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من املعلوِم أنَّ احلديَث عن قواعِد التأصيل ومناهِج التحصيِل أمٌر يف غايِة األمهيَِّة لطالب العلِم،  2
 ال سيما يف العصِر احلاضِر الذي جرَف تيارُه الكثرَي منهم، وحاد هبم عن مسالِك التلقِّي الصحيحِة.

مدارج التعلُّم بين التأصيل واستكماِل التكويِن( الذي يعاجل بني وبني أيدينا كتاب )

، أال وهو َشتاُت املرحلة األوليَِّة التأصيليَّة،  طيَّاته السبَب الرئيَس يف ضعِف التأصيِل والتأخُِّر العلميِّ
.  وعدُم استكماِل التكويِن العلميِّ

مقدِّمٍة وعناويَن رئيسة، هي كاألبواب اآلخِذ بعُضها برقاِب بعٍض.  وقد قسَّم املؤلُِّف الكتاَب إىل

  

حقائق العلم ، وذكَر فيه أنَّ حقيقَة العلِم تدوُر حول أمريِن، مها: فبدأ بذِكر عنوان

 .اإلعانُة على طاعِة اهلِل ورسولِه صلَّى اهللُ عليه وسلَّم، واجتناِب املعصية 
 .تثبيُت العبِد أمام طوفان الِفََت والشُُّبهات 

وهو القانون الذي يُعىن بتصحيح املقِصد والغرِض، والتنبيِه على أنَّ )العلَم للرِّعايِة ال  :قانون الرعاية

 حمِض الرِّواية(، وأنَّ طاِلَب العلِم مفتِقٌر إىل رعايتني:

العبادُة ترقُِّق القلَب، وإذا كان القلُب  : )...رمحه اهلل وفيه ذَكَر َقوَل ابن تيمية رعايةُ العمل بالعلم:

ا كان قَبولُه للعلم سهاًل يسريًا، ورسخ العلُم فيه وثبت وأثَّر، وإذا كان قاسًيا غليظًا كان قَبولُه رقيًقا لي ِّنً 
للعلم صعًبا عسريًا، وال بدَّ مع ذلك أن يكوَن زكيًّا صافًيا سليًما حىت يزكَو فيه العلُم ويُثِمَر فيه مثرًا 

 طيًِّبا(.

ؤلُِّف إىل أنَّ استعماَل مادة العلِم وقواعِده بأدواتِه يف املساِئِل وفيه أشار امل رعايةُ استعمالِ مادةِ العلمِ:

 .غايُة العلِم وَمقِصُده األعظمُ  والنوازِِل: هي

وفيه نبَّه املؤلُِّف على أنَّ الِعلَم ال يُناُل فقط باالقتصاِر على اجملالِس، بل  قانون االجتهاد الشخصي:

ا افتقاٍر إىل ُجهٍد ش  خصيٍّ يبُذلُه الطاِلُب إلدراِك العلِم وَفهِمه.هو مفتقٌر أَّيَّ



 

 

وأملح فيه إىل أنَّه من تضافُِر األدلَّة احلاثة على طلِب العلِم واألمِر به والثَّناِء  :قانون احلسِّ التعبُّدي 3

؛ على طالِبه، صار العلُم عبادًة، وعليه ترتََّب أنَّ ِمن مقاصِد طلِب العلِم كونَه وسيلًة إىل العبوديَّة
 فغايُة أمِر العلِم أن يكوَن داالًّ وهاديًا إىل عبادة ربِّ العاَلمني ُسبحانه.

وذكر فيه أنَّ أَوىل من جِيُب أن يظَهَر فيهم السَّمُت احلَسُن واخلُُلق القومُي: هم  قانون احلسِّ األخالقي:

 .ُب العلم، وارِثو علِم النبوَّةِ طالَّ 

 

رَّض بالشَّرِح والبياِن ألمهيَِّة التدرُِّج يف مراحِل الطلِب، وذكر يف تع (مدارج التعلُّم) وحتت عنوان
 كلِّ مرحلٍة منها أمهيََّتها:

 ففي

 ذكَر أنَّ احلاجَة إليه تظَهُر من خالل عدِة أموٍر، منها:

يٍل دون دليٍل، وأنَّ فاقَد التأصيل أنَّ العلَم دروٌب متشابكٌة، وسالُكها بال تأصيٍل كهائٍم يف ليٍل طو 
 الكليِّ حيُصُل له التلفيُق والتناُقُض.

 ويف

 ذكر أنَّ أمهيََّة هذه املرحلة تربُز من خالل أموٍر، منها:

َفنٍّ بَطرٍف، فهو  أنَّ اخلاِئَض يف منهٍج تأصيليٍّ دون استكماِل التكويِن العلميِّ هو جاِمٌع ِمن ُكلِّ 
 مثقٌَّف ال خيدُمه ِعلُمه عند وروِد شبهٍة أو ظهوِر إشكاٍل.

  ويف

ذكر من أمهيَِّته لطالب العلم أنَّه يفُتُق عقَل طالِب العلِم وأُفَقه، ويسلُِّمه من اجلموِد والعصبيَّة، 
 ويُطِلُعه على دقائِق العلِم وحقائِقه.

  

  



 

 

 ذكر أربعَة أموٍر هي: م()أركان التعلُّ وحتت عنوان 4

  الركن األول: النيةُ اخلالصةُ.

وأشار إىل أنَّ النيَة هي أوَُّل العلِم ووَسطُه وآخرُه، وهي ركٌن مصاحٌب ومثرٌة حلوٌة جينيها املخِلُص إذا 
 لقَي اهلَل تعاىل؛ وأشار إىل أنَّ احلاجَة تشَتدُّ إىل النيِة يف مواِطَن، منها:

 واحملاورة.عند خروِجه من بيته متوجًها لطلب العلم، وعند العَمِل بالعلم، وعند املناقشة 

  الركن الثاني: اهلمة العالية.

وفيه ذكر قوَل ابن عزوز املالكي: )فإنَّ احملقِّقني ما نالوا حقاِئَق العلوِم إالَّ بالشوِق إليها والنَّهمِة فيها 
 حُبرقٍة جتَمُع أطراَف الِفكِر إىل ما هو بَصدِده، وهي حرقُة نوٍر، ال ُحرقُة ناٍر(.

  الناصح.الركن الثالث: املعلِّم 

وفيه ذكر قول سحنون: )يؤَخُذ هذا العلُم ِمن املوثوِق هبم يف ديِنهم، احملسوِس خبريِهم؛ فإن أَخذوا 
 بالتشديِد فَعْن ِعلٍم، وإن أخذوا بالرَُّخِص فعن علٍم(.

  الركن الرابع: املنهج العلمي املتقَن.

 وذكر فيه شروَط املنهج العلمي، وهي:

هجيَِّة الواضحة الصحيحة، وأن يكوَن املنهُج َوفَق اإلمكانيَّاِت ال اآلماِل التماُس املعلِِّم ذي املن
 الطاحمة، وأن يكون موضوًعا ملراتب املتعلِّمني ومدارِج التلقِّي.

  

  



 

 

أشار املؤلِّف إىل صور التلقِّي عن  أستاذية الكتب ما لها وما عليها() وحتت عنوان: 5
 الكتب، وهي:

 الصورة األوىل:

لى الكُتِب واالستغناُء عن إفادة املشايِخ، ونبَّه إىل أنَّ هذه الصورَة مذمومٌة؛ ألنَّه قلَّما االعتماُد ع
 يسَلُم ِمن معاثرها وأخطائِها َمن سلكها مكتفًيا هبا.

  الصورة الثانية:

ي أخُذ مرحلِة التأصيِل العلميِّ على املشايِخ، مثَّ االعتماُد على الكُتِب، وذكر أنَّ هذه الصورَة ه
 املعتمدُة، وعليها َسرُي الُعَلماء.

  الصورة الثالثة:

االستغناُء عن الكُتِب واالكتفاُء بالسَّماِع على املشايِخ، وأشار إىل أنَّ هذه الطريقَة ال تصَنُع طاِلَب 
 علٍم باملعىن املتعاَرِف عليه.

ان شيُخه كتابَه غَلَب خطُؤه وجتُدُر اإلشارُة هنا إىل ما وجَّه به املؤلُِّف العبارَة املشهورة )من ك
يًا وجتاُوزًا، وأنَّ األسلَم أن تُنزََّل على:  صوابَه(، حيث ذكر أنَّ يف العبارِة تعدِّ

o .املبتدئ يف الطلب 
o .أو بعِض العلوِم املفَتِقرة إىل َضبٍط وجمالسٍة، كالقراءاِت 
o  ،وتصرُُّف النسَّاِخ، ممَّا أو ما كان قبل عصِر الطباعِة، حيث الكتابُة باليِد وكثرُة التصحيِف

 احتاج إىل مزيِد َضبٍط وعنايٍة.
 

  



 

 

 وقد ذكر المؤلُِّف أنَّ الكتَب تنَقِسُم إلى ثالثِة أقسام: 6

 :كتب التخرُّج  

 وهي اليت حيُصُل هبا تأصيُل الطالِب ِعلميًّا عرَب منهٍج ُمنتًقى ومَرتَّب على جادٍَّة مطروقٍة.

 :كتب استكمال التكوين  

 اليت يُِتمُّ هبا املتعلُِّم طُرَق التعلُّم؛ ليحُصَل على صورٍة كاملٍة للعلِم، ومن أمثلتها:وهي الكُتُب 

مة  غين البن قدامة واجملموع، ومقدِّ
ُ
)تفسري الطربي، والتحرير والتنوير، والكتب الستة وشروحها، وامل

 ابن الصالح وشروحها، وتدريب الراوي(. وحنُوها من الكُتِب.

 هني واإلثراء المعرفي:كتب الترويح الذ  

 وهي الكُتُب اليت حيصُِّل هبا الطاِلُب إثراًء معرفيًّا يف غرِي منهٍج َمطروٍق.

  

  



 

 

ا: ما حَبَس الطاِلَب عن األهمِّ يف مدارِج اليت عر   )العوائق والعالئق( وحتت عنوان 7 فها بأَّنَّ
 العلِم، أو ثبَّطه أو شَغَله. فذكر أربعة عشر عائًقا، منها:

  باأللقاب العلمية: التنمُّر

ِب العلم يف هذا الزمِن، ووجُه كوِن التَنمُِّر عائًقا عن التعلُِّم،  وهي من الظواهِر اليت اشتهرت بني طالَّ
 هو أن التنمَُّر يقلُِّل بركة العلم وَّيَحُق خريَه، وأنَّ صاحَبه ال يستقيُم أمرُه على شيٍء غالًبا.

  التمنطق وقوة الجدل: 

علم ينَأون عن اخلوِض يف اجلداِل إالَّ لفائدٍة، وباليت هي أحَسُن، لكن يظهُر األثُر فقد كان أهُل ال
السيُئ املرتتُِّب على هذا األمِر يف كونِه خروًجا عن جادَِّة السََّلف يف التحصيِل، وسبًبا الرتعاِش ِفقِه 

.الطالِب وعدِم وجوِد مساِئَل مت ََّفٍق عليها يف ذهِنه، وهو وأٌد لعُمِر ا  لطالِب، وضياٌع ملشروِعه العلميِّ

 : الغرور العلمي

وفيه ذكر مقولة الشافعي: )اعَلموا أنَّ ذا العلِم واحلصافِة ال تُبِطرُه املنزلُة الرفيعُة، وال تعِجُبه نفُسه 
ِس بالِعزِّ الكامل، كاجلَبِل ال يتزعزُع وإن اشتدَّت به الرياُح العواِصُف؛ واخلفيُف السَّخيُف ِمن النَّا

 تبِطرُه أدىن منزلٍة يصرُي إليها، وأيَسُر واليٍة يناُُلا، فهو ِمثُل احلشيِش حترُِّكه أضعُف الرِّياِح(.

  

، وذكر )المهاراُت الذهنيَُّة لطالب العلِم( ومن األموِر اليت أفردها املؤلُِّف بعناويَن خاصٍَّة:
، مهارة االستقراء. شارًحا ومبي ًِّنا لكلِّ فيها: مهارة التقصِّي واالكتشاف، مهارة التخريج واالفرتاض

 .مهارٍة، وكيفيَّة اكتساهِبا واستعماُِلا

 

  



 

 

مخطًَّطا لمرحلتي التأصيل العلمي واستكمال ويف َّناية الكتاِب ذكَر املؤلُِّف  8

 .التكويِن
  

 فيها تذكرٌي للطالِب، جاء فيها: بخاتمٍة وقد ختم املؤلُِّف الكتابَ 

 .أنَّ العلَم ديٌن، وحتصيَله منوٌط باجتهاِد الطالِب وأمانِته وتعظيِمه جلناِب العلِم 
 .أنَّ العلَم هو ما أخذ بيِد الطالِب إىل صالِح نفِسه وصالِح غريِه 
 .أنَّ العلَم احلقيقيَّ هو ما أخرج من الشُُّبهاِت ال ما أدَخَل فيها 

 
  

 في بابه. ومفيد   والكتاب جيد  

 
 


