إلَ ْيهَا َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم أَ ْكثَ ُر ْالفُقَهَا ِء أَوْ َك ِثي ٌر ِم ْنهُ ْم ِال ْتتِغَالِ ِه ْم ِب َغي ِْر ِهَ ،و ِع َّز ِة ْال ُكتُ ِ
ج،٣ص.)١
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 -0المطلب الثاني :مكانة الكتاب:
کتاب اآلداب الشرعية الكبرى كتاب جليل القدرة عظيم النفع والفائدة ،مليء باآلداب والعلم النافع المبنية على األصول
الصحيحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة من العناء العاملين ،قد جمع فيه مؤلفه كل ما من تأنه أن يكون عونا للمسلم
على تحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة ،وإبراز العمل الصحيح من خالل العقيدة الصافية ،والشريعة المحكمة،
واألخالق النبيلة الفاضلة ،والشعور بالمسؤولية( .الحصيني ،١٤٣١،ص)١١١
كما ذكر عدد من المختصين ،بإتراف الشيخ صالح بن حميد ،إمام الحرم المكي وخطيبه في ثنائهم على كتاب اآلداب
الشرعية ما يلي ":ابن مفلح في كتابه المشهور اآلداب الشرعية والمنح المرعية ،قد طرح فكره الخلقي من خالله ،وفيه
الكثير عن الفضائل الخلقية التي يجب أن يتحلى بها المسلم" (الزبيدي ،١٤٣٢،ص،)١٣٣كما يقول الشيخ محمد بن أحمد بن
إسماعيل المقدم في ثنائه على كتاب اآلداب الشرعية ما يلي":أصغي سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية واألحاديث
النبوية التي ترفع تأن األدب ،وتحث عليه ،وتحذر من سوء األدب إلى حد تبرؤ النبي صلى هللا عليه وسلم من أهله ،حيث
قال " :ليس منا من لم يجل كبيرنا ،ويرحم صغيرنا ،ويعرف لعالمنا حقه" ،فانفعلوا بها ،وأعطوها ما تستحق من األولية
واالمتثال ،فرأيناهم يدخلون كتاب األدب في مصنفاتهم الجوامع ،ومنهم من أفرده بالتصنيف ،كما فعل البخاري في " األدب
المفرد" ،والخطيب البغدادي في " الجامع" ،وابن جماعة في " التذكرة"،وكما صنف ابن مفلح كتابه " :اآلداب الشرعية
والمنح المرعية" ،والسفاريني في "غذاء األلباب بشرح منظومة اآلداب" ،وغيرهم (المقدم٣١٣٣ ،ه ،ص ،)٣١١كما أثنى
الشيخ محمد عبد السالم خضر الشقيري على كتاب اآلداب الشرعية بقوله" :ومن كتب اآلداب واألخالق والعادات الشاملة
للعلم والتعلم ،والسفر ،والحضر ،والزوجية ،والطبية وغيرها ،کتاب ( اآلداب الشرعية والمنح المرعية) ،للعالمة الفقيه
المحدث ابن مفلح (الشقيري٣١١١ ،ه،ص.)٣٣١
 -٩المطلب الثالث :منهج المؤلف في الكتاب:
إن ابراز منهج ابن مفلح في كتابه له أهمية ،فالقـــارئ ألي كتـــاب لـــن يــستطيع ان يفهـــم مـــا فيـــه مـــن العلـــم
ويـــدرك ً المقصود منه وغايته اإل عن طريق وضوح منهج مؤلفه بحيث يكون ذلـك الكتـاب مترابطـا ً ومتسلسال ،ومن
أهميته ايضا  -٣ :اظهار منهج العلماء السابقين وطريقتهم في التأليف  -١.الوقـوف علــى طـريقتهم فــي المناقــشات ونقلهـم
آلراء األئمــة وطريقـة األخــذ بهــا او ردها (.مخلف )١٤ ،١٤٣١،
وكان منهج اإلمام ابن مفلح في كتابه كاالتي(:النماصي)٣٣-٣ ،١٤٣١،
 -٣العز ُو والتخري ُج لِلمسائِل.
األقوال في المسأل ِة ثم ي ِّ
ذكر ِمن األقوال ويُر ِّجح.
 -١يذ ُك ُر
ُلخص ك َّل ما َ
َ
المواض ِع ينقُ ُل من ِحف ِظ ِه رحمه هللا تعالى.
بعض
 -١في
ِ
ِ
ب فإنه يشرحُه ويستعينُ بمعا ِج ِم الُّلغة.
 -١إذا أتَى بِلَف ٍظ غري ٍ
 -١تنو ُ
اإلمام اب ِن ُمفلح ،كنقلِ ِه كالم حكماء اليونان.
ع مصادر المعرف ِة لدى
ِ
ومن خالل ما سبق يتضح أن اإلمام ابن مفلح سار في كتابه على منهج علمي في الترجيح للمسائل وعزوها إلى مصادرها،
واثباتها باألدلة من الكتاب والسنة ،كما اهتم في كتابه بتوضيح المبهم من اللغة وقدم ترحه من معاجم اللغة ،واستشهد
ببعض أقوال حكماء اليونان ،والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها ،وكل هذا في تنوع يثري ذهن القارئ بالمفيد
من اآلداب واألحكام الشرعية ،والفوائد العلمية واالجتماعية.
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 -٠المطلب الرابع :المآخذ على الكتاب:
األعراف السائد ِة
ب
ب مما ال عالقةَ لها بالشرع ،وإنما هي آدابٌ اجتماعية َ
ِ
توج ُد بحس ِ
ذكر المصنِّفُ رحمه هللا جُملةً من اآلدا ِ
ُ
الشرع
أو اإلبطال ،وتد ُخ ُل في قِسم المباحات فال داعي الستفتاء
حيث
ير ْد في ِه نصٌّ من
في
اإلقرار ِ
ِ
مجتمع ما ،وهي مما لم ِ
ٍ
ِ
فيها ،كما تعرض أي ً ُ
مور ال عالقة لها بالشرع هي ألص ُ
ومعارفِ ِهم التي تتجد ُد وتنمو بالمالحظة والتجرُبة
ُلوم البشر
ق بع ِ
ضا أل ٍ
ِ
بعض
غيره دونَ دراي ٍة لما فيها من خطا وصواب ،فوق َع في
واالستنتاج ،فكتب في هذه األمور أتيا َء كثيرةً مما نقلَهُ عن ِ
ِ
صحتِهاُ ( .مقدِّمةُ المحققين :تعيب األرنؤوط وعمر القيام لكتاب
ت التي يتبينُ ل ُك ِّل ُم
ُلوم عد ُم ِ
المؤاخذا ِ
ختص في هذه الع ِ
ٍ
اآلداب الشرعية.ج ٣ص.)١٣

المبحث الثالث :مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح من كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
تمهيد:
باهتمام بالغ ،وأوالها نصيبًا ليس بالهين من
نظ ًرا ألهمية التعلُّم والتعليم ،فقد نظر إليها اإلمام ابن ُمفلح – رحمه هللا تعالى –
ٍ
ُ
ب من آداب العملية التعليمية
كتابه،
ف العظيم ،من إتار ٍة إلى أد ٍ
حيث أنه على األغلب ال يخلو فص ٌل من فصول هذا المصنَّ ِ
وغيرهم ،أو آداب خاصة
آداب كثير ٍة منها ما هو عا ٌّم ي ُخصُّ المعلِّمين والمتعلِّمين
التربوية ،وقد تكلم ر ِحمه هللا تعالى عن
َ
ِ
ذكرها في فصول العلم من كتابه – رحمه هللا تعالى – وقد أخ َذت هذه اآلداب حي ًزا ال بأس به من هذا الكتاب
الكبير(.النماصي،)١٤ ،١٤٣١،كما ظهرت من خالل الكتاب بعض مالمح المنهج التعليمي بأركانه األربعة ( األهداف،
المحتوى ،طرق ووسائل التدريس ،التقويم) في كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية .
المطلب األول :أهداف المنهج التعليمي عند ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
تعد عملية بناء األهداف التربوية ،وتشكيلها؛ من القضايا اإلتكالية التي تواجه مسيرة الحياة التربوية في المجتمعات
اإلنسانية المعاصرة ،نظ ًرا ألنها يجب أن تأخذ في الحسبان الواقع االجتماعي ،وأنظمة القيم االجتماعية ،واألخالقية،
والدينية السائدة ،وتحوالت العصر وتحدياته ،ونظريات التربية ،وعلم النفس؛ التي تنقل ببناء اإلنسان ،وتدريبه للحياة.
(وطفة واألنصاري.)١٤ ،١٤٤١ ،
ومن أهم معايير صياغة األهداف في التربية اإلسالمية :أن تكون األهداف نابعة من مصادر اإلسالم األصلية كالقرآن
والسنة ،وما صح من الموروث التربوي اإلسالمي ،وأن تحقق أهداف الرسالة اإلسالمية في بناء اإلنسان واألمة ،وأن
تساعد على إثارة الهمم العالية ،ورفع الناس إلى تنفيذها ،فهي تزيد من طاقات اإلنسان ،وفعاليته؛ بقدر عظمتها وسموها،
كما يجب أن تمتاز األهداف بالشمولية لكافة جوانب تخصية المتعلم الجسمية ،واالنفعالية ،والخلقية ،والعقلية ،والروحية،
واالجتماعية( .يالجن١٤٤٣ ،م.)١٣ – ١١ ،
وتنبع أهداف التعليم في التراث التربوي اإلسالمي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وكانت تسعى إلى تحقيق
أهداف غائية من تحقيق السعادة في الدنيا واآلخرة ،والهدف هو " الغاية التي يتصورها اإلنسان ،ويضعها نصب عينيه،
وينظم سلوكه من أجل تحقيقها "(النحالوي٣١١١ ،هـ.)٣١ ،
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ُ
حيث يقولُ" :فَ َال يَ ْنبَ ِغي لِ ْل َعاقِ ِل أَ ْن يَ ْغفُ َل ع َْن
ي – رحمهُ هللا –
ك المصنِّفُ وه َو ينقُ ُل كال َم أبي
الفرج ب ِن الجوز ِّ
ويُشي ُر إلى َذلَ َ
ِ
َار تِ ْلكَ
ب فَ ِم ْن َذلِ َ
ب ْال ِع ْل ِم َوإِيثَا َر عَا ِج ِل الرَّا َح ِة يُو ِجبُ َح َس َرا ٍ
ك أَ َّن التَّ َكا ُس َل فِي طَلَ ِ
ح ْال َع َواقِ ِ
ت دَائِ َمةً َال تَفِي لَ َّذةُ ْالبَطَالَ ِة بِ ِم ْعش ِ
تَلَ ُّم ِ
ظ ِة فَأَيْنَ تَ َعبِي فِي َ
ْال َح ْس َر ِةَ ،ولَقَ ْد َكانَ يَجْ لِسُ إلَ َّي أَ ِخي َوهُ َو عَا ِّم ٌّي فَقِيرٌ ،فَأَقُو ُل فِي نَ ْف ِسي قَ ْد تَ َسا َو ْينَا فِي هَ ِذ ِه اللَّحْ َ
ب ْال ِع ْل ِم؟
طل َ ِ
ب لِ ِكبَ ِر ِسنِّ ِه َولِئ ََّال يُ َرى بِ َع ْي ِن ْال َجه ِْل
َوأَ ْينَ لَ َّذةُ بَطَالَتِ ِه؟ َو ِم ْن َذلِ َ
اإل ْنسَانَ قَ ْد يَجْ هَ ُل بَع َ
ْض ْال ِع ْل ِم فَيَ ْست َِحي ِم ْن ال ُّسؤَ ا ِل َوالطَّلَ ِ
ك أَ َّن ْ ِ
ضي َح ِة ْ
إن ُسئِ َل ع َْن َذلِكَ أَضْ عَافَ َما آثَ َر ِم ْن ْال َحيَا ِء"(ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص.)١١١
فَيَ ْلقَى ِمنَ ْالفَ ِ
كالم ابن
وأتار المصنِّفَ إلى أهمية تصحيح الهدف من طلب العلم ،وأن يكون خالصا ً لوجهه هللا تعالى ،وذلك من خالل
ِ
اإل ْخ َالصُ فِي طَلَبِ ِه فَيَ ْذهَبُ
":و ِم ْن َذلِ َ
الجوزي  ،حيث يقُو ُل– رحمه هللا َ -
ك ا ْتتِغَا ُل ْال َعالِ ِم بِصُو َر ِة ْال ِع ْل ِم َوإِنَّ َما يُ َرا ُد ْال َع َم ُل بِ ِه َو ْ ِ
ُورَ ،و ِم ْن َذلِكَ ا ْقتِنَا ُ
ص َل َما فِي ال ُّ
ف ِم ْن ْال ِع ْل ِم،
اس فَيَقَ ُع ْال ُخ ْس َرانُ إ َذا ُح ِّ
ع ْال َعالِ ِم بِطَ َر ٍ
ت َوطَلَ ِ
ال َّز َمانُ فِي حُبِّ الصِّي ِ
ح النَّ ِ
صد ِ
ب َم ْد ِ
َاجلَ ٍة َو َد ْع ْال َع ْق َل يَتَلَ َّم ُح
فَأَ ْينَ ُم َزا َح َمةُ ْال َكا ِملِينَ َوالنَّظَ ُر فِي ع ََواقِ ِ
ب أَحْ َوالِ ِه ْم" إلى أن قال في ُمراجع ِة األهداف "فَقِسْ ُك َّل لَ َّذ ٍة ع ِ
َع َواقِبَهَا َو َ َّ
هللاُ أَ ْعلَ ُم" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١ ،ج،١ص.)١١٢
ي ،في َّ
واستشراف
ص ُل إال بع َد ِحياز ِة ال ِعلم،
أن اللَّذة الكا ِملة ،ال تح ُ
ح –رحمه هللا-إِلَى قو ِل اب ِن الجوز ِّ
ِ
وق ْد أتا َر ابنَ ُمفلِ ٍ
اإل ْد َرا ُ
ك
ِ
األهداف المستقبلية الوجدانية ،يقول ابن الجوزي – رحمه هللا – َ
":وإِنَّ َما اللَّ َّذةُ ْال َكا ِملَةُْ :األُ ُمو ُر ْال َم ْعن َِويَّةُ َو ِه َي ْال ِع ْل ُم َو ْ ِ
ُ
ور َو ِاالرْ تِفَا ُ
صينَ " (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١ ،ج،١ص.)١١٣
ال َعلَى النَّاقِ ِ
ع بِ ْال َك َم ِ
لِ َحقَائِ ِ
ق ْاأل ُم ِ
ومن خالل استقراء ما ورد في كتاب اإلمام ابن مفلح المقدسي (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) يمكن استنباط بعض
األهداف التي يسعى اإلمام ابن مفلح إلى تحقيقها والدعوة إليها عن طريق إيراد اآليات واألحاديث التي تحث على ذلك،
وعن طريق االستشهاد بمقوالت علماء المسلمين ،ومن خالل تتبع وتحليل محتوى الكتاب يتضح أنه يبرز بعض األهداف
الدينية واالجتماعية والسياسية واألخالقية.
أ -األهداف الدينية:
األهداف الدينية هي األساس عند علماء المسلمين في التراث التربوي اإلسالمي ،وجل مصنفاتهم حتى في العلوم الطبيعية
والفلك وغيره يظهر فيها الهدف الديني واضحاً ،وهذا نتاج العقلية المسلمة التي وعت التكامل في العلوم والمعارف حيث أن
مصدر العلم هو من هللا سبحانه وتعالى ،ومهما بلغ علم البشر فهو قليل ،قال تعالىَ :و َما أُوتِيتُم ِّمنَ ْال ِع ْل ِم إِ َّال قَلِ ً
يال )
(اإلسراء .)٢١:
ومن األهداف الدينية التي وردت في ثنايا كتاب اإلمام ابن مفلح المقدسي ما يلي:
 -٢أن يكون اإلخالص هلل تعالى هو الهدف من العلم والتعليم :بأن يتعلم المتعلم إرضاء هلل تعالى ،كما يقوم المعلم
بوظيفته ابتغاء األجر من هللا تعالى ،واإلخالص مطلوب في كل األعمال ،قال تعالى(هُ َو
صينَ
ُّ
الحي َال إِلَهَ إِ َّال ه َُو فَا ْد ُع ُوهُ ُمخلِ ِ
ان
لَهُ ال َّدين) يُشي ُر المصنِّف –رحمه هللا -إلى أهمية اإلخالص في طلب العلم فيقولَُ ":وقَا َل أَحْ َمدُ :ثَنَا يُونُس َو ُت َر ْي ُح بْنُ النُّعْ َم ِ
صلَّى َّ
ار ع َْن أَبِي ه َُري َْرةَ قَا َل :قَا َل َرسُو ُل َّ
قَا َل َح َّدثَنَا فُلَ ْي ٌح ع َْن َع ْب ِد َّ
هللاُ
هللاِ َ -
هللاِ ْب ِن َع ْب ِد الرَّحْ َم ِن أَبِي طُ َوالَةَ ع َْن َس ِعي ِد ْب ِن يَ َس ٍ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم – " َم ْن تَ َعلَّ َم ِع ْل ًما ِم َّما يُ ْبتَغَى بِ ِه َوجْ هُ َّ
يب بِ ِه َع َرضً ا ِم ْن ال ُّد ْنيَا لَ ْم يَ ِج ْد َعرْ فَ ْال َجنَّ ِة" َو َر َواهُ أَبُو
ُص َ
هللاِ َال َيتَ َعلَّ ُمهُ َّإال لِي ِ
ْحَ ،وع َْن َجابِ ِر َمرْ فُوعًا َ
"ال تَ َعلَّ ُموا ْال ِع ْل َم لِتُبَاهُوا بِ ِه ْال ُعلَ َما َء َو َال لِتُ َمارُوا بِ ِه ال ُّسفَهَا َء َو َال
دَا ُود ع َْن أَبِي بَ ْك ِر ب ِْن أَبِي َت ْيبَةَ ع َْن ُت َري ٍ
س ،فَ َم ْن فَ َع َل َذلِ َ
ك فَالنَّا َر النَّا َر" َر َواهُ َج َما َعةٌ ِم ْنهُ ْم ْالبَ ْيهَقِيَ ،وا ْنفَ َر َد بِ ِه ابْنُ َم َ
ب ال ِّستَّ ِة فَ َر َواهُ
اج ْه ع َْن ْال ُكتُ ِ
لِتُ َح ِّدثُوا بِ ِه فِي ْال َم َجالِ ِ
ْج ع َْن أَبِي ُّ
الزبَي ِْر ع َْن َجابِ ٍر".
ُم َح َّم ُد بْنُ يَحْ يَى ع َْن َس ِعي ِد ْب ِن أَبِي َمرْ يَ َم ع َْن يَحْ يَى ْب ِن أَي َ
ُّوب ع َْن اب ِْن ج َُري ٍ
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ب لل ُمتعلِّم فوض َع
(ابن مفلح المقدسي،١٤٤١ ،ج .١ص )٣١٢-٣١٣وق ْد أتا َر المصنِّفُ –رحمه هللا -إلى أهمي ِة هذا األد ِ
ً
ابن الجوزيِّ –
وذكر في هذا
ص قَ ْب َل ْالقَوْ ِل َو ْال َع َم ِل"
َ
ِ
الفصل ع ِن ِ
فصال قال فيه" :فَصْ ٌل فِي تَ ْق ِد ِيم النِّيَّ ِة الصَّالِ َح ِة َو ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
تَ ،وقَ ْد فَ ِه ْمتُ ْم قَوْ له تَ َعالَى (:أَ َال ِ َّهللِ الدِّينُ ْالخَ الِصُ
رحمه هللا -أنه" :قَا َل فِي َ
ص ْي ِد ْالخَا ِط ِر :يَا قَوْ ِم قَ ْد َعلِ ْمتُ ْم أَ َّن ْاألَ ْع َما َل بِالنِّيَّا ِ
{الزمر( .}١:ابن مفلح المقدسي،١٤٤١ ،ج.١ص )١١٣
وبين المصنف حكم الفرح بثناء الناس على العالم ،والذي يقدح في اإلخالص ،فنقل المصنِّف –رحمه هللا-عن ابن الجوزي:
اس َعلَ ْي ِه لِقِيَ ِام َم ْن ِزلَتِ ِه ِع ْن َدهُ ْم َحتَّى يَ ْم َدحُوهُ َويُ َع ِّ
"فَأ َ َّما ْ
ظ ُموهُ َويَ ْقضُوا َح َوائِ َجهُ فَهَ َذا َم ْكرُوهٌ َم ْذ ُمو ٌم"
إن َكانَ فَ َر ُحهُ باطالع النَّ ِ
(ابن مفلح المقدسي،١٤٤١ ،ج، ١ص.)٣٢٢
ال َع ْب ُد َّ
هللاِ بْنُ أَحْ َم َد َح َّدثَنِي أَبِي
"وقَ َ
فلح  -رحمه هللا – هذه الصِّفة وأن تركها يبعد اإلنسان عن هللا؛ فيقولَ :
ويؤ ِّك ُد اإلما ُم ابنُ ُم ٍ
ازدَا َد ِم ْن َّ
ازدَا َد ِم ْن ال ُّد ْنيَا قُرْ بًا َّإال ْ
ازدَا َد َر ُج ٌل ِع ْل ًما فَ ْ
َس ِمعْت ُس ْفيَانَ يَقُو ُل َما ْ
هللاِ بُ ْعدًا"(ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١ ،ج.١
ص)١١٣
ت إما في الدنيا وإما في
 -0أن يكون العمل بالعلم من أهم أهداف التعليم :فكلُّ من تعلم ولم يعملْ  ،فإنه ال يخلو من التَّبِعا ِ
ش ع َْن َس ِعي ِد ب ِْن َع ْب ِد َّ
ْج ع َْن أَبِي بُرْ َدةَ َمرْ فُوعًاَ :ال تَ ُزو ُل قَ َد َما َع ْب ٍد
اآلخرة ،نق َل المصنِّفُ – رحمه هللا ":-عَن ْاألَ ْع َم ِ
هللاِ ْب ِن ُج َري ٍ
يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َحتَّى يُسْأ َ َل ع َْن أَرْ بَ ٍع ع َْن ُع ُم ِر ِه فِي َم أَ ْفنَاهُ؟ َوع َْن ِع ْل ِم ِه َما َذا َع ِم َل بِ ِهَ ،وع َْن َمالِ ِه ِم ْن أَ ْينَ ا ْكتَ َسبَهُ َوفِي َم أَ ْنفَقَهُ؟ َوع َْن
ال َرسُو ُل
ال :قَ َ
ِج ْس ِم ِه فِي َم أَب َْالهُ" إ ْسنَاده َجيِّ ٌدَ ،و َس ِعي ٌد َر َوى َع ْنهُ َغ ْي ُر َوا ِح ٍد َو َوثَّقَهُ ابْنُ ِحبَّانَ َ " ،وع َْن ْال َم ْقب ُِريِّ ع َْن أَبِي ه َُري َْرةَ قَ َ
اس َع َذابًا يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة عَالِ ٌم لَ ْم يَ ْنفَ ْعهُ َّ
صلَّى َّ
َّ
هللاُ ِب ِع ْل ِم ِه" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١ ،ج١
هللاَِ - :
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم" :-أَ َت ُّد النَّ ِ
ص)٣١٣
ومما ورد في ذم ترك العمل بالعلم قوله تعالى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِ َم تَقُولُونَ َما ال تَ ْف َعلُونَ (َ )١كب َُر َم ْقتًا ِع ْن َد َّ
هللاِ أَ ْن تَقُولُوا َما
َار ع َْن
ال تَ ْف َعلُونَ ﴾ {الصف ،}١-١:جاء في
ث َمالِ ِ
تفسيرها ِعن َد القُرطب ِّي قالَ " :و َخ َّر َج أَبُو نُ َعي ٍْم ْال َحافِظُ ِم ْن َح ِدي ِ
ك ْب ِن ِدين ٍ
ِ
ُ
صلَّى َّ
ال َرسُو ُل َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم" :أَتَي ُ
يض
ثُ َما َمةَ أَ َّن أَنَس ْب ِن َمالِ ٍ
ار َ
ْر َ
هللاِ َ
ال :قَ َ
ك قَ َ
ي بِي َعلَى قَوْ ٍم تُ ْق َرضُ ِتفَاهُهُ ْم بِ َمقَ ِ
ْت لَ ْيلَةَ أس ِ
َاب َّ
ت َوفَ ْ
ض ْ
ت قُ ْل ُ
ال :هَؤ َُال ِء ُخطَبَا ُء أُ َّمتِ َ
ك الَّ ِذينَ يَقُولُونَ َو َال يَ ْف َعلُونَ ويقرؤون ِكت َ
تَ :م ْن هَؤ َُال ِء يَا ِجب ِْري ُل قَ َ
ار ُكلَّ َما قُ ِر َ
هللاِ
ِم ْن نَ ٍ
ْج َل َم ْقتَ
يل لَهَُ :حد ِّْثنَا .فَقَ َ
ف أَنَّهُ قِي َل لَه َُ :حد ِّْثنَا ،فَ َسكَتَ  .ثُ َّم قِ َ
ْض ال َّسلَ ِ
ال :أَتَ َروْ نَنِي أَ ْن أَقُو َل َما َال أَ ْف َع ُل فَأَ ْستَع ِ
َو َال يَعْ َملُونَ َوع َْن بَع ِ
َّ
هللاِ"( .القرطبي ،ج ،٣٢ص)٢٤
صلَّى َّ
ال :قَا َل َرسُو ُل َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :
"ال تَ ُزو ُل قَ َد َما َع ْب ٍد يَوْ َم القِيَا َم ِة َحتَّى يُسْأَ َل ع َْن ُع ُم ِر ِه فِي َما
هللاِ َ
ع َْن أَبِي بَرْ َزةَ األَ ْسلَ ِم ِّي ،قَ َ
أَ ْفنَاهَُ ،وع َْن ِع ْل ِم ِه فِي َم فَ َع َلَ ،وع َْن َمالِ ِه ِم ْن أَ ْينَ ا ْكتَ َسبَهُ َوفِي َم أَ ْنفَقَهَُ ،وع َْن ِج ْس ِم ِه فِي َم أَب َْالهُ" (الترمذي ،ج .١ص .١٣١رقم
الحديث (.)١١٣٣
إذا العل ُم لم يُعمل به كان حجةً

ك ولم تعذر بما أنت حام ُل
علي َ

ال لِي أَحْ َم ُد َما
ب،
ال :قَ َ
وتطبيق ال ِع ِلم الذي تعل َمهَُ " :وقَا َل ْالخ ََّال ُل ثنا ْال َمرُّ و ِذيُّ قَ َ
وق ْد أتا َر المصنِّفُ –رحمه هللا-إلى هَ َذا األد ِ
ِ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َّ -إال َوقَ ْد َع ِم ْل ُ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم –
ث أَ َّن النَّبِ َّي َ -
َكتَبْت َح ِديثًا ع َْن النَّبِ ِّي َ -
ت بِ ِه َحتَّى َم َّر بِي فِي ْال َح ِدي ِ
"احْ تَ َج َم َوأَ ْعطَى أَبَا طَ ْيبَةَ ِدينَا ًرا" ،فَأ َ ْعطَيْت ْال َحجَّا َم ِدينَا ًرا ِحينَ احْ تَ َج ْم ُ
ت"(.ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١ ،ج .١ص.)٣٣
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ب -األهداف االجتماعية:
يقصد باألهداف االجتماعية هي األهداف التي تؤكد على أهمية العالقات في المجتمع ،وتسهم في ترابط أفراد المجتمع،
وعلى سبيل المثال عالقة الفرد بوالديه ،وعالقته بسائر المسلمين في المجتمع ،ومن المفترض أن يسهم المنهج التعليمي في
تعزيز هذه الروابط ،وإتاعة االحترام والتعاون بين أفراد المجتمع.
وذكرت دراسة (الزبيدي ١٤٣١،م) أن اآلراء التربوية عند اإلمام ابن مفلح التي جاءت في الجانب االجتماعي مرتبطة
ارتباطا وثيقا بالعبودية هلل ،فجميع الروابط االجتماعية التي أمر هللا بها بعد قيام المسلم بها عبادة هلل ،إذا أراد اإلنسان بذلك
وجه هللا  -تعالى  -واالمتثال ألمره.
ونظراً ألهمية تحقيق األهداف االجتماعية نجد أن كتاب اإلمام ابن مفلح يزخر بهذه اآلداب ومنها:
 -٣هدف تقوية الروابط األسرية ببيان فضل بر الوالدين وتمثل ذلك في عدة مضامين جاءت في دراسة (المحضار،١٤٣٢،
 )١٤٤ -١٣١بر الوالدين :بر الوالدين سنة األنبياء؛ قرن هللا تعالى بر الوالدين بالتوحيد وبرضاه؛ بر الوالدين من أفضل
األعمال؛ وذكر المصنف أهمية طاعة الوالدين في غير معصية هللا؛ و ضرورة استئذان الوالدين في طلب العلم؛ واالستغفار
للوالدين؛ وصلة رحم الوالدين.
 -١هدف تقوية عالقة الفرد المسلم بسائر المسلمين ،وتمثل ذلك في عدة مضامين جاءت في دراسة (المحضار،١٤٣٢،
:)١٣١-١٤٣مواالة المسلمين ونصحهم وإرتادهم؛ تكر الناس وصنع الخير لهم؛ آداب الصحبة؛ وعيادة المريض؛ وحسن
الجوار.
 -١هدف تقوية عالقة الفرد بأقاربه وتمثل ذلك في عدة مضامين جاءت في دراسة (المحضار:)١١١-١٣١ ،١٤٣٢،صلة
الرحم؛ وذكر المصنف أهميتها وأنها من أسباب قبول األعمال ،وأن صاحبها يظفر بمعية هللا تعالى ،وأن قاطع الرحم له
عقوبات في الدنيا واآلخرة ،وأن صلة الرحم مطلوبة ولو كان الموصول غير مسلم.
هللاُ ُسب َْحانَهُ بِقَ ْ
ك :قَ ْد ت ََو َّع َد َّ
ط ِع
ق بِ ْال ِم ْل ِ
ومن األمثلة على ذلك ما أورده المصنف :قَ ْد َذ َك َر أَبُو ْالخَطَّا ِ
ب َو َغ ْي ُرهُ فِي َمسْأَلَ ِة ْال ِع ْت ِ
يع بَنِي آ َد َم
صلَةَ ُكلِّ ِذي َر ِح ٍم َوقَ َرابَ ٍة ْإذ لَوْ َكانَ َذلِ َ
ك لَ َو َج َ
ب ِ
ْن َوإِحْ بَا ِط ْال َع َم ِلَ ،و َم ْعلُو ٌم أَ َّن ال َّشرْ َع لَ ْم ي ُِر ْد ِ
ْاألَرْ َح ِام بِاللَّع ِ
صلَةُ َج ِم ِ
صلَتُهَا َوإِ ْك َرا ُمهَا َويَحْ ُر ُم قَ ْ
ط ُعهَا َوتِ ْلكَ قَ َرابَةُ ال َّر ِح ِم ْال َمحْ َر ِم (ص .)١١١
ض ْب ِط َذلِ َ
فَلَ ْم يَ ُك ْن بُ ٌّد ِم ْن َ
ك بِقَ َرابَ ٍة تَ ِجبُ ِ
ج -األهداف السياسية:
يقصد باألهداف السياسية هي األهداف التي تنظم عالقة الفرد بالحاكم المسلم ،فقد حرص اإلمام ابن مفلح في كتابه على ذكر
بعض األسس في التعامل بين الحاكم والرعية وبين الفرد والحاكم ،وتحرص المناهج الحديثة على تعزيز قيم الوطنية والتي
تنشأ من حسن عالقة الفرد المسلم بالحاكم ،والتي تسهم في االستقرار المجتمعي وهو مطلب إسالمي هدفت الشريعة
اإلسالمية على إرسائه ،وتقويه دعائمه في المجتمع.
وورد في كتاب اإلمام ابن مفلح جملة من المضامين الشرعية التي ترسم العالقة بين الفرد المسلم والحاكم ومنها:
 -٣هدف بيان أساس العالقة السياسية في المجتمع المسلم  ،وتمثل ذلك في عدة مضامين جاءت في دراسة
(المحضار:)١٢١-١١١ ،١٤٣٢،أنها تقوم على السمع والطاعة لوالة األمر ،وأنها تتضمن نصيحة ولي األمر ووعظه؛
ومعاملة الحكام والتي يجب فيها لولي األمر :البيعة لهم ،السمع والطاعة في المعروف؛ الصبر على جور والة األمر
والنصح لهم.

160

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشر | تأريخ اإلصدار0202-8-5 :م
ISSN: 2706-6495
 -١هدف ضبط النظام في الدولة وأن اإلنكار يكون بإذن الحاكم ،إال في بعض الحاالت البسيطة ،وذلك مما يجنب المجتمع
ال ابْنُ
الفوضى ،ويبعد خطر الفتن والقالل ،ذكر المصنف في هذا الشأن ما يليَ (:و َال يُ ْن ِك ُر أَ َح ٌد بِ َسي ٍ
ان َوقَ َ
ْف َّإال َم َع س ُْلطَ ٍ
ْف يَجُو ُز لِ ْْل َحا ِد بِشَرْ ِط ال َّ
صا ِر
ْال َجوْ ِز ِّ
ح أَوْ َسي ٍ
ُور ِة َو ِاال ْقتِ َ
ضر َ
ي :الضَّرْ بُ بِ ْاليَ ِد َوالرِّجْ ِل َو َغي ِْر َذلِكَ ِم َّما لَي َ
ْس فِي ِه إ ْتهَا ُر ِس َال ٍ
َّحي ُح أَ َّن َذلِكَ يَحْ تَا ُج إلَى ْإذ ِن
ار بِنَ ْف ِس ِه فَالص ِ
َعلَى قَ ْد ِر ْال َحا َج ِة ،فَإ ِ ْن احْ تَا َج إلَى أَ ْع َوا ٍن يُ ْش ِهرُونَ الس َِّال َح لِ َكوْ نِ ِه َال يَ ْق ِد ُر َعلَى ْ ِ
اإل ْن َك ِ
اإل َما ِم(.ص)٣٣١
اإل َم ِام ِألَنَّهُ يُ َؤدِّي إلَى ْالفِتَ ِن َوهَيَ َجا ِن ْالفَ َسا ِدَ ،وقِي َل َال يُ ْشتَ َرطُ فِي َذلِ َ
ك ْإذنُ ْ ِ
ِْ
د -األهداف األخالقية:
ذكر المصنف في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) جملة من القيم واألخالق واآلداب التي يجب أن تكون متضمنة
في أهداف المناهج التعليمية مما يعزز غرس القيم واألخالق في المجتمع ،وجاءت األهداف األخالقية في الكتاب على
قسمين:
 -٣قسم يبين فيه محاسن األخالق ،واآليات واالحاديث وأقوال العلماء التي تحث على التحلي بها:
ومن أمثلة ذلك فصول الكتاب بعناوين (فضيلة الصدق والوفاء ،نصوص في التعاون واإلحسان ،فصل في القيام للقادم وأدب
السنة فيه ،فصل في رحمة الصغير وتوقير الكبير وإكرام أهل الفضل ،فصل في األدب والتواضع ومكارم األخالق وحظ
اإلمام أحمد منها ،فصل في أخالق علماء الدين وهديهم ،فصل أحاديث في حسن الخلق يتلوها آثار فيه وال سيما التواضع،
فصل في حكم في التواضع واألدب وساعات العاقل)
 -١قسم يبين فيه مساؤي األخالق ،ويذكر اآليات واالحاديث وأقوال العلماء في النهي عنها والتحذير من عواقبها:
ومن أمثلة ذلك فصول الكتاب بعناوين(فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق ،فصل في اللعن والسباب والفحش ،فصل
في المكر والخديعة والسخرية واالستهزاء ،فصل الكذب والمراء والمداراة ،فصل في كراهية التدليس وإن لم يكن كذباً،
فصل البصق على اليسار ،اآلثار في معنى اإلسراف والتبذير ،فصل كراهة التشدق في الكالم ،فصل في ذم الثرثرة
والتشدق وتكلف الفصاحة)
وقد ذكرت دراسة ( الزبيدي ": )٣٣١ ،١٤٣١،يظهر من اآلراء التربوية البن مفلح  -رحمه هللا  -أنها آراء قادرة على
غرس القيم واألخالق الفاضلة التي تحرك وجدان المسلمين ومشاعرهم؛ من أجل الوصول إلى المثل العليا ،والبعد عن
الفساد والمعاصي ،والبعد عن الرذيلة ،وهذه اآلراء التربوية تخاطب عقل المسلم بالحجج والبراهين المقنعة واألدلة الدامغة،
كما أنها تخاطب الجانب الوجداني في المسلم ،وتدفعه إلى فعل الخير ،وااللتزام بما أوجبه هللا عليه من طاعات وواجبات.
واآلراء التربوية ألبن مفلح في الجانب األخالقي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعبودية هلل ،بل هي التطبيق العملي لها ،فأي عمل
يقوم به المسلم ملتزما فيه بأخالق اإلسالم؛ يعد عبودية هلل؛ لذا يجب على المسلمين  -وفقا آلراء ابن مفلح -االلتزام باألخالق
الفاضلة التي جاءت ما أحكام الشريعة اإلسالمية والسنة المطهرة".
و يمكن تطبيق اآلراء التربوية لإلمام ابن مفلح  -رحمه هللا  -في مؤسسات التربية ،كاألسرة ،والمسجد ،والمدرسة ،من
خالل وضع خطوات علمية وعملية التربية النشء وفقا لتلك اآلراء وتفعيلها بشكل إيجابي؛ يعود بالنفع على أبنائنا .
ب
ومن أمثلة ذلك ما ذكره المصنف في أهمية التحلي باألدب قبل العلم ،حيث أتا َر المصنِّفُ –رحمه هللا -إلى هذا األد ِ
ب يَ ْنبَ ِغي لِ ُك ِّل ُم ْؤ ِم ٍن أَ ْن يَ ْع َم َل
ب قب َل التحلِّي بِال ِع ِلم ،فقال" :قَ َ
ال فِي ْال ُغ ْنيَة بَ ْع َد أَ ْن َذ َك َر ُج ْملَةً ِم ْن ْاآلدَا ِ
العظيم ،وه َو التحلِّي باألد ِ
ِ
هللاُ َع ْنهُ  -قَا َل تَأ َ َّدبُوا ،ثُ َّم تَ َعلَّ ُموا َوقَا َل أَبُو َع ْب ِد َّ
ض َي َّ
هللاِ ْالبَ ْل ِخ ُّي أَدَبُ ْال ِع ْل ِم أَ ْكثَ ُر ِم ْن
ب فِي أَحْ َوالِ ِه ،ر ُِو َ
ي ع َْن ُع َم َر َ -ر ِ
بِهَ ِذ ِه ْاآلدَا ِ
ْال ِع ْل ِم"َ ،وقَا َل َع ْب ُد َّ
ت لِقَائِ ِه،
هللاِ بْنُ ْال ُمبَ َ
صفَ لِي َر ُج ٌل لَهُ ِع ْل ُم ْاألَ َّولِينَ َو ْاآل ِخ ِرينَ َال أَتَأ َسَّفُ َعلَى فَوْ ِ
ك إ َذا ُو ِ
ار ِ
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ال َعلِ ُّي
)،وقَ َ
َوإِ َذا َس ِمعْت َرج ًُال لَهُ أَدَبُ ْالقَسِّ أَتَ َمنَّى لِقَا َءهُ َوأَتَأَسَّفُ َعلَى فَوْ تِ ِه" (ابن مفلح المقدسي ، ١٤٤١ ،ج. ١صَ ١٤٣
ض َي َّ
ال أَ ِّدبُوهُ ْم
بْنُ أَبِي طَالِ ٍ
هللاُ َع ْنهُ  -فِي قَوْ له تَ َعالَى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا قُوآ أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَارً ا ﴾{التحريم ،}١:قَ َ
ب َ -ر ِ
َو َعلِّ ُموهُ ْم" (ابن مفلح المقدسي،١٤٤١ ،ج.١ص)١٤٣-١٤٢
التطبيقات التربوية في مجال األهداف التعليمية عند ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
 -٣يجب إعادة النظر في جميع األهداف التعليمية في المناهج الحديثة؛ في إطار من التصور اإلسالمي لإلنسان ،والكون،
والحياة ،والوجود ،كما يجب أن تنبثق األهداف من المبادئ ،والقيم الراسخة ،التي جاء اإلسالم من أجل تحقيقها في حياة
األفراد في المجتمعات.
 -١المساهمة في تحقيق األهداف الحضارية لألمة اإلسالمية ،باالهتمام باألولويات التي تسهم في االرتقاء بالتعليم
اإلسالمي ،وتضمين المناهج األهداف اإلسالمية العليا ،والتي أسهمت سابقاً في قيام الحضارة اإلسالمية وازدهارها..
 -١التنوع في األهداف التعليمية؛ بأن تشمل األهداف الدينية واالجتماعية والسياسية ،وتنمية المهارات في تتى المجاالت.
 -١أن الشمولية في األهداف تسهم في تحقيق الحاجات المادية لألمة ،والتي منها تطوير التعليم ،وحل مشكالته
 -١يمكن لألسرة أن تضع خطة تربوية ألبنائها تتضمن أهداف دينية واجتماعية وأخالقية وتسعى إلى تطبيقها بالوسائل
التربوية المناسب ،وتتابع تنفيذها على األبناء ،مما يبتعد بالتربية عن العشوائية ،ويجعلها عملية مخططة منظمة ذات أهداف
واضحة ،ومتنوعة ،وتاملة لتنمية جميع جوانب تخصية الفرد.

المطلب الثاني :محتوى المنهج التعليمي عند ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
يقصد بالمحتوى هو الذي يتم اختياره وتنظيمه؛ ليحقق أهداف المنهج ،وهو "نوعية الخبرات التعليمية؛ الحقائق،
والمفاهيم ،والنظريات ،والتعميمات-والمهارات ،والوجدانيات؛ التي يتم اختيارها ،وتنظيمها على نمط معين؛ لتحقيق أهداف
المنهج التي تم تحديدها من قبل"(الخليفة١٤٣١،م.)٣٣٣ ،
والمحتوى في التربية اإلسالمية يتميز ببعض المعايير منها :أن يخدم المحتوى أهداف التربية اإلسالمية ومن أهمها تعزيز
اإليمان باهلل تعالى في نفوس الدارسين ،وبناء الشخصية اإلسالمية متكاملة الجوانب ،وأن يكون المحتوى قائم على تعاليم
القران الكريم والسنة الشريفة ،وينطلق من مبادئهما ،كما يجب أن ال تؤدي المادة المكتوبة في المحتوى إلى إثارة الشكوك
في العقيدة ،أو اي انحرافات فكرية ،ويجب أن ال يحتوي المنهج على أفكار تخالف الدين اإلسالمي بطريقة مباترة أو غير
مباترة ،كالعلمانية وغيرها (خياط، )١٣ ،١٤٤١ ،
ومناهج علماء السنة المسلمين ومؤلفاتهم تتفق مع المعايير السابقة ،ومنهم اإلمام ابن مفلح المقدسي ،ويتضح ذلك من خالل
كتابه موضع الدراسة (اآلداب الشرعية والمنح المرعية.
ومن خالل تتبع وتحليل بعض ما ورد في الكتاب نجد أن ابن مفلح يؤكد على أن المحتوى التعليمي المقدم للمتعلمين منه
ما هو فرض عين كعلوم القرآن والسنة ،ومنه ما هو فرض كفاية كعلوم الحساب والصناعات وغيرها ،كما رتب ابن مفلح
محتوى العلوم على حسب أهميتها في التدريس؛ حيث قدم علوم الدين على تعلم التاريخ واألتعار ،وهكذا ،كما تحدث ابن
مفلح المقدسي عن كمال الشريعة وأنها احتوت حتى على العلوم الطبية ،وبين أهمية تعلم محتوى العلوم الطبية ،كما تحدث
اإلمام ابن مفلح عن المحتوى الذي يمنع أو يحرم تدريسه كالكهانة وهجاء الرسول صلى هللا عليه وسلم ،كما تطرق اإلمام
ابن مفلح إلى المحتوى الذي يدرس للمرأة ،حيث كان من المؤيدين لتعليم المرأة.
وفيما يلي المواضع التي ورد فيها تفصيل ذلك:
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أ -يتفق اإلمام ابن مفلح مع بعض علماء المسلمين (كابن عبد البر والغزالي وابن تيمية)في أن العلم منه ما هو فريضة ومنه
ما هو دون ذلك ونجد أنه عنون أحد فصول كتابه ب( طلب العلم وما يبدأ به  ،وما هو فريضة منه  ،وفضل أهله) والعلم
الذي هو فرض العلم الشرعي ،أما العلم الذي هو كفاية سائر العلوم كالحساب ،وق ْد صرح – رحمه هللا تعالى – بِهذا فيما
ب َوال ِّ
طبِّ َو ْالفِ َال َحة فَرْ ضٌ َعلَى ْال ِكفَايَ ِة" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج. ١ص)١٢١
نقلهُ عن ابْن هُبَ ْي َرةَ أنه قالِ " :علْ ُم ْال ِح َسا ِ
ونقل أيضً ا عن ْالغَزَ الِ ِّي فِي ِكتَابِ ِه فَاتِ َحة ْال ِع ْلم أنه قالِ " :ع ْل ُم الطِّبِّ فَرْ ضُ ِكفَايَ ٍة َوإِنَّهُ َال يَ ُجوز تَرْ ُ
ال َحرْ َملَةُ:
ك ْال ُمدَا َوا ِةَ ،وقَ ْد قَ َ
َس ِمع ُ
ان،
انِ :ع ْل ُم ْاألَ ْديَ ِ
ْت ال َّشافِ ِع َّي يَقُولَُ :ت ْيئَا ِن أَ ْغفَلَهُ َما النَّاسُ ْ :ال َع َربِيَّةُ َوالطِّبُّ َ ،وقَا َل ال َّربِيعَُ :س ِمعْت ال َّشافِ ِع َّي يَقُول :الْ ِع ْل ُم ِع ْل َم ِ
َو ِع ْل ُم ْاألَبَدَا ِن" (ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج. ١ص)١٢١
فعلم األديان يختصُّ بمعرفة الشرائع اإللهية المتلقاة عن طريق الوحي أو ما تعب َد به بعضُ البشر من عبادات لم يُنزل بها هللا
من سلطان ،كلُّ هذه داخلةٌ في علم األديان ،أما علم األبدان فهو العلم الذي يُعرف منه أحوال البدن اإلنساني لعالج األمراض
التي تعتريه بدنيًا ونفسيًا وحفظ الصحة عليها ،وهاتان النعمتان محسُو ٌد عليهما اإلنسان نعمة األديان ونعمة األبدان ،وقد
أتار المصنفُ –رحمه هللا -إلى هذين ال ِعلمين وأنه ينبغي االهتمام بهما والتكامل بينهما ،وهذا منطل ٌ
ق تربويٌّ تنطل ُ
ق منهُ
ُ
حيث التكام ُل بين ُمتطلبات الروح والجسد ،وهو يؤ ِّكد العالقة الوطيدة بين هذين
التربية اإلسالميةُ في تربية وتنشئة أفرادها،
المطلبين ال َذين ال يُمكنُ لإلنسان االستغناء عن أحدهما(النماصي)١٤٣١ ،
ب -كما يتفق اإلمام ابن مفلح مع علماء المسلمين في أن المحتوى التعليمي ينبغي أن يقدم للمتعلم حسب أهمية العلوم بأن
ْ
ولكن يبدأُ بالتدرُّ ج منَ المه ِّم إلى األهم ،وق ْد
يبدأ بتعلم القرآن ثم الحديث ثم العلوم األخرى ،فال يتلقى العُلو َم جُملةً واحدة،
اإلمام أحم َد ْ
كي يتعود القِراءة فتكونُ
بأن يبدأَ الصغي ُر أو ًال بتعلُّم
أتار اإلما ُم ابن ُمفلح – رحمه هللا – إلى رأي
القرآن ْ
َ
ِ
ِ
ت أَبَا َع ْب ِد َّ
آن قُ ْل ُ
لغيرها" :قَا َل ْال َم ْي ُمونِ ُّيَ :سأ َ ْل ُ
ت :أُ َعلِّ ُمهُ
فتاح
هللا أَيُّهُ َما أَ َحبُّ إلَيْك أَ ْبدَأُ ا ْبنِي بِ ْالقُرْ آ ِن أَوْ بِ ْال َح ِدي ِ
ث قَا َلَ :ال بِ ْالقُرْ ِ
ِ
كال ِم ِ
ُكلَّهُ قَا َلَّ :إال أَ ْن يَ ْع ُس َر فَتُ َعلِّ َمهُ ِم ْنهُ .ثُ َّم قَا َل لِي :إ َذا قَ َرأَ أَو ًَّال تَ َع َّو َد ْالقِ َرا َءةَ ثُ َّم لَ ِز َمهَا" (ابن مفلح المقدسي،١٤٤١ ،
آن لِ َما َذ َك َرهُ أَحْ َم ُد ِم ْن ْال َم ْعنَىَ .و ِألَنَّهُ ِعبَا َدةٌ ي ُْم ِكنُ
ض ٍع آخرَ ":وأَ َّما ال َّ
ج.١ص ،)٣١٤وقا َل فِي مو ِ
ص ِغي ُر فَيُقَ ِّد ُم ِح ْفظَ ْالقُرْ ِ
إ ْد َرا ُكهَا َو ْالفَ َرا ُ
َر غَالِبًا(ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص،).٣١٤كما أن المحتوى عند ابنُ ُمفلح – رحمهُ
غ ِم ْنهَا فِي ال ِّ
صغ ِ
أوجب مبدأ التنوع والتوا ُز ِن بين العُلوم ،فقال –
الشرعي منها ،بلْ أنه – ر ِحمهُ هللا –
ب
َ
هللاُ تعالى –ال يقتصر على الجانِ ِ
ِّ
وم ال َّشرْ ِعيَّ ِة َو َما يَتَ َعلَّ ُ
ب َونَحْ ِو ِه بِشَرْ ِط ِه" (ابن مفلح
ق بِهَا ِم ْن ِح َسا ٍ
":و ِم ْنهَا تَ ْعلِي ُم ْال ِكتَا ِ
ر ِحمهُ هللاَ -
ب َوال ُّسنَّ ِة َو َسائِ ِر ْال ُعلُ ِ
":و َكانَ يُقَا ُل ِم ْن تَ َم ِام َما
المقدسي ،١٤٤١،ج،)١٣٣ ،١وجعل ذلك من مهمة اآلبا ِء في
بعض الموا ِ
ضع ،قال – رحمه هللا َ -
ِ
موض ٍع
اح ِة" (المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص ، ).٢١كما أتار إلى هذا
ب َوال ِّسبَ َ
ِ
يَ ِجبُ لِ ْألَ ْبنَا ِء َعلَى ْاآلبَا ِء تَ ْعلِي ُم ْال ِكتَابَ ِة َو ْال ِح َسا ِ
عن ْال َحجَّاج أنه قال" :لِ ُم َعلِّ ِم َولَ ِد ِهَ :علِّ ْم ُو ْل ِدي ال ِّسبَا َحةَ قَ ْب َل أَ ْن تُ َعلِّ َمهُ ْم ْال ِكتَابَةَ ،فَإِنَّهُ ْم يَ ِج ُدونَ َم ْن يَ ْكتُبُ َع ْنهُ ْم َو َال
آخر ،فقد نقل ِ
أتار ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللا -إلَى أهمية الحصول
يَ ِج ُدونَ َم ْن يَ ْسبَ ُح َع ْنهُ ْم"(ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج١ص  ، ) ٢١وق ْد
َ
على العلوم المختلفة لما لها من أثر إيجابي على المتعلم ،فقَا َل" :قَا َل ال َّشافِ ِع ُّي َ :م ْن قَ َرأَ ْالقُرْ آنَ َعظُ َم ْ
ت قِي َمتُهَُ ،و َم ْن تَفَقَّهَ نَبُ َل
يث قَ ِو َي ْ
َب ْال َح ِد َ
ت ُح َّجتُهَُ ،و َم ْن تَ َعلَّ َم اللُّ َغةَ َر َّ
اب َج ِز َل َر ْأيُهَُ ،و َم ْن لَ ْم يَص ُْن نَ ْف َسهُ لَ ْم يَ ْنفَ ْعهُ
ق طَ ْب ُعهَُ ،و َم ْن تَ َعلَّ َم ْال ِح َس َ
قَ ْد ُرهَُ ،و َم ْن َكت َ
ِع ْل ُمهُ" (.ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج .٣ص)١٣٣
ج -يؤكد اإلمام ابن مفلح على أهمية تعلم العلوم الطبية ،وعلى أن الشريعة كاملة في ذلك ،فعنون أحد فصول كتابه ب (
فصل في كون تريعتنا كاملة حتى في العلوم الطبية)،
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نقل المصنِّفُ – ر ِحمهُ هللا – عن أَحْ َمد
كما استشهد المصنف بذلك بقصة عائشة رضي هللا عنها ومهارتها في الطب حيث َ
صلَّى َّ
ُول َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم -
هللاِ َ -
فِي ْال ُم ْسنَ ِد" :أَ َّن عُرْ َوةَ َكانَ يَقُو ُل لِ َعائِ َشةَ" :يَا أُ َّمتَاهُ َال أَ ْع َجبُ ِم ْن فِ ْق ِهكَ  ،أَقُولُ :زَ وْ َجةُ َرس ِ
اسَ ،ولَ ِك ْن
َوا ْبنَةُ أَبِي بَ ْك ٍرَ ،و َال أَ ْع َجبُ ِم ْن ِع ْل ِم ِ
اس أَوْ ِم ْن أَ ْعلَ ِم النَّ ِ
اس ،أَقُولُ :ا ْبنَةُ أَبِي بَ ْك ٍرَ ،و َكانَ أَ ْعلَ َم النَّ ِ
ْر َوأَي َِّام النَّ ِ
ك بِال ِّشع ِ
صلَّى َّ
ُول َّ
ت َعلَى َم ْن ِكبَ ْي ِهَ ،وقَالَ ْ
ض َربَ ْ
ت :أَيْ ُع َريَّةُ َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه
هللاِ َ -
"إن َرس َ
ك بِالطِّبِّ َك ْيفَ ه َُو َو ِم ْن أَ ْينَ هُ َو قَا َل :فَ َ
أَ ْع َجبُ ِم ْن ِع ْل ِم ِ
ب ِم ْن ُكلِّ َوجْ ٍه فَ َكان ْ
َو َسلَّ َم َ -كانَ يَ ْسقَ ُم ِع ْن َد آ ِخ ِر ُع ْم ِر ِهَ ،و َكان ْ
ات َو ُك ْن ُ
ت لَهُ ْاألَ ْن َع ُ
َت تُ ْن َع ُ
ت أُعَالِ ُجهَا؛ فَ ِم ْن
َت تَ ْق َد ُم َعلَ ْي ِه ُوفُو ُد ْال َع َر ِ
ثَ َّم َعلِ ْم ُ
ت" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص ،)١٢١-١٢١وهذه الرِّواية تبينُ أن المرأة كانت تتعلم كل تيء في
اإلسالم ،وهذا ما جعل المصنف يخصص فصل من كتابه للحديث عن تعليم المرأة ،وكان بعنوان (الحث على تعليم المرأة
الكتابة)
د -وذكر اإلمام ابن مفلح أقوال العلماء في تعليم المرأة فقالَ " :
ظا ِه ُر َك َال ِم ْاألَ ْكثَ ِرينَ أَ َّن ْال ِكتَابَةَ َال تُ ْك َرهُ لِ ْل َمرْ أَ ِةَ ،كال َّرج ُِل.
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ  -قَا َل فِي ُم ْسنَ ِد ِه ثَنَا إ ْب َرا ِهي ُم بْنُ َم ْه ِديٍّ ثَنَا
اإل َم ِام أَحْ َم َد َ -ر ِ
ون َوهُ َو ظَا ِه ُر ْال َم ْنقُو ِل ع َْن ْ ِ
َو َذ َك َرهُ ابْنُ َعقِي ٍل فِي ْالفُنُ ِ
ح ْب ِن َك ْيسَانَ ع َْن أَبِي بَ ْك ِر ب ِْن ُسلَ ْي َمانَ ب ِْن أَبِي حتمة ع َْن
يز ع َْن َ
يز ب ِْن ُع َم َر ب ِْن َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
َعلِ ُّي بْنُ ُم ْس ِه ٍر ع َْن َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
صالِ ِ
صلَّى َّ
ت َع ْب ِد َّ
هللاِ قَالَ ْ
ال أَ َال تُ َعلِّ ِمينَ هَ ِذ ِه ُر ْقيَةَ النَّ ْملَ ِةَ ،ك َما
صةَ فَقَ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -وأَنَا ِع ْن َد َح ْف َ
تَ :دخَ َل َعلَ َّي النَّبِ ُّي َ -
ال ِّشفَا ِء بِ ْن ِ
ضا ع َْن أَبِي بَ ْك ِر ب ِْن
يز ب ِْن ُع َم َرَ ،و َر َواهُ أَ ْي ً
اإل ْسنَا ِدَ ،و َر َواهُ النَّ َسائِ ُّي ِم ْن َح ِدي ِ
َعلَّ ْمتهَا ْال ِكتَابَةََ ،ر َواهُ أَبُو دَا ُود بِهَ َذا ْ ِ
ث َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
صةَ ِم ْن ُم ْسنَ ِدهَا َوهُ َو َح ِد ٌ
ث أَوْ َح َّدثَ ْ
ص ِحيحٌَ ،وقَا َل ْاألَ ْث َر ُم قَا َل إ ْب َرا ِهي ُم بِهَ َذا َح َّد َ
ال:
ت بِ ِه أَحْ َم َد ْبنَ َح ْنبَ ٍل فَقَ َ
يث َ
ُسلَ ْي َمانَ ع َْن َح ْف َ
از تَ َعلُّ ِم
"هَ َذا ر ُْخ َ
صةٌ فِي تَ ْعلِ ِيم النِّ َسا ِء ْال ِكتَابَةَ" َذ َك َرهُ ْالخ ََّال ُل فِي ْاألَ َد ِ
بَ .وقَا َل ال َّش ْي ُخ َمجْ ُد الدِّي ِن فِي ْال ُم ْنتَقَى َ
"وه َُو َدلِي ٌل َعلَى َج َو ِ
النِّ َسا ِء ْال ِكتَابَةَ" (ابن مفلح المقدسي .١٤٤١.ج .١ص)١١١-١١٣
و -أما المحتوى الذي يمنع تدريسه أو تعلمه ،أو المحرم عند اإلمام ابن مفلح فهو علوم الكهانة ،وهجاء الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،وأي علم يمكن أن يورث الشك لدى المسلم ،ومنها علوم الفلسفة التي تقوم على الشك المنهجي ،إضافة إلى علوم
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ال يَ ِحل َو َك َذا
الكالم .قال المصنِّفُ –رحمه هللا":-قَا َل ابْنُ َح ْز ٍم اتَّفَقُوا َعلَى أَ َّن ِر َوايَة َما هُ ِج َي بِ ِه النَّبِ ُّي َ -
آخر قولهَُ " :ويَحْ رُم
ض ٍع َ
ِكتَابَته َوقِ َرا َءته" ( ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج.٣ص، )١١١وذكر المصنِّف –رحمه هللا -في مو ِ
اإل َما ُم أَحْ َم ُد َ -ر ِح َمهُ َّ
النَّ َ
ظر فِي َما ي ُْخشَى ِم ْنهُ الض ََّالل َو ْال ُوقُوع فِي ال َّش ِّ
ب
هللاُ َ -علَى ْال َم ْنع ِم ْن النَّظَر فِي ُكتُ ِ
ك َوال ُّش ْبهَةَ ،ونَصَّ ْ ِ
ضلَّة َوقِ َرا َءتِهَا َو ِر َوايَ ِتهَا" (.ابن مفلح المقدسي، ١٤٤١،ج  .٣ص ،)١١١وقَا َل َع ْب ُد َّ
هللاَِ :س ِمع ُ
ْت أَبِي
أَ ْه ِل ْال َك َالم َو ْالبِدَع ْال ُم ِ
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ  -إ َذا ثَبَتَ ِع ْن َدهُ خَ بَ ٌر قَلَّ َدهُ َوخَ يْرُ َخصْ لَة فِي ِه أَنَّهُ لَ ْم يَ ُك ْن يَ ْشتَ ِهي ْال َك َالم إنَّ َما َكان ْ
َت ِه َّمتُهُ ْالفِ ْقهَ
يَقُول َكانَ ال َّشافِ ِع ُّي َ -ر ِ
َب إلَ ْي ِه َر ُج ٌل يَسْأَلهُ ع َْن ُمنَاظَ َرة أَ ْه ِل ْال َك َال ِمَ ،و ْال ُجلُوس َم َعهُ ْم قَا َل َواَلَّ ِذي ُكنَّا نَ ْس َمع َوأَ ْد َر ْكنَا َعلَ ْي ِه َم ْن
َوقَا َل فِي ِر َوايَته أَيْضً ا َو َكت َ
ض َم َع أَ ْهل ال َّزيْغ َوإِنَّ َما ْاألَ ْمر فِي التَّ ْسلِيم َو ِاال ْنتِهَاء إلَى َما فِي
أَ ْد َر ْكنَا ِم ْن َسلَفِنَا ِم ْن أَ ْهل ْال ِع ْلم أَنَّهُ ْم َكانُوا يَ ْك َرهُونَ ْال َك َال َم َو ْال َخوْ َ
ب َّ
ك.
هللا َع َّز َو َج َّل َو ُسنَّ ِة َرسُوله َال تَ َع َّدى َذلِ َ
ِكتَا ِ
َوقَا َل ابْنُ َع ْب ِد ْال َح َك ِم َع ْنهُ لَوْ َعلِ َم النَّاسُ َما فِي ْاألَ ْه َوا ِء ِم ْن ْال َك َال ِم لَفَرُّ وا ِم ْنهُ َك َما َيفِرُّ ونَ ِم ْن ْاألَ َس ِدَ .وقَا َل أَيْضً ا ُ :ح ْك ِمي فِي أَ ْه ِل
َاب
اإلبِ ِل َويُطَافَ بِ ِه ْم فِي ْالقَبَائِل َو ْال َعشَائِرَ ،ويُنَادَى َعلَ ْي ِه ْم هَ َذا َجزَ ا ُء َم ْن تَرَكَ ْال ِكت َ
ْال َك َال ِم أَ ْن يُضْ َربُوا بِ ْال َج ِري ِد َويُحْ َملُوا َعلَى ْ ِ
َوال ُّسنَّة َوأَ ْقبَ َل َعلَى ْال َك َال ِم (." .ابن مفلح المقدسي، ١٤٤١،ج ،٣ص.)١٤٤-٣٣٣
أتار المصنِّفُ –رحمه هللا -إلى حكم تعلم النجوم ،فِيما نقلَهُ ْ
ب النِّهَايَ ِة قا َل :فِي معنىَّ :
يل:
وق ْد
إن ِم ْن ْال ِع ْل ِم َجه ًْال " قِ َ
َ
عن صا ِح ِ
وم ْاألَ َوائِ ِل َويَ ْد ُ
ع َما يَحْ تَا ُجهُ فِي ِدينِ ِه ِم ْن ِع ْل ِم ْالقُرْ آ ِن َوال ُّسنَّ ِة" ( ابن مفلح
ُوم َو ُعلُ ِ
هُ َو أَ ْن يَتَ َعلَّ َم َما َال يَحْ تَا ُج إلَ ْي ِه َكال ُّنج ِ
المقدسي،١٤٤١،ج.١ص.)٣٣١
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التطبيقات التربوية في مجال المحتوى التعليمية عند ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
ْ
جَ ،وفِي القَرْ ِن السابع حيث كان عصر ابن مفلح ،تَ َو َّسع ُ
وم فِي
ْت إِلَى ُعلُ ٍ
 -٣التَّأ ِكي ُد َعلَى أَهَ ِّميَّ ِة التَّ َوس ُِّع فِي ُمحْ تَ َوى ال َمنَا ِه ِ
ج بِ َحي ُ
ب َو ِه َي َما َكان ْ
ْث
ك ال َعصْ ُرَ ،ونَ ْستَفِي ُد ِم ْن َذلِ َ
َت تَتَنَا َسبُ َم َع َذلِ َ
ك َ
الح َسا ِ
ك َو ِ
الطب والفَلَ ِ
ضرُو َرةُ التَّ َوس ُِّع فِي ُمحْ ت ََوى ال َمنَا ِه ِ
يس ُمحْ تَ َوى
وم َ
َاسبُ ال َعصْ ُر َ
اس ِ
الح ِ
تَ ْش ُم ُل َما يُن ِ
ب والبرمجة ،واألمن السيبراني َوالتِّ ْكنُولُ ِ
الحالِ ُّي ِم ْن ُعلُ ِ
وجيَاَ ،وا ِال ْهتِ َما ُم بِتَ ْد ِر ِ
التَّ ْقنِيَ ِة ال َح ِديثَ ِة بِصُو َر ٍة ت ْ
َطبِيقِيَّةٌ تُ َوا ِكبُ َما يَحْ د ُ
ُع َم ْعلُو َماتِ ٍّي تَ ْقنِ ٍّي.
ُث فِي ال َعالَ ِم ِم ْن تَ َسار ٍ
 -١أَ َّكد ْ
ت الفكرية والتي تمثلت في
َت اآلراء التَّرْ بِوية لإلمام ابن مفلح َعلَى أَهَ ِّميَّ ٍة التَّ َسلُّ َح بِال َم ْع َرفَ ِة َوالثَّقَافَ ِة لِ ُم َجابَهَ ِة التَّ َح ِّديَا ِ
عصره بمذهب أهل الكالم وبعض الفالسفة وآرائهم التي تشكك في الدينَ ،وهَ َذا َما يَ ِجبُ ت ْ
َط ِبيقُهُ فِي التَّ ْعلِ ِيم َحالِيًا بأن تحتوي
ب ال َعوْ لَ َم ِة الثَّقَافِيَّ ِة َو َما أَ ْف َرزَ ْتهُ
المناهج على مهارات النقد الالزمة لمجابهة األفكار الوافدة؛ ُخصُو ً
ت بِ َسبَ ِ
صا َم َع ِزيَا َد ِة التَّ َح ِّديَا ِ
ئ ا ِإلس َْال ِميَّ ِة
صي ٍل تَرْ ِع ٌّي لِيُتِ َّم التَّ َعا ُم َل َم َعهَا بِصُو َر ٍة َ
ِم ْن قِيَ ٍم َو َمفَا ِهي َم تَحْ تَا ُج إِلَى تَأْ ِ
ص ِحي َح ٍةُ ،م َوافِقَةً لِل َمبَا ِد ِ
اج حين تحدث عن أهمية تعلم العلوم الطبيةَ ،وه َُو
 -١اِ ْهتَ َّم اإلمام ابن مفلح بِأ َ ْن يَ ُكونَ هُنَاكَ َربْطٌ بَ ْينَ َحا َجا ِ
ت ال ُمجْ َت َم ِع َوال ِم ْنهَ ِ
ب التَّ ْ
طبِيقِ ِّيَ ،ورُ بَّ َما يَ ْنطَبِ ُ
يَتَّفِ ُ
ك َعلَى َما يُ َس ِّمي (ال ُم َوا َء َمةُ بَ ْينَ
ق َذلِ َ
ق في ذلك َم َع غيره من علماء المسلمين أَ َال أَنَّهُ يَ ْهتَ ُّم بِال َجانِ ِ
ت التَّ ْعلِ ِيم)
َس َّو َ
ق ال َع َم َل َو ُم َخ ِّر َجا ِ
ق َو َو َسائِ َل تَ ْعلِي ِميَّةٌ قَ ْد يُؤَ دِّي إِلَى إِ ْث َرا ِء
 -١التَّ َو ُّس ُع فِي ال ُمحْ تَ َوى َو ْف َ
ال ال ُمتَ َغيِّ َرا ِ
ق الثَّ َوابِ ِ
ت ا ِإلس َْال ِميَّةََ ،وفِي َم َج ِ
ت ِم ْن طُ ُر ٍ
ث.
وم ال َعصْ ِر َ
الح ِدي ِ
اإلس َْال ِميَّ ِة ِم َّما يُ ْس ِه ُم فِي ُخرُو ِجهَا ِم ْن ال ُج ُمو ِدَ ،و ُم َوا َكبَتَهَا لِ ُعلُ ِ
محتوى المناهج التَّرْ بَ ِويَّ ِة ِ
اس النَّظَ ِريُّ َوالتَّ ْ
طبِيقِ ُّيَ ،و ِم ْن
 -١اِ ْهتَ َّم ابن مفلح كغيره من العلماء المسلمين بأن يتوافق العلم مع العمل ،أي اهتم برْ بِط األَ َس ِ
ْ
ال ُم ِه ِّم التَّأْ ِكي ُد َعلَى هَ َذا ال َم ْب َدأِ فِي التَّ ْعلِ ِيم ال َح ِد ُ
َج التَّرْ بَ ِويَّ ِة
يثَ ،وأَ ْن يَتِ َّم تَطبِيقُهُ فِي ُمحْ تَ َوى ال ِم ْناه ِ

المطلب الثالث :طرق ووسائل التعليم عند ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
طرق وأساليب التدريس:
تعد طرائق التدريس أول خطوة يوضع فيها المنهج المدرسي موضع التنفيذ ،إن عملية التدريس هي نظام يتكون من
مجموعة الخبرات واألنشطة التي يقوم بها المدرس ،من أجل مساعدة التلميذ على تحقيق أهداف معينة.
وتعرف طرق وأساليب التدريس بأنها عملية تتكون من عدد من اإلجراءات لتحقيق أهداف متوخاة تشتمل على أنشطة
تعليمية وتعلمية ،وتوظف كل مصادر التعلم المتاحة (الحيلة ،١٤٤٣،ص .)١٤وتعرف كذلك بأنها فئة من اإلجراءات
واألفعال المرتبطة التي تظهر على هيئة أداءات يقوم بها المدرس أثناء العملية التعليمية؛ بهدف تيسير حدوث تعلم التلميذ
الموضوع دراسي معين أو أجزاء منه أو لمعلومة ما ،ساعيا من خالل ذلك المساعدة التلميذ للوصول إلى هدف أو أكثر من
األهداف التربوية (الوكيل؛ والمفتي)٣١٤ ،٣٣٣٣ ،
وتميز علماء المسلمين باستخدام طرق وأساليب في التدريس نبعت في أساسها من القرآن والسنة ،كأسلوب السؤال والحوار
وغيرها من األساليب ،كما جاءت بعض طرق التدريس نتيجة التفاعل المسلمين مع ظروف حياتهم وتطبيقهم لما أمر به
اإلسالم في مجال التربية والتعليم .فجاء األمر اإللهي لنبيه الكريم بضرورة اتباع أفضل األساليب وأحكمها في الدعوة إلى
اإلسالم ،وبما يتناسب مع عقول الناس ومداركهم .قال تعالى( :ا ْد ُ
ك بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة ۖ َو َجا ِد ْلهُم
ع إلى َسبِي ِل َربِّ َ
ض َّل عَن َسبِيلِ ِه ۖ َوهُ َو أَ ْعلَ ُم بِ ْال ُم ْهتَ ِدينَ ) {النحل }٣١١ :واستخدم القرآن الكريم في
بِالَّتِي ِه َي أَحْ َسنُ ۚ إِ َّن َربَّكَ هُ َو أَ ْعلَ ُم بِ َمن َ
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تعليمه المسلمين بعض طرق التع ليم كالحوار المدعم بالحجة والقصة المعبرة ،والمثل الهادف لتربية األفراد وغرس اإليمان
في النفوس وتثبيته في القلوب.
وكان الرسول و يختار في تعليمه من األساليب أحسنها وأفضلها وأوقعها في نفس المخاطب وأقربها إلى فهمه وعقله وأتدها
تثبيتا للعلم في ذهن المخاطب وأكثرها مساعدة على إيضاحه له (.أبوغدة)١١ ،٣٣٣٣،
ومن خالل استعراض كتاب ابن مفلح المقدسي (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) يمكن استنباط بعض األساليب والطرق
التي اعتمدها علماء المسلمين في التربية والتعليم.
 -٢أسلوب السؤال:
للسؤال مكانة عظيمة في اإلسالم سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة ،ولقد تناول القرآن الكريم
ضا بعلم السؤال في القرآن الكريم ،كأحد
السؤال في مواضع وموضوعات تركز على األهمية المنهجية للسؤال ،وقد نصفه أي ً
أنواع علوم القرآن الكريم التي لم تذكرها كتب علوم القرآن في الماضي ،فهذا علم متكامل ،له أسبابه ومناهجه وموضوعاته
وأهدافه ،وله قيمته المعرفية والعلمية التي ينبغي إظهارها وبلورتها بين المناهج المعرفية ،وله فوائده التعليمية وتطوير
وسائل المعرفة والعلم ،فمنهجيته األساسية تقوم على عدة أركان هي :أن القرآن الكريم يعلم الصيغة الصحيحة للسؤال ،كما
أنه يصحح مسار السؤال ويركزه ،ويعمم الفائدة من ذكر السؤال وجوابه (نزال)١٤٤٣،
وقد جعل القرآن الكريم السؤال منه ًجا عقليًا في إثبات قدرة الخالق سبحانه وتعالى ،ومنها قول هللا تعالى في سورة لقمان:
ض لَيَقُولُ َّن َّ
هللاُ ۚ قُ ِل ْال َح ْم ُد ِ َّهللِ ۚ بَلْ أَ ْكثَ ُرهُ ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ ) [لقمان.]١١:
( َولَئِن َسأَ ْلتَهُم َّم ْن خَ لَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق ال َّس َما َوا ِ
أما في السنة النبوية الشريفة فقد استخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم السؤال في تعليم تعاليم الدين للصحابة رضوان هللا
عليهم ،ومن األمثلة على ذلك :ع َْن أَبِي هُ َر ْي َرةَ  ،أَن َرسُو َل َّ
هللاِ صلى هللا عليه وسلم ،قَا َل » :أَتَ ْدرُونَ َما ْال ُم ْفلِسُ ؟ قَالُوا :
صيَ ٍام َ ،و َز َكا ٍة َ ،ويَأْتِي قَ ْد َتتَ َم
س ِم ْن أُ َّمتِي يَأْتِي يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة بِ َ
ْال ُم ْفلِسُ فِينَا َم ْن َال ِدرْ هَ َم لَهُ َو َال َمتَا َع  ،فَقَا َل " :إِ َّن ْال ُم ْفلِ َ
ص َال ٍة َ ،و ِ
طى هَ َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِه َ ،وهَ َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِه  ،فَإ ِ ْن فَنِيَ ْ
ب هَ َذا  ،فَيُ ْع َ
ت
ض َر َ
ال هَ َذا َ ،و َسفَكَ َد َم هَ َذا َ ،و َ
هَ َذا َ ،وقَ َذفَ هَ َذا َ ،وأَ َك َل َم َ
ضى َما َعلَ ْي ِه أُ ِخ َذ ِم ْن خَ طَايَاهُ ْم  ،فَطُ ِر َح ْ
ار" (مسلم ،ب.ت ،كتاب البر والصلة
َح َسنَاتُهُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ
ت َعلَ ْي ِه ثُ َّم طُ ِر َح فِي النَّ ِ
واألدب ،باب تحريم الظلم ،رقم )١١٢١
اس َسلُونِي فَفِي ال َّ
يحي ِْن ع َْن أَبِي
ص ِح َ
وألهمية السؤال في التعليم أتا َر إليه ابنُ ُمفلح –رحمه هللا -فقال" :فَأ َ َّما قَوْ ُل ْال َعالِ ِم لِلنَّ ِ
ال يَا َرسُو َل َّ
صلَّى َّ
ه َُر ْي َرةَ أَ َّن َرسُو َل َّ
س ِع ْن َد ُر ْكبَتِ ِه فَقَ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -قَا َلَ " :سلُونِي فَهَابُوا أَ ْن يَسْأَلُوهُ فَ َجا َء َر ُج ٌل فَ َجلَ َ
هللاِ َ -
هللاِ
اإلس َْال ُم" ْال َح ِد َ
ال:
ار ِّ
س قَ َ
ير سُو َر ِة ْال َكه ِ
ْف أَ َّن ا ْبنَ َعبَّا ٍ
َما ْ ِ
ي َو َغي ِْر ِه فِي تَ ْف ِس ِ
يث .أَيْ َ :سلُونِي َع َّما تَحْ تَاجُونَ إلَ ْي ِه "َ ،وفِي ْالبُ َخ ِ
َسلُونِي" ( ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج.١ص)٣٣٣
"و َر َوي ع َْن اب ِْن
كما استشهد المصنِّفُ –رحمه هللا -بالصحابة في طلبهم للعلم بالسؤال فذكر قصة ابن عباس في ذلك؛ فقال َ :
صلَّى َّ
ض َرسُو ُل َّ
ض َي َّ
اب
ار :هَلُ َّم فَ ْلنَسْأَلْ أَصْ َح َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -قُ ْلت لِ ِرجْ ٍل ِم ْن ْاألَ ْن َ
هللاِ َ -
هللاُ َع ْنهُ َما  -قَا َل :لَ َّما قُبِ َ
س َ -ر ِ
َعبَّا ٍ
ص ِ
صلَّى َّ
َرسُو ِل َّ
اس ِم ْن
س أَتَ َرى النَّ َ
هللاِ َ -
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -فَإِنَّهُ ْم ْاليَوْ َم َك ِثي ٌر قَا َلَ :وا َع َجبًا لَك يَا ا ْبنَ َعبَّا ٍ
اس يَ ْفتَقِرُونَ إلَيْك َوفِي النَّ ِ
صلَّى َّ
ُول َّ
صلَّى َّ
أَصْ َحاب َرسُو ِل َّ
ك َذلِكَ َوأَ ْقبَ ْل ُ
هللاُ َعلَ ْي ِه
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -م ْن فِي ِه ْم قَا َل :فَتَ َر َ
هللاِ َ -
ت أَنَا أَسْأ َ ُل أَصْ َح َ
هللاِ َ -
اب َرس ِ
ث فَإ ِ ْن َكانَ لَيَ ْبلُ ُغنِي ْال َح ِد ُ
يث ع َْن ال َّرج ُِل فَآتِي بَابَهُ َوهُ َو قَائِ ٌل فَأَتَ َو َّس ُد ِردَائِي َعلَى بَابِ ِه تَ ْسفِي الرِّي ُح َعلَ َّي ِم ْن
َو َسلَّ َم  -ع َْن ْال َح ِدي ِ
صلَّى َّ
ب فَيَ ْخ ُر ُج فَيَقُو ُل يَا ا ْبنَ َع ِّم َرسُو ِل َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ما َجا َء بِك؟ أَ َال أَرْ َس ْلت إلَ َّي فَآتِيك؟ فَأَقُو ُل أَنَا أَ َح ُّ
ق أَ ْن
هللاِ َ -
التُّ َرا ِ
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اريُّ َحتَّى َرآنِي َوقَ ْد اجْ تَ َم َع النَّاسُ َحوْ لِي فَيَقُو ُل هَ َذا ْالفَتَى َكانَ أَ ْعقَ َل
اش َذلِكَ ال َّر ُج ُل ْاألَ ْن َ
ال فَ َع َ
ث قَ َ
آتِيك ،فَأسْأ َ ْلهُ ع َْن ْال َح ِدي ِ
ص ِ
ِمنِّي" ( ابن مفلح المقدسي  ،١٤٤١،ج.١ص)٣٣١
وليس كل سؤال يحمد ،فهناك بعض األسئلة المكروه عند العلماء نظراً ألنها ال تؤدي إلى نفع وفائدة ،ومن المفترض أن
وض َع ال ُمصنِّفُ
يسعى المتعلم من خالل السؤال إلى الحصول على ما يفيده في دينه ودنياه ،وقد نبه المصنف إلى ذلك حيث َ
ً
ب َو َع َّما َال يُ ْنتَفَ ُع َو َال يُ ْع َم ُل بِ ِه َو َما لَ ْم َي ُك ْن".
ب
فصال قال فِي ِه" :فَصْ ٌل فِي َك َراهَ ِة ال ُّسؤَا ِل ع َْن ا ْل َغ َرائِ ِ
–ر ِحمهُ هللا -فِي هذا األد ِ
(ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج ،١ص)٣١٣-٣١١
ُول َّ
س قَا َلَ :ما َرأَي ُ
عن
هللاِ
ْت قَوْ ًما َكانُوا َخ ْي ًرا ِم ْن أَصْ َحا ِ
ب َرس ِ
ِ
اإلمام أحمدَ" :بِإ ِ ْسنَا ٍد َح َس ٍن ع َْن ا ْب ِن َعبَّا ٍ
قال المصنف ،وروي ِ
صلَّى َّ
ضُ ،كلُّه َُّن فِي ْالقُرْ آ ِن َو َما َكانُوا يَسْأَلُونَ َّإال َع َّما يَ ْنفَ ُعهُ ْم" ثم
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َّ َمَ ،ما َسأَلُوا َّإال ع َْن ثَ َالثَةَ َعش ََر َمسْأَلَةً َحتَّى قُبِ َ
َ
ك أَنَّهُ يُ ْك َرهُ ِع ْن َد أَحْ َم َد ال ُّس َؤا ُل َع َّما َال يَ ْنفَ ُع السَّائِ َل َويَ ْت ُر ُ
ك َما يَ ْنفَ ُعهُ َويَحْ تَا ُجهُ"( .ابن مفلح
َض َّمنَ َذلِ َ
قال -ر ِح َمهُ هللاَ :" -وقَ ْد ت َ
َ
المقدسي،١٤٤١،ج،١ص)٣١٢
وكثرةُ ال ُمغالَطَ ِة لل ُمعلِّ ِم ،وأن ه ِذ ِه
ليس لهُ في ِه فائِدةٌ،
َ
ض ًحا أنهُ يُك َرهُ لل ُمتعلِّ ِم السُّؤا ُل عما َ
ثم قا َل ال ُمصنِّفُ –رحمه هللا -مو ِ
اس وال ينب ِغي ْ
ت َو ْال ُمغَالَطَ ِة
أن يتحلى بِها ال ُمتعلِّ ُم فقا َل ":فَصْ ٌل فِي النَّه ِْي ع َْن ْاألُ ْغلُوطَا ِ
الصِّفا ِ
رار الن ِ
ت َال تَكونُ إال في ِت ِ
"ر َوى ْاألَوْ َزا ِع ُّي ع َْن َع ْب ِد َّ
ال
هللاِ ْب ِن َس ْع ٍد َولَ ْم يَرْ ِو َع ْنهُ َغ ْي ُر ْاألَوْ َزا ِع ِّي فَلِهَ َذا قِي َل َمجْ هُو ٌل َوقَ َ
َوسُو ِء ْالقَصْ ِد بِ ْاألَ ْسئِلَ ِة" ثُم قا َلَ :
ت" َر َواهُ أَبُو دَا ُود،
اويَةَ َمرْ فُوعًا َع ْنهُ "نَهَى َ -علَ ْي ِه الس ََّال ُم  -ع َْن ْال ُغلُوطَا ِ
ابْنُ ِحبَّانَ فِي الثِّقَا ِ
ت ي ُْخ ِط ُئ ع َْن الصُّ نَابِ ِح ِّي ع َْن ُم َع ِ
ت أُ ْغلُوطَةٌ َو ِه َي الَّتِي يُغَالَطُ ِبهَا َوتُجْ َم ُع
ص َعابُهَاَ ،وا ِح َدةُ ْاألُ ْغلُوطَا ِ
ت قَا َل ْاألَوْ َزا ِع ُّي ِت َذا ُذ ْال َم َسائِ ِل َو ِ
َو َر َواهُ َغ ْي ُرهُ ْاألُ ْغلُوطَا ِ
يِ :ت َرا ُر ِعبَا ِد َّ
يط ،قَا َل ْال َح َسنُ ْالبَصْ ِر ُّ
هللاِ يَ ْن َتقُونَ ِت َرا َر
أَ ْي ً
ضا َعلَى أَغَالِيطَ لِقَوْ ِل ُح َذ ْيفَةَ ع َْن ُع َم َر َح َّد ْثتُهُ َح ِديثًا لَي َ
ْس بِ ْاألَغَالِ ِ
ْال َم َسائِ ِل يُ ْع ُمونَ بِهَا ِعبَا َد َّ
ك قَا َل َر ُج ٌل لِل َّش ْعبِ ِّي إنِّي َخبَّأْ ُ
ال َمالِ ٌ
يس َحتَّى ت َْلقَاهُ فَتَسْأَلَهُ َع ْنهَا"
ال :أَ ْخبِ ْئهَا ِ ِإل ْبلِ َ
ت لَكَ َم َسائِ َل ،فَقَ َ
هللاِ َوقَ َ
(ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج،١ص)٣٣١
صفَ لَهُ َمشَايِخَ ِم ْنهُ ْم ُسلَ ْي َمانُ
ثم ذ َك َر المصنِّفُ –ر ِحمهُ هللا":-ع َْن يَحْ يَى بْن أَ ْكثَ َم قَا َل قَا َل لِي ْال َمأْ ُمونُ َم ْن تَ َر ْكتَ بِ ْالبَصْ َر ِة؟ فَ َو َ
صيَانَ ِة فَأ َ َم َرنِي بِ َح ْملِ ِه إلَ ْي ِه فَ َكتَب ُ
ب فَقُ ْل ُ
ْت إلَ ْي ِه فَقَ ِد َم فَأ َ ْد َخ ْلتُهُ إلَ ْي ِه َوفِي
ث عَاقِ ٌل فِي نِهَايَ ِة ال ِّس ْت ِر َوال ِّ
بْنُ َحرْ ٍ
ت هُ َو ثِقَةٌ َحافِظٌ لِ ْل َح ِدي ِ
س ابْنُ أَبِي دَا ُود َوثُ َما َمةُ َوأَ ْتبَاهٌ لَهُ َما فَ َك ِر ْه ُ
ت أَ ْن يَ ْد ُخ َل ِم ْثلُهُ بِ َحضْ َرتِ ِه ْم ،فَلَ َّما َد َخ َل َسلَّ َم فَأ َ َجابَهُ ْال َمأْ ُمونُ َو َرفَ َع َمجْ لِ َسهُ
ْال َمجْ لِ ِ
يق ،فَقَا َل ابْنُ أَبِي دَا ُود يَا أَ ِمي َر ْال ُم ْؤ ِمنِينَ نَسْأَ ُل ال َّشيْخَ ع َْن َمسْأَلَ ٍة؟ فَنَظَ َر إلَ ْي ِه ْال َمأْ ُمونُ نَ ْ
ير
َو َدعَا لَهُ ُ
ظ َرةَ ت َْخ ِي ٍ
سلَ ْي َمانُ بِ ْال ِع ِّز َوالتَّوْ فِ ِ
إن َكان ْ
ك؟ قَا َلْ :
ك َال تُضْ ِح ُ
يس َو َال
َت َمسْأَلَتُ َ
ير ْال ُم ْؤ ِمنِينَ  :ثَنَا َح َّما ُد بْنُ زَ ْي ٍد قَا َل :قَا َل َر ُج ٌل ِالب ِْن ُت ْب ُر َمةَ :أَسْأَلُ َ
ك ْال َجلِ َ
لَهُ فَقَا َل يَا أَ ِم َ
ب أَ ْن
اويَةَِ :م ْن ْال َم َسائِ ِل َما َال يَ ْنبَ ِغي لِل َّسائِ ِل أَ ْن يَسْأ َ َل َع ْنهَا َو َال لِ ْل ُم ِجي ِ
تُ ْز ِري بِ ْال َم ْسئُو ِل فَ َسلْ َ ،وثَنَا َو ْهبٌ قَا َل :قَا َل إيَاسُ بْنُ ُم َع ِ
يب َع ْنهَا ،فَإ ِ ْن َكان ْ
ضا َء َم َّكةَ فَ َخ َر َج
ال فَهَابُوهُ فَ َما نَطَ َ
ق أَ َح ٌد ِم ْنهُ ْم َحتَّى قَا َم َو َو َّالهُ قَ َ
َت َمسْأَلَتُهُ ِم ْن َغي ِْر هَ َذا فَلِيَسْأَلْ قَ َ
يُ ِج َ
إلَ ْيهَا"(.ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج،١ص)٣٣١
ونخلص من ذلك أن أسلوب السؤال أسلوب تعليمي له فوائد تربوية وتعليمية وفي نفس الوقت له ضوابط ينبغي أن يلتزم بها
طالب العلم فال يسأل هما ال ينفع وال يسأل بهدف احراج اآلخرين فقط ،فهذا مما ذمه العلماء وحذروا منه ،كما جاء في
المرويات التي نقلها المقدسي في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)
 -٩استخدام أسلوب الرفق في التعليم:
والرفق بالمتعلمين سنة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن األمثلة على ذلك :عن معاويةَ بن الح َك ِم ال ُّسلَم ِّي قال :بَيْنا أنا
فقلت :يرحمك هللا .فرماني القو ُم بأبصارهم ،فقل ُ
ُ
تَ :واثُ ْك َل
أُصلِّي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْإذ عطَس رج ٌل من القوم
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ُّ
سكت ،فلما صلَّى
ُص ِّمتُونني ،لكني
أُ ِّميَاه! ما تأنكم تنظرون إل َّي؟! .فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخا ِذهم ،فلما رأيتُهم ي َ
رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم فبأبي هو وأمي ،ما رأي ُ
ْت ُم َعلِّما ً قبله وال بعده أحسنَ تعليماً منه ،فوهللا ما كرهني وال ضربَني
وال تتمني ،قالَّ (( :
اس ،إنَّما هو التَّسبي ُح والتَّكبي ُر وقراءةُ القرآن أو كما قال
إن هذه الصَّالةَ ال يَصلُ ُح فيها تَي ٌء ِم ْن ِ
كالم النَّ ِ
رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم))(.مسلم،ب،ت ،كتاب المساجد ومواضع الصالة – باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما
كان من إباحته ،رقم  )١١٣قال النووي (( :فيه :بيانُ ما كان عليه رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم من عظيم ال ُخلُق الذي تهد
ور ْفقِه بالجاهل ،ورأفتِه بأ َّمتِه ،وتفقتِه عليهم ،وفيه :التخلُّق بخلُقِه صلى هللا عليه وسلم في الرِّ ْفق بالجاهل،
هللا تعالى له بهِ ،
و ُح ْس ِن تعلي ِمه ،واللُّ ْ
ب الصواب إلى فهمه)) (النووي )١٤/١ ،٣١٣١،وجاء في صحيح مسلم ع َْن عَائِ َشةَ،
ف به ،وتقري ِ
ط ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َّ َم قَا َل :يَا عَائِ َشةُ إِ َّن هللاَ َرفِي ٌ
ْطي َعلَى
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،أَ َّن َرسُو َل هللاِ َ
ج النَّبِ ِّي َ
ق ي ُِحبُّ ال ِّر ْفقََ ،ويُع ِ
زَ وْ ِ
فَ ،و َما َال يُ ْع ِطي َعلَى َما ِس َواهُ" (مسلم ،ج .١ص .١٤٤١رقم الحديث ( ،))١١٣١وجاء في
ْطي َعلَى ْال ُع ْن ِ
ق َما َال يُع ِ
الرِّ ْف ِ
ت ال ُمصطفى صلى هللا عليه وسلم ْ
ب
ْس بِفَظٍّ َوالَ َغلِي ٍظَ ،والَ َس َّخا ٍ
عن عبد هللا بن عمرو – رضي هللا عنه ":-لَي َ
صفا ِ
ِ
اقَ ،والَ يَ ْدفَ ُع ال َّسيِّئَةَ بِال َّسيِّئَ ِةَ ،ولَ ِك ْن يَ ْعفُو َويَصْ فَ ُح (البخاري ،باب :إنا أرسلناك تاهداً ومبشرا ونذيراً .ج  ١ص)٣١١
بِاألَ ْس َو ِ
ش َح َّدثَنِي ُح َم ْي ُد
وق ْد
َ
أتار المصنِّف – رحمهُ هللاُ – إلى هَ َذا األَد ِ
ب في َما نَقَلَهُ ع َْن":أَبي دَا ُود الطَّيَالِ ِس ُّيَ :ح َّدثَنَا إ ْس َما ِعي ُل بْنُ َعيَّا ٍ
هللاُ َع ْنهُ -أَ َّن َرسُو َل َّ
ض َي َّ
هللاِ قَا َلَ " :علِّ ُموا َو َال تُ َعنِّفُوا فَإ ِ َّن ْال ُم َعلِّ َم خَ ْي ٌر ِم ْن
بْنُ أَبِي ُس َو ْي ٍد ع َْن َعطَا ٍء ع َْن أَبِي هُ َر ْي َرةَ َ -ر ِ
ضا" :قَوْ َل ُم َح َّم ِد ب ِْن َع ْب ِد ْالبَاقِي ْال َح ْنبَلِ ِّي :يَ ِجبُ َعلَى ْال ُم َعلِّ ِم أَ ْن َال يُ َعنِّفَ َ ،و َعلَى
ف" ونَقَ َل المصنِّف – رحمهُ هللاُ – أَي ً
ْال ُم َعنِّ ِ
ْال ُمتَ َعلِّ ِم أَ ْن َال يَأْنَفَ "(ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١ ،ج .٣ص)١٣١-١٣١
والرفق في التعليم واستخدام اللين من األقوال واألفعال له مردودات إيجابية على المتعلمين ،ومن خالل هذا األسلوب
يكتسب المتعلمين حسن التعامل مع اآلخرين ،والبعد عن العنف والغلظة في األقوال واألفعال ،ولألسرة دور كبير في
إكساب المتعلمين هذه الصفة عن طريق تطبيقها بين الزوج وزوجته ،وبين الوالدين وأينائهم ،والرفق كله خير كما ذكر ذلك
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعندما ينزع الرفق من المجتمعات قد يتولد العنف ،وتزداد المشاكل السلوكية في البيت
والمدرسة.
وألهمية هذا األسلوب أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل وتطبيق برنامج (رفق) وذلك على خلفية عدد من حاالت العنف في
المدارس ،منها حادثة وفاة أحد الطالب خنقا ً إثر مشاجرة في احد مدارس الرياض ،ووفاة أحد الطالب في أحد مدارس جدة،
إثر تدافعه مع زميله ،رحمهم هللا جميعاً ،والهدف من برنامج (رفق)أن يكون وقائي ،يساهم في معالجة ظواهر العنف
واكتشافها والتعامل معها ،كما يهدف إلى تبصير الطالب والطالبات بمفهوم الرفق وأهميته ،واالبتعاد عن العنف بكل اتكاله
(باداود١٤٣٣ ،م)
 -٠أسلوب التحفيز:
يعتبر أسلوب التحفيز والتعزيز اإليجابي للمتعلمين من األساليب الفعالة في التعليم ،وتدعو التربية الحديثة إلى استخدام هذا
األسلوب في التعليم لما له من أثر إيجابي في اتباع الحاجة إلى التقدير وهي أحدى الحاجات األساسية عند االنسان والتي
وضعها ماسلو في هرم االحتياجات والتي وضعها بناء على ورقته البحثية" نظرية الدافع البشري" ،وقبل أن يظهر ماسلوا
وأبحاثه كان التحفيز والثناء على المتعلم احد مبادئ التربية اإلسالمية والتي تستخدم بالقدر المعقول ،فال إفراط وال تفريط،
بل تحفيز العمل السلوكي لضمان استمراريته إما عن طريق الهدية،
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أو عن طريق الثناء الموافق لمضمون العمل الذي قام به المتعلم ،وذلك لتشجيع التنافس المحمود بين المتعلمين ،وحث
االخرين على االقتداء بالمتميز ،ولكي يجتهد المخطئ في تحسين مستواه العلمي ،وظهر هذا األسلوب في كتاب المقدسي في
جانبين :الهدية؛ والثناء.
أْ -
ب التعزيز ،اِستخدا ُم الهدية مع الصِّغار ،وهذا منه ٌج نبو ٌّ
ي يُشي ُر إلي ِه المصنِّفُ – رحمه هللا – بقولهَ ":وأَ ْعطَى
من أسالي ِ
صلَّى َّ
َرسُو ُل َّ
ك َم َّرتَي ِْن َوال َّسنَا
ال َذلِ َ
ال أَ ْبلِي َوأَ ْخلِقِي يَا أُ َّم خَ الِ ٍد هَ َذا َسنا" قَ َ
صةً َسوْ دَا َء َوقَ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -أُ َّم َخالِ ٍد َخ ِمي َ
هللاِ َ -
اريُّ (ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج،١ص ،)٣٤١وأتا َر المصنِّف – رحمهُ هللا – إلى أن الهدية
بِلِ َس ِ
ان ْال َحبَ َش ِة َح َس ٌن َر َواهُ ْالبُ َخ ِ
َار؛ ِألَنَّهُ يَقَ ُع
ض ُرهُ ِم ْن ال ِّ
ِّغار موقِعًا عظي ًما فيقولَ " :وأَنَّهُ ي ُخصُّ ب َذلِك (يعني :الهدية) أَوْ بَ ْع َ
ضهُ َم ْن يحْ ِ
تق َع في نُفُ ِ
صغ ِ
وس الص ِ
صلَّى َّ
ض َي َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -كانَ
هللاُ َع ْنهُ – "أَ َّن النَّبِ َّي َ -
ف ْال ِكبَارَ ،و َر َوى ُم ْسلِ ٌم ع َْن أَبِي هُ َر ْي َرةَ َ -ر ِ
لِ َذلِكَ َموْ قِعًا َع ِظي ًما بِ ِخ َال ِ
ْطي ِه أَصْ َغ َر َم ْن
ار ْك لَنَا فِي َم ِدينَتِنَا َوفِي ُم ِّدنَا َوفِي َ
ارنَا بَ َر َكةً َم َع بَ َر َك ٍة ثُ َّم يُع ِ
صا ِعنَا َوفِي ثِ َم ِ
ي ُْؤتَى بِأ َ َّو ِل الثَّ َم ِر فَيَقُولُ :اللَّهُ َّم بَ ِ
يحْ ض ُرهُ ِم ْن ْال ِو ْلدَا ِن"( .ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،٣ص)١٢١
التعزيز ،مد ُح التِّلمي ِذ ال ُمجت ِهدُ ،والثنا ُء علي ِه أما َم ُزمالئِه ،ليزي َد ِم ِن اجْ تِها ِده ،ويجت ِه َد ُزمالؤهُ َكما اجتهَدَ،
ب
بِ -م ْن أسالي ِ
ِ
ْ
رع ،ألنها مد ٌح في تي ٍء حس ٍن
المدح
وه ِذ ِه الطريقةُ في
وأمر محمو ٍد أال وهو التنافُسُ في ال ِع ِلم ،وذلكَ
ٍ
ليست مذمومةً في الش ِ
ِ
قال المصنِّفُ –ر ِحمهُ هللا ":-قَا َل أَبُو بَ ْك َرةَ أَ ْثنَى َر ُج ٌل َعلَى َر ُج ٍل ِع ْن َد النَّبِ ِّي -
ب المتعلِّمين فيه
وتحريض ِهم عليه ،وق ْد َ
ِ
لترغي ِ
صلَّى َّ
صا ِحبِك ثَ َالثًا ثُ َّم قَا َلَ :م ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم َما ِد ًحا أَ َخاهُ َال َم َحالَةَ فَ ْليَقُلْ أَحْ َسبُ فُ َالنًا،
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -فَقَا َلَ :و ْيلَك قَطَعْت ُعنُ َ
ق َ
َ
هللاُ َح ِسيبُهُ َو َال يُ َز ِّكي َعلَى َّ
َو َ َّ
هللاِ أَ َحدًا أَحْ َسبُ َك َذا َو َك َذا ْ
ال فِي النِّهَايَ ِة:
إن َكانَ يَ ْعلَ ُم َذلِ َ
اريُّ َو ُم ْسلِ ٌمَ ،وقَ َ
ك ِم ْنهُ" َر َواهُ أَحْ َم ُد َو ْالبُ َخ ِ
َح َعلَى ْالفِع ِْل ْال َح َس ِن
ضا َعةً يَ ْستَأْ ِكلُونَ بِ ِه ْال َم ْمدُو َح ،فَأ َ َّما َم ْن َمد َ
اس عَا َدةً َو َج َعلُوهُ بِ َ
َوأَ َرا َد بِ ْال َم َّد ِ
احينَ ال َّ ِذينَ اتَّ َخ ُذوا َم ْد َح النَّ ِ
ار َما ِدحً ا بِ َما تَ َكلَّ َم
ص َ
احَ ،وإِ ْن َكانَ قَ ْد َ
اس َعلَى ِاال ْقتِدَا ِء بِ ِه فِي أَ ْتبَا ِه ِه فَلَي َ
َو ْاألَ ْم ِر ْال َمحْ ُمو ِد تَرْ ِغيبًا فِي أَ ْمثَالِ ِه َوتَحْ ِريضً ا لِلنَّ ِ
ْس بِ َم َّد ٍ
أتار المصنِّف –رحمه هللا -إلى ه ِذ ِه الطريق ِة
بِ ِه ِم ْن َج ِمي ِل ْالقَوْ ِل َك َذا قَا َل" (ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج ،١ص )٣٤١بلْ ق ْد
َ
ي لل ُمتعلِّمين ،قا َل المصنِّف –رحمه هللا  ":-ثُ َّم ْ
ب لِت َْزدَا َد
في
التحفيز المعنو ِّ
ص َ
إن أَ َ
صي ِ
اب َوا ِح ٌد َوأَ ْخطَأ َ َغ ْي ُرهُ َجازَ َم ْد ُح ْال ُم ِ
ِ
ضا ْال ُم ْخ ِطئُ" (ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج،١ص)٣٣١
َر ْغبَتُهُ َو ِحرْ ُ
صهُ َويَجْ تَ ِه َد أَ ْي ً
 -5التعليم بطرح المسألة:
وقد اتبع علماء المسلمين هذه الطريقة في التعليم منهم ابن عبد البر والذي عنون احد فصول كتابه (جامع بيان أهل العلم
وفضله)" طرح العالم المسألة على المتعلم" ،وذكر فيه أمثلة من السيرة النبوية على طرح المسألة على المتعلم ،ومنها
حديث:
صيَ ٍام َو َز َكا ٍةَ ،ويَأْتِي
س ِم ْن أُ َّمتِي من يَأْتِي يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة بِ َ
)قَالُواْ :ال ُم ْفلِسُ فِينَا َم ْن الَ ِدرْ هَ َم لَهُ َوالَ َمتَا َع فَقَا َل( :إِ َّن ْال ُم ْفلِ َ
صالَ ٍة َو ِ
ب هَ َذا ،فَيُ ْعطَى هَ َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِه َوهَ َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِه ،فَإ ِ ْن فَنِيَ ْ
ت
ض َر َ
ال هَ َذاَ ،و َسفَكَ َد َم هَ َذاَ ،و َ
وقَ ْد َتتَ َم هَ َذا َوقَ َذفَ هَ َذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ضى َما َعلَ ْي ِه ،أ ُ ِخ َذ ِم ْن َخطَايَاهُ ْم فَطُ ِر َح ْ
ار).مسلم،ب.ت .باب تحريم الظلم واألمر
َح َسنَاتُهُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ
ت َعلَ ْي ِه ،ثُ َّم طُ ِر َح فِي النَّ ِ
برد المظالم ،رقم ( ))١١٣وهذا األسلوب في التعليم له فوائد تعليمية منها:تشويق المتعلم لمعرفة اإلجابة ،إضافة إلى أن هذه
الطريقة تسهم في استخراج ما عنده من فهم ،فإن كان صحيحا ً أقره ،وإن كان فيه خلل صححه ،وفي الحديث السابق سألهم
الرسول صلى هللا عليه وسلم للفت انتباههم ،وتشويقهم ،ثم صحح لهم مفهوم المفلس يوم القيامة.
وفي األساليب التربوية الحديثة قد يتشابه هذا األسلوب مع أسلوب العصف الذهني عندا يلقي المعلم مسألة ويتلقى أفكار
الطلبة حيالها ،ويناقشهم فيها ،ومن خالل ذلك تتوسع خبراتهم ومداركهم ،فال يقتصروا على تعريف واحد للمفهوم.
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وق ْد أتار المصنِّف إلى هذ ِه الطريق ِة في التعليم ِعندَما تكل َم في فُصول ال ِع ِلم من هذا المصنَّف ،يقول ابنُ ُمفلح – رحمه هللا –
صلَّى َّ
ْخ ْال َمسْأَلَةَ بَ ْينَ أَصْ َحابِ ِه َو َم ْن يَحْ ُ
هللاُ
ض ُرهُ ِم ْن الطَّلَبَ ِة لِيَ ْختَبِ َر َما ِع ْن َدهُ ْم فَ َح َس ٌن لِ َح ِدي ٍ
ث "طَ َر َح النَّبِ ُّي َ -
"فَأ َ َّما َر ْم ُي ال َّشي ِ
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ َما  -أَنَّهَا النَّ ْخلَةُ َولَ ْم يَتَ َكلَّ ْم
س اب ِْن ُع َم َر – َر ِ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ت َج َرةً َال تَرْ ِمي َو َرقَهَا ِه َي ِم ْث ُل ْال ُم ْؤ ِم ِن َوأَنَّهُ َوقَ َع فِي نَ ْف ِ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِ :-ه َي النَّ ْخلَةُُ ،متَّفَ ٌ
ق َعلَ ْي ِه"(.ابن مفلح المقدسي  ،١٤٤١ ،ج،١ص)٣٣١
فَقَا َل النَّبِ ُّي َ -
 -٦التعليم بالقدوة:
تعتبر القدوة من أهم األساليب التربوية التي ينعكس تأثيرها على تخصية الفرد بشكل واضح  ،ولها دور بارز في تعديل
السلوك وفق القيم والفضائل الخلقية  ،ويعود السبب في ذلك إلى ميل الطفل نحو تقليد اآلخرين  ،ومحاكاتهم في أقوالهم
وأفعالهم ،وهذا يتطلب من المعلم أن يكون مثال في االستقامة وحسن السلوك ،وأن تتطابق أقواله مع أفعاله ،مما يترك أبلغ
هللاِ أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َمن َكانَ يَرْ جُو َّ
األثر في نفوس المتعلمين ،واألصل في ذلك قوله تعالى (:لَّقَ ْد َكانَ لَ ُك ْم فِي َرسُو ِل َّ
هللاَ َو ْاليَوْ َم
ْاآل ِخ َر َو َذ َك َر َّ
هللاَ َك ِثيرً ا) { :األحزاب.} ١٣:
ك
َي ٍء َحتَّى لِبَا َسهُ َونَ ْعلَ ْي ِهَ .وقِي َل ِالب ِْن ا ْل ُمبَ َ
ش قَا َلَ :كانُوا يَتَ َعلَّ ُمونَ ِم ْن ْالفَقِي ِه ُك َّل ت ْ
َ
ار ِ
فلح – رحمهُ هللا َ -
":وع َْن ْاألَ ْع َم ِ
قال ابنُ ُم ٍ
ال َعبْ ُد الرَّحْ َم ِن بْنُ َم ْه ِديٍّ :
أَ ْينَ تُ ِريدُ؟ قَا َل :إلَى ْالبَصْ َر ِة ،فَقِي َل لَهُ َم ْن بَقِ َي؟ فَقَا َل ابْنُ عَوْ ٍن آ ُخ ُذ ِم ْن أَ ْخ َالقِ ِه ،آ ُخ ُذ ِم ْن آدَابِ ِهَ ،وقَ َ
ضرُونَ ِع ْن َد
اح ٍد يَحْ ُ
ُكنَّا نَأْتِي ال َّر ُج َل َما نُ ِري ُد ِع ْل َمهُ لَي َ
ْس َّإال أَ ْن نَتَ َعلَّ َم ِم ْن هَ ْديِ ِه َو َس ْمتِ ِه َو َدلِّ ِهَ ،و َكانَ َعلِ ُّي بْنُ ْال َم ِدينِ ِّي َو َغ ْي ُر َو ِ
ان َما ي ُِري ُدونَ أَ ْن يَ ْس َمعُوا َت ْيئًا َّإال أن يَ ْنظُرُوا إلَى هَ ْديِ ِه َو َس ْمتِ ِه" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج.١
يَحْ يَى ب ِْن َس ِعي ٍد ْالقَطَّ ِ
ص)١١١
وتؤكد التربية الحديثة وعلم النفس على أهمية القدوة في اكتساب المتعلمين األخالق المحمودة ،حيث بينت نظرية بياجيه في
التعلم أن الطفل يميل إلى التقليد والمحاكاة في المرحلة العمرية من  ،٣-١والمرحلة من ٣١ -٣سنة ،مما يستدعي أن يتنبه
الوالدان في البيت لسلوكهم بحيث يكونون قدوة صالحة ألبنائهم ،أما في المدرسة فيعد المعلم هو القدوة لتالميذه ،يكتسبون
من خالله المعارف واألخالقيات العملية ،ويتعلمون العلم والعمل معاً.
 -٧استخدام أسلوب التنبيه في التعليم:
يعد أسلوب تنبيه المتعلم للمعلم من األساليب النبوية في التربية ،حيث ورد في سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم تواهد على
صلَّى َّ
ْس بَ ْينِي
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم لَي َ
ذلك منها ما روى البخاري عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قالَ « :ب ْي َن َما أَنَا َر ِديفُ النَّبِ ِّي َ
ك يَا َر ُسو َل َّ
ال« :يَا ُم َعا ُذ» ،قُ ْل ُ
َوبَ ْينَهُ إِ َّال آ ِخ َرةُ الرَّحْ ِل ،فَقَا َل« :يَا ُم َعا ُذ» ،قُ ْل ُ
ت :لَبَّ ْيكَ يا
ت :لَبَّ ْي َ
هللاِ َو َس ْع َد ْيكَ  ،ثُ َّم َسا َر َسا َعةً ،ثُ َّم قَ َ
ق َّ
ُول َّ
َرسُو َل َّ
ك ،ثُ َّم َسا َر َسا َعةً ،ثُ َّم قَا َل« :يَا ُم َعا ُذ ْبنَ َجبَ ٍل» ،قُ ْل ُ
ال« :هَلْ تَ ْد ِري َما َح ُّ
هللاِ َو َس ْع َد ْي َ
ت :لَبَّ ْي َ
هللاِ َو َس ْع َد ْي َ
ك ،ق َ َ
ك َرس َ
هللاِ
ق َّ
تَّ :
َعلَى ِعبَا ِد ِه؟» ،قُ ْل ُ
هللاُ َو َرسُولُهُ أَ ْعلَ ُم ،قَا َلَ « :ح ُّ
هللاِ َعلَى ِعبَا ِد ِه :أَ ْن يَ ْعبُدُوهَُ ،و َال يُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َت ْيئًا» ،ثُ َّم َسا َر َسا َعةً ،ثُ َّم قَا َل:
تَّ :
ق ْال ِعبَا ِد َعلَى َّ
ك َرسُو َل َّ
هللاِ إِ َذا فَ َعلُوهُ؟» ،قُ ْل ُ
«يَا ُم َعا ُذ ْبنَ َجبَ ٍل» ،قُ ْل ُ
ك ،قَا َل« :هَلْ تَ ْد ِري َما َح ُّ
هللاُ َو َر ُسولُهُ
هللاِ َو َس ْع َد ْي َ
ت :لَبَّ ْي َ
ق ْال ِعبَا ِد َعلَى َّ
أَ ْعلَ ُم ،قَا َلَ « :ح ُّ
هللاِ أَ ْن َال يُ َع ِّذبَهُ ْم)
(البخاري ،٣١١١ ،باب حق هللا على العباد وحق العباد على هللا ،رقم )١٢١١وهنا استخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم
أسلوب النداء للتنبيه ،ثم كرر النداء ثالثا ً ثم حدث معاذ رضي هللا عنه بالحديث.
وأسلوب التنبيه يحبذ استخدامه مع المتعلمين لترسيخ المعلومة في أذهان المتعلمين ،حين ينبهه إلى أهمية ما سيلقى إليه ،كما
أن التنبيه يستخدم عندا يالحظ المعلم تروداً من تالميذه ،فيحرص على تنبيههم بأساليب عديدة لكي يحقق الهدف التعليمي
من الدرس.
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صلَّى َّ
ً
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -فِي
فصال هو" :هَ ْد ُ
أتار المصنِّفُ –رحمهُ هللاُ – إلى هذا األسلوب في التعليم ؛فأفر َد
وق ْد
ي النَّبِ ِّي َ -
َ
ص َرا َحتُهُ فِي التَّ ْعلِ ِيم"،
وأتار في ِه المصنِّفُ – رحمه هللا – إلَى ما رواهُ" :أَبُو ْال َعالِيَ ِة ْالبَرَّا ُء -بِتَ ْش ِدي ِد الرَّا ِء َوبِ ْال َم ِّد َكانَ
َ
التَّ ْنبِي ِه َو َ
ك لِ َع ْب ِد َّ
الَ :سأَ ْل ُ
ت أَبَا َذرٍّ َك َما
يَب ِْري النَّ ْب َل -تَأْ ِخي َر ا ْب ِن ِزيَا ٍد الص ََّالةَ َذ َك َر َذلِ َ
ب فَ ِخ ِذي َوقَ َ
ض َر َ
ت فَ َعضَّ َعلَى َتفَتَ ْي ِه فَ َ
هللاِ ْب ِن الصَّا ِم ِ
صلَّى َّ
ت َرسُو َل َّ
الَ " :سأ َ ْل ُ
ض َرب ُ
ب فَ ِخ ِذي َك َما
ْت فَ ِخ َذ َ
ض َر َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ك َما َسأَ ْلتَنِي فَ َ
هللاِ َ -
ك َوقَ َ
ب فَ ِخ ِذي َك َما َ
ض َر َ
َسأ َ ْلتَنِي فَ َ
صلَّي ُ
ض َرب ُ
ح
ْت فَ ِخ َذ َ
صلِّي" قَ َ
ْت فَ َال أ ُ َ
ص ِّل َو َال تَقُلْ إنِّي قَ ْد َ
ص ِّل الص ََّالةَ لِ َو ْقتِهَا فَإ ِ ْن أَ ْد َر ْكتَ الص ََّالةَ َم َعهُ ْم فَ َ
ك َوقَا َل َ
َ
ال فِي تَرْ ِ
ب فَ ِخ ِذي أَيْ لِلتَّ ْنبِي ِه َو َج ْم ِع ال ِّذ ْه ِن َعلَى َما يَقُولُهُ لَهُ (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج ١ص)٣٣٢
ض َر َ
ُم ْسلِ ٍم :قَوْ لُهُ فَ َ
 -8أسلوب اإلمالء:
استخدام أسلوب اإلمالء في التعليم كان من أساليب علماء المسلمين ،حيث كان يملي الشيخ األحاديث على المتعلمين
ويكتبونها ،وكتابة العلم ادعى لثباته ،والكتابة من إمالء المعلم أو الشيخ كانت لتقييد العلم ،وتفعيل هذا األسلوب في التعليم له
مردودات إيجابية على المتعلمين ،حيث يسهم في تحسين الكتابة وقواعدها لدى المتعلمين ، ،واهتم علماء المسلمين بأن
ال ابْنُ
إمالء المعلومة يجب أن يتوافق مع قدرات المتعلمين ،وفي هذا مراعاة للفرق الفردية في التعليم ،قال المصنِّفَ ،وقَ َ
يَ " :و َال يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُ ْملِ َي َما َال يَحْ تَ ِملُهُ ُعقُو ُل ْال َع َوام ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص).١١٣
ْال َجوْ ِز ِّ
اريُّ بِبَ ْغدَا َد فَاجْ تَ َم َع لَهُ ِع ْشرُونَ أَ ْلفًاَ ،وقَا َل أَبُو ْالفَضْ ِل ُّ
ث
ب ْال َح ِدي ِ
س َج ْعفَ ٍر ْالفِرْ يَابِ ِّي ِم ْن أَصْ َحا ِ
الز ْه ِريُّ َكانَ فِي َمجْ لِ ِ
َوأَ ْملَى ْالبُ َخ ِ
فَ ،ما بَقِ َي ِم ْنهُ ْم َغي ِْري ِس َوى َم ْن َال يَ ْكتُبُ َ ،وأَ ْملَى أَبُو ُم ْسلِ ٍم اللُّ ِّج ُّي فِي َرحْ بَ ِة َغ َّسانَ  ،فَ َكانَ فِي
َم ْن يَ ْكتُبُ ُحدُو َد َع َش َر ِة َآال ٍ
ت الرَّحْ بَةُ
َب النَّاسُ َع ْنهُ قِيَا ًما بِأ َ ْي ِدي ِه ْم ْال َم َحا ِبرُ ،ثُ َّم ُم ِس َح ْ
صا ِحبَهُ الَّ ِذي يَلِي ِهَ ،و َكت َ
َمجْ لِ ِس ِه َس ْب َعةُ ُم ْستَ ْم ِلينَ يُبَلِّ ُغ ُكلُّ َوا ِح ٍد ِم ْنهُ ْم َ
ار ِة" (.ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،
ض َر بِ ِمحْ بَ َر ٍة ،فَبَلَ َغ َذلِ َ
ك نَيِّفًا َوأَرْ بَ ِعينَ أَ ْلفَ ِمحْ بَ َر ٍة ِس َوى ْال ِعطَ َ
ب َم ْن َح َ
َو ُح ِس َ
"ضع القلم
خدام القَل ِم ِعن َد ال ِكتابَ ِة فقا َل" :وعن زيد بن ثابت مرفوعا:
ج،١ص).١١١وق ْد أتا َر ال ُمصنِّفُ – ِ
رحمهُ هللا -إلى استِ ِ
ِ
على أُذنك فإنهُ أذك ُر لل ُمملي" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص).١١١
 -٩أسلوب التكرار في التعليم:
إن استخدام أسلوب التكرار في التعليم له فوائد عظيمة النفع منها :التأكيد على مسألة مهمة ،أو حكم هام ،ومنها تنبيه الغافل
ومن به نعاس ونحوه ،ومنها حفظ الشيء المكرر .واالقتصار على ثالث مرات ،أمر قد تكرر كثيراً في أحاديث المصطفي
صلى هللا عليه وسلم ،قال ابن التين :فيه أن الثالث غاية ما يقع به االعتذار والبيان .أهـ .ومن تأمل ذلك وجده كما قال .وقد
يزاد على الثالث للحاجة كما ستراه من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم قريباً .والتكرار قد يكون في الكلمات والجمل ،وقد
تحصيل التالمي ِذ ويزي ُد
يكون في األسماء ،وقد يكون في غيرهما(.الشلهوب،ب،ت )٣١٢ ،أن هذا التكرار له أثر إيجابي في
ِ
ص ُل بِها التفا ُع ُل بين المعلِّ ِم
أثر التعلُّم بشك ٍل أكبر ،وهي طريقةٌ فعالةٌ يح ُ
من نسب ِة االحتفاظ بالمعلومة ،وكذلك بقا ُء ِ
ال (يعني :اإلمام أحمد) ُك ْن ُ
ت
والمتعلِّم(الزبيدي ،)٣١١ ،٣١١١ ،أتا َر المصنِّفُ إلى هذ ِه الطريقة ،فقال – رحمه هللا َ ":-وقَ َ
ُ
ْرفُ فِي َوجْ ِهي أَنِّي لَ ْم أَ ْفهَ ْم فَيُ ِعي ُدهُ َحتَّى أَ ْفهَ َمَ .ر َوى َذلِكَ ْالخ ََّال ُل َو َغ ْي ُرهُ ( .ابن مفلح
أ َسائِ ُل إب َْرا ِهي َم ع َْن ال َّش ْي ِء فَيَع ِ
المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص).٣١١
س َع ْن النَّبِ ِّي صلى هللا عليه وسلم ،أَنَّهُ َكانَ "إ َذا تَ َكلَّ َم بِ َكلِ َم ٍة أَعَا َدهَا ثَ َالثًا َحتَّى تُ ْفهَ َم َع ْنهُ فَإِ َذا أَتَى َعلَى قَوْ ٍم
ار ِّ
ي ع َْن أَنَ ٍ
َولِ ْلبُخَ ِ
فَ َسلَّ َم َعلَ ْي ِه ْم َسلَّ َم ثَ َالثًا" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص).٣٣٤

171

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشر | تأريخ اإلصدار0202-8-5 :م
ISSN: 2706-6495
 -٢2أسلوب الفهم:
يعد الفهم هو أساس العملية التعليمية ،ولو لم يتحقق الفهم عند المتعلم لما اثمر التعليم تغيير في سلوم المتعلم ،وقد يتعلم
المتعلم عن طريق الحفظ وهو احد األساليب التربوية عند علماء المسلمين ،وال يقل أسلوب الفهم أهمية عن أسلوب الحفظ،
وبالفهم والحفظ تثبت المعلومات وتترسخ ،وتتحول إلى سلوكيات إيجابية تفيد التعلم في حياته ،وألهمية أسلوب الفهم في
ت َو ِع ْل ِم َما ي ُْختَلَفُ فِي ِه"
العملية التعليمية أتا َر ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللا -إِلى ذلِ َ
صيَّ ِة بِ ْالفَه ِْم فِي ْالفِ ْق ِه َوالتَّثَبُّ ِ
ك فقا َل" :فصْ لٌ :فِي ْال َو ِ
ث َّم أتا َر فِي ِه إلى َما قَالَه ْ
هللاِ يُ ْع ِجبُنِي أَ ْن يَ ُكونَ ال َّر ُج ُل فَ ِه ًما فِي ْالفِ ْق ِه َوقَا َل َع ْب ُد َّ
ال أَبُو َع ْب ِد َّ
هللاَِ :س ِمع ُ
ْت أَبِي يَقُو ُل
ُ":ال َمروذيُّ قَ َ
َس ِمع ُ
ك بِ ْالفَه ِْم فِي ْالفِ ْق ِه َم َّرتَ ْي ِن" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص،)٣١١ثم ذكر
ْت َع ْب َد الرَّحْ َم ِن ْبنَ َم ْه ِد ٍّ
ي يَقُولَُ :علَ ْي َ
الفهم وقد َمهُ علَى ال ِحف ِظ فقا َل" :قَا َل أَحْ َم ُد بْنُ ْال َح َس ِن التِّرْ ِم ِذيُّ َ :س ِمعْت أَبَا َع ْب ِد َّ
رحمهُ هللاُ -أهميِّ ِة
هللاِ يَقُولُ :إ َذا َكانَ
ال ُمصنِّفُ – ِ
ِ
ْرفُ ْال َح ِد َ
ث َال يَ ُكونُ َم َعهُ فِ ْقهٌ" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص.)١١١
يث َويَ ُكونُ َم َعهُ فِ ْقهٌ أَ َحبُّ إلَ َّي ِم ْن ِح ْف ِظ ْال َح ِدي ِ
يَع ِ
ص ْال َك َال ُم " (.ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص)١١١
قا َل ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللاَ ":-كانَ يُقَالُ :إ َذا تَ َّم ْال َع ْق ُل نَقَ َ
تعرضُ علي ِه ،واستنباط األحكام الفقهية ،وغيرها من العلوم
صفا ِ
و ِم ْن ِ
ت ال ُمتعلِّ ِم القُدرةُ َعلَى إعما ِل عقلِ ِه فِي ال َمسائِ ِل التي ِ
اإلسالمية ،واالستنبتط هو الطريقة التي يقوم بها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي عند دراسة اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية الشريفة والنصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة.
والذي يساعد على االستنباط الصحيح هو الفهم الصحيح لما ورد في الكتاب والسنة من مبادئ وتشريعات وغيره.
سهم:
 -٢٢تعليم التالميذ ما يُد ِركونه بحوا ِّ
بس لديه ،يقو ُل
ُكل َما كانَ ما يتعل ُمهُ التلميذ ُمدر ًكا ُمشاهدًا محسوسًا كانَ أ ْدعى لبقا ِء المعلوم ِة في ِذه ِن التلمي ِذ،
وعدم ُحص ِ
ِ
ُول الل ِ
ْرفُونَ
ُّوب قَا َلَ :ال تُ َح ِّدثُوا النَّ َ
ي ع َْن أَي َ
فلح  -رحمه هللا َ ":-وع َْن أَحْ َم َد قَا َل فِي َما ر ُِو َ
اس بِ َما َال يَ ْعلَ ُمونَ أَوْ َال يَع ِ
ابنُ ُم ٍ
فَتَضُرُّ وهُ ْم"(المقدسي،ب.ت ،ج )١٣١ ،١فق ْد بين اإلمام أحمد في هذه الرواية أن ما ال يدر ُكه المتعلم بحواسِّه تكون عاقبته
صا في وقتنا الحاضر الذي انتشرت فيه المعلومة ،وسهُلت
ضر ًرا على المتعلم ،وهذا مما ينبغي أن يتنبه له المعلم خصو ً
طريقة الحُصول عليها (النماصي.)١٤ ،١٤٣١،
وتدريب المتعلمين على استخدام المالحظة في البحث العلمي من متطلبات التعليم في العصر الحالي ،كما تحرص نظم
التعليم على تضمين المناهج التعليمية طرق وأساليب التفكير ،وإعداد البحوث ،واالستفادة منها في الواقع.
التطبيقات التربوية المعاصرة ألساليب وطرق التدريس عند ابن مفلح في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية):
 -٣أهمية تنويع أساليب التدريس حسب المواقف التعليمية ،إلكساب المتعلمين العلوم والمعارف بدون أن ينتابهم الملل
والسأم و لمراعاة فروقهم الفردية.
 -١أهمية تفعيل السؤال في العملية التعليمية ،لما له من أهمية في تحصيل العلم والمعرفة ،وذلك يستدعي أن تكون األسئلة
الصفية على مدار الحصة الدراسية في أولها ووسطها ونهايتها للتأكد من ضبط المعلومة.
 -١يجب تعليم المتعلمين أدب السؤال ،واالبتعاد عن األسئلة غير المفيدة ،وتعلم المهارات العلمية في صياغة األسئلة وإلقائها
لتحقيق أفضل النتائج.
ت ال ُّ
ب اللُّغ َِويَّ ِة َوا ِإل ْم َالئِيَّ ِة،
ط َّال ِ
ب التعليم ال َح ِديثَ ِة لَ َّما لَهُ ِم ْن أَهَ ِّميَّ ٍة فِي تَ ْن ِميَ ِة َمهَا َرا ِ
اإل ْم َال َء فِي أَ َسالِي ِ
 -١تَ ْف ِعي ُل أُ ْسلُو ِ
ب ِ
ص
اإل ْم َال َء بِقِ َ
ف َوالفُنُو ِن َك َما َكانَ يَ ْختِ ُم ُعلَ َما ُء ال ُم ْسلِ ِمينَ ُدر ِ
ار ِ
اال ْستِفَا َدةُ ِم ْن أُ ْسلُو ِ
َو ِ
ُوس ِه ْم فِي ِ
ب ِ
ص ٍ
اإل ْم َال َء فِي التَّ َوس ُِّع فِي ال َم َع ِ
ار َوفَ َوائِ َدِ ،م َّما يَ ْذهَبُ ال َملَ ُل ِم ْن ُّ
يط ال َع َملِيَّ ِة التَّ ْعلِي ِميَّ ِة،
ب َويُ ْس ِه ُم فِي تَ ْن ِش ِ
الط َّال ِ
َوأَ ْت َع ٍ
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َويُ ْم ِكنُ ت ْ
ب بِأ َ ْن يَ ْبدَأَ ال ُم َعلِّ َم َد َّر َسهُ بِإ ِ ْم َال ِء ُّ
ار ال َّرئِي ِسيَّ ِة ،ثُ َّم يُنَاقِ ُشهُ ْم فِيهَاَ ،وبِ َذلِكَ يَ ْشت َِر ُ
ك
الط َّال ِ
َط ِوي ُر هَ َذا األُ ْسلُو ِ
ب بَعْضُ األَ ْف َك ِ
سَ ،ويَ ُكونُ لِهُ ْم دَوْ ٌر فَا ِع ٌل فِيهُ ،بَ َد َل ا ِال ْستِ َماع لِلتَّ ْلقِي ِن فَقَ ْ
ُّ
ط ُدونَ التَّ ْقيِي ِد َوال ِكتَابَ ِة.
الط َّالبُ فِي الدَّرْ ِ
ِ
اإلس َْال ِميَّ ِة قديما ً ،ومن المهم تفعيله في العملية
 -١واالهتمام بتَ ْف ِعي ُل طريقة ا ِإل ْم َال َء يعد من أبرز من طرق النَّظَ ِريَّ ِة التَّرْ بَ ِويَّ ِة ِ
ت ُّ
اإل ْم َال ِئيَّ ِة
التعليمية المعاصرة لَ َّما لَهُ ِم ْن أَهَ ِّميَّ ٍة فِي تَ ْن ِميَ ِة َمهَ َ
الط َّال ِ
ارا ِ
ب اللُّغ َِويَّ ِة َو ِ
 -١ومن التطبيقات التربوية المعاصرة في الرفق في التعامل مع المتعلمين :العمل على ترسيخ مبدأ الرحمة والمودة في
التعامل مع المتعلمين
 -٣اِتَّ َس َمت اآلراء التربوية لإلمام ابن مفلح بِ ُم َراعَا ِة ُميُو ِل ال ُمتَ َعلِّ ِمينَ َواِ ْستِ ْعدَادَاتِ ِه ْم َو ُم ْست ََويَاتِ ِه ْم ال َع ْقلِيَّةَ في طرق ووسائل
ت ال َع ْقلِيَّ ِة ال ُمتَ َميِّزَ ِة.
ُوق الفَرْ ِديَّ ِةَ ،و ِرعَايَةُ ال َموْ هُوبِينَ َذ ِوي ال ُم ْستَ َويَا ِ
ْرفُ فِي ال َعصْ ِر بِا ِال ْهتِ َم ِام بِالفُر ِ
التدريسَ ،وهُ َو َما يَع ِ
 -٢تطبيق أسلوب التحفيز في التدريس ،عن طريق الثناء وتشجيع الطالب ،أو عن طريق تقديم بعض المكافآت الرمزية
للطالب لتحفيزهم على رفع مستواهم التحصيلي.
 -٣االهتمام بأسلوب القدوة وتوعية المعلمين بأهميته ،ودوره الهام في إكساب المتعلمين السلوكيات الحسنة بطريقة سهلة
وفعالة ،ألنها تتضمن جانب عملي تطبيقي من قبل المعلم.

المطلب الرابع :تقويم المنهج التعليمي عند ابن مفلح في كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية:
يتميز التقويم في التربية اإلسالمية أنه ينبع من ذات الفرد ،فالمسلم عالما ً كان أو متعلما ً مطالب بأن يراقب هللا في أقواله
وأفعاله ،حتى يصل إلى مرتبة اإلحسان ،مما يعطي قوة في مرحلة التقييم في النظرية اإلسالمية ،كما يتميز التقويم في
التربية اإلسالمية بالشمولية لكافة أركان العملية التعليمية من أهداف ومنهاج وأساليب ،ويتميز بالتغذية الراجعة في جميع
جوانبه ،ومن خاللها يتم تصحيح مسار العملية التعليمية التي تهدف في األساس إلى بناء المتعلم العابد هلل تعالى ،والذي يقوم
بمهمة االستخالف في االرض وعمارتها بالعلم والعمل الصالح ،وفي المنهج المعاصر يتطلب أن يكون التقييم صادقاً وثابتاً
في معاييره ،وتموليا ً ،وتتحقق كافة هذه الخصائص في التقييم في التربية اإلسالمية.
وقد اهتم علماء المسلمين في التراث التربوي اإلسالمي بتقويم المتعلمين ،بل واهتموا ايضا ً بتقويم المعلم قبل األخذ منه،
فإن يظهر عليه الصالح أخذوا منه ،وال يأخذون العلم إال من عند المتخصصين (أي عند أهله) وبين ذلك اإلمام ابن مفلح –
يرينَ قَا َلْ :ال ِع ْل ُم ِد ٌ
ين فَا ْنظُرُوا َع َّم ْن تَأْ ُخ ُذونَ ِدينَ ُك ْم؟ َذ َك َرهُ ُم ْسلِ ٌم فِي ُمقَ ِّد َم ِة ُم ْسلِ ٍم" إلى
رحمه هللا -حبث قالَ " :و َ
ص َّح ع َْن اب ِْن ِس ِ
ك لِ َر ُج ٍل :اُ ْ
أن قالَ " :وقَا َل َمالِ ٌ
يرةَ ع َْن إب َْرا ِهي َم
ال هُ َش ْي ٌم ع َْن ُم ِغ َ
":وقَ َ
طلُبْ هَ َذا ْاألَ ْم َر ِم ْن ِع ْن ِد أَ ْهلِ ِه" ،وقال المصنف –رحمه هللاَ -
ص َالتِ ِهَ ،وإِلَى َحالِ ِه ،ثُ َّم يَأْ ُخ ُذونَ َع ْنهُ(ابن مفلح
الَ :كانُوا إ َذا أَتَوْ ا ال َّر ُج َل لِيَأْ ُخ ُذوا َع ْنهُ نَظَرُوا إلَى َس ْمتِ ِهَ ،وإِلَى َ
النَّخَ ِع ِّي قَ َ
المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص.)١١١
كما اهتموا بتقويم حفظ المتعلمين ومدى ضبطهم للعلوم والمعارف بالتسميع والمذاكرة لتثبيت العلم في األذهان ،كما كانت
تعطى اإلجازة العلمية لمن اتقن العلم ،وتمكن منه ،وتعطى اإلجازة من المعلم بعد تقويم المتعلم والتأكد من حقظه وضبطه.
ومما يدل على أن علماء المسلمين كانوا يستخدموا التقويم في التعليم ،أن األجرة تتحدد على ترط بين المعلم واآلباء،
وتكون على مقدار ما يراد تعليمه للطالب ،مما يمكنه من إقامة فرائضه ،وهذا يحتاج إلى أن يحفظ المتعلم آيات من القرآن،
ويشترط معرفته ببعض األحكام من السنة ،وقد عنون اإلمام ابن مفلح المقدسي أحد فصول كتابه (في خطر كتمان العلم
وفضل التعليم ،وما قيل في أخذ األجرة عليه).
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أ -المذاكرة والتسميع:
يؤكد اإلمام ابن مفلح على أهمية الحفظ والضبط للعلوم ،ويستطيع المعلم تقويم حفظ الطالب وضبطهم بالتسميع لهم ،وعن
":وقَا َل ْاألَ ْث َر ُم
طريق مذاكرة العلم ،أي مراجعته مع المتعلمين لتثبيته في أذهانهم ومنع نسيانهم له ،قال ابن مفلح –رحمه هللاَ -
يث َت ِدي ٌد ُس ْب َحانَ َّ
ال لِي أَبُو َع ْب ِد َّ
هللاِْ :ال َح ِد ُ
ض ْب ٍط َو ِذ ْه ٍن"( ابن مفلح
ال :يَحْ تَا ُج إلَى َ
هللاِ َما أَ َت َّدهُ ،أَوْ َك َما قَا َل ،ثُ َّم قَ َ
قَ َ
المقدسي ، ١٤٤١،ج ١ص.)١٤٢
وأتا َر إلى ذلك المصنِّفُ – رحمه هللا – فيماَ " :ر َوى أَحْ َم ُد ع َْن َع ْب ِد َّ
ال :تَ َذا َكرُوا ْال َح ِد َ
يث فَإِ َّن َحيَاتَهُ
هللاِ هُ َو ابْنُ َم ْسعُو ٍد قَ َ
الَ :مجْ لِسٌ يُتَنَا َز ُ
ع فِي ِه ْال ِع ْل ُم أَ َحبُّ إلَ َّي
ب ب ِْن ُمنَبِّ ٍه قَ َ
ث َال يَ ْدرُسُ (ينسى)َ ،وع َْن َو ْه ِ
ْال ُم َذا َك َرةَُ ،وع َْن ع َْلقَ َمةَ قَا َل :أَ ِطيلُوا ِذ ْك َر ْال َح ِدي ِ
ك ْالخ ََّاللُ"( ابن مفلح المقدسي، ١٤٤١،ج .١ص)١٤١-١٤١
ص َالةًَ ،ر َوى َذلِ َ
ِم ْن قَ ْد ِر ِه َ
ح –ر ِحمهُ هللاُ -مبينًا أهميةَ ضب ِط ال ِع ِلم ْ
ت ،وأن ُمش ِكلَةَ ال ُمذاكر ِة ه َي ِم ْن أه ِّم
َ
يق ال ُمذاكر ِة للمحفُوظا ِ
طر ِ
عن ِ
قال ابنُ ُمفلِ ٍ
ي :آفَة ُ ْال ِع ْل ِم النِّ ْسيَانُ َوقِلَّةُ
"وقَا َل ْاألَوْ َزا ِع ُّي ع َْن ُّ
الز ْه ِر ِّ
الصُّ عُوبا ِ
ت التي ينب ِغي على ال ُمتعلِّ ِم تجا ُو ُزها واالهتِما ُم بِها ،قالَ :
ب لِيَحْ فَظَهُ" ( ابن مفلح
ان ْال َم ْكتَ ِ
ْال ُم َذا َك َر ِة" ،وقا َل ال ُمصنِّفُ –رحمه هللاَ ":-و َكانَ َغ ْي ُرهُ (يعني اإلمام الزهري) يُ ِعي ُدهُ َعلَى ِ
ص ْبيَ ِ
المقدسي،١٤٤١،ج ،١ص)١١١
ق فِي ْالفَنِّ َسا َعةً أَنْفَ ُع ِم ْن ْال ُمطَالَ َع ِة َو ْال ِح ْف ِظ
قا َل ال ُمصنِّفُ –رحمه هللاَ -
":ويُ َذا َك ُر ِم ْثلُهُ فِي الرُّ ْتبَ ِة أَوْ فَوْ قَهُ أَوْ تَحْ تَهَُ ،و ُم َذا َك َرةُ َحا ِذ ٍ
ت بَلْ أَي ٍَّام " ( ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج، ٣ص)١٣٣وهنا نجد أن المذاكرة مع من هو مثله قد تتوافق بما يسمى
َساعَا ٍ
تقويم األقران في التعليم ،كما بين أن المذاكرة ،وما يحدث خاللها من أسئلة واإلجابة عليها تعد أنفع في تثبيت المعلومة من
الحفظ على حد قوله.
اإلصْ بَ ِع
ُق الق ِدي َم ِة لل ُمذاك َر ِة
"و َال بَأْ َ
ِ
والحف ِظ ،فقا َلَ :
س بِ َر ْب ِط ْالخَ ي ِْط فِي ْ ِ
طريقتي ِن ِم ْن الطُر ِ
وق ْد َذ َك َر ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللاُِ -
ب التَّ َشهُّ ِد فِي الص ََّال ِة
لِ ْل ِح ْف ِظ" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص ،)٣٣٣-٣٣٤وقا َل أي َ
ضاَ " :وفِي َم َسائِ ِل أَبِي دَا ُود قُبَي َْل بَا ِ
ض ُر ُس ْفيَانُ َو َم َعهُ َخيْطٌ فَ ُكلَّ َما َح َّد َ
ت
ان يَحْ ُ
ث ُس ْفيَانُ بِ َح ِدي ٍ
ث َعقَ َد ُع ْق َدةً فَإِ َذا َر َج َع إلَى ْالبَ ْي ِ
َس ِمعْت أَحْ َم َد يَقُو ُل َكانَ يَحْ يَى بْنُ يَ َم ٍ
َب َح ِديثًا َو َح َّل ُع ْق َدةً"( .ابن مفلح المقدسي  ،١٤٤١،ج .١ص)٣٣٣-٣٣٤
َكت َ
رحمه هللاُ إلى
وللتأكيد على أهمية الحفظ وبالتالي التسميع ،وتقويم اآلخرين ذكر المصنف قصة اإلمام الغزالي ،وقَ ْد َسافَ َر ِ
وج َم َعهَا في
ت أُستا ِذ ِه في الفِق ِه والفَوائ َد الَّتي أَ َخ َذهَا ِمنهُ َ
ير ِم ْن ُعلَ َمائِها َوه َُو َ
ص ِغيرٌ ،وكانَ يكتُبُ تعليقا ِ
َجرْ جانَ وقرأَ َعلَى َكثِ ٍ
ُ
يس سماهَا (التعليقَةَ) وقَ ْد َكانَ يُري ُد االكتِفَا َء بِال ِكتَابَ ِة ُدونَ الِحف ِظ ،غي َر َّ
حيث قُ ِط َع عَليهَ الط ِري ُ
ق
أن هَذا لقنهُ َدرْ سًا قاسيًا،
ار َ
َك َر ِ
ريق َجمي َع َما كانَ َم َع القَافِل ِة بِما فِي ِه الِ ْ
س ،وأَ َخ َذ قُطا ُ
مخالةَ – أيْ  :حقِيبةَ أبي َحا ِم ٍد التي
وه َو في طَ ِريِق عودتِ ِه إِلى طُو ٍ
ع الط ِ
َكان ْ
ت الشافعي ِة ال ُكبرى القِ َّ
ني فَ َس ِمعتُهُ يَقُو ُل
صةَ فقَا َل ":قَ َ
اإل َما ُم أ ْس َع َد ال َميهَ ُّ
َت فِيهًا تَعليقَتُهُ -وق ْد َح َكى اإلما ُم الس ُّ
ُّبكي فِي طَبَقا ِ
ال ِ
قُ ِط َع ْ
ك َوإِ َّال هَلَكتَ  ،فَقُ ُ
لت
يح َ
ضوا فتَبَ ْعتُهُ ْم فَ ْالتَفتَ إِلَ َّي ُمقَ َّد ُمهُ ْم َوقَا َل ارْ ِجع َو َ
ت َعلَينا الطَّ ِريق َوأخَ َذ العيَّارُونَ َج ِمي َع َما َم ِع َي َو َم َ
َيء تنتفعون بِ ِه ،فَقَا َل لي َو َما ِه َي تعليقتُكَ ؟ فَ ُ
قلت كتُبٌ
لَهُ أَسأَلُكَ بِالَّ ِذي تَرجُو السَّال َمة ِم ْنهُ أَ ْن ت ُر َّد علي تعليقَتِي فَقَط فَ َما ِه َي بِش ْ
ك ال ِم ْخ َال ِة هَا َج ُ
ك َع َر ْفتَ ِعل َمهَا َوق ْد أَ َخ ْذنَاها ِم ْنك
ك َوقَا َلَ :كيفَ تَد ِعي أَنَّ َ
ض ِح َ
فِي تِ ْل َ
ْرفَة ِعل ِمهَا .فَ َ
رت لِ َس َما ِعهَا و ِكتَا َبتِها َو َمع ِ
ق أن َ
عض أَصْ َحابِ ِه فَسلَّ َم إِلَ َّي ال ِمخالةَ .قَا َل ْالغَزالِي فَقُ ُ
لت هَ َذا ُمستَ ْنط ٌ
طقَهُ هللاُ
فت َجر َدتَ ِم ْن َمعْرفَتهَا َوبقيتَ بِ َال ِع ٍلم ،ث َّم أَ َم َر بَ َ
رت بِ َح ْي ُ
ص ُ
قبلت َعلَى ِاال ْتتِغَال ثَ َالث ِسنِين َحتَّى َحفِ ُ
وس أَ ُ
ُرت َدنِي بِ ِه فِي أَ ْم ِري فَلَ َّما وافَ ُ
ث لَو
يت طُ َ
ظت َج ِميع َما علَّقتُهُ و ِ
لي ِ
قُ ِط َع َعلَي الطَّ ِري ُ
ق ل ْم أتجر َد ِم ْن ِعل ِمي"(.السبكي،٣١٣١،ج ،١ص.)٣٣١
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ب -اإلجازة:
تُعرف اإلجازة بأنها اإلذن باإلفتاء أو التدريس ،وتعريفها عند المحدِّثين وغيرهم :اإلذن بالرواية ،سواء رواية حديث أم
رواية كتاب ،وتمثل طريقة اإلجازة في السماح في نقل العلم إلى اآلخرين ،وذلك أن يعطي الشيخ كتبه أو بعضها لتلميذه،
ويُجيزه أن يقوم بتدريسها لْلخرين.
وقد عرفت الحضارة اإلسالمية طريقة اإلجازة منذ فترة مبكرة جدا ،وقد كان الهدف منها في بداية األمر ،االحتراز من
الوقوع في الخلط بين األحاديث الشريفة ،فوضع علماء الحديث طريقة اإلجازة ،وكانت نوعا من أنواع الثقة المتبادلة بين
األساتذة وتالميذهم ،و اإلجازة في حقيقة األمر إضافة إسالمية مهمة في مسار الحضارة اإلنسانية عبر آالف السنين؛ إذ إنها
بمنزلة الشهادة الموثقة التي يحصل عليها طالب العلم اآلن ،وعندما يحصل عليها المتعلم يكون قد اجتاز تقييم المعلم بنجاح،
وحاز على ثقته فيه ،وتهد له بأنه بالكفاءة في التعليم.
وقد أتار اإلمام ابن مفلح إلى أهمية اإلجازة؛ حيث ذكر أن العلم ال يؤخذ إال لمن تهد له بطلب العلم أي أن يكون حصل
على اإلجازة ،كما حذر من أن يتصدر للتعليم من ال يتقن الحديث والعلم ،حتى وإن كان صالحاً ،فاألهم أن يكون على علم
بما يحدث ويعلم.
ب
فقال اإلمام ابن مفلح َ ":وقَا َل الْ َولِي ُد بْنُ ُم ْسلِ ٍم ع َْن َع ْب ِد الرَّحْ َم ِن ْب ِن يَ ِزي َد ْب ِن َجابِ ٍرَ :ال ي ُْؤخَ ُذ ْال ِع ْل ُم َّإال َع َّم ْن ُت ِه َد لَهُ بِطَلَ ِ
ْال ِع ْل ِم" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج ١ص،)١١١وقال ابن مفلح  -رحمه هللا ":-قَا َل ْال َمرُّ و ِذيُّ قَا َل أَبُو َع ْب ِد َّ
هللاَِ :ال يَ ْنبَ ِغي
صا َر يُحد ُ
يث أَ ْن يُ َحد َ
ف ْال َح ِد َ
ْر ْ
ْرفُهُ َوا ْستَرْ َج َع" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١
ِّث بِ ِه ،ثُ َّم قَا َلَ :
ِّث بِ ِه َم ْن َال يَع ِ
لِل َّرج ُِل إ َذا لَ ْم يَع ِ
ْرفُ َما يُ َحد ُ
ال َمالِ ٌ
ِّث"
 ،) ١٤٣وقال في
ْخ لَهُ فَضْ ٌل َو َ
موضع آخر" :قَ َ
ص َال ٌح َو ِعبَا َدةٌ إ َذا َكانَ َال يَع ِ
كَ :ال ي ُْؤ َخ ُذ ْال ِع ْل ُم ِم ْن َتي ٍ
ٍ
(ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج ١ص.)١٤٢
التطبيقات التربوية المعاصرة ألساليب التقويم عند ابن مفلح في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية):
 -٣تطبيق طريقة التسميع للحفظ ،لما لها من فعالية في تقويم المتعلمين ،ألنه في ظل نظريات التعلم الحديثة يتم التركيز على
الفهم أكثر من الحفظ والتسميع ،ومن المعروف أن الفهم ركيزة أساسية في التعلم ويتم تقويمه بأساليب عديدة ،إال أن ذلك ال
يلغي أهمية تقويم حفظ الطالب بالتسميع كأحد وسائل التقويم الفعالة.
 -١أن طريقة المذاكرة وما يستتبعها من تقويم وتثبيت للمعلومات يجعلها وسيلة فعالة للتطبيق في تقويم الطالب في التعليم
في عصرنا الحالي
 -١يمكن للمعلم تطبيق طريقة اإلجازة في الفصل للمتعلم المميز والمتقن ،حيث يمكن أن يستفيد منه في تقويم أقرانه ،وهذه
الطريقة قد تحفز المتعلمين على بذل الجهد في التميز والحصول على ثقة المعلم.
مبادئ تربوية وردت في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية):
أ -التنوع في أساليب التدريس:
ظهر التنوع في طرق وأساليب التدريس عند علماء المسلمين من خالل مؤلفاتهم العديدة في التربية ،وبين علماء المسلمين
أهمية تنويع طرق التدريس وأن ذلك بسبب تفاوت الفهم عند الطالب ،مما يتطلب أن يتم مخاطبة وتعليم المتعلمين بناء على
ذلك؛ مراعاة للفروق الفردية بينهم ،وحتى تحقق عملية التعليم فعاليتها ونتائجها المرجوة ،كما بين أن هذا التنويع ايضاً مهم
حتى ال يقع المتعلمين في الملل من جراء استخدام طريقة واحدة في التدريس ،فالتنويع كما هو معلوم يبعث على التشويق
واإلثارة ويبقي ذهن المتعلم في حالة من االستعداد لتقبل المعلومة واالستفادة منها ،مما يسهم في تحقيق أهداف عملية التعليم.
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ي فِي
ك بِقوله" :قَا َل ابْنُ ْال َجوْ ِز ِّ
ح – رحمهُ هللاُ  -يشي ُر إِلى َذلَ َ
وبالنسبة لمراعاة تفاوت الفهم عند المتعلمين ؛نجد أن ابنُ ُم ْفلِ ٍ
ال
اط َ
ومَ :و َك َما أَنَّهُ َال يَ ْنبَ ِغي لِ ْل َعالِ ِم أَ ْن يُ َخ ِ
ِكتَا ِ
ار ا ْل ِع ْل ِم ِالحْ تِ َم ِ
ب ال ِّس ِّر ْال َم ْكتُ ِ
ب ْال َع َوا َّم بِ ُكلِّ ِع ْل ٍم فَيَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَ ُخصَّ ْالخَ َواصَّ بِأَس َْر ِ
كَ ،وقَ ْد ُعلِ َم تَفَا ُو ُ
تعالى(و َما
ال
هَؤ َُال ِء َما َال يَحْ تَ ِملُهُ أُولَئِ َ
،وقَ َ
َ
ت ْاألَ ْفهَ ِامَ ،وقَ ْد قَا َل تَ َعالَىَ (:ولَوْ َر ُّدوهُ إِلَى ال َّرسُول) {النساءَ }٢١:
يَ ْعقِلُهَا إِال ْال َعالِ ُمونَ ) {العنكبوت  ( }١١:ابن مفلح المقدسي، ١٤٤١ ،ج،١ص ،)٣٢٣-٣٢١ذكر المصنِّف  -رحمهُ هللا
اإل ْن َسانُ َعلَى قَ ْد ِر فَ ْه ِم ِه "
ب ُمراعا ِة
"وإِنَّ َما يَ ْن َب ِغي أَ ْن يُ َخاطَ َ
الفهم ِعندما ي ِ
 ُجُو ُِخاطبُ اإلنسانُ غيره فقالَ :
ِ
ب ِْ
(المقدسي ،١٤٤١،ج  .١ص) ٣٢٣
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ َما َّ -
وذك َر المصنِّفُ – رحمه هللا – في ذلك ما جاء" :فِي ال َّ
إن ْال َموْ ِس َم
س لِ ُع َم َر َ -ر ِ
ص ِحي َح ْي ِن ِمن قَوْ ِل اب ِْن َعبَّا ٍ
س،
ص بِأَ ْه ِل ْالفِ ْق ِه .فَقَ ِد ْمنَا ْال َم ِدينَةَ َو َذلِ َ
ك أَ َّن ُع َم َر قَبِ َل َم ُش َ
يَجْ َم ُع ال َّرعَا َع َو ْال َغوْ غَا َء فَأ َ ْم ِهلْ َحتَّى تَ ْق َد َم ْال َم ِدينَةَ ،فَت َْخلُ َ
ورةَ اب ِْن َعبَّا ٍ
ك َحتَّى قَ ِد َم ْال َم ِدينَةَ ،قَا َل ابْنُ ْال َجوْ ِزيِّ :فِي هَ َذا تَ ْنبِيهٌ َعلَى أَ ْن َال يُو َد َع ْال ِع ْل ُم ِع ْن َد َغي ِْر أَ ْهلِ ِه َو َال ي َُح َّد َ
ث ْالقَلِي ُل ْالفَه ِْم
فَلَ ْم يَتَ َكلَّ ْم بِ َذلِ َ
َما َال يَحْ تَ ِملُهُ فَ ْه ُمهُ"(المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص) ١٣١
ض َي َّ
وقال المصنِّفَ ،وقَا َل ابْنُ ْال َجوْ ِز ِّ
هللاُ
اريُّ قَ َ
ال َعلِ ٌّي َ -ر ِ
يَ " :و َال َي ْن َب ِغي أَ ْن يُ ْملِ َي َما َال يَحْ تَ ِملُهُ ُعقُو ُل ْال َع َوام"َ ،وقَا َل ا ْلبُ َخ ِ
ب َّ
ث
ال ابْنُ َم ْسعُو ٍد َ ":ما أَ ْنتَ بِ ُم َح ِّد ٍ
هللاُ َو َرسُولُهُ"َ ،وقَ َ
ْرفُونَ َو َدعُوا َما يُ ْن ِكرُونَ  ،أَتُ ِحبُّونَ أَ ْن يُ َك َّذ َ
َع ْنهُ َ " :-ح ِّدثُوا النَّ َ
اس بِ َما يَع ِ
اريِّ( المقدسي ،١٤٤١،ج.١
ْض" َر َواهُ ُم ْسلِ ٍم فِي ْال ُمقَ ِّد َمة َو َعزَ اهُ بَ ْع ُ
ضهُ ْم إلَى ْالبُ َخ ِ
قَوْ ًما َح ِديثًا َال تَ ْبلُ ُغهُ ُعقُولُهُ ْم َّإال َكانَ فِ ْتنَةً لِبَع ٍ
ص).١١٣
كما تبرز أهمية التنويع في طرق التدريس حتى ال يشعر التالميذ بالملل والسآمة وعند ذلك يجب أن يوقف المعلم الدرس،
ونشر السآ َم ِة بينهُم ع ِنْ ":البَ ْيهَقِي َو َغ ْي ُرهُ ع َْن ا ْب ِن َم ْسعُو ٍد
ير ِمنَ اإلمال ِل للتالمي ِذ
ِ
وق ْد ذكر ابن ُمفلح – رحمه هللا – في التح ِذ ِ
ص َرفَ ْ
اس َما أَ ْقبَلَ ْ
ضهُ ْم
ك قُلُوبُهُ ْم فَ َال تُ َحد ِّْثهُ ْمَ ،و َذلِكَ إ َذا اتَّ َكأَ بَ ْع ُ
ت َع ْن َ
ك قُلُوبُهُ ْم إ َذا َح َّدقُو َ
ت َعلَ ْي َ
ار ِه ْمَ ،وإِ َذا ا ْن َ
ك بِأَب َ
ال َحدِّث النَّ َ
قَ َ
ْص ِ
ْض" ( المقدسي ،١٤٤١،ج.١ص).١٤١
َعلَى بَع ٍ
واستخدام أساليب اإلثارة والتشويق بالتطرق إلى
فينبغي لهُ التنوي ُع في طرائق التدريس ،واستخدام وسائل التعليم المتنوعة،
ِ
طرائف الحكمة ،يُشي ُر إلى ذلك المصنِّف – رحمه هللا – فيقولَ ":و َكانَ ُّ
ث يَقُو ُل أَحْ ِمضُوا أَ ْخلِطُوا
الز ْه ِريُّ إ َذا ُسئِ َل ع َْن ْال َح ِدي ِ
يث بِ َغي ِْر ِه َحتَّى تَ ْنفَتِ َح النَّ ْفسُ َوقَا َل ُّ
ا ْل َح ِد َ
ث" ( المقدسي  ،١٤٤١،ج.١ص، )١٤١
ير ْال َح ِدي ِ
الز ْه ِريُّ نَ ْق ُل الص َّْخ ِر أَ ْي َس ُر ِم ْن تَ ْك ِر ِ
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ  -يَقُولَُّ :
وب
ونقل المصنف أي ً
سَ :كانَ َعلِ ُّي بْنُ أَبِي طَالِ ٍ
إن هَ ِذ ِه ْالقُلُ َ
ب َ -ر ِ
ضا ِ
عن ":اب ِْن َع ْب ِد ْالبَ ِّر فِي بَ ْه َج ِة ْال َم َجالِ ِ
تَ َملُّ َك َما تَ َملُّ ْاألَ ْب َدانُ  :فَا ْبتَ َغوْ ا لَهَا طَ َرائِفَ ْال ِح ْك َم ِة" (المقدسي  ،١٤٤١،ج.١ص، )١٤١ومن األساليب التي تبعد الملل عن
القلوب إراحتها في حال إدبارها ،واغتنام وقت إقبالها في زيادة التعلم ،وق ْد أتار إلى ذلك المصنف فيما نقلهُ عن" :اب ِْن
ض َي َّ
ب إ َذا َك ِرهَ َع ِم َي َوقَا َل أَيْضً اَّ :
ب َت ْه َوةً َوإِ ْقبَ ًاالَ ،وفَ ْت َرةً َوإِ ْدبَارً ا.
وب فَإ ِ َّن ْالقَ ْل َ
هللاُ َع ْنهُ  -أَ ِريحُوا ْالقُلُ َ
إن لِ ْلقُلُو ِ
َم ْسعُو ٍد َ -ر ِ
ارهَا"( .المقدسي  ،١٤٤١،ج.١ص)١٤١
فَ ُخ ُذوهَا ِع ْن َد َت ْه َوتِهَا َوإِ ْقبَالِهَاَ ،و َذرُوهَا ِع ْن َد فَ ْت َرتِهَا َوإِ ْدبَ ِ
ب -أهمية التفرغ للعلم:
اهتم علماء المسلمين بالتفرغ للعلم لما له من أهمية في اتقان العلوم والبراعة فيها "،وال تك أن من أراد تحصيل العلم
والنبوغ فيه وإتقان األصول و الفروع ،فعليه بالتفرغ لطلب العلم ،أما من أعطى العلوم فضلة وقته ،فإنه ينال من العلوم بقدر
ما أعطى من وقته" (العثمان)١٤٤١،
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وكان علماء المسلمين من تفرغهم للعلم أنهم ال يخالطون إال من يستفيدون منه؛ قال ابن جماعة الكناني" :الذي ينبغي لطالب
العلم أال يخالط إال من يفيده أو يستفيد منه ...فإن ترع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه وال يفيده وال يستفيد منه وال
يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته من أول األمر قبل تمكنها ،فإن األمور إذا تمكنت عسرت إزالتها" (ابن
جماعة ،ب.ت)٢١.
وجاءت بعض اإلتارات في كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية عن االعتزال والتفرغ واالتتغال بالعلم ،وفي العصر
الحديث يشترط التفرغ لدراسة الدكتوراه ،نظراً ألهمية هذا التفرغ في االتتغال بالعلم وهذا ما دعا إليه علماء المسلمين في
السابق.
ْس فِي ال ُّد ْنيَا أَ ْ
طيَبُ ِم ْن تَن َُّز ِه ْال َعالِ ِم بِ ْال ِع ْل ِم
ج بْنُ ْال َجوْ ِز ِّ
ونق َل المصنِّف –رحمه هللا -ع ِن اب ِن الجوز ِّ
ي :لَي َ
ي فقالَ " :وقَا َل أَبُو ْالفَ َر ِ
ينَ ،وارْ تَدَى بِ ْال ُع ْزلَ ِة ع َْن
صلَ ِة َال ع َْن تَ َكلُّ ٍ
ت ْال َحا ِ
فَه َُو أَنِي ُسهُ َو َجلِي ُسهَُ ،وقَ ْد قَنِ َع بِ َما يَ ْسلَ ُم بِ ِه ِدينُهُ ِم ْن ْال ُمبَا َحا ِ
يع ِد ٍ
ف َو َال ع َْن تَضْ يِ ِ
ضائِ ِل
ير فَيَ ْسلَ ُم ِدينُهُ َو ُد ْنيَاهَُ ،وا ْتتِغَالُهُ بِ ْال ِع ْل ِم يَ ُدلُّهُ َعلَى ا ْلفَ َ
ير إ َذا لَ ْم يَ ْق ِدرْ َعلَى ْال َكثِ ِ
ال ُّذ ِّل لِل ُّد ْنيَا َوأَ ْهلِهَاَ ،و ْالتَ َحفَ بِ ْالقَنَا َع ِة بِ ْاليَ ِس ِ
ان َو ْال َع َوا ِّم بِ ْالع ُْزلَ ِة".
ين ،فَهُ َو يَ ْسلَ ُم ِم ْن ال َّش ْيطَا ِن َوالس ُّْلطَ ِ
َويُفَ ِّر ُجهُ فِي ْالبَ َساتِ ِ
اس وه ُو التفرُّ ُ
صحُّ هَ َذا َّإال
واتترطَ ابنُ الجوز ِّ
غ للعلمَ ،
"ولَ ِك ْن َال يَ ِ
فقالَ :
ي –رحمه هللا -ترطًا أساسيًا لِمن اِختا َر اعتِزا َل الن ِ
لِ ْل َعالِ ِم ،فَإِنَّهُ إ َذا ا ْعتَزَ َل ْال َجا ِه ُل فَاتَهُ ْال ِع ْل ُم فَتَ َخبَّطَ"(.ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص).٣١٤
تِ :ألَبِي َع ْب ِد َّ
ث :قُلْ ُ
ال التَّخَ لِّي َعلَى
هللاِ :التَّ َخلِّي أَ ْع َجبُ إلَيْك؟ فَقَ َ
ار ِ
قا َل المصنِّفُ –رحمه هللاَ ":-وقَا َل ْال َح َسنُ بْنُ ُم َح َّم ِد ْب ِن ْال َح ِ
ال أَبُو َع ْب ِد َّ
صلَّى َّ
هللاِ:
اس َويَصْ بِ ُر َعلَى أَ َذاهُ ْم" ثُ َّم قَ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -أَنَّهُ قَا َل" :الَّ ِذي يُ َخالِطُ النَّ َ
ِع ْل ٍم َوقَا َل :يُرْ َوى ع َْن النَّبِ ِّي َ -
الَ :م ْن يَصْ بِ ُر َعلَى أَ َذاه ُ ْم" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص).٣٣٣-٣٣٢
ش ثُ َّم قَ َ
ِر َوايَةُ ُت ْعبَةَ ع َْن ْاألَ ْع َم ِ
ض ٍع آخر فقال ":قَا َل أَبُو َع ْب ِد َّ
هللاِ أَحْ َم ُد بْنُ َح ْنبَ ٍلَ :كفَى بِ ْالع ُْزلَ ِة ِع ْل ًماَ ،وإِنَّ َما ْالفَقِيهُ الَّ ِذي
ونق َل المصنِّفُ –رحمه هللا -في مو ِ
اختِيَا ُر أَبِي َع ْب ِد َّ
يَ ْخشَى َّ
هللاََ ،و ِه َي ْ
هللاِ "(.ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج .١ص).٣٣٣
وينبغي على المتعلِّ ِم ْ
تار إلى
ت
ص على
لمي ،أ َ
يحر َ
ُلوم النافِعة ،التي تزي ُد ِم ْن تح ِ
اغتنام وق ِ
صيلِ ِه ال ِع ِّ
الفراغ بِتحصي ِل الع ِ
ِ
أن ِ
ِ
ِ
ص َّح َع ْنهُ َ -علَ ْي ِه
ُول ْال َم ْقصُو ِدَ ،وقَ ْد َ
ذلك المصنِّفُ –رحمه هللا -فقالَ " :ولَ ِك ْن يَ ْنبَ ِغي ا ْغتِنَا ُم أَوْ قَا ِ
اغ فَإِنَّهُ أَ ْق َربُ إلَى ُحص ِ
ت ْالفَ َر ِ
ص َّحةُ َو ْالفَ َرا ُ
الص ََّالةُ َوالس ََّال ُم  -أَنَّهُ قَا َل" :نِ ْع َمتَا ِن َم ْغب ٌ
س.
اس ال ِّ
اريُّ ِم ْن َح ِدي ِ
ث ا ْب ِن َعبَّا ٍ
ُون فِي ِه َما َك ِثي ٌر ِم ْن النَّ ِ
غ" َر َواهُ ْالبُ َخ ِ
ض ْال ُح َك َما ِء:
َو َذ َك َر أَبُو َح ْف ٍ
ص النَّحَّاسُ قَوْ َل بَ ْع ِ
ات يَوْ ًما أَ ْم َكن ْ
بَا ِدرْ إ َذا ْال َحا َج ُ
ت" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .٣ص)١٢١
ار َد ْاآلفَا ِ
َت ...بِ ُورُو ِد ِه َّن َم َو ِ
ونجد تطبيقات معاصرة في العصر الحالي ،على سبيل المثال يشترط لمن يتقدم لدراسة الدكتوراه التفرغ التام ،لما للتفرغ
من دور في تحصيل العلم واتقانه ،كما أن من اراد تأليف مؤلف علمي ،نجده يتفرغ من الشواغل ويعكف على القراءة
والتأليف ،مما يسهم في تحقيق الجودة في المؤلفات العلمية.
ج -رعاية الموهوبين:
إن الموهبة نعمة من نعم هللا وثروة عظيمة في األمة وإن رعاية األذكياء والمتفوقين ليعطي مردوداً إيجابياً مفيداً وينعكس
على انطالقتهم ومواهبهم وقدراتهم إلى مستقبل مرموق ،واألمم ترتقي وتبلغ أوج مجدها بالعلم واالهتمام بذوي المواهب
وبالمعرفة التي تحقق طموحاتها وتقودها إلى الحضارة واستشراق المستقبل ومواجهة تحدياته ،إن االهتمام بالمتفوقين
والمبدعين دليل على وعي األمة وعنوان على رقيها وتطوره.
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وقد اهتم علماء المسلمين برعاية األذكياء والموهوبين ،وتقديم الدعم لهم واصطفاءهم من قبل المعلمين والشيوخ منذ
صغرهم ،حيث أن التعليم في الصغر اثبت للعلم ،وقد أتار إلى ذلك المصنف في كتابه(اآلداب الشرعية والمنح المرعية)
َر أَ ْثبَ ُ
يصينَ َعلَى أَ ْخ ِذ ا ْل ِع ْل ِم ،فَ َال
فقا َلَ " :و ْال ِع ْل ُم فِي ال ِّ
َار الطَّلَبَ ِة َال ِسيَّ َما ْاألَ ْذ ِكيَاء ْال ُمتَيَقِّ ِظينَ ْال َح ِر ِ
ت فَيَ ْنبَ ِغي ِاال ْعتِنَا ُء بِ ِ
صغ ِ
صغ ِ
ض ْعفُهُ ْم َمانِعًا ِم ْن ُم َراعَاتِ ِه ْمَ ،و ِاال ْعتِنَا ِء بِ ِه ْم" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،
يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُجْ َع َل َعلَى َذلِ َ
ص َغ ُره ُ ْم أَوْ فَ ْق ُرهُ ْم َو َ
ك ِ
ج .٣ص)١٣١
د -التعليم المستمر:
تعلم أتياء جديد ٍة طيلة
ب
يعرف أيضا ً باسم التعليم مدى الحياة ،وهو عبارةٌ عن أسلو ٍ
تعليمي يحرصُ فيه اإلنسان على ِ
ٍ
سنوات حياته ،وأيضا ً يُعرفُ التعليم المستمر بأنه االستمرار في تحصي ِل العلوم ال ُمختلفة في مجموع ٍة ِمن المجاالت المعرفية
ت تعليمي ٍة،
مهني ،أو تدريبي ،يهدفُ التعلي ُم المستمر إلى
تخصي ،أو
دافع
سوا ًء باالعتما ِد على
الحصول على خبرا ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
خصص للتعليم،
ُمر ُمحد ٍد ،أو فتر ٍة زمنية معين ٍة ،أو مرحل ٍة دراسية ،أو مكان ُم
ومجموع ٍة ِمن المعارف دون ربطها بِع ٍ
ٍ
وأيضا ً ِمن الممكن تطبي ُ
ختلف
ب في ُم
ق التعليم المستمر ِمن خالل المشاركةُ في دورا ٍ
ِ
ت دراسية ،أو قراء ِة مجموع ٍة ِمن ال ُكت ِ
المجاالت المعرفية(.مجد خضر.)١٤٣١،والمتتبع لسيرة علماء المسلمين في الحضارة اإلسالمية يالحظ أنهم استمروا في
طلب العلم طوال حياتهم حتى مماتهم.
ي أنهُ قا َلَ :
"ال نَزَ ا ُل نَتَ َعلَّ ُم َما َو َج ْدنَا َم ْن يُ َعلِّ ُمنَا َوقَا َل أَحْ َم ُد نَحْ نُ
وق ْد
ب فنَقَ َل ع ِن الثَّوْ ِر ِّ
َ
أتار المصنِّفُ –رحمه هللا-إلَى هذا األد ِ
موض ٍع آخر فقال" :قِي َل ِألَحْ َم َد إلَى َمتَى
إلَى السَّا َع ِة نَتَ َعلَّ ُم" (ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص )٣١١ونَقَ َل المصنِّفُ في
ِ
َريبٌ "لَ ْن يَ ْشبَ َع
يَ ْكتُبُ ال َّر ُج ُل قَا َل َحتَّى يَ ُموتَ َوقَا َل نَحْ نُ إلَى السَّا َع ِة نَتَ َعلَّ ُمَ ،ولِلتِّرْ ِم ِذ ِّ
ي ِم ْن َح ِديث أَبِي َس ِعي ٍد َوقَا َل َح َس ٌن غ ِ
ْال ُم ْؤ ِمنُ ِم ْن خَ بَ ٍر يَ ْس َم ُعهُ َحتَّى يَ ُكونَ ُم ْنتَهَاهُ ْال َجنَّةَ"(.ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج،١ص)٣١١
و -حفظ الحقوق الفكرية لآلخرين:
يعد مبدأ األمانة العلميَّة مبدأ جديدًا لم يُعرف إال بعد ظهور اإلسالم ،وذلك أنه في ظلِّ غياب الدين وال ُخلُق لن يتورَّع
إنسان عن نسبة االكتشافات المختلفة لنفسه بُ ْغيَة التربُّح والشهرة .وإن كانت األمانة العلميَّة تقتضي احترام الحقوق الفكريَّة
والعلميَّة ،ونسبة الجُهد واالكتشاف لصاحبه وأهله ،والملكية الفكرية هي نتاج فكر اإلنسان من إبداعات مثل االختراعات
والنماذج الصناعية والعالمات التجارية والكتب والرموز واألسماء ،وقد احترم علماء المسلمين الملكية الفكرية لْلخرين
قال
ودعوا إلى نسبة العلم إلى صاحبه ،وقد جاءت إتارة إلى ذلك في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية)،حيث َ
إن ِم ْن ُ
ال ُمصنِّفُ –رحمه هللا":-قَا َل ْالخ ََّاللُ :أَ ْخبَ َرنَا الدُّوريُّ َس ِمعْت أَبَا ُعبَ ْي ٍد ْالقَا ِس َم ْبنَ َس َال ٍم يَقُولَُّ :
س َم َع
ت ْك ِر ْال ِع ْل َم أَ ْن يَجْ لِ َ
ول َما َكانَ
ك ْال َحرْ فَ ال َّ ِذي َس ِمعْت ِم ْن َذلِ َ
ك فَيَ ْذ ُك َر َذلِ َ
ْرفُهُ ،فَيَ ْذ ُك َر لَهُ ْال َحرْ فَ ِع ْن َد َذلِ َ
ك ال َّرج ُِل ،فَيَقُ َ
َر ُج ٍل فَيُ َذا ِك َرهُ بِش ْ
َي ٍء َال يَع ِ
ك فَقَ ْد َتكَرْ ت ْال ِع ْل َم َو َال تُو ِه ُمهُ ْم أَنَّك قُ ْلت هَ َذا ِم ْن
َي ٌء َحتَّى َس ِمعْت فُ َالنًا يَقُو ُل فِي ِه َك َذا َو َك َذا .فَإ ِ َذا فَ َعلْت َذلِ َ
ِع ْن ِدي ِم ْن هَ َذا ت ْ
نَ ْف ِسك" ( ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج .١ص)١٣١
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ب ال َّر ُج ِل َّإال بِإ ِ ْذنِ ِه قَا َل أَبُو بَ ْك ٍر بْنُ َع ْس َك ٍر ُ :ك ْنت ِع ْند أَبِي َع ْب ِد َّ
ار َجةُ
قال ْال َّ
َ
خَال ُل َك َرا ِهيَةُ النَّظَ ِر فِي ِكتَا ِ
هللاَِ ،و ِع ْن َدهُ ْالهَ ْيثَ ُم بْن خَ ِ
هللاِ فَ َك ِرهَ أَبُو َعبْد َّ
ب أَبِي َع ْب ِد َّ
ب أَبِي َع َوانَةَ
هللاِ أَ ْن أَ ْنظُ َر فِي ِكتَابِ ِهَ ،واطَّلَ َع َع ْب ُد الرَّحْ َم ِن ب ِْن َم ْه ِد ٍّ
ي فِي ِكتَا ِ
فَ َذهَبْت أَ ْنظُ ُر فِي ِكتَا ِ
ال ْال َمرُّ و ِذيُّ قُ ْلت ِألَبِي َع ْب ِد َّ
بِ َغي ِْر أَ ْم ِر ِه فَا ْستَ ْغفَ َر َّ
ت ِم ْنهُ َو َرقَةٌ
هللاِ َ :ر ُج ٌل َسقَطَ ْ
ب قَ َ
ْس ْال ِكتَا ِ
هللاَ َم َّرتَ ْي ِن ،وقَال ْالخ ََّال ُل َك َرا ِهيَةُ َحب ِ
فِيهَا أَ َحا ِد ُ
ال لِي ُّ
الز ْه ِريُّ :إيَّاكَ
ال يُونُسُ بْنُ يَ ِزي َد قَ َ
احبِهَاَ .وقَ َ
يث فَ َوائِ ُد فَأ َ َخ ْذتهَا ،تُ َرى أَ ْن أَ ْن َسخَ هَا َوأَ ْس َم َعهَا؟ قَا َل َ :ال َّإال ِبإ ِ ْذ ِن َ
ص ِ
ال َح ْب ُسهَا ع َْن أَ ْهلِهَا ( .ابن مفلح المقدسي،١٤٤١،ج.١ص)٣١٢
ب قَ َ
َو ُغلُو َل ْال ُكتُ ِ
ومن خالل األقوال السابقة التي نقلها المصنف يتبين أنه يرسخ مبدأ نسبة الكتب واالقوال إلى أصحابها ،وكراهية النقل من
كتب اآلخرين بدون إذنهم ،وفي العصر الحديث يتم مراعاة هذا المبدأ بالتوثيق في المتن أو الحاتية ،عند النقل واالقتباس
من اآلخرين ،ألن ذلك من مقتضيات األمانة العلمية.
ه -أهمية االلتزام بقواعد الكتابة وفنياتها:
للكتابة العلمية قواعد وفنيات التزم بها علماء المسلمين على مر العصور ،وكانت من أسباب تميزهم العلمي الحضاري،
وتعد الكتابة من أقدم وسائل تقييد العلم ،والتي كانت تتم بأدوات تناسب العصر السابق ،ومن المعروف أن وسائل تقييد
المعلومات تطورت في العصر الحديث ،وأصبحت تحفظ على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ،وعلى المواقع العلمية التي تحفظ
األبحاث والمعلومات إلى حين الرجوع إليها عند االحتياج لها.
ونظراً ألهمية الكتابة وااللتزام بقواعدها ،خصص المصنف جزء من كتابه للحديث عن ذلك ،حيث تحدث المصنف عن
ب َوأَ َد َواتِ ِه ُم
ب َوال ُكتَّا ِ
ف ،أس َماهُ" :فَص ٌل فِي ال ِكتَابَ ِة َوال ُكتُ ِ
أساليب الكتابة وأدواتها في فِي فَص ٍل تابِ ٍع لِفُصُو ِل ال ِع ِلم ِمنَ ال ُمصنَّ ِ
ال ِكتَابَيَّ ِة" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص ).١١١
ِّرينَ فِي قَوْ له تَ َعالَى َحا ِكيًا ع َْن يُوسُفَ َ -علَ ْي ِه الس ََّال ُم ﴿-اجْ َع ْلنِي َعلَى خَ َزائِ ِن
ْض ْال ُمفَس ِ
ونقَ َل ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللا":-ع َْن بَع ِ
صلَّى َّ
ُول َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -ج َما َعةٌ ِم ْنهُ ْم أُبَي
هللاِ َ -
الَ :كاتِبٌ َحا ِسبٌ َ .وقَ ْد َكت َ
ض إِنِّي َحفِيظٌ َعلِي ٌم﴾{.يوسف ،}١١:قَ َ
َب لِ َرس ِ
األَرْ ِ
اويَةُ َو َع ْب ُد َّ
ب َعلَى ال َّر َسائِ ِل
ب َوزَ ْي ُد بْنُ ثَابِ ٍ
بْنُ َك ْع ٍ
هللاِ بْنُ ا ْألَرْ قَ ِمَ ،و َكانَ َكاتِبَهُ ْال ُم َوا ِظ َ
ت َو َعلِ ٌّي َوع ُْث َمانُ َو َح ْنظَلَةُ ْاألَ َس ِديُّ َو ُم َع ِ
صلَّى َّ
َب ْال َوحْ َي ُكلَّهُ َوأَ َم َرهُ َرسُو ُل َّ
يب َع ْنهُ َم ْن
َاب السُّرْ يَانِيَّ ِة لِي ُِج َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -أَ ْن يَتَ َعلَّ َم ِكت َ
هللاِ َ -
َو ْاألَجْ ِوبَ ِةَ ،وهُ َو الَّ ِذي َكت َ
َب إلَ ْي ِه بِهَا ،فَتَ َعلَّ َمهَا فِي ثَ َمانِيَة َع َش َر يَوْ ًما" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص).١١١
َكت َ
رحمهُ هللاْ -
ب-
عن
ال َعلِ ُّي بْنُ أَبِي طَالِ ٍ
":وقَ َ
ثم تكل َم ال ُمصنِّفُ – ِ
بعض القَ َوا ِع ِد ِعن َد ال ِكتَابَ ِة:ق ََ ا َل ال ُمصنِّف –رحمه هللاَ -
ِ
هللاُ َع ْنهُ  -لِ َكاتِبِ ِه ُعبَ ْي ِد َّ
ض َي َّ
اربْ بَ ْينَ
ق َد َواتَكََ .وأَ ِطلْ ِس َّن قَلَ ِمكَ َ ،وفَرِّجْ ال ُّسطُ َ
َر ِ
هللاِ ب ِْن أَبِي َرافِ ٍع :إ َذا َكتَبْتَ فَأ َ ْل ِ
ورَ ،وقَ ِ
تجوي ُد الخطِّ ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١ص).١١١
ْال ُحر ِ
ُوف" .و ِمنَ القوا ِع ِد ِعن َد ال ِكتاب ِةِ ،
وتحدث المصنف عن أدوات الكتابة بدقة ،حتى أنه دخل في أحكام فقهية عن جواز استخدام محبرة اآلخرين وضوابطه،
فض ُل بْنُ أَحْ َمدَ:
ال ْال َ
"وقَ َ
رحمهُ هللا -وهُ َو يُع ِّد ُد فضائِ َل َ
ومن أبرز أدوات الكتابة قديما ً المحبرة ،قا َل ال ُمصنِّفُ – ِ
المحابِ ِرَ :
َس ِمع ُ
ال
اإل ْس َال ِم ،يَ ْعنِي ْال َم َحابِ َرَ ،وقَ َ
ث بِأ َ ْي ِدي ِه ُم ْال َم َحابِرُ ،فَأَوْ َمأ َ إلَ ْيهَاَ ،وقَ َ
ْت أَحْ َم َد بْن َح ْنبَ ٍل َوقَ ْد أَ ْقبَ َل أَصْ َحابُ ْال َح ِدي ِ
ال :هَ ِذ ِه ُس ُر ُج ْ ِ
ت ال َّزنَا ِدقَةُ َعلَى ْال َمنَابِ ِرَ ،و َر َوى بِإ ِ ْسنَا ِد ِه ع َْن َع ْب ِد َّ
ي قَا َل ال َّشافِ ِع ُّي :لَوْ َال الْ َم َحابِرُ ،لَخَ طَبَ ْ
هللاِ ب ِْن أَحْ َم َد ب ِْن َح ْنبَ ٍل َح َّدثَنِي
ابْنُ ْال َجوْ ِز ِّ
ب ِم ْن
أَبِي قَ َ
يصي ِح ْب ٌر َوأَنَا أُ ْخفِي ِه ،فَقَا َل :لِ َما تُ ْخفِي ِه َوتَ ْستُرهُ؟ فَإِ َّن ْال ِحب َْر َعلَى الثَّوْ ِ
س َو َعلَى قَ ِم ِ
الَ :رآنِي ال َّشافِ ِع ُّي َوأَنَا فِي َمجْ لِ ٍ
صائِ ِر بَيَاضٌ " (.ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ص،)٣١٤-٣١٣
ار َس َوا ٌد َوفِي ْالبَ َ
ُورتَهُ فِي ْاألَ ْب َ
ْال ُمرُو َء ِة؛ ِألَ َّن ص َ
ص ِ
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ال ْال َّ
خَال ُل ( َك َرا ِهيَةُ أَ ْن يَ ْستَ ِم َّد ال َّر ُج ُل ِم ْن ِمحْ بَ َر ِة ال َّرج ُِل َّإال
َير ِه :قَ َ
ثُم َذ َك َر ال ُمصنِّفُ –رحمه هللا-حُك َم االستِمدا ِد ِم ْن ِمحبَ َر ِة غ ِ
ت ِع ْن َد أَحْ َم َد ْب ِن َح ْنبَ ٍل َوبَ ْينَ يَ َد ْي ِه ِمحْ بَ َرةٌ فَ َذ َك َر أَبُو َع ْب ِد َّ
ك َوقَا َل ُم َح َّم ُد بْنُ إ ْب َرا ِهي َم ْال َم ْعرُوفُ بِ ِمرْ بَ ٍعُ :ك ْن ُ
هللاِ َح ِديثًا
بِإ ِ ْذنِ ِه) َو َذ َك َر َذلِ َ
ع ُم ْ
ال :اُ ْكتُبْ يَا هَ َذا فَهَ َذا َو َر ٌ
ظلِ ٌم" ( .ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج .١صَ ،)١١١و ْاألَوْ لَى
ب ِم ْن ِمحْ بَ َرتِ ِه ،فَقَ َ
فَا ْستَأْ َذ ْنتُهُ بِأ َ ْن أَ ْكتُ َ
يل؛ ِألَنَّهُ يُتَ َسا َم ُح بِ ِه عَا َدةً َوعُرْ فًا .أَوْ يُحْ َم ُل ْاألَ َّو ُل َعلَى َم ْن يَ ْغلِبُ
ب يَطُولَُ ،والثَّانِي َعلَى َك ْت ٍ
أَ ْن يُقَا َل :يُحْ َم ُل ْاألَ َّو ُل َعلَى َك ْت ٍ
ب قَلِ ٍ
َعلَى َ
ظنِّ ِه أَنَّهُ َال يَ ِطيبُ قَ ْلبُهُ َو َال يَأْ َذنُ فِي ِهَ .ويُحْ َم ُل الثَّانِي َعلَى َم ْن يَ ِطيبُ بِ ِه َويَأْ َذنُ فِي ِه" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج.١
ص).١١١
أما األداة الثانية للكتابة فهي القلم :قا َل ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللاَ ":-و ُس ِّم َي ْالقَلَ ُم قَلَ ًما ِألَنَّهُ يُ ْقلَ ُم أَيْ يُ ْقطَ ُع ِم ْنهَُ ،و ِم ْنهُ قَلَّ ْمت أَ ْ
اري،
ظفَ ِ
ض ِّم َما َسقَطَ ع َْن ْالقَ ْ
ال ْال َجوْ ه َِريُّ َ :و ْالقُطَا َعةُ بِال َّ
ط ِع" ( ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج.١ص)١١٣-١١٢
َوقَ َ
"ضع القلم على أُذنك فإنهُ
خدام القَ ِلم ِعن َد ال ِكتابَ ِة فقا َل" :وعن زيد بن ثابت مرفوعا:
وق ْد أتا َر ال ُمصنِّفُ –ر ِحمهُ هللا-إلى استِ ِ
ِ
أذك ُر لل ُمملي" (.ابن مفلح المقدسي ،١٤٤١،ج.١ص.)١١١
ومن خالل ما سبق نالحظ أن المصنف اهتم بتجويد الخط ،وترك مسافات بين السطور ،واهتم بالقلم وأنه يجب أن يطيل
الكاتب سن قلمه ،وتحدث المصنف في مواضع أخرى عن طريقة كتابة استفتاح الخطاب وآليته ،وهذه العلوم والمعارف
يحتاج إليها في كل عصر ،وقد أكد عليها علماء المسلمين قديماً ،ومنهم اإلمام ابن مفلح في كتابه(اآلداب الشرعية والمنح
المرعية).

الخاتمة:
من الكتب المميزة التي كتبها علماء المسلمين كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) الذي تناول فيه اإلمام ابن مفلح
المقدسي بعض من اآلداب االجتماعية والسياسية واألخالقية التي يجب مراعاتها في المجتمع مما يؤدي إلى صالح الرعية،
ومن الجوانب التي تناولها المصنف جانب العلم والتعليم وما يختص به من آداب للعالم والمتعلم ،وظهرت من خالل الكتاب
بعض مالمح المنهج التعليمي بأركانه (األهداف-المحتوى-طرق ووسائل التدريس -التقويم)،كما تضمن الكتاب بعض
المبادئ التربوية التي يمكن أن تسهم في تطوير التعليم كرعاية الموهوبين ،والتعليم المستمر ،كما تضمن الكتاب بعض
قواعد وأصول الكتابة وفنياتها وأدواتها ،وحوى الكتاب على العديد من الفنون واألساليب التعليمية التي يمكن االستفادة منها
في العصر الحالي في بناء إنسان الحضارة الذي يؤمن بعقيدة إسالمية قوية ،ويتسلخ بالعلم النافع المستقى من الوحي
الرباني ،ويتصف بالقيم األخالقية العالية ،التي تدفعه للعمل واإلنجاز ،وتحقق فعاليته في الحياة ،وبناء الحضارة اإلسالمية.
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الفصل الثالث
النتائج والتوصيات والمقترحات
أوالً :النتائج:
 -٣بينت الدراسة أن اإلمام ابن مفلح من أبرز تيوخ الحنابلة في القرن السابع الهجري ،وبرع في أكثر من علم ،وله جهود
تربوية في التأليف والتدريس في الجوامع البارزة في الشام.
 -١تميز كتابه (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) بالتنوع بين األحكام الشرعية وبعض اآلداب االجتماعية المهمة لصالح
األفراد في المجتمعات.
 -١ظهرت مالمح المنهج التعليمي بأركانه األربعة (األهداف-المحتوى-طرق ووسائل التدريس -التقويم) في كتاب (اآلداب
الشرعية والمنح المرعية) لإلمام ابن مفلح المقدسي.
 -١برزت األهداف الدينية واالجتماعية والسياسية واألخالقية من خالل المقوالت التي أوردها المصنف في كتابه وأكدت
على أهمية تحقيقها في المجتمع.
 -١بينت الدراسة أن اإلمام ابن مفلح يقسم محتوى العلوم إلى فرض عين ،وفرض كفاية ،وأن تعلم العلوم يجب أن يكون
مرتبا ً حسب أهميتها ؛بأن يبدأ في تعلم القرآن ثم السنة النبوية ثم بقية العلوم.
 -١اهتم اإلمام ابن مفلح بتعلم العلوم الطبية ألنها السبيل إلى صحة األبدان ،فهي ضرورية كعلم األديان الذي يهتم بصحة
النفس والروح.
 -٣وضحت الدراسة أن اإلمام ابن مفلح يحرم دراسة الكهانة وهجاء الرسول الكريم ،كما يحذر من تعلم العلوم التي تؤدي
إلى الشك في الدين كعلم فلسفة اليونان.
 -٢كشفت الدراسة على أن القسم األكبر من مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في كتابه (اآلداب الشرعية والمنح
المرعية) كان في وسائل وطرق التدريس.
 -٣بينت الدراسة أن وسائل وطرق التدريس في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) كانت متنوعة ،وتراعي الفروق
الفردية بين المتعلمين.
 -٣٤ظهر أن من أبرز طرق ووسائل التدريس في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) كان أسلوب السؤال ،وتنبيه
المتعلم ،وتكرار التعليم ،وأسلوب القدوة ،وأسلوب التحفيز.
 -٣٣بينت الدراسة أن التقويم في كتاب (اآلداب الشرعية والمنح المرعية) كان يتم عن طريق التسميع للمحفوظات العلمية،
وعن طريق اختبار المتعلم لمنحه اإلجازة العلمية.
 -٣١احتوى الكتاب على بعض المبادئ التربوية الحديثة المهمة في تطوير التعليم مثل رعاية الموهوبين ،والتعلم المستمرة،
وأبرزت أهمية التفرغ لطلب العلم.

ثانياً :التوصيات:
 -٣على المؤسسات التربوية االستفادة من الموروث التربوي اإلسالمي ،وتطبيقه في الواقع المعاصر ،وتحقيق األصالة في
المناهج التعليمية ،إضافة إلى االستفادة من النظريات التربوية الحديثة بما يتوافق مع اإلسالم.
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 -١على المعلمين االستفادة من طرق ووسائل التدريس المتنوعة والتي يزخر بها كتاب (اآلداب الشرعية والمنهج
المرعية)وتطبيقها في الواقع التعليمي.
 -١على المهتمين بالفكر التربوي اإلسالمي تحقيق المخطوطات التربوية والسعي إلى طباعتها ،وجعلها في متناول
المتعلمين لالستفادة منها.
 -١على الباحثين االستفادة من مالمح المنهج التعليمي عند اإلمام ابن مفلح في التوجيه اإلسالمي للمناهج التعليمية
المعاصرة.
 -١على األسرة االهتمام بغرس حب العلم في نفوس أبنائها ،من خالل ما ورد في الكتاب والسنة ،وما صح من الموروث
التربوي اإلسالمي.

ثالثاً :المقترحات:
 -٣دراسة تأثير العوامل السياسية واالجتماعية والعلمية على فكر اإلمام ابن مفلح المقدسي.
 -١دراسة موقف اإلمام ابن مفلح المقدسي من االتجاه الفكري الفلسفي.
-١بحث اآلراء التربوية لإلمام ابن مفلح في مؤلفاته االخرى.

المراجع:
 .٣القرآن الكريم.
 .١محمد بن مفلح المقدسي :اآلداب الشرعية والمنح المرعية .مؤسسة الرسالة .بيروت .ط٣١١١ .١ه١٤٤١-م.
 .١فوده ،حلمي محمد وعبد هللا ،عبد الرحمن صالح٣٣٣١( ،م) ،المرتد في كتابة األبحاث ،ط ،١المملكة العربية
السعودية ،جدة :دار الشروق (ص.)١٣
 .١أبو حطب ،فؤاد وصادق ،آمال (٣٣٣٣م) ،مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي ،القاهرة :مكتبة االنجلو
المصرية( .ص.)٣٤١
 .١العساف ،صالح بن حمد١٤٤١( ،م) ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية  ،ط ،١الرياض :العبيكان
(ص.)١٤١
 .١يالجن  ،مقداد (٣١٣٣هـ) ،مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية اإلسالمية ،الرياض :دار عالم الكتب( ،ص.)١١
 .٣زايد ،فهد خليل ،)٣١١٣ ( ،أساسيات منهجية البحث في العلوم اإلنسانية ،األردن :دار النفائس.
 .٢المحضار ،رجاء بنت سيد علي بن صالح ١٤٣٢(،م)"،المضامين التربوية االجتماعية لصالح األمة المستنبطة
من كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البن مفلح المقدسى وتطبيقاتها فى الحياة اليومية " ،دراسات في التعليم
الجامعي ،جامعة عين تمس  -كلية التربية  -مركز تطوير التعليم الجامعي ،ع، ١٢ص ص.١٣٢ – ١٢٣
 .٣الزبيدي ،صالح بن عبداهللا علي ١٤٣٢(،م)"،اآلراء التربوية في الجانب العقدي عند اإلمام ابن مفلح المقدسي من
خالل كتابه اآلداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر"  ،مجلة البحث العلمي في التربية
،جامعة عين تمس  -كلية البنات لْلداب والعلوم والتربية ،ع، ٣٣ج، ٣١ص ص.١٢٣ – ١١٣

182

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشر | تأريخ اإلصدار0202-8-5 :م
ISSN: 2706-6495
 .٣٤الزبيدي ،صالح بن عبدا هللا علي١٤٣١( ،م)" ،اآلراء التربوية عند اإلمام ابن مفلح المقدسي من خالل كتابه
اآلداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر"،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.
 .٣٣الحصيني ،حاتم عبدهللا١٤٣١( ،م)" ،الفكر التربوي عند اإلمام محمد بن مفلح الحنبلي ( ،")٣١١-٣٣٤مجلة
التربية ،ع ،٣١٣ج ،١جامعة األزهر-كلية البنات ،ص ص.١١١ -١٣١
 .٣١النماصي،بدر بن جزاع١٤٣١(،م)" ،آداب العالم والمتعلم عند ابن مفلح المقدسي من خالل كتابه اآلداب الشرعية
والمنح المرعية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة.
 .٣١النجار ،محمد بن سليمان١٤٤٤(،م)"الفروع لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن مفلح المقدسي ت  ٣١١هـ  :كتاب
الصالة  ،من باب صفة الصالة إلى نهاية باب صالة الجمعة  :دراسة وتحقيق" ،رسالة ماجستير ،جامعة أم
القرى ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
 .٣١أبوزيد ،بكر،)٣١٣٣(،المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد" ،دار العاصمة ،ط.٣
 .٣١ابن رافع :الوفيات ،تحقيق :صالح مهدي عباس وبشار عواد معروف ،الناتر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة:
األولى٣١٤١ ،هـ.
 .٣١ابن منظور ( ،)٣٣٢١لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة :مصر.
 .٣٣بدر ،أحمد (٣١٤١ه) أصول البحث العلمي ومناهجه ،الكويت :وكالة المطبوعات.
 .٣٢العسقالني ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ٣١٣١( .ه٣٣٣١ /م) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
مجلس دائرة المعارف العثمانية .حيدر اباد .الهند .ط.١
 .٣٣البخاري ،محمد بن إسماعيل٣١١١( ،ه) ،الجامع المسند المختصر من أمور رسول هللا وسننه وأيامه.
 .١٤مخلف ،أحمد ختال ١٤٣١(،م)"،مالمح من منهج " ابن مفلح " في كتابه " أصول الفقه " ،مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلسالمية الناتر :جامعة األنبار  -كلية العلوم اإلسالمية مج، ١ع، ١١ص ص ١ – ٣٣١
 .١٣الكفوي ،أيوب بن موسى الحسيني .كتاب الكليات .تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري .مؤسسة الرسالة.
بيروت٣١٣٣ .هـ .ص.٣٤١
 .١١الفاربي ،عبداللطيف وآخرون :معجم علوم التربية ،الدار البيضاء :مطبعة النجاح٣٣٣١ ،م ،ص .١٣١
 .١١المحمودي ،ياسر بن أحمد١٤٣١( ،م) خريطة بحثية مقترحة ألبحاث التربية اإلسالمية من وجهة نظر
المتخصصين بالجامعات السعودية ،ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،قسم التربية اإلسالمية
والمقارنة.
 .١١السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين .طبقات الشافعية الكبرى .تحقيق :محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح
محمد الحلو .هجر للطباعة والنشر والتوزيع .ط٣١٣١ .١ه.
 .١١الحيلة ،محمد١٤٤٣( ،م) ،طرائق التدريس واستراتيجياته ،ط،٣العين ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات.
 .١١الوكيل،حلمي؛ المفتي ،محمد٣٣٣٣( ،م)،أسس بناء المناهج وتنظيماتها ،دار المسيرة،األردن.
 .١٣أبوغدة،عبدالفتاح٣٣٣٣( ،م) ،الرسول المعلم وأساليبه في التعليم،ط ،١حلب:مكتب المطبوعات اإلسالمية،سوريا.
 .١٢نزال ،عمران١٤٤٣( ،م) ،منهج معرفي وتعليمي :السؤال في القرآن الكريم ،مجلة المعرفة ،وزارة التعليم.
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ب ،بَاب تَحْ ِر ِيم ُّ
الظ ْل ِم،
 .١٣مسلم ،أبو الحسن القشيري النيسابوري( ،د.ت) ،صحيح مسلمِ ،كتَاب ْالبِرِّ َ ،وال ِّ
صلَ ِةَ ،و ْاآلدَا ِ
رقم (.)١١٢١
 .١٤محمد ،آمال١٤٣٢( ،م)،مالمح استشراف المستقبل في ضوء الفكر التربوي ،المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة
التخصصات ،العدد :الرابع.
 .١٣الشلهوب ،فؤاد( ،ب.ت) ،المعلم األول صلى هللا عليه وسلم ،من منشورات وزارة األوقاف السعودية.
 .١١العثمان ،حمد إبراهيم١٤٤١( ،م) ،النبذ في آداب طلب العلم ،مكتبة ابن القيم ،الكويت.
 .١١ابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،دار البشائر اإلسالمية.
 .١١المقدم ،محمد أحمد إسماعيل٣١٣٣( ،ه) ،علو الهمة ،المملكة العربية السعودية :الرياض ،مكتبة الكوثر.
 .١١الشقيري ،محمد أحمد عبدالسالم٣١١١(،ه) ،السنن والمبتدعات المتعلقة باألذكار والصلوات ،القاهرة ،مكتبة ابن
تيمية.
 .١١يالجن ،مقداد ( .)١٤٤٣فلسفة المنهج التربوي من منظور إسالمي .الرياض :دار عالم الكتب.
 .١٣الغالي ،بلقاسم بن محمد١٤٤١(،م)"،العولمة والهوية :التحديات والمواجهة" ،مج  ،١١ع .٣٣
 .١٢الجراد ،سفير محمد١٤٣٣(،م)"،الهوية بين ضرورات الذات وتطورات العصر" ،المؤتمر العلمي فقه اإلنتماء إلى
المجتمع واألمة ،عمان  :األردن.
 .١٣الذهبي ،تمس الدين ،أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان ٣١٤٢ (.هـ) المعجم المختص بالمحدثين .تحقيق محمد
الحبيب الهيلة .مكتبة الصديق .الطائف .ط، ٣.حرف الميم .ج٣
 .١٤باداود ،إبراهيم محمد،)١٤٣٣(،الرفق بين البيت والمدرسة ،جريدة المدينة ،تم االسترجاع على الرابط:
https://www.al- .١٣
madina.com/article/653795/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9
%84%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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