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ِّمةُ
الم َقد َ
ُ
مدل ،كال زالت أفكاره
ييعد الشافعي من أبرز علماء اإلسالـ ذكرا ،كمن أكثرىم أثرا ،كأبعدىم ن
ؿبل عناية كسبحيص ألغراض دينية كغايات أدبية ،كلعل اعبانب الرتبوم –رغم غوره العميق-مل يأخذ
حظو من الدراسة اؼبنهجية الدقيقة ألف اؼبخيلة العربية ربمل صورة الشافعي الفقيو كيكاد يعزب عن
األفهاـ كساحة اإلعالـ شخصية الشافعي اؼبعلم؛ صاحب اآلراء الرتبوية الرائدة كاإلبداعات الفكرية
الوافرة .إف مالحظة عابرة للكتب اػباصة بالفكر الرتبوم اإلسالمي تكشف على الفور غياب ىذه
القامة العمالقة من ساحة اغبقل الرتبوم كعلم من أعالـ الرتبية اإلسالمية ،كحقيق بنا أف ال كبرـ طبقة
اؼبعلمني كاؼبتعلمني من بعض أفكاره الرصينة يف مرحلة إعدادىم ؼبهمتهم اعبليلة كلو على سبيل التعريف
اؼبوجز.
ال زالت مؤسسات التعليم مقصرة يف التعريف بأعالـ الفكر اإلسالمي مػن مثػل الشػافعي (رضػا،
ََِٗـ ،ص ُّ) كلعل مثل الدراسة اغبالية كأخواهتا خطوة جػادة كبػو إثػراء ىػذا اجملػاؿ األصػيل .كوبمػد
ؼبكتػػب الرتبيػػة العػػر لػػدكؿ اػبلػػيا أف سػػلطت الضػػوء علػػى ىػػذه الشخصػػية العمالقػػة يف كتػػاب مػػن أعػػالـ
الرتبيػػة العربيػػة اإلسػػالمية كإف جػػاء البحػػا اػبػػاص بالشػػافعي مسػػتندا برمتػػو إم مراجػػر تارىبيػػة ال تتضػػمن
ذك ػرا للدراسػػات الرتبويػػة التخصصػػية كال ت ػربا أفكػػار اإلمػػاـ باألدبيػػات اؼبتعلقػػة بػػالفكر الرتبػػوم كأصػػوؿ
الرتبيػػة .يف العػػاـ ََِِـ صػػدر كتػػاب كبػػة عػػن منظمػػة األسيسػػكو (اؼبنظمػػة اإلسػػالمية للرتبيػػة كالعلػػوـ
كالثقافة) كتضمن حبوثا مكثفة عن الشافعي يف ميادين شػ كلكػن ذلػك اجمللػد الزاخػر بالدراسػات الرصػينة

مل يتضػػمن حبثػػا كاحػػدا عػػن الفكػػر الرتبػػوم عنػػد الشػػافعي رغػػم أنبيػػة ىػػذا اؼبوضػػوع للبػػاحثني كعمػػوـ اؼبػربني

كشروبة كاسعة من اؼبهتمني.

مشكلة الدراسة
إف الدراسات األكاديبية عن الشافعي كرائد من ركاد الرتبية ؿبػدكدة كتكػاد تكػوف معدكمػة مقارنػة
بسػػيل مػػن الدراسػػات الفقهيػػة عػػا القػػركف عػػن ذات الشخصػػية كمعظمهػػا تتضػػمن نقػػوالت مكثفػػة مكػػررة
عن حياتو كأقوالو كتفتقد التحليالت الرتبوية كاالستنباطات اؼبرتبطة دبعطيات العصر تربويا كثقافيا.
إف اغباجة ماسة إم دراسة زبصصية كاعية ألعالـ الرتبية اإلسالمية كإحياء مسالكهم الرتبوية
النافعة لبناء نظامنا الرتبوم على أساسو يف ضوء اؼبوازنة مر معطيات العصر الذم يفيض بالفكر كالثقافة
كاإلبداع .ليس لشجرة الرتبية كالتعليم قيمة إف مل تكن ؽبا جذكرىا الراسخة كقابليتها للتكيف كالنمو
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كجدير باؼبعلمني اليوـ أف يقيموا جسور التواصل كالتفاعل مر نفائس تراث سلفهم دبا يكفل ؽبم ىوية
صادقة ،كتربية نافعة ،كإضافة فكرية كافرة .القائموف على كضر اؼبناىا التعليمية لألجياؿ القادمة
كاؼبفكركف يف قضايا إصالح التعليم يدركوف أف ميداف الفكر الرتبوم خصب كاغباجة الفعلية ؽبا ماسة
الستكشاؼ كبلورة اؼبزيد من ؿباسن الرتاث اإلسالمي ح يعم النفر للفرد ،كتتم الفائدة للمجتمر،
كتزدىر اؼبعرفة اإلنسانية.
أسئلة الدراسة
.1

ما العوامل اليت أثرت يف التكوين الفكرم للشافعي؟

.2

ما أىم أفكار الشافعي يف الرتبية؟

.3

ما أبرز الوسائل الرتبوية اليت استعاف هبا الشافعي؟

.4

ما السمات التعليمية لكتابات الشافعي؟

.5

كيف يبكن توظيف فكر الشافعي يف الواقر اؼبعاصر؟

أهداف الدراسة
ُ .اإلسهاـ يف تأصيل الفكر الرتبوم اؼبعاصر كربطو دبصادر الرتبية اإلسالمية كصياغة شخصية
الناشئة الفكرية يف ظل التوجيهات الرتبوية (اؼبالكيََِٗ ،ـ ص ُِٓ).
ِ .التعريف بأىم أفكار الشافعي يف الرتبية كالتعليم.
ّ .رصد كنقد اؼبمارسات اػباطئة يف فهم الرتاث.
ْ .تزكيد اؼبربني دبجموعة ـبتارة من األدبيات الرتبوية اؼبتضمنة مبادئ الرتبية اإلسالمية.
ٓ .استنباط األسس الرتبوية للكتابة اعبيدة من كحي مؤلفات الشافعي.
ٔ .توظيف الرتاث الرتبوم يف إثراء الواقر.

3

أهمية الدراسة
تعػػد اؼبػػذاىب الفقهيػػة مػػن أعظػػم مقومػػات الرتبيػػة اإلسػػالمية كىػػي أقػػرب إم عقػػل ككاقػػر النػػاس،
كلقد التصق الفقو بالثقافة العربية األصيلة كال يزاؿ الفقو معينا للمسلمني يف حياهتم اليومية يسػتمدكف منػو
دقائق أحكاـ العبادات كاؼبعامالت على حد سواء فاإلسالـ عقيدة كشريعة غايتهمػا الكػال ىدايػة البشػر
عا العصور.
غفلت اؼبؤسسات التعليمية عن الكثة من ثركاهتا العلمية اؼبعطلة كمن ىذه الثركات اؼبنسية الثركة
الفقهية العظيمة ،اليت كاف ؽبا دكرا عظيما يف تنظيم كاستقرار اجملتمر اؼبسلم (عطارََِْ ،ـ ،ص
ُٓ) .وبتول الفقو اإلسالمي عموما على مضامني تربوية بدأ الباحثوف يعتنوف هبا كيكتبوف عنها كمساؽ
(مقرر) جامعي (البغإََِ ،ـ ،ص ٓ) .يعتا تراث الفقهاء حصيلة فكرية قيمة تشكل اؼبشهد الثقايف
اإلسالمي كتساىم يف توجيو مساراتو بصورة أك بأخرل على اؼبستول الفردم كاعبمعي .إف مراجعة نتاج
أعالـ الفقو باتت عملية ضركرية لتنمية الرتاث اإلسالمي من جهة كالفكر اإلنساين من جهة أخرل.
تشهد الساحة الثقافية تنوعا يف فهم تراث الشافعي يف قضايا عديدة من مثل قضية التسامح
( )Friedmann, 2003, 51كالتقليد ( )El Shamsy, 2008كالقانوف ( Ziadeh, vol.
 )2. P. 460كقضايا ـبتلفة (أبوزيدُٗٗٔ ،ـ) كىي دراسات معاصرة تقدـ قراءات جديدة كليست
بالضركرة صحيحة عن تراث الشافعي .كمهما يكن األمر ،فمن "حق سلفنا علينا أف نتعرؼ على
سةىم ،كأف نقف مر أحداث حياهتم ،كخصوصان إذا كنا نريد طلب العلم ،فإف القراءة يف حياة أىل
العلم ال شك أهنا من األمور اليت تكسب طالب العلم أدبان كفقهان كخشوعان كإعجابان هبؤالء ،كاػبة يف
ىذه األمة ال ينقطر" (اؼبنجد ،بدكف تاريخ) .كإذا كانت اقبازات حضارتنا يف اؼبيادين الطبية يشار ؽبا
بالبناف يف العامل ( )Muslim Heritage , 2010, Challoner, 2009, 142 p.
فمازالت كنوزنا الرتبوية ربتاج إم إبراز كمزيد عناية عربيا كعاؼبيا رغم احملاكالت اعبادة يف ىذا اجملاؿ
(.)AL-Hassani, 2007, p. 46
ال ريػػب أف الشػػافعي علػػم عظػػيم مػػن أعػػالـ أمتنػػا (الطويػػلََُِ ،ـ ،ص ِّ) فهػػو "فيلسػػوؼ
اإلسػػالـ ،كرائػػد التػػأليف اؼبنهجػػي فيػػو" (الدسػػوقيََُِ ،ـ ،ص ِْٖ) .مػػن اآلراء السػػديدة ألضبػػد بػػن
ػاس ،كاؼبعػ ًػاين ،ك ً
ً ً
ً
ً و ً
الشػػافًعً في فىػٍيػلىسػ ٍػو ه ً
الف ٍقػ ًػو" (الػػذى ،
حنبػػل قولػػو " َّ
ؼ يف أ ٍىربػى ىعػػة أى ٍشػػيىاءُّ يف اللفغىػػة ،ىكاخػػتالىؼ النَّػ ً ى ىى ى
ي
جَُ ص ُٖ  ،الزحيلػ ػ ػػي ََِٓـ ، ،ص ُٖٓ) كىػ ػ ػػو القائػ ػ ػػل "مػ ػ ػػا أحػ ػ ػػد مػ ػ ػػس ؿبػ ػ ػػاة كال قلمػ ػ ػػا ،إال
كللشػػافعي يف عنقػػو منػػة" ككرد عػػن "عبػػدامح بػػن أضبػػد ،قلػػت أل ُّ أم رجػػل كػػاف الشػػافعي ،فػػإين ظبعتػػك
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تكثػػر مػػن الػػدعاء لػػو؟ قػػاؿُّ يػػا بػػل ،كػػاف كالشػػمس للػػدنيا ،ككالعافيػػة للنػػاس ،فهػػل ؽبػػذين مػػن خلػػف أك
منهم ػػا ع ػػوض؟" .فك ػػم م ػػن الدراس ػػات الرص ػػينة كاألحب ػػاث اؼبوس ػػعة ج ػػرت رب ػػت عنػ ػواف فلس ػػفة الش ػػافعي
الرتبوي ػػة أك االجتماعي ػػة أك الثقافي ػػة أك النفس ػػية؟ إهن ػػا يف أحس ػػن األحػ ػواؿ دراس ػػات مع ػػدكدة إف مل تك ػػن
معدكم ػػة أك ـبتص ػػرة أك مقتص ػػرة عل ػػى األبع ػػاد األخالقي ػػة ال ػػيت ال تتج ػػاكز الكت ػػب الديني ػػة كآداب اؼبعل ػػم
كاؼبػػتعلم ،كغػػة قػػادرة علػػى ربطهػػا دبعطيػػات كأدبيػػات الرتبيػػة اؼبعاصػػرة .كالقلػػة القليلػػة مػػن الدراسػػات الرتبويػػة
عػػن الشػػافعي اؼبعمقػػة يف ىػػذا النطػػاؽ ربتػػاج إم اؼبراجعػػة كالتػػدقيق كاإلضػػافة فمػػا زالػػت كتابػػات الشػػافعي
الرتبوية ربتمل قراءات جديدة ،كنظرات متنوعة ،نظرا الختالؼ السقف اؼبعريف ،كتغة اؼبشهد الثقايف.
يقوؿ أضبد شاكر مل يظهر مثل الشافعي "يف علماء اإلسالـ يف فقو الكتاب كالسنة ،كنفوذ النظر
فيهما كدقة االستنباط .مر قوة العارضة ،كنور البصةة ،كاإلبداع يف إقامة اغبجة ...ح ظبا عن كل
عامل قبلو كبعده" (مقدمة كتاب الرسالة للشافعيََِٖ ،ـ ،ص ْ) .مثل ىذه الشخصيات تزيدىا
األياـ عظمة كتستحق أف تقوـ األجياؿ بتجديد الدراسات حوؽبا كإعادة قراءهتا لرتسيخ بنياف الرتبية
كبياهنا كمنهجها كؿبتواىا .إف األمة اليت ال تقدر ركادىا تتنكب الطريق كربرـ الناشئة من مباذج مشرقة.
يلح الباحثوف على دراسة الشافعي دبزيد من العناية (الطويلََُِ ،ـ ،ص ِْ) .إف القياـ
بالدراسات كالبحوث الثقافية حوؿ ىذا اؼبوضوع ككشف تأثةاتو الثقافية كاالجتماعية كالفكرية ،كربليل
أبعاده بات عمال ضركريا ،ألنو عمل ذك أنبية بالغة يف تثقيف شعوبنا كإهناضها بالركح اإلسالمية الواعية
(التميميََُِ ،ـ ،ص َْٓ) .يعتا تراثنا الفقهي ثركة تشريعية فريدة يف تاريخ البشرية (الدسوقي،
ََُِـ .)ّْْ ،إف علم أصوؿ الفقو كغةه من العلوـ الشرعية لو التفت إليو الرتبويوف كاؼبهتموف بعلوـ
التنمية كالتدريب اإلنساين لوجدكا فيو من اؼبعارؼ كالنظريات خةان كثةان (عبدالعزيزََُِ ،ـ) .كعليو

فما زاؿ تراث الشافعي يف الرتبية ميدانا بكرا مل سبتد إليو يد الباحثني يف اجملاؿ الرتبوم كىذا يتطلب أف
ربفز اعبهود كاألقالـ للقياـ بدراسات متواصلة أكثر عمقا كأعظم نفعا (ملك كأبوطالبُٖٗٗ ،ـ ،ص
ّٖٕ).
منهج الدراسة
تتبر الدراسة الراىنة أسلوب ربليل احملتول الكيفي (الصػاغبي ،كملػكََِٕ ،ـ ،ص ُٖ) لرصػد
كربليل كمناقشة اؼبضامني الرتبوية آلراء اإلماـ الشافعي كالستنباط اؼبعاين الكامنػة .ينػدرج أسػلوب التحليػل
الكيف ػػي يف الدراس ػػات النظري ػػة رب ػػت ب ػػاب الدراس ػػات الوص ػػفية التحليلي ػػة االس ػػتنباطية .كس ػػتقوـ الدراس ػػة
اغبالي ػػة باس ػػتخداـ التحلي ػػل اؼبوض ػػوعي ع ػػا تتب ػػر األفك ػػار الرئيس ػػة الش ػػتقاؽ الق ػػيم كاؼبض ػػامني كاؼبف ػػاىيم
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كالتصػػورات الرتبويػػة .التقنيػػة اؼبعتمػػدة يف البحػػا اغبػػاع ىػػي التعويػػل علػػى الفكػػرة العامػػة كوحػػدة للتحليػػل
كاالستنباط مر تعضيد ذلك باألدلة الداعمة.
لقد بدأ االىتماـ يف أمر ربليل احملتول كاستخدامو كوسيلة للبحا يف منتصف الثالثينيات مػن القػرف
اؼباضػي (عمػػر ََِٗ ،ـ ،ص ُُٖ) .ينقسػم ربليػػل احملتػول إم ربليػػل كمػي ككيفػػي (طعيمػػةََِٖ ،ـ،
ص ُّْ .)ِْْ ،مػػن أىػػم اجملػػاالت الػػيت يتناكؽبػػا ربليػػل احملتػػول الشخصػػيات كالرمػػوز الوطنيػػة كالدينيػػة
فلكػل دكلػة مػن الػدكؿ كأمػة مػن األمػم ،شخصػياهتا كرموزىػا الوطنيػة كالدينيػة ،الػيت تركػت مػرثر يشػار إليهػا
كأعمػاال يعتػز هبػا (اػبوالػػدة كعيػدُٕٗٗ ،ـ .)ِٖٔ ،يػرل اؼبؤيػدكف السػػتخداـ األسػلوب الكيفػي لتحليػػل
احملت ػػول أن ػػو األس ػػلوب األنس ػػب يف مث ػػل ى ػػذه الدراس ػػات ألن ػػو يس ػػعى إم النظ ػػر إم اؼبض ػػموف باعتب ػػاره
انعكاسا لظواىر أعمق ،كيستخدـ عادة يف اؼبوضػوعات اؼبتداخلػة كاؼبتشػابكة (أبػو شوشػةََِٖ ،ـ ،ص
ِِ).
حدود الدراسة
يستند البحا الراىن إم كتابني من كتب الشافعي كنبا األـ ،كالرسالة إضافة إم الشعر كالنثر
اؼبنسوب إليو كاؼببثوث يف ترصبة حياتو فضال عن الدكاكين الشعرية اؼبنسوبة إليو .كاؼبشكلة يف شعر
الشافعي أف الكثة منو ينسب لو كلغةه (يعقوبََِْ ،ـ ،ص ّْ ،صاٌفُّٖٗ ،ـ ،ص َُْ ،ص
ُْٗ) كىو أمر كارد يف األدب العر حيا يقر اللبس يف صحة نسبة بعض األبيات إم أكثر من
شاعر.
مصطلحات الدراسة
ً
ضموف؛ كيقاؿُّ ً
ض يػمو يف الكتػاب كػذا
ض َّمنىو؛ كمنو قػوؽبمُّ ىم ٍ
ضم ىن الشيءى دبعىنُّ تى ى
ى
اؼبىضامني صبر ىم ٍ ي
تض َّػمنو كتابػك أمُّ مػا اشػتمل عليػو ككػاف يف ًض ٍػمنو (انظػر لسػاف العػرب البػن منظػور).
ككذا ،كفى ًه ٍمت ما ى
كاؼبضػػموف مػػا يػػتم اسػػتنتاجو (البغػػإََِ ،ـ ،ص ٓ) كىػػو يف اصػػطالح البػػاحثني الرتبػػويني كػػل مػػا اشػػتمل
عليػػو الشػػيء مػػن خصػػائص كفبي ػزات أك كػػل مػػا اسػػتنبا مػػن ىػػذا الشػػيء (اػبليفػػة ََِْ ،ـ ،ص ِِ،
ملك كالكندرمََِٓ ،ـ .)ُٗ ،كتشة األدبيات اؼبتخصصة هبذا الصدد إم أف "اؼبضػامني الرتبويػة ىػي
خالصة الفكر الرتبوم الذم يشمل عليو كتاب معني بغض النظػر عػن اجملػاؿ الرئيسػي الػذم ألػف فيػو ىػذا
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الكتػػاب ،فقػػد يك ػػوف الكتػػاب مرجعػػا فقهيػػا أك أدبيػػا أك تارىبيػػا بالدرجػػة األكم إال أنػػو ال ىبل ػػو مػػن فك ػػر
تربوم متضمن يف ثناياه حبيا يبكن استخراجو كاإلفادة منو" (أبوشوشةََِٗ ،ـ.)ِٓ ،
يتوخى البحا الراىن انتقاء طائفة من آراء الشافعي –الصروبة كالضمنية -اؼببثوثة يف مؤلفاتػو كمواقفػو
من أجل استجالء اؼبضامني الرتبوية اؼبتناثرة كترتيبها كربليلها مر بياف أنبيتها اؼبعاصرة كسبل توظيفها.
ً
ً
الشيء" (الفةكز آبادمََِٖ ،ـ ،ص َُِٔ).
عماؿ النَّظى ًر يف
"الفك يٍر ،بالكسر كيػي ٍفتى يحُّ إً ي
ً
ضار ىم ٍع ًرفىػتىػ ٍ ً
ني ًيف الٍ ىق ٍل ً
ب
كىكذا فالفكر لغة إعماؿ للذىن يف أمر معني .كقاؿ بعضهم "الٍفك يٍر يى ىو ٍ
إح ى ي
يى ٍستىثٍ ًم ير ًمٍنػ يه ىما ىم ٍع ًرفىةن ثىالًثىةن (اغبفلََِٔ ،ـ ،ص ُُُٗ ،جهامي ،دغيم ََِٔ ،ـ ،جِ ،ص

ََِٗ) .كيف االصطالح فإف "الفكر الرتبوم اإلسالمي ؾبموعة اآلراء كاألفكار كالنظريات اليت احتوهتا
دراسات الفقهاء كالفالسفة كالعلماء اؼبسلمني كتتصل اتصال مباشرا بالقضايا كاؼبفاىيم كاؼبشكالت
الرتبوية" كما يقوؿ سعيد إظباعيل علي (ََِٔـ ،ص ّٖ) .ىناؾ عدة تعريفات لكلمة الفكر الرتبوم
كمصطلح (ملك ،كالكندرمََِٔ ،ـ ،ص ََِٔـ ،ص ُٖ) يتم استخدامو كتداكلو بكثرة بني
الباحثني يف العلوـ اإلنسانيَّة كاالجتماعية .إف الفكر الرتبوم اإلسالمي عموما يتسر لكل ما كرثناه من
اجتهادات أسالفنا كإسهاماهتم يف ش ميادين اغبياة كذات صلة بالرتبية كالتعليم كالتثقيف كالفكر حصيلة
ركافد ش كيبكن أف ىبدـ العملية الرتبوية كالتعليمية كمبادئ كفبارسات.
اإلطار النظري
من حق الرتاث علينا أف نتعاىده باؼبذاكرة الواعية ،ككبي ؿباسنو ،كنوسر مداراتو ،كنزيد من
رصي د منجزاتو من جهة ،كنتجنب صبير اؼبعوقات اليت قد تنجم من إحياء أفكار ال زبدـ عملية التنمية
من جهة أخرل .من مل يعرؼ ماضية تنكب درب حاضره ،كمن مل يعرؼ ؾبد أجداده ،ضير دربو
أحفاده .يصف الغرب العصور الوسطى بأهنا عصور الظالـ كىذه مغالطة فادحة توحي بعجز ظاىر عن
قراءة التاريخ اإلنساين إذ كاف الشرؽ حينئذ يرفل بالصحة الفكرية كالنهضة الثقافية كاغبرية السياسية .وبق
للغرب أف يغض الطرؼ عن شطر كبة من ماضيو ال سيما عصور ؿباكم التفتيش كما أدراؾ ما ؿباكم
التفتيش؟ أما ىنا يف الشرؽ فال وبق للباحثني اإلعراض عن ماضيهم كلو حبكم النواقص فيو فالزلل طبيعة
بشرية كمن اغبكمة التعامل الواعي مر الرتاث اإلنساين كتوجيو الدراسات كبوه بغية تأصيل اغباضر
كتوجيو اؼبسار .ىذه كظيفة مهمة للمتخصصني يف الفكر الرتبوم فجمير األمم تعتل بعلمائها كي
يقتدم األبناء بعبقريتهم كيقتفوا أثرىم يف العطاء العلمي.
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يقدـ الفكر الرتبوم صورة متناىية الدقة عن تعقيدات اكتنفت اؼبسةة الرتبوية عا كمضات
تارىبية تدؿ على تنوعها ،كتطورىا ،كأعالمها ،كعقباهتا ،كآفاقها .إف دراسة اؼبعطيات التارىبية الستيحاء
اغبكمة كاستخراج اػباات النافعة من أىم كسائل صقل العقلية الرتبوية ،كتوسير الذاكرة اإلنسانية .كألف
الكماؿ مفقود يف كل حاؿ من األحواؿ البشرية فإف السعي ال يتوقف حبثا عن العلم كمسائلو فضال عن
ترقية العقل كالذكؽ كمواكبة عملية توسير الثقافة.
للرتبية كظيفة بالغة األنبية يف حياة صبير اجملتمعات ككافة األمم ،فهي عماد تطورىا كرقيها ،كىي
اؼبعنية بتنمية شخصية الفرد على كبو يبكنو من النمو اؼبتوازف اؼبتكامل مر ذاتو ،كتعينو على التكيف
االهبا مر ؾبتمعو ليساىم بدكر فاعل يف بناء اجملتمر (حبرم ،قطيشاتََِٗ ،ـ ،ص ُُ.)ُِ -
إف عودتنا إم تراثنا الرتبوم اإلسالمي تشعرنا أننا ال نبدأ نشاطنا من فراغ ككأننا عالة على الغة كإمبا نبل
أجياؿ أمتنا عا ثقافة أصيلة كبذلك تزداد ثقتنا بأنفسنا (النقيب ََِْ ،ـ .)ٔٗ ،يتعني علينا أف نظل
ـبلصني لقديبنا ما استطعنا ،فنلتمس خةه ،كقبلو ما فيو من ؿباسن (انظرُّ نصار ،ُٗٗٔ ،ص ٔٔ)
كنعاًف برفق كحكمة االختالؿ كاالكبراؼ كإال مل نستفد من معطيات التاريخ الزاخر بالعا كالعظات.
أدرؾ فالسفة الرتبية أنبية العناية بالفكر عموما كنادكا بضركرة تنميتو كاستثمار شبراتو .يقوؿ
الفيلسوؼ الايطاين برتراند رسل (َُُِٕٖٕٗ -ـ) "إف الفكر عظيم كسرير كحر ،إنو نور يضئ
الدنيا ،كىو الدعامة األكم يف ؾبد اإلنساف" .كقاؿ دكر كاًن "أعتقد أنو بدراستنا اؼباضي باعتناء فقا،
يبكننا أف نستبق اؼبستقبل كنفهم اغباضر ،كبالتاع يكوف تاريخ التعليم أفضل مدرسة تربوية" (اػبورم،
ص ِ ) .كىكذا ،يبثل الفكر الرتبوم األداة األساسية لتنمية اجملتمر كربديثو عا ربسني عقليات الناس
كفبارساهتم (أحرشاكََُِ ،ـ ،ص ُٕٓ) .كمن جانب آخر يقوؿ نورماف فنسنت نيل إف "ما يستطير
العقل فهمو كتصديقو يستطير ربقيقو" (النعيميََِٕ ،ـ) ،كىذا من شأنو أف يفتح آفاؽ اإلبداع
العلمي.
كتب توماس كارليل عن األبطاؿ كالبطولة يف التاريخ فقاؿ "إف تاريخ العامل ليس إال سةة الرجاؿ
العظماء" كمهما يكن األمر فإف حياة الركاد من الذكور كاإلناث ذات أثر عظيم يف مسةة الرتبية بل
اغبياة الفكرية عموما .لقد لعب الشافعي دكرا مهما يف بلورة الفكر اإلسالمي القانوين ( Shāfi’ī,
 )2010فهو الذم قاـ بتدكين أصوؿ الفقو كصبر كنظم كأصل موضوعات ىذا العلم .قاؿ برككلماف
(بدكف تاريخ) "يعد الشافعي مؤسس علم أصوؿ الفقو ،الذم يرسم اؼبناىا كينظمها باستخراج األحكاـ
من أدلتو ،كوبرر طرؽ االجتهاد كاالستنباط" (ص ِّٗ) ،ال يتفق الشيعة مر أىل السنة يف أف الشافعي
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لو فضل السبق يف تدكين علم أصوؿ الفقو فالشيعة يركف أهنم أكؿ من أضاؼ ىذا العلم للثقافة
اإلسالمية (القزكيلُٖٗٔ ،ـ ،ص ُِْ).
يعاين العامل العر اليوـ من ندرة األفكار األصيلة كما يرل ادكارد سعيد (ُٔٗٗـ) فعاؼبنا مازاؿ
يقوـ بالنسخ اؼبباشر الذم ال صلة لو خبصوصياتنا كينطلق من منطلقات منفصلة عن ىويتنا .قاؿ ادكارد
سع يد "كؽبذا أعتقد أننا مل ننل قسطنا بعد من سةكرة التنوير كالتحرر باؼبعىن الفكرم .كأعتقد أف اللوـ
يقر على اؼبثقفني إذ ليس بوسعنا أف ننحي بالالئمة على اإلمايالية أك الصهيونية" (ص ُّْ) .كؽبذا
كجب أف نفهم ىويتنا من كحي تراثنا ككاقعنا كتطلعاتنا كنبا فيها إبداعاتنا كهنتدم إم غاياتنا مث نفتح
أعيننا على من حولنا لنأخذ اؼبفيد كبذلك سبتد عملية التنوير كتستويف شركطها كيتم بلوغ الغايات.
الدراسات السابقة
ناقشػػت دراسػػة الػػدقر (ََِٗـ) حيػػاة الشػػافعي كأبػػرزت فضػػلو ،منػػذ كلػػد إم أف كافػػاه األجػػل.
كعػػرض الباحػػا مػػا نقػػل مػػن شػػهادة كبػػار العلمػػاء يف ـبتلػػف اؼبػػذاىب كالنحػػل مؤكػػدة مكانتػػو الفريػػدة،
ش ػػارحة عظ ػػيم ص ػػفاتو اػبلقي ػػة .ش ػػرحت الدراس ػػة حي ػػاة الش ػػافعي يف س ػػبعة فص ػػوؿ .ب ػػدأ الباح ػػا بعص ػػر
الشػػافعي كمولػػده كنشػػأتو .مث نػػاقش أىػػم رحػػالت الشػػافعي العلميػػة .كعرضػػت الدراسػػة أسػػلوب اؼبنػػاظرة
كطريقػػة مػػن طػػرؽ الشػػافعي يف تدريسػػو لتالميػػذه .ربػػدث الباحػػا عػػن حلػػم الشػػافعي كخفػػض صػػوتو يف
اؼبنػاظرة ،كنبلػو يف اؼبنػاظرة كظبػو ركحػو .كأكػد الباحػا بػأف مقيػاس تقػديره ؼبن ً
ػاظره لػيس حبيلػو كأحابيلػو ،كال
بوفرة علمو كال جبهارة صػوتو ،كشػططو يف القػوؿ ،كإمبػا بإنصػافو كرغبتػو بػاغبق كاسػتجابتو للحجػة كالػدليل.
جػػاءت الدراسػػة بأمثلػػة مػػن منػػاظرات الشػػافعي .كنػػاقش الباحػػا أدب كشػػعر الشػػافعي ،كخػػتم الباحػػا
دراستو حبكم الشافعي كأدعيتو ككلماتو.
ىػدفت دراسػة أبػو شوشػة (ََِٖـ) إم التعػرؼ علػى أىػم القضػايا الرتبويػة اؼبتضػمنة علػى عػدد
م ػػن مص ػػادر اؼب ػػذىب الش ػػافعي ،كمعرف ػػة م ػػدل إمكاني ػػة االس ػػتفادة م ػػن الفك ػػر الرتب ػػوم لفقه ػػاء اؼب ػػذىب
الشػافعي يف ؾبػػاؿ الرتبيػة يف العصػػر اغبػاع .اسػػتخدـ الباحػػا يف دراسػتو الراىنػػة اؼبػنها التػػارىبي ،كأسػػلوب
ربليل احملتول .كقد خصص الباحا سبعة فصوؿ من فصوؿ الدراسة لعرض قضايا الرتبية اليت أسفر عنهػا
ربليػػل مصػػادر اؼبػػذىب الشػػافعي ؿبػػل الدراسػػة .توصػػلت الدراسػػة إم نتػػائا عديػػدة منه ػػاُّ أعلػػى فقهػػاء
اؼبذىب الشافعي من قيمة العلم كالعلماء مؤكػدين فضػل العلػم كأنبيػة االشػتغاؿ بػو كقػالوا بػأف طلػب العلػم
عبادة تفوؽ منزلتهػا منزلػة النوافػل مػن العبػادات .مل ينػتقص فقهػاء اؼبػذىب الشػافعي قػدر العلػوـ الطبيعيػة،
بػػل جعل ػوا دراسػػتها مػػن فػػركض الكفايػػة ،كمػػا مل وبقػػركا اغبػػرؼ كالصػػناعات كعػػدكا تعليمهػػا مػػن فػػركض
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الكفاية أيضا .اىػتم فقهػاء اؼبػذىب الشػافعي بقضػية التػأليف العلمػي ككضػعوا لػو مػن الضػوابا مػا يتضػمن
ربقيػػق اؽبػػدؼ منػػو كاؼبتمثػػل يف توسػػير دائػػرة معػػارؼ العػ ً
ػامل .أكػػد فقهػػاء مػػذىب الشػػافعي أنبيػػة التقػػوًن
اؼبسػتمر للطػالب حػ يقػف اؼبعلػػم أكال بػأكؿ علػػى مػدل تقػدمهم كمسػػتول تعلػيمهم .أقػػر فقهػاء اؼبػػذىب
الشافعي بأنبية اختيار اؼبعلم لطريقة التدريس اليت تتناسب مر قدرات اؼبتعلمني كطبيعة اؼبادة الدراسية.
كيف دراسة ملك كأبوطالب (ُٖٗٗـ) اؼبوسعة عن السبق الرتبوم يف فكر الشافعي توصلت الدراسة
إم اآليتُّ أكالُّ إف الكاتبني يف ميداف الرتبية مل يفردكا للشافعي كتبا متخصصة يف اجملاؿ الرتبوم تاز
أفكاره كتبني آراءه ،كمل سبتد أيدم الباحثني إم الكثة من كنوزه العلمية ،كاليت مازالت حبيسة كتبو أك
مبثوثة يف سةتو كترصبتو .ثانياُّ قبح الشافعي قباحا كبةا يف أف يتخذ من الشعر مادة ثرية ىبدـ هبا غرضو
الرتبوم فجاء ديوانو الشعرم صورة صادقة كتعبةا كاقعيا عن ذبربتو الرتبوية .ثالثاُّ كانت نظريات الشافعي
كأفكاره الرتبوية نااسا ىاديا كمنطلقا قيما لركاد الرتبية من بعده يقتبسوف منو ،كالغزاع كابن خلدكف كابن
صباعة كغةىم ح كاف ىؤالء امتدادا طبيعيا لفكره الرتبوم ،ككثةا ما كانت أفكارىم ؾبرد صدل آلراء
الشافعي .رابعاُّ تقوـ فلسفة الرتبية عند الشافعي على أساس أف العلم النافر ىو الذم يستطير أف وبقق
السعادة كاالستقرار لإلنساف كأف العلم يف نظره عبادة .خامساُّ آراء الشافعي كأفكاره الرتبوية ليست
كليدة دراسات يف الفلسفة أك يف علم الكالـ كما أهنا ليست ترديدا لفكر قدًن شرقي أك غر كإمبا ىي
اقتباس من مشكاة النبوة من القرآف كالسنة لذلك جاءت فكرا إسالميا صافيا .سادساُّ الوضوح الكامل
مر اإلهباز غة اؼبخل نبا السمة الغالبة على كل آراء الشافعي يف اجملاؿ الرتبوم .سابعاُّ بالغة الشافعي
كقدرتو الفائقة على اإلهباز تتطلب فبن تصدل لشرح أقوالو أف يعمد إم اإلسهاب كالتوسر لكي وبيا
بكل ما يف كلماتو من معاين باستيعاب ككضوح .كمن تػوصػيػات الدراسةُّ أكالُّ النصوص الشعرية كالنثرية
اليت يبكن أف زبتار م ن تراث الشافعي ينبغي أف تدرس يف اؼبراحل التعليمية اؼبختلفة ،كأف وبرص
القائموف على شؤكف التعليم كأف يقركىا حفظا كتعليما فإهنا مر دكرىا يف الرتبية تنمى ملكة اغبفظ
كتكسب األدب الرفير يف التعبة كتعطي القدرة على األداء كقدرة على العارضة ،كما أهنا أصوؿ فقو
كتربية كقانوف كسياسة كاقتصاد كاجتماع .ثانياُّ إف من األمانة العلمية أف يكتب تاريخ الفكر الرتبوم
كتطوره مر أبراز الركاد األكائل الذين أسسوا اغبركة الفكرية كالرتبوية ؼبن جاء بعدىم من أمثاؿ الشافعي.
ىدفت دراسة صاٌف (ُّٖٗـ) إم دراسة شعر الشافعي من الناحية الفنية .بدأ الباحا دراستو
بسرد السةة العملية كاؼبسةة العلمية للشافعي .تضمنت الدراسة على طبسة أبواب ففي الباب األكؿ
ربدث الباحا عن اإلسالـ كالشعر ،كناقش يف الباب الثاين األخالؽ كالشعر ،كذكر يف الباب الثالا
بعض اعبواب الرتبوية يف شعر الشافعي من مثلُّ الرحلة يف سبيل الشعر ،كالعلم كالعلماء...أما يف الباب
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الرابر كاػبامس ربدث الباحا عن شاعرية الشافعي .كأشار الباحا إم أف الشافعي يرسم منهاجا
للتدريس ،كيوظفو لتحمل مسؤكلية نقل الرتاث الفكرم كاغبضارم لألجياؿ الالحقة؛ كبذلك يضر بني
يدم طالب العلم ما يساعده على اكتساب اؼبعرفة كربصيل العلوـ؛ من خالؿ القدرات كاؼبيوؿ اليت
تتوفر يف طالب العلم؛ كبذلك يؤكد الشافعي على التنشئة اؼبنهجية السليمة .كىنا ياز تبصر الشافعي
بقضايا منهجية ىي يف اغبقيقة من صميم اإلعداد الرتبوم كالتنشئة اليت على أسس ذات نزعة علمية ،يف
كضر اؼبؤشرات اليت تتحكم فيها ظركؼ اجملتمر آنذاؾ كحاجاتو .فقد اشرتط الشافعي ستة عناصر
للعملية التعليمية الصحيحة يف إقامة منهجو التدريسي ،كىي الذكاء ..اغبرص ..االجتهاد ..البلغة..
صحبة أستاذ ..مضافا إليها عنصر الزمن .كىذه العناصر أكد عليها علم النفس الرتبوم اغبديا (صاٌف،
ُّٖٗ ،ص ُُِ).

كيف دراسة أكاديبية موسعة لألستاذة فاطمة ؿبمد السيد علي (ُُٖٗـ) ربت عنواف الفكر الرتبوم
عند اإلماـ الشافعي قدمتها الباحثة لكلية الرتبية بشبني الكوـ يف جامعة اؼبنوفية للحصوؿ على درجة
ربدثت الباحثة يف الفصل األكؿ عن ِ
اؼباجستة يف أصوؿ الرتبيةَّ .
الرتبية كدبا أف
االذباه الفقهي يف َّ

اإلسالـ منها حياة فإف الباحثة أكدت على كجود عالقة كثيقة بني الفقو كأصولو كبني الرتبية .يف
الفصل الثَّاين كاف اغبديا عن عصر اإلماـ الشافعي من الناحية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
َّ
ليتحدث عن اإلماـ من حيا مولده كنشأتو كفقهو كشيوخو
كالنفسية كالثقافية .كجاء الفصل الثَّالا
الرابر كاف اغبديا عن مصادر ً
الرتبوم اإلسالمي كموقف اإلماـ منها كيف
الفكر َّ
كطالبو .يف الفصل َّ
ىذا الفصل كضَّحت الباحثة مصادر ً
الفكر الرتبوم عند اإلماـ كىي كاآليتُّ القرآف الكرًن ،كالسنة
النبوية ،كاإلصباع ،كالقياس .كيف الفصل اػبامس كاف اغبديا يدكر عن الفكر الرتبوم عند اإلماـ
فتحدثت الباحثة عن فلسفة الرتبية كأىدافها كمناىا التعليم كطرؽ التدريس كمراحل التعليم كإعداد
اؼبعلم .كيف الفصل الس ادس فلقد قامت الباحثة بدراسة مقارنة إذ خصصت الفصل بأكملو للحديا
عن الفكر الرتبوم الرأظباع ،كالشيوعي مث قارنت اؼبدرستني بالفكر الرتبوم العر كالفكر الرتبوم عند
اإلماـ الشافعي .جاء الفصل األخة كالعادة يف معظم الدراسات األكاديبية ليضر الباحا توصياتو بعد
أف يلخص أىم نتائا الدراسة.
محاور الدراسة
المحور األول :التكوين الفكري
عاش الشافعي يف العصر العباسي األكؿ حيا كانت اػبالفة اإلسالمية قوية األركاف سبوج فيها
التيارات العلمية كأخذت العلوـ النقلية كالعقلية تزدىر ربصيال كتعليما كتأليفا .نشأ الشافعي فقةان ،يف
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أسرة رقيقة اغباؿ ،يف مدينة عسقالف بقرية غزة يف فلسطني حرسها امح .مثلو مثل آالؼ العلماء كجد يف
الكتاتيب بداية حسنة للولوج لعامل اؼبعرفة.
ذكر الذى بعض اؼبواقف الرتبوية اؽبامة يف طفولة الشافعي منها كما يقوؿ عن نفسوُّ " كنت
يتيما يف حجر أمي كمل يكن ؽبا ما تعطيل للمعلم ككاف اؼبعلم قد رضي مل أف أقوـ على الصبياف إذا
غاب كأخفف عنو" .كعن الشافعي قاؿُّ كنت أكتب يف األكتاؼ كالعظاـ ككنت أذىب إم الديواف
فاستوىب الظهور فأكتب فيها ...كانت هنميت يف الرمي كطلب العلم فنلت من الرمي ح كنت أصيب
من عشرة عشرة  ...حفظت القرآف كأنا ابن سبر سنني كحفظت اؼبوطأ كأنا ابن عشر" (الذى  ،ج
َُ ،ص ُُ ،باختصار).
كحصل منو على مسلم بن خالد الزقبي كغةه من أئمة
"فلما أخذ الشافعي رضبو امح يف الفقو ٌ
حصل رحل إم اؼبدينة قاصدان األخذ عن مالك بن أنس ،كأكرمو مالك كعاملو لنسبو كعلمو
مكة ما ٌ

كفهمو كعقلو كأدبو دبا ىو الالئق هبما ،كقرأ اؼبوطأ على مالك حفظان فأعجبتو قراءتو ،فكاف مالك
يستزيده من القراءة إلعجابو من قراءتو ،كالزـ مالكان فقاؿ لوُّ اتق امح فإنو سيكوف لك شأف" (النوكم،
جُ ،ص ٗٔ) .إف قصص الشافعي عن رحلتو يف طلب العلم يتجلى فيها جالؿ العلم كالعلماء
(يونسََُِ ،ـ ،ص ّٓ) فرغم بلوغ الشافعي مرتبة اإلفتاء إذ أذف لو شيخو مسلم بن خالد الزقبي
بذلك إال أنو كاصل طلب العلم (عليََُِ ،ـ ،ص ِّٖ) على يد مالك بن أنس يف اؼبدينة كؿبمد
بن اغبسن يف العراؽ.
إف اؼبتتبر غبياة الشافعي يبكن أف يستنبا صبلة عوامل ثقافية لعبت دكرا حاظبا يف تشكيل
شخصيتو ،كتكوين عقليتو ،كبلورة مستقبلو .فيما يلي طائفة من تلك العوامل ُّ
ُ) كانت كالدتو ؿببة للعلم كربا كلدىا على طلبو.
ِ) حرص الشافعي على اكتشاؼ كتنمية طاقاتو كمواىبو كعمد إم كل الوسائل اؼبتاحة لتطوير
ثقافتو.
ّ) ترعرع الشَّافًعي كعادة العرب يف كنف الطَّبيعة فعاش زمنا طويال يف قبيلة يى ىذيٍل يعب من أدهبا

كمعارفها.
ْ) عصر الشافًعي ىو العصر َّ
الذى َّ
للدكلة العبَّاسية حيا األمن كاالستقرار كما كاف اػبلفاء
يش ِجعوف العلماء يف ش اؼبيادين كوبثوهنم على اؼبزيد من اإلبداع كالعطاء.
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ً
صغر
َّد الشافعي ىدفو منذ ال ِ
ٓ) كضوح رؤية الشافعي ألىدافو من أسباب تفوقو العلمي إذ ىحد ى
صصان يف ً
الفقو.
كذلك بأف يكوف يمتخ ِ
الزقبي كمالك بن أنس كؿبمد بن اغبسن كككير بن اعبراح كغةىم
ٔ) قاـ كل من مسلم بن خالد ٌ
بإعداد الشافعي إعدادان يليق ً
بعامل يهدؼ إم خدمة ال ِدين كاؼبسلمني .مل يكن الزقبي ؾبرد فقيو بل كاف
مربيا كمرشدا للشافعي عالكة على كونو معلما كقاؿ الشافعي عن مالك معلمي كعنو أخذت العلم،
كقاؿ عن ؿبمد بن اغبسن "كإين ألعرؼ األستاذية علي ؼبالك مث حملمد بن اغبسن (القواظبيََِّ ،ـ،

ُٓ.)ٕٓ ،ُٔ ،
ٕ) الِرحالت العًٍل ًمية إم العراؽ كاػباات ال ِسياسية يف اليمن كال فدركس العًٍل ًميَّة يف اؼبدينة اؼبنورة كمصر
كعمقت عالقاتو مر العلماء كمر طالب العلم.
كسعت مدا ًركو ،ىك َّ
َّ
علوموَّ ،
رسخت ى
ٖ) أخذ الشَّافعي عيلومان متنوعة كصبر بينها كاستفاد من منها احمل ِدثني يف قبوؿ الِركايات (ملك،
الكندرمََِٔ ،ـ ،ص ُٖٔ ،باختصار) .ككاف يسة اللياع مسافرا حبثا عن حديا نبوم شريف.
ٗ) كانت اؼبناظرات تصقل فكر الشافعي كتوسر مداه .يكصف عصر الشافعي بأنو عصر اؼبناظرات
اؼبثمرة (القواظبيََِّ ،ـ ،ص ّّ).

َُ) التدريس يف مكة كالعراؽ كمصر ( The Columbia Encyclopedia, 2009, p.

 )44183بلور يف ذىنو نظرية تربوية منبثقة من كحي الواقر كأساسيات الدين .قاؿ أحد طالب
الشافعي "ما رأيت ؾبلسان قا أنبل من ؾبلس الشافعي كاف وبضره أىل اغبديا كأىل الفقو كأىل الشعر

ككاف يأتيو كبار أىل اللغة كالشعر فكل يتكلم منو" (النوكمُٗٗٔ ،ـ ،جُ .)ٕٖ ،كذكر ياقوت
اغبموم يف معجم األدباء "كاف الشافعي رضبو اللػو هبلس يف حلقتو إذا صلى الصبح فيجيئو أىل
القرآف ،فإذا طلعت الشمس قاموا كجاء أىل اغبديا فيسألونو تفسةه كمعانيو ،فإذا ارتفعت الشمس
قاموا فاستوت اغبلقة للمذاكرة كالنظر ،فإذا ارتفر الضحى تفرقوا ،كجاء أىل العربية كالعركض كالنحو
كالشعر ،فال يزالوف إم قرب انتصاؼ النهار ،مث ينصرؼ".
ُُ) اإليباف الراسخ بأف االجتهاد سبيل الرشاد كاإلصابة ،كأف التقليد األعمى أساس الفساد كالغفلة.
المحور الثاني :أفكار الشافعي في التربية
تقوـ العملية التعليمية على عدة دعائم أنبهاُّ اؼبتعلم كاؼبعلم كاؼبنها ككسيلة التعلم كاإلشراؼ
اإلدارم على العملية التعليمية كىذه الدعائم متضامنة ىي األصل يف قباح كل عملية تربوية كمن مث قبد
الشافعي قد تناكؿ الكثة من تلك الدعائم عا إشارات موجزة كمتفرقة يف نتاجو العلمي .فيما يلي
شواىد تثبت صحة ما سبق تأصيلو.
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لعل أكؿ كأىم فائدة يبكن استنباطها من اإلماـ البحا عن اغبقيقة كحب العلم كرفر مكانة
العلماء .اعتا الشافعي طلب العلم طريق السعادة كأعظم عبادة فلواله مل يعرؼ اإلنساف اغبق من
اؿ"طىلىب العًٍل ًم أىفٍ ً
صالىًة النَّافلى ًة" .كقاؿ أيضانُّ "من أراد ال فدنيا فعليو
ى
ض يل م ٍن ى
الباطل .كيف ىذا اؼبساؽ قى ى ي
بالعًلم كمن أراد اآلخرة فعليو بالعًلم" .كمن منظور الشافعي "العامل يسأؿ عما يعلم كعما ال يعلم ،فيثبت
ما يعلم كيتعلم ما ال يعلم .كاعباىل يأنف من التعليم كيأنف من التعلم" (الذى  ،تاريخ اإلسالـ،
جُْ ،ص ِّٔ)  .كضر الشافعي العلماء يف طليعة اجملتمر فهم مصابيحو ككاف يقوؿ ال ينبغي ألحد
أف يسكن بلدة ليس فيها عامل كال طبيب (التميميََُِ ،ـ ،ص ُْٓ) .كألف العلم عميق حبره
طالب الشافعي بأخذ طرؼ من اؼبعارؼ (فخذكا من كل شيء أحسنو) لتنوير الثقافة كما أنو أشار إم أف
التوسر يف العلم كالتخصص فيو يكشف لإلنساف مدل جهلو فيتواضر كيزداد تعلما .معظم اؼبأثورات
الواردة على لساف الشافعي تصب يف باب سبجيد العلم كالرتبية اغبديثة تعتا القيادة الفكرية القائمة على
ؿببة العلم من أىم ركائز الشخصية .إف ؿببة العلم ( )Razik & Swanson, 2000عماد اغبياة
اؼبنتجة فإف اؼبعرفة الصحيحة من اؼبفرتض أف تقود لتطبيقات سليمة.
كيف إشارة إم الفركؽ الفردية ،كاغبض على طلب العلم ،كاالعتصاـ باإلخالص ،قاؿ الشافعي
" كالناس يف العلم طبقات ،موقعهم من العلم بقدر درجاهتم يف العلم بو .فحق على طلبة العلم بلوغ
و
عارض دكف طلبو ،كإخالص النية مح يف
غاية جهدىم يف االستكثار من علمو ،كالصا على كل
استدراؾ علموُّ نصان كاستنباطا ،كالرغبة إم امح يف العوف عليو ،فإنو ال يدرؾ خة إال بعونو" (الرسالة،
ص ِ) .كيف نفس الكتاب حذر من التقليد فقاؿ "كبالتقليد أغفل من أغفل منهم ،كامح يغفر لنا كؽبم"
( صٔ) .كيف ؾباؿ شركط طلب العًلم قاؿُّ
أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ العل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم إال بس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػتة

س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأنبيك ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تفص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيلها ببي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

ذكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص كاجتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد كبػيٍلغى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحبة أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ كط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ زمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

تلك أركاف عملية التعليم ال يبكن حبػاؿ مػن األحػواؿ التخلػي عػن ركػن منهػا .يػرل الشػافعي أف اإلنسػاف ال
يولد عاؼبػا بػالتعلم ىػو الػذم ينمػي الػذكاء كيرتقػي بػالطبر اإلنسػاين .قػاؿ الشػافعي "الطَّبػر أرض ،كالعلػم بػذر
كتفرعػت معانيػو" (البغػدادمُٖٗٗ ،ـ).
كال يكوف العلػم إال بالطَّلػب ،فػإذا كػاف الطَّبػر مػاثالن ىزكػا ريػر العلػم َّ
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كألف اؼبعلم من أركػاف العمليػة التعليميػة فػإف الطالػب الػذم يعتمػد كليػة علػى مطالعػة الكتػب يضػل الطريػق
لقػػوؿ الشػػافعي "مػػن تفقػػو مػػن بطػػوف الكتػػب ضػػير األحكػػاـ" .قػػاؿ عبػػدالقادر مػػايو (َََِـ) يف تعليقػػو
علػػى ديػواف الشػػافعي أف البلغػػة بالغػػة القػػوؿ كحكمتػػو (ص ُّٔ) كلكػػن الصػػحيح أف البلغػػة ىنػػا ال صػػلة
ؽبا بذلك بل اؼبراد امتالؾ قوت اليوـ كاغبد األدىن للعيش .كقػد تػرد كلمػة البلغػة يف اإلطػار التعليمػي دبعػىن
الراتػػب للمعلػػم أك اؼبػػتعلم كمػػن مرادفاهتػػا اعبامكيػػة كالعلوفػػة كاعبيعػػل ،كاعبعالػػة ،كاعبرايػػة ،كاؼبعيشػػة ،كاؼبعلػػوـ
ص ػػلة ،كال ػِرزؽ ،كاؼبرتَّػػب .كاغب ػػرص كاالجته ػػاد كط ػػوؿ زم ػػاف م ػػن أرك ػػاف ال ػػتعلم كحي ػػاة
(صبعه ػػا اؼبع ػػاليم) ،كال ِ
الشافعي ترصبة عملية لشركط طالب العلم.

كيف ؾبػػاؿ إعػػداد اؼبعلػػم فحسػػن اػبلػػق حياتػػو ،كشػػعاره ،كال يبكػػن بلػػوغ الغايػػة مػػن غػػةه مػػن منظػػور
الشػػافعي .يػػوجز الشػػافعي رؤيتػػو يف نصػػيحة نفيسػػة يبكػػن اعتبارىػػا مػػن ركائػػر تراثنػػا الرتبػػوم كمػػن جوامػػر
الكلػػم العػػر  .ركل البغػػدادم (ُٕٗٗـ) "أدخػػل الشػػافعي يومػان إم بعػػض حجػػر ىػػاركف الرشػػيد يسػػتأذف
عل ػػى أم ػػة اؼب ػػؤمنني كمع ػػو س ػراج اػب ػػادـ فأقع ػػده عن ػػد أ عب ػػد الص ػػمد م ػػؤدب أكالد الرش ػػيد فق ػػاؿ سػ ػراج
للشػػافعيُّ يػػا أبػػا عبػػد امح ىػػؤالء أكالد أمػػة اؼبػػؤمنني كىػػذا مػػؤدهبم فلػػو أكصػػيتو هبػػم .فأقبػػل علػػى أ عبػػد
الصػػمد فقػػاؿ لػػوُّ لػػيكن أكؿ مػػا تبػػدأ بػػو مػػن إصػػالح أكالد أم ػة اؼبػػؤمنني إصػػالحك نفسػػك فػػإف أعيػػنهم
معقػػودة فيػػك فاغبسػػن عنػػدىم مػػا تستحسػػنو كالقبػػيح عنػػدىم مػا تركتػػو علمهػػم كتػػاب امح كال تكػػرىم عليػػو
فيملػوا كال تػػرتكهم فيهجػػركه مث ركىػػم مػػن الشػػعر أعفػػو كمػػن اغبػػديا أشػػرفو كال زبػػرجنهم مػػن علػػم إم غػػةه

ح ػ وبكمػػوه فػػإف ازدحػػاـ الكػػالـ يف السػػمر مضػػلة للسػػمر" (جّ ،ص َْْ ،انظػػر األصػػفهاين حليػػة
األكلياء) .كضر الشافعي يف كلمات قليلة سر قػوة اؼبعلػم اؼبتفػوؽ؛ القػدكة اغبسػنة ،توجيػو اؼبػتعلم برفػق كبػو
القػػرآف الكػػرًن كالعلػػوـ النافعػػة ،كالتػػدرج يف التعلػػيم ،كإهبػػاز التوجيهػػات .لقػػد كػػاف الشػػافعي يتػػوخى مؤاخػػاة
الطلبػػة كالرفػػق هبػػم كالتػػودد إلػػيهم فكػػاف معركفػػا دببالغتػػو يف الشػػفقة علػػى اؼبتعلمػػني كالنصػػيحة ؽبػػم (النػػوكم،

جُ ،ص َٕ) ككاف يزكر طالبو كزيارتو ألضبد بن حنبل كؿبمد بن اغبكم.
أشارت فاطمة ؿبمد علي (ُُٖٗـ) إم أ ٌف فلسفة الشافعي يف تربية الفرد تقوـ على ربقيق
التَّكامل من خالؿ اآليتُّ
الرتكيز على العلم كتعليمو مر مراعاة الفركؽ الفردية.
َّ )1
 )2االىتماـ باللفغة العربيَّة.
بالرتبية العقلية كاػبلقية كاعبسمية.
 )3االىتماـ َّ
استقر يف مصر.
 )4مراعاة طبيعة اجملتمر ككاقعو اؼبعاصر فالشافعي َّ
غة بعض اجتهاداتو عندما َّ
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كعلى صعيد الرتبية االجتماعية كالصاٌف العاـ ،أكم الشافعي أنبية كال للصداقة كىذا دليل على
كعي اجتماعي متقدـ .طالب الشافعي الصديق باالعتداؿ يف ـبالطة الناس حيا قاؿ إف "االنبساط
إم الناس ؾبلبة لقرناء السوء كاالنقباض عنهم مكسبة للعداكة فكن بني اؼبنقبض كاؼبنبسا" كىنا يرسى
الشافعي أساس التوسا بني القبض كالبسا يف التعامالت اإلنسانية .كيف أثر الصحبة قاؿ "عاشر كراـ
الناس تعش كريبان كال تعاشر اللئاـ فتنسب إم اللؤـ" (النوكمُٗٗٔ ،ـ ،جُ ،ص ٕٕ) .يؤمن الشافعي
أف الصداقة ضركرة حياتيةُّ
ً
كؽ ص ػ ػ ػ ػ ً
ػاد يؽ الٍو ٍع ػ ػ ػ ػ ًػد مٍن ً
صػ ػ ػ ػ ػ ىفا
ص ػ ػ ػ ػػد ه
ص ػ ػ ػ ػ يػد ه ى
يق ى
ى
ي
ى

ػالـ ىعلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فدنٍػيىا إذا ىملٍ يى يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػن ًهبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

إف اغبديا عن الصداقة كاألصدقاء ،كعن العالقات االجتماعية يشغل صدرا كاسعا من ديواف
الشافعي .كلعل مرد ذلك يعود إم اختالطو بالكثة من أصناؼ الناس على اختالؼ مشارهبم ،كتباين
طباعهم  ،يف ؿباكلة استشفاؼ مداخلهم .كقد ساعده يف ذلك دراستو أحواؿ الركاة ،كمدل كثوؽ
العلماء هبم ،كذلك من خالؿ صبعو كتصنيفو األحاديا النبوية .كلعل بعضا فبا نقرؤه يف الصداقة
كاألصدقاء يف ديواف الشافعي منتحل عليو ،انتحلو الركاة كيما يركج بني الناس لنسبو إم رجل جليل
مثل الشافعي .كالذم هبعلنا نشك يف صحة نسبو؛ التمادم يف انتزاع الثقة من األخواف كاألصحاب
كاألصدقاء ،كسوء الظن هبم ،كالطعن الصريح بسالمة نياهتم .كىي ظاىرة ؽبا خطورهتا باعتبارىا صادرة
عن رجل ال يقوؿ إال ما يؤمن بو ،كيهمو من أمر اؼبعارؼ كالناس كالوجوه النةة كاؼبطالر اؼبشرقة من تلك
الشرائح االجتماعية (صاٌف  ،ُّٖٗ ،ص َُْ.)ُُْ-
الصداقة َّ
الصػديق
فصػل القػوؿ يف خصػاؿ َّ
عامة َّ
فإف الشافعي يف شعره َّ
كألنبية موضوع َّ
خاصة كنثره َّ

الصػاٌف كقػ َّػرر َّ
الصػادؽ ىػػو الػػذم يغػػض الطَّػرؼ عػػن العث ػرات ،كوبفػػظ حػػق صػػاحبو يف اغبيػػاة
الصػديق َّ
أف َّ
َّ

احملرمػات ،كمػا يقػف الصػاحب مػر رفيقػو
كاؼبمات ،كييرافقو كيوافقو يف كل أم ور ييريده ما مل يكن األمػر مػن َّ
يف األزمػات .كمػن ًصػفتو حػب العلػم كغػػل الػنَّفس ،ككػػف األذل ،ككسػب اغبػالؿ ،كلػػبس التَّقػول ،كالثِقػػة
السػخاء ،كالتَّواضػر ،كاألمػر بػاؼبعركؼ كالنَّهػي عػن اؼبنكػر ،كاحملافظػة علػى حػدكد امح
بامح على كل حػاؿ ،ك َّ

الصػدر ،كبشاشػة الوجػو ،كخفػض اعبنػاحَّ .
كألف اإلنسػاف خطَّػاء فمػن كانػت
تعام ،كلني اعبانػب ،كرحابػة َّ
الصاحب اؼبقبوؿ الذم يبكن اختياره.
حسناتو أكثر من سيئاتو فهو َّ
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ك ػػاف الش ػػافعي يعل ػػم طالب ػػو كأص ػػحابو العل ػػم كالتحص ػػيل الدراس ػػي مقركن ػػا بتعل ػػيم مه ػػارات اغبي ػػاة
األخالقية .قاؿ الشافعي ذات يوـ ألحدىم يف نصيحة طويلة عػن الصػداقة جػاء يف مقػدمتهاُّ "إذا بلغػك
عػػن صػػديق لػػك مػػا تكرىػػو فإيػػاؾ أف تبػػادر بالعػػداكة كقطػػر الواليػػة ،فتكػػوف فبػػن أزاؿ يقينػػو بشػػك ،كلكػػن
ألقو كقل لوُّ بلغل عنك كذا ككذا ،كأجدر أف تسمى اؼببلغ ،فإف أنكر ذلػك فقػل لػوُّ أنػت أصػدؽ كأبػر،
كال تزيػػدف علػػى ذلػػك شػػيئان ( "...األصػػفهاينََِٗ ،ـ ،ص َُُٔ) كقػػاؿ "رضػػا النػػاس غايػػة ال تػػدرؾ،
فانظر ما فيو صالح نفسك يف أمر دينك كدنياؾ فالزمو".
شأنو شأف أم عامل مسلم كاف لألخالؽ نصيبا كاضحا يف تعاليم الشافعي فالغاية السامية
للرتبية هتذيب األخالؽ لرتسيخ دعائم العدؿ .قاؿ الشافعيُّ
كسةتو
قلبو ى ػػدل
إذا مل يزد علم الف
فبشره

َّ
أف

امح

أكاله

يساء

نقمػ ػ ػػة

عدالن
هبا

مثل

كأخالقػو
الذم

عبد

يحسنػػا
الوثنػػا

يف البيتني السابقني كضر الشافعي ىدؼ الرتبية اإلسالمية بإقامة العدؿ فالذم يقوـ بالقسا يعرؼ
حق ربو عليو ،كيعمد إم األخالؽ اغبسنة ليتعامل مر البشر .الرتبية بالعمل الصاٌف نعمة كبال عمل
نقمة كحجة على صاحبها .الرتبية النافعة تؤثر على كياف كجناف كأركاف اإلنساف فتهديو لصاٌف
األعماؿ كذبنبو اؼبهالك.
ال يستغل اغبصيف عن مراجعة الذات .كلعل فلسفة الشافعي الرتبوم مرتبطة ارتباطا كثيقا
بالبيتني التالينيُّ
سوانػا
عيب
لزمانًنا
كما
الزمانا
كلهم
اس
يعيب
َّ
ه
ي
النَّ ي
إًذان ىجانا
الزما يف
نطق
كلو
فينا
العيب
زمانىنا
عيب
ى
ك ي
نى ي
خػػة مػػا يبكػػن أف نقدمػػو للناشػػئة اليػػوـ ىػػو أف النػػاجح ىػػو الػػذم يتوقػػف سبامػػا عػػن لػػوـ اآلخ ػرين
كاالبتعػاد عػن لعػب دكر الضػحية كاؼبظلػوـ ( )Covey, 2008, p. 23حػ ال لبسػر اؼبسػتقبل ككػي
ال نضػػحي دبص ػةنا .إف اػبطػػأ لػػيس يف العصػػر بػػل يف البشػػر .إننػػا يف الغالػػب األعػػم ال نػيػدين أنفسػػنا كال
كباسػػبها بانتظػػاـ كلكػػن نلػػوـ لألسػػف مػػن حولنػػا كقػػد نػػذمهم بانتظػػاـ ،كلػػو كػػاف بص ػرنا حديػػدا ألبص ػرنا
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تقص ػةنا أكال ،كسػػوء تػػدبةنا ثانيػػا .إف البصػػة ىػػو الػػذم وباسػػب نفسػػو قبػػل أف يعاتػػب غػػةه فمػػن أص ػلح
نفسػػو سػػهل امح دربػػو كسػػدد خطػػاه .كبنػػاءا علػػى مػػا سػػبق ،فػػإف مػػن أىػػم مفػػردات ربمػػل اؼبسػػئولية ؿباسػػبة
النفس كيف ىذه اؼبرحلػة يفكػر اؼبػرء بشػكل مسػتمر دبػا يبكػن أف يقػدـ كمػا اؼبيػادين الػيت يبكػن أف ىبػدـ هبػا
ككيف وبقق النجاح .من أىم مبادئ اغبياة ؿباسبة النفس لدفعها كبو اؼبزيد مػن االقبػاز ( Connors,
 .)R , Smith, T , & Hickman, 2004, p. 13, 64إف ربمػل اؼبسػئولية مػن أىػم
كاجبات كحقوؽ اإلنساف .قاؿ تعام "إً َّف اللٌػوى الى يػيغىيِػ يػر ىمػا بًىق ٍػووـ ىحػ َّ يػيغىيِػ يػركاٍ ىمػا بًأىنٍػ يف ًسػ ًه ٍم" (الرعػدُّ ُُ).
يبتلػػك كػػل فػػرد قػػدرة كإرادة لتهػػذيب نفسػػو علػػى مسػػتول الػػنفس ،كاالعتقػػاد ،كالفكػػر ،كالسػػلوؾ كال تنفػػر
االسػػتطاعة يف تغيػػة اؼبسػػتويات الثالثػػة (اؼبسػػتول الفكػػرم كالنفسػػي كالسػػلوكي) إذا مل تكػػن رغبػػة التغيػػة
صادقة ،كطرقها صحيحة .كبالعلم كاإلرادة كاإليباف يبكن بلوغ الغايات.
إف الشواىد السابقة كغةىا أكثر تثبت بأف نثر كشعر الشافعي يتضمن الكثة من اؼببادئ الرتبوية
(فلمبافُٖٖٗ ،ـ) النفسية كاالجتماعية كالدينية كالثقافية اليت ال زالت ذات قيمة يف حياتنا اليومية.
المحور الثالث :وسائل التربية
استخدـ الشافعي كسائل تربوية عديدة كعمل على تطبيقاهتا ،يقوؿ الشافعي ألحد تالميذه "يا
ربير ،لو أمكنل أين أطعمك العلم ألطعمتك" .كركل السبكي (ََِٗـ) " كاف الربير بطئ الفهم
فكرر الشافعي عليو مسألة كاحدة أربعني مرة فلم يفهم كقاـ من اجمللس حياء فدعاه الشافعي يف خلوة
ككرر عليو ح فهم ككانت الرحلة ىف كتب الشافعي إليو من اآلفاؽ كبو مائيت رجل كقد كاشفو الشافعي
بذلك حيا يقوؿ لو فيما ركل عنو أنت راكية كت " .ىكذا كاف صا الشافعي مر طالبو فتحققت
مطالبو كناؿ مبتغاه.
كعلػػى مسػػتول طلػػب العلػػم ،أكجػػز الشػػافعي القػػوؿ يف فوائػػد الرحلػػة يف طلػػب العلػػم يف بيتػػني مػػن
الشعر فقاؿ عن مكاسب السفرُّ
كسافر

تغرب عن األكطاف يف طلب العال
َّ
معيشػ وػة
كاكتساب
ىم،
تىػ ىففرج

كعلم،
ه
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ففي

األسفار

كآداب،
ه

طبس

كصحبة

فوائد
ماجػػد

كمن جهة أخرل ،كجد الشافعي اؼبنػاظرة كسػيلة عجيبػة لتوصػيل األفكػار كترسػيخها يف األذىػاف.
الغػػرض مػػن اؼبنػػاظرة عنػػد الشػػافعي البحػػا عػػن اغبقيقػػة ال كسػػب اؼبواقػػف ،كاالنتصػػار للػػنفس ،كإفحػػاـ
اػبص ػػم ،كاس ػػتعراض اؼبواى ػػب .ق ػػاؿ الش ػػافعي "كددت إذا ن ػػاظرت أح ػػدان أف يظه ػػر امح اغب ػػق عل ػػى يدي ػػو"
(النوكمُٗٗٔ ،ـ ،جُ " .)ٕ ،كقاؿُّ اؼبراء يف العلم يقسي القلب كيػورث الضػغائن (النػوكم ،جُ ،ص
ْٕ) .كقػػاؿ مػػا نػػاظرت أحػػدان قػػا علػػى الغلبػػة ،كيف ركايػػةُّ مػػا نػػاظرت أحػػدان قػػا إال علػػى النصػػيحة .كمػػن
آداب اؼبنػػاظرة مػػا قالػػو ابػػن الشػػافعيُّ "مػػا ظبعػػت أ نػػاظر أحػػدان قػػا فرفػػر صػػوتو" (النػػوكم ،جُ ،ص
ْٕ) .كقػاؿ الشػافعيُّ كددت إذا نػػاظرت أحػدان أف يظهػر امح اغبػػق علػى يديػو" (النػػوكمُٗٗٔ ،ـ ،جُ،
ٕ) .كألف االخ ػػتالؼ يف ال ػرأم ال يفسػػد لل ػػود قضػػية قبػػد الشػػافعي يف هنايػػة إحػػدل اؼبنػػاظرة يػػذكر هبػػذه
القاعػػدة الذىبيػػة فيقػػوؿ "أال يسػػتقيم أف نكػػوف إخوان ػان كإف مل نتفػػق يف مسػػألة" .عػػرؼ الشػػافعي أف اؼب ػراء
كاؼبماحكات الكالمية ال تصل إم خة بػل تقسػي القلػب ،كتضػير األكقػات ،كتفػوت الفػرص الثمينػة ؽبػذا
قبده يرفض ربويل اؼبناظرة إم حلبة تصارع فيوصي حبسن اػبلق خاصة ساعة اؼبناظرة فيقوؿُّ

يحب م ىكا ًرـ األ ً ً
ً
يب ىكأى ٍف أ ىيعابىا
أ ف ى ى ٍ
ىخالىؽ يج ٍهدم * ىكأى ٍكىرهي أى ٍف أىع ى
كيف ىذا السياؽ أيضا تتألق توجيهات الشافعي اليت قاؿ فيهاُّ
ًدبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اختىػلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف األىكائًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل كاألىك ً
اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر
ٍ
يى ى
ى ى
ً
يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان الى تيلً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فح ىكالى تي ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابًٍر
ىحل ى
ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن النف ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػت اللَّ ًطي ىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػة كالنَّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ًاد ٍر
ى
ىين قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍد غلبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن يػ ىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاخ ٍر
بىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأ ِ
ي ىى ٍ ي

ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػل ىك ًع ٍل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وم
ػت ذىا فى ٍ
إذىا ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يكٍنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ً
ً
ػاظر ًيف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يك و
وف
فىػنى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ ٍر ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػن تػينى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ي
ي ًفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد ىؾ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتىػ ىفاد بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالى امتًنى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ػاف
ى
ٍ
ى
ي
ػاؾ اللَّ يجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ىج ىكىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػن يػيىرائػً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ىكإىيَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

"قي ػػل للش ػػافعيُّ أخان ػػا ع ػػن العق ػػل يول ػػد ب ػػو اؼب ػػرء؟ فق ػػاؿُّ ال كلكن ػػو يلق ػػح م ػػن ؾبالس ػػة الرج ػػاؿ
كمناظرة الناس" .إف اؼبناقشات الرصينة ،كاغبوارات اؽبادفة ذات قيمة رفيعة يف عصػرنا كصبيػر العصػور ألهنػا
توسر األذىاف كترتقػي هبػا ،كتػدرب الفػرد علػى تالقػح األفكػار ،كتكسػبو مهػارات التحػدث كاؼبناقشػة تزيػد
من ذكائو اللغوم .قيل "للشافعيُّ من أقدر الناس على اؼبنػاظرة؟ فقػاؿ مػن عػود لسػانو الػركض يف ميػداف
األلفاظ كمل يتلعثم إذا رمقتو العيوف باألغبػاظ ،كال يكػوف رخػي البػاؿ قصػة الػػهمة فػإف مػدارؾ العلػم صػعبة
ال تناؿ إال باعبهد كاالجتهاد ،كال يستحقر خصمو لصغره فيساؿبو يف نظره بػل يكػوف علػى هنػا كاحػد يف
االسػػتيفاء كاالستقصػػاء ألف تػػرؾ التحػػرز كاالسػػتظهار يػػؤدم إم الضػػعف كاالنقطػػاع"" .أحسػػن االحتجػػاج
ما أشرقت معانيو ،كأحكمت مبانيو ،كابتهجت قلوب لو سامعيو" (البغدادمُٖٗٗ ،ـ).
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كللشافعي نصيب كافر يف فنوف الوعظ كالنصح فلقد كظف بيانو الساحر يف ترقيق القلوب كنشر
الفضيلة .كمن مواعظو "ككن يف الدنيا زاىػدان كيف اآلخػرة راغبػان كاصػدؽ امح تعػام يف صبيػر أمػورؾ تػنا غػدان

مر الناجني .كقاؿُّ من كاف فيو ثالث خصاؿ فقد أكمل اإليبػافُّ مػن أمػر بػاؼبعركؼ كائتمػر بػو كهنػى عػن
اؼبنكر كانتهى عنو كحػافظ علػى حػدكد امح تعػام" ."...كقػاؿ لػو رجػل أكصػل فقػاؿُّ إف امح تعػام خلقػك
حران فكن حران كما خلقك .كقاؿُّ من ظبر بأذنو صار حاكيان ،كمػن أصػغى بقلبػو كػاف كاعيػان ،كمػن كعػظ
بفعل ػػو ك ػػاف ىادي ػان" (الن ػػوكمُٗٗٔ ،ـ ،ص ٕٕ) .ى ػػذه اؼب ػواعظ كغةى ػػا تتض ػػمن مع ػػاين غاي ػػة يف الركع ػػة

كقولػػو إف امح تعػػام خلقػػك ح ػران فكػػن ح ػران كمػػا خلقػػك فػػال ريػػب أف ىػػذه اؼبعػػاين تػػزرع العػػزة يف نفػػس
اؼب ػتعلم فػػال يػػذؿ نفسػػو ألحػػد س ػػول امح كهباىػػد مػػن أجػػل حريتػػو الصػػحيحة كحريػػة بلػػده كأمتػػو .كان ػػت
مواعظ الشافعي تتدفق حػ عنػدما كػاف يف مػرض موتػو كدكف طالبػو معظػم تلػك اؼبػواعظ (الػذى  ،تػاريخ

اإلسػػالـ ،جُْ ،ص ُّٖ)" .كلػػيس كػػل مػػا يعػػرؼ يقػػاؿ يف اؼبػػأل ؽبػػذا قػػاؿ اإلمػػاـُّ مػػن كعػػظ أخػػاه سػران
فقد نصحو كزانو ،كمن كعظو عالنية فقد فضحو كشانو (النوكمُٗٗٔ ،ـ ،ص ٕٔ).
كيف ظل السياؽ السابق ،استخدـ الشافعي القصة أيضا كرغم قلة قصػص الشػافعي إال أهنػا ذات

قيمة عالية ال سيما تلك الركائر اليت ركاىا عن طلبو العلم فإف قصص الشافعي عػن طلبػو للعلػم يف طفولتػو
كشػبابو مػن القصػص التعليميػة اعبيػدة يف األدب العػر  .كقػػص كػذلك ؿبنتػو كأزمتػو السياسػية يف الػيمن مػػن
جهة ،كما حصل لو يف رحالتو من مواقف طريفة من جهة أخرل .كمػن ذلػك قولػو "كنػا يف سػفر يف أرض
اليمن ،فوضعنا سفرتنا لنتعشى ،كحضرت صالة اؼبغرب ،فقمنا نصػلي مث نتعشػى ،فرتكنػا السػفرة كمػا ىػي،
كقمنػػا إم الصػػالة ،ككػػاف فيهػػا دجاجتػػاف ،فجػػاء الثعلػػب فأخػػذ إحػػدل الػػدجاجتني فلمػػا قضػػينا الصػػالة،
أس ػػفنا عليه ػػا ،كقلن ػػا حرمن ػػا طعامن ػػا فبينم ػػا كب ػػن ك ػػذلك ،إذ ج ػػاء الثعل ػػب كيف فم ػػو ش ػػيء كأن ػػو الدجاج ػػة
فوضػػعو ،فبادرنػػا إليػػو لنأخػػذه ككبػػن كبسػػبو الدجاجػػة قػػد ردىػػا ،فلمػػا قمنػػا جػػاء إم األخػػرل كأخػػذىا مػػن
السػػفرة كأصػػبنا الػػذم قمنػػا إليػػو لنأخػػذه فػػإذا ىػػو ليػػف قػػد ىيػػأه مثػػل الدجاجػػة" (الػػدمةمََِٗ ،ـ ،ص
َُٕ).
كيف نطػػاؽ العقػػاب البػػدين كوسػػيلة تربويػػة فػػإف الشػػافعي يػػرل أنػػو يبكػػن تأديػػب األطفػػاؿ مػػن غػػة
الضَّر ً
ب .يعتقد كثة من اػبااء أف العقاب البدين كاختيػار أخػة غالبػا ال وبػل اؼبشػكالت بػل يعقػدىا فػال
ٍ

يتحسػػن السػػلوؾ (ملػػكََِٗ ،ـ ،ص ِْ ،أبوشوشػػةََِٗ ،ـ ،ص ُِٕ) .قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافعي يف
ػب ىَّ ً ً
صػلَّى اللَّػوي ىعلىٍي ًػو
كتابو األـ كىو يتحدث عن اغبياة الزكجيػة " ىكلى ٍػو تىػ ىػرىؾ َّ
ىح َّ
إع ل ىق ٍػوؿ النَّػً ِ ى
الض ٍػر ى
ب ىكػا ىف أ ى
ضػ ػ ػ ًر ً
ػاريك ٍم }" (ص ُِٓٓ) .كق ػ ػػاؿ "االختي ػ ػػار ت ػ ػػرؾ الض ػ ػػرب" (ص ِّٔٔ) .إف
ىك ىس ػ ػلَّ ىم { لىػ ػ ٍػن يى ٍ ى
ب خيىػ ػ ي
أس ػػاليب التهدي ػػد كالوعي ػػد كالعق ػػاب كالض ػػرب ثب ػػت بطالهن ػػا يف الغال ػػب ب ػػل إف أس ػػاليب العق ػػاب الب ػػدين
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عمومػػا مػػا تضػػر بنفسػػية الطفػػل كتػػأيت برثػػار عكسػػية ( ،)Ravi, 2009, p. 84كتسػػبب اؼبزيػػد مػػن
اإلمعاف يف عناد الطفل كتعنتو كسوء سلوكو (عماشةََِٗ ،ـ ،ص ٖٖ).
قػػاؿ الشػػافعي يف كتابػػو األـ "فػػإذا بلػػغ الغػػالـ اغبلػػم كاعباريػػة احمل ػػيض غػػة مغل ػػوبني علػػى عقوؽبم ػػا
أكجبػػت عليهمػػا الصػػالة كالفػرائض كلهػػا كإف كانػػا ابػػل أقػػل مػػن طبػػس عشػػرة سػػنة كجبػػت عليهمػػا الصػػالة
كأمر كل كاحد منهما بالصالة إذا عقلها فإذا مل يعقال مل يكونا كمن تركها بعد البلوغ كأدهبما علػى تركهػا
أدب ػػا خفيف ػػا" (ص ْٖ) .كالش ػػافعي يفض ػػل االبتع ػػاد ع ػػن العق ػػاب الب ػػدين لقول ػػو يف كتاب ػػو األـ "كمعل ػػم
الكتػػاب كاآلدميػػني ـبػػالف لراعػػي البهػػائم كصػػناع األعمػػاؿ ألف اآلدميػػني يؤدبػػوف بػػالكالـ فيتعلمػػوف كلػيس
ىكػػذا مػػؤدب البهػػائم ،فػػإذا ضػػرب أحػػدان مػػن اآلدميػػني الستصػػالح اؼبضػػركب أك غػػة استصػػالحو فتلػػف
كانػػت فيػػو ديػػة علػػى عاقلتػػو كالكفػػارة يف مالػػو كالتعزيػػر لػػيس حبػػد هبػػب بكػػل حػػاؿ" (ص َِّٓ ،ص
ُٗٓٓ) كىكػػذا ض ػيَّق الشػػافعي مػػن ؾبػػاؿ العقػػاب البػػدين فػػاؼبعلم ضػػامن لسػػالمة اؼبػػتعلم كمسػػئوؿ عػػن
عواقب العقاب البدين.
المحور الرابع :ما السمات التعليمية لكتابات الشافعي

أكرد القػػرط يف تفسػػةه أف "القلػػم نعمػػة مػػن امح تعػػام عظيمػػة ،لػػوال ذلػػك مل يقػػم ًديػػن ،كمل يص ػليح
عػػيش" .كاغبػػق أف الكتابػػة مػػن أىػػم كسػػائل اغبضػػارة كالرتبيػػة كالتعلػػيمَّ .
إف اؼبػػنها الػػذم سػػار عليػػو سػػلفنا كبػػو
بأف العلم يػيٍن ًسي بعضو البعض ك َّ
أكجدكا تيراثنا ينبر من فلسفة تؤمن َّ
ص َّػوركه بأنػو
أف الكتابة قيد للعلم الػذم ى
الصػػيد كعلػػى طالػػب العلػػم أف ييقيػػد صػػيوده باغببػػاؿ الواثقػػة كىػػي الكتابػػة الواعيػػة .كرد يف اغبػػديا
يشػػبو َّ
النبوم الشريف"قىػيَّ يدكا الٍعًٍل ىم بًالٍكتىػاب" (انظػر ،نصػرامحََِٖ ،ـ ،ص ِْْ) .قػاؿ الشػافعي بعػد أف الػتقا
كاستلهم ركح اغبديا النبوم السابقُّ
قي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيودؾ باغبب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الواثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد كالكتابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػده
كترتكه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػني اػبالئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق طالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

فمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اغبماقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أف تصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزالة

ليس القصػد مػن تقييػد العلػم تسػويد الػورؽ كإجهػاد الػنفس بػال جػدكل ،بػل اقتنػاص الفػرص بغػرض
االسػػتفادة .كػػاف الشػػافعي يف ص ػػباه هبػػالس العلمػػاء كيكتػػب مػػا يسػػتفيده (الن ػػوكمُٗٗٔ ،ـ ،جُ ،ص
ٖٔ) ؽبػػذا آمػػن بػػأف الكتابػػة كسػػيلة مػػن كسػػائل التعل ػػيم كأسػػس مذىبػػو كفقػػا لػػذلك كحػػض طالبػػو عل ػػى
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الكتابػػة كسػػلوؾ حضػػارم .كلقػػد اخػػتا الشػػافعي لنفسػػو خطػػا تعليمػػا يف التػػأليف حيػػا كضػػر علػػى عاتقػػو
تبس ػػيا كتابت ػػو دكف تس ػػطيح للمع ػػاين .ق ػػاؿ الربي ػػر ظبع ػػت "ل ػػو رأي ػػت الش ػػافعي كحس ػػن بيان ػػو كفص ػػاحتو،
لعجبت ،كلو أنو ألػف ىػذه الكتػب علػى عربيتػو الػيت كػاف يػتكلم هبػا معنػا يف اؼبنػاظرة ،مل نقػدر علػى قػراءة
كتبو لفصاحتو ،كغرائب ألفاظػو ،غػة أنػو كػاف يف تأليفػو يوضػح للعػواـ" (الػذى  ،تػاريخ اإلسػالـ ،جُْ،
ص ُّٖ ،الطويلََُِ ،ـ ،ص ِٔ).
يقوؿ أحد طػالب الشػافعي "خػرج علينػا الشػافعي ذات يػوـ ككبػن ؾبتمعػوف فقػاؿ لنػاُّ "اعلمػوا رضبكػم
امح أف ىػػذا العلػػم ينػػد كمػػا تنػػد اإلبػػل فػػاجعلوا الكتػػب لػػو ضبػػاة كاألقػػالـ عليػػو رعػػاة" (تقييػػد العلػػم ،للخطيػػب
البغػػدادم ،ص ُُْ) .فالكتابػػة حقػػا كصػػدقا قيػػد أمػػني للفكػػر الثمػػني بػػل طريقػػة للتقػػرب مح سػػبحانو ،كخػػة
ً ً
طريقػة لتنظػيم األفكػار كربليلهػا .قػاؿ أحػد علمػاء الشػافعية "يػٍنبغًػي أى ٍف تػيت ً
ػادةه ىس ىػواءه تىػ ىوقَّ ىػر
َّخػ ىذ كتىابػىةي الٍع ٍلػ ًم عبى ى
ى
ىى
ً
ً
ً
ص ًد" (فتاكل السبكي ،باب عقد الذمة ،كًتىابىةي الٍعًٍل ًم).
َّب ىعلىٍيػ ىها فىائ ىدةه أ ٍىـ ال ىكأىنىا دبىا أى ٍكتيبوي هبى ىذا الٍ ىق ٍ
أى ٍف يػىتىػىرت ى
إف الوقوؼ على كتا ى "الرسالة" ك"األـ" كسائر اؼبأثورات عن الشافعي يهم اؼبشتغلني بالػتأليف
ألهنا تشمل على خطوط ل لمنها العلمي الذم كضعو الشافعي يف طلب العلم كاغبصوؿ على الثقافة
كاؼبعرفة ،للقارئ العادم أك الدارس اؼبتخصص ،كبذلك شق طريقا يقوـ على أسس علمية منهجية يف
طريقة البحا اؼبوضوعي كمناىجو؛ كبذلك سبق علماء الغرب كباحثيهم يف كضر أصوؿ البحا ،كما
سبق علماء النفس الرتبويني يف تنظة كتقنني كتقعيد أساليب اؼبناىا الرتبوية كالنفسية اغبديثة من كجهة
نظر بعض الباحثني (صاٌف  ،ُّٖٗ ،ص ُِٗ).
كمػػن فنػػوف الكتابػػة الػػيت رسػػخ الشػػافعي قواعػػدىا كهبػػب أف ال تعػػزب عػػن ذىػػن اؼبعلػػم قاعدتػػو يف
اإلهبػػاز كاالختصػػار يف اغبػػديا كالكتابػػة .سػػئل الشػػافعي مػػا البالغػػة؟ " قػػاؿُّ البالغػػة أف تبلػػغ إم دقيػػق
اؼبعػػاين جبليػػل القػػوؿ ،قػػاؿُّ فمػػا األطنػػاب؟ قػػاؿ البسػػا ليسػػة اؼبعػػاين يف فنػػوف اػبطػػاب ،قػػاؿُّ فأيبػػا عنػػدؾ
أحسػػن اإلهبػػاز أـ اإلسػػهاب؟ قػػاؿ لكػػل مػػن اؼبعنيػػني منزلػػة ،فمنزلػة اإلهبػػاز عنػػد الػػتفهم ،كمنزلػػة اإلسػػهاب
عند اؼبوعظة ،أال ترل القػرآف الكػرًن إذا احػتا يف كتابػو كيػف يػوجز ،كإذا كعػظ كيػف يطنػب كإذا جػاءت
اؼبوعظة جاء بأخبار األكلني ،كضرب األمثاؿ بالسلف اؼباضني" (البغدادمُٖٗٗ ،ـ ،ص بتصرؼ).
"استوعب فقو الشافعي كل ؾباالت عالقة اإلنساف خبالقو ،كعالقة اإلنساف بغةه من الكائنات"
(الدسوقيََُِ ،ـ .)ْْٓ ،تطرقت كتب الشافعي ؼبوضوعات دينية كأحواؿ شخصية كؾبتمعية مهمة
فكتب عن العلم كباب اػبا الواحد كباب اإلصباع كباب االجتهاد كباب االستحساف كباب االختالؼ،
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كالطهارة ،كالصالة ،ككتاب الصيد ،ككتاب النذر ،كالبيوع ،ككتاب الفرائض ،ككتاب اعبزية ،كباب
األقضية .كحينما يقرع ظبر اإلنساف اسم كتاب األـ للشافعي تتوارد كتتواتر اػبواطر يف النفس من عظمة
ىذا االسم فاألـ أصل ،كاألـ ؾبموع كاألـ أساس كاألـ فوؽ ذلك رضبة كحكمة .تلك اؼبوضوعات اليت
كتب ؽبا اػبلود كاليت يقوـ عليها ميزاف الوجود طرحها اإلماـ الشافعي بأسلوب تربوم يصلح أف يكوف
قبسا كنااسا لكل معلم ككاتب كمفكر ككل من يريد أف يقرب أطركحاتو للناس .كيف ىذه الكلمات آفاؽ
جديدة لقراءة كتب الشافعي من الزاكية الرتبوية كلالستفادة منها عمليا .ال ريب أف الفارؽ الزمل قد

يسبب بعض الغموض لعامة الناس يف فهم كتب اؼباضي إال أف خصوصية كخصوبة لغتنا العربية من
عوامل التغلب على تلك العقبة .فيما يلي طائفة من اآلليات الرتبوية يف التأليف اليت يبكن استنباطها من
كتابات الشافعي.
أسلوب المثال
اؼبثاؿ يقرب البعيد كيسهل الصعب كلقد استخدـ الشافعي يف مؤلفاتو كمصنفاتو ىذا اللػوف فهػو
يضرب األمثلة لكثة من القواعػد الػيت يعرضػها للشػرح كيػذكرىا للتوضػيح يقػوؿ الشػافعي يف كتابػة الرسػالة
" ً
فج ىماع ما أباف امح ػبلقو يف كتابو ،فبا تىػ ىعبَّ ىدىم بو ،ؼبػا مضػى مػن حكمػو جػل ثنػاؤهُّ مػن كجػوه فمنهػا مػا

أبانو ػبلقو نصان .مث يل صبل فرائضو ،يف أف عليهم صال نة كزكا نة كحجان كصومان كأنػو ح َّػرـ الفػواحش ،مػا ظهػر
ض الوضػوء ،مػر
منها ،كما بطن ،كنص الزنػا كاػبمػر ،كأكػل اؼبيتػة كالػدـ ،كغبػم اػبنزيػر ،كب َّػني ؽبػم كيػف فىػ ٍػر ي
غة ذلك فبا بني نصان" .كىكذا كاف الشافعي يبسػا العلػم لطالبػو كقرائػو علػى حػد سػواء فيضػرب األمثلػة
كيطنب فيها لتقريب الفكرة كشرحها ككاف يطرح اغبقائق مث يضػرب األمثلػة فيقػوؿ يف كتابػة األـ "كسػأمثل
لػػك مػػن قػػوؿ كػػل فرقػػة عرفتهػػا مثػػاالن يػػدؿ علػػى مػػا كراءه إف شػػاء امح تعػػام" .كعنػػدما يػػتكلم الشػػافعي عػػن
صيغ البيوع ككتابتها يذكر أمثلة فرضية توضيحية لكيفية صياغة العقود التجارية .كاؼبعلم الناجح ىو الػذم
يقرب اغبقائق بأمثلة حيػة .يقػوؿ الشػافعي يف كتابػو األـ "كىكػذا يكتػب شػراء األمػة ،كسػواء صػغة العبيػد

كإم ػػائهم ،ككب ػػةىم ،كس ػػبيهم ،كمول ػػدىم ،يوص ػػف ك ػػل كاح ػػد م ػػنهم جبنس ػػو كحليت ػػو كيق ػػاؿ مول ػػد إف ك ػػاف
مولػػدان ،كىكػػذا يف شػراء اغبيػواف كلػػوُّ اإلبػػل ،كالبقػػر ،كالغػػنم ،كاػبيػػل  ...مػػن اػبيػػل الػػيت تعػػرؼ ببػػل فػػالف
مػػن نتػػاج بلػػدة كػػذا" (باختصػػار)" .كإذا تناقػػد اػبصػػماف بينتهمػػا كحجتهمػػا عنػػد القاضػػي ،مث مػػات ،أك

ع ػػزؿ ،أك كع غ ػػةه ،مل وبك ػػم ح ػ يعي ػػدا علي ػػو حجتهم ػػا كبينتهم ػػا ،مث وبك ػػم" (األـ ،ص ُٓٗٓ) .كإف
كػػاف اشػػرتل منػػو بعػػةانكتػػبُّ "اشػػرتل منػػو بعػةان مػػن الػػنعم الػػيت تعػػرؼ ببػػل فػػالف ،أصػػهب جسػػيمان بػػازالن،
عليػػو علػػم بػػل فػػالف موضػػر كػػذا ."...ككتػػب عػػن االمتنػػاع مػػن اليمػػني ككي ػف اليمػػني كتعػػرض فيهػػا لصػػيغ
القسػػم كأكرد الشػػافعي صػػورا كأمثلػػة لكػػل نػػوع .كحينمػػا يتطػػرؽ إم موضػػوع اػبػػاص كالعػػاـ يبثػػل بإفاضػػة
23

كتوسػػر اؼبػراد بكػػل منهمػػا .كيف كتابػػو الرسػػالة يػػتكلم عػػن اغبكػػم بػػالقرآف كالسػػنة كبػػني االتفػػاؽ اؼببػػل علػػى
االسػػتنباط أك القيػػاس فيقػػوؿُّ "ككبكػػم باإلصبػػاع مث القيػػاس ،كىػػو أضػػعف مػػن ىػػذا ،كلكنهػػا منزلػػة ضػػركرةو،
ألنو ال وبل القيػاس كاػبػا موجػود ،كمػا يكػوف التػيمم طهػارنة يف السػفر عنػد اإلعػواز مػن اؼبػاء  ،كال يكػوف
طهػػارنة إذا كجػػد اؼبػػاء  ،إمبػػا يكػػوف طهػػارنة يف اإلع ػواز ،ككػػذلك يكػػوف مػػا بعػػد السػػنة حجػػة إذا أعػػوز مػػن
السنة".
استخدـ الشافعي اؼبثاؿ لتقريب اؼبعػاين يف كثػة فبػا كتػب حيػا يطػرح اغبقػائق يف قالػب مسػائل.
كمػػن قبيػػل تصػػوير اغبقػػائق باؼبسػػائل عنػػد الشػػافعي مػن كتابػػو األـ "كإذا كػػاف الرجػػل مسػػافرا ككػػاف معػػو مػػاء
فظن أف النجاسة خالطتو فتنجس كمل يستيقن فاؼباء على الطهارة كلو أف يتوضأ بو كيشربو ح يسػتيقن".
كقولو "كلو اضطر رجػل فخػاؼ اؼبػوت ،مث مػر بطعػاـ الرجػل مل أر بأسػا أف يأكػل منػو مػا يػرد جوعػو كيغػرـ
لػػو شبنػػو"" .إذا اشػػرتل الرجػػل أصػػنافا مػػن الثمػػار قبػػل أف يبػػدك صػػالحها فػػالبير فاسػػد"" .كإذا كسػػر الرجػػل
صػػلب الرجػػل فمنعػػو أف يبشػػي حبػػاؿ فعليػػو الديػػة" .مػػن اؼبعلػػوـ أف مدرسػػة الفقػػو اغبنفػػي يف الع ػراؽ كانػػت
تتوسر يف األمثلة كالفرضيات إم أبعد اغبدكد كلعل الشافعي أخذ بقبس من ذلك .
األدلة والبراهين
كمػػن األسػػاليب الػػيت يغفػػل عنهػػا الكثػػة مػػن اؼب ػربني كالكتػػاب كالبػػاحثني أسػػلوب عػػرض اغبقػػائق
اؼبقركنة باألدلة اؼبوثقة باألسانيد .أمتنا أمة دقة األسانيد كأمانة اؼبتوف .كالـ بػال سػند كبيػت بػال عمػد .إف
الكػالـ العلمػػي كاألسػػلوب اؼبنهجػػي الػػذم ينبػػل علػػى قػوة اإلقنػػاع هبػػب أف يكػػوف يمسػندا موثقػػا كػػي وبمػػل
الػػنفس علػػى اليقػػني كالتسػػليم كالشػػافعي يف كػػل مػػا نقػػل يعتمػػد علػػى مػػا صػػح خػػاه لديػػو كعنػػدما يتحػػدث
كذلك يذكر اغبديا كالقػوؿ بأسػانيد كبػراىني تثبػت صػحة النقػل فيعطػي القػارئ كالسػامر الثقػة كاالرتيػاح

ؼبا يأخذ كيتعلم .ككاف من شبار ىذا اؼبنها الرائد كتابو مسند الشافعي الذم صبعػو البيهقػي كلػوال األسػانيد
اليت حرص على تسجيلها كتتبعها اإلماـ يف كتبو مل يبكن توثيق تلك األحاديػا .قػاؿ النػوكم (ُٔٗٗـ)
كىو يبدح منها الشافعي "باألحاديا الصحيحة كإعراضو عن األخبار الواىية كالضػعيفة ،كال أعلػم أحػدان
م ػػن الفقه ػػاء اعت ػػىن يف االحتج ػػاج ب ػػالتمييز ب ػػني الص ػػحيح كالض ػػعيف كاعتنائ ػػو كال قريبػ ػان من ػػو" (جُ ،ص

ِٕ) .كقػػاؿ الشػػافعيُّ إذا صػػح اغبػػديا فهػػو مػػذى  .كقػػاؿُّ إذا صػػح اغبػػديا فاض ػربوا بقػػوع اغبػػائا"
(الذى  ،تاريخ اإلسالـ ،جُْ ،ص ِِّ).

كصحة األسانيد درجات لقوؿ الشافعي "كال يسر شاىدان أف يشهده إال دبا علم كالعلم مػن ثالثػة
كجػػوهُّ منهػػا مػػا عاينػػو الشػػاىد فيشػػهد باؼبعاينػػة ،كمنهػػا مػػا ظبعػػو فيشػػهد مػػا أثبػػت ظبعػان مػػن اؼبشػػهود عليػػو،
كمنهػ ػػا مػ ػػا تظػ ػػاىرت بػ ػػو األخبػ ػػار فبػ ػػا ال يبكػ ػػن يف أكثػ ػػره العيػ ػػاف كتثبػ ػػت معرفتػ ػػو يف القلػ ػػوب" (األـ ،ص
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ُٖٕٓ) .يقوؿ يف كتابو الرسالو "كال يبتنر من االستماع فبن خالفو ،ألنو قد ينبو باالستماع لػرتؾ الغفلػة،
كيػزداد بػػو تثبيتػان فيمػػا اعتقػد مػػن الصػواب .كعليػػو يف ذلػك بلػػوغ غايػة جهػػده ،كاإلنصػاؼ مػػن نفسػو ،حػ
يعرؼ من أين قاؿ ما يقوؿ ،كترؾ ما يرتؾ" (ص ِٔ. )ّٔ-

مل يكن الشافعي يباع أين ظهر اغبق أك من القائل بو اؼبهم أف يسعى إليو كينصاع لو طاؼبا أنو
ثل الذم يطلب العلم بال حجة كمثل
ارتبا بالدليل .الدليل الصحيح قرين الصدؽ .قاؿ الشافعيُّ ىم ي
ً
حاط ً
ب و
ليل ،ىٍوب ًم يل يح ٍزىمةى حطب كفيو أفعى تلدغو كىو ال يدرم" (الشنقيطيُٗٗٔ ،ـ ،جٕ.)ُْٓ ،
إف تنمية التفكة الناقد من أىداؼ الرتبية منذ سقراط إم جوف ديوم كىنرم جةك كإيفاف إيليش فإف
الرتبية اعبيدة ىي اليت تنمي التفكة العقالين الناقد هبدؼ توجيو السلوؾ كتنميتو .التفكة الناقد قدرة

على التحليل كالتقوًن كاالعتماد على اؼبصادر الصحيحة (العياصرةََُِ ،ـ ،ص ُْٔ) كاػبركج
باستنتاجات جيدة فال يبلك الباحا ناصية الصواب بل يبذؿ األسباب اؼبوضوعية للوصوؿ إم بعض
النتائا.
شرح المفردات
كمن األساليب اؼبلفتة لنظػر قػارئ كتػب الشػافعي االىتمػاـ بتعريػف كشػرح الكلمػات الػيت قػد تػرد
يف اؼببح ػػا كال ػػيت ق ػػد ينب ػػل عل ػػى فهمه ػػا موض ػػوع ال ػػدرس .ربدي ػػد اؼبص ػػطلحات ل ػػو أث ػػر كب ػػة يف كض ػػوح
األحبػػاث ،كتوصػػيل األفكػػار علػػى كبػػو دقيػػق .اؼبصػػطلحات ىػػي كلمػػات مهمػػة يف سػػياؽ البحػػا ؽبػػا معػػاف
ؿبددة عند ؾبموعة من اؼبختصني يف علم من العلوـ أك ؾباؿ من اجملاالت .قػاؿ فػولتة إذا كنػت ترغػب يف
اؼبعرف ػػة ،ع ػِرؼ م ػػا تق ػػوؿ كح ػدِد قول ػػك (ديوران ػػتََِْ ،ـ ،ص ٖٓ) كلق ػػد أل ػػف اعبرج ػػاين كتاب ػػا فق ػػا
للتعريفات.
كلقد اعتمػد أصػحاب اؼبوسػوعات الفقهيػة حػديثا ىػذا اؼبػنها يف التػأليف كالتوضػيح كمػا قبػد يف
بعػػض الدراسػػات العلميػػة اغبديثػػة الػػيت تعػػل بشػػرح اؼبصػػطلحات كالكلمػػات الرئيسػػة ذات الصػػلة دبوضػػوع
البحا .حاكؿ الشافعي تعريف الغامض يف خطابو فنجده مثال يقوؿ "قلتُّ فما القيػاس؟ أىػو االجتهػاد
أـ ىو مفرتقاف؟ قلتُّ نبا اظباف ؼبعىن ك و
احد" (الرسالة ،ص ٖٓ) .كفيما يلػي بعػض الكلمػات كالتعريفػات
الػػيت كػػاف الشػػافعي وبػػرص علػػى تعريفهػػا بوضػػوح قبػػل الولػػوج يف مبحثػػو "كالظهػػار أف يقػػوؿ الرجػػل المرأتػػوُّ
أنت علي كظهر أمي" (األـ) .مث يوضػح ىػذا اؼبفهػوـ بعػد تعريفػة النظػرم كيقػوؿ "فػإذا قػاؿ ؽبػاُّ أنػت مػل

كظهػػر أمػػي ،أك أنػػت معػػي ،أك مػػا أشػػبو ىػػذا كظهػػر أمػػي ،فهػػو ظهػػار" (األـ) .كقبػل أف يػػتكلم يف مبحثػػو
عػػن حكػػم إجابػػة الػػدعوة للػػوالئم ق ػاـ بتعريػػف الوليمػػة كربديػػد ىػػذا اؼبصػػطلح "كالوليمػػة الػػيت تعػػرؼ كليمػػة
العػػرس ،ككػػل دعػػوة كانػػت علػػى إمػػالؾ ،أك نفػػاس ،أك ختػػاف ،أك حػػادث سػػركر ،دعػػي إليهػػا رجػػل فاسػػم
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الوليمة يقر عليها" (األـ) .كيف بداية باب نكاح الشغار يذكر هني الن صلى امح عليو كسلم عػن الشػغار
مث يقػػوؿ "كالشػػغار أف يػػزكج الرجػػل ابنتػػو الرجػػل علػػى أف يزكجػػو الرجػػل اآلخػػر ابنتػػو كلػػيس بينهمػػا صػػداؽ"
(األـ ،ج ٓ ص ُْٕ) .كعنػػدما يػػتكلم عػػن البحػػةة كالوصػػيلة كالس ػائبة كاغبػػاـ يقػػوـ بتعريػػف كػػل كلمػػة.
كيقوؿ اغبصور "الذم ال يأيت النساء" (األـ)( .كالعكوؼ يف اؼبساجدُّ صا األنفس كحبسها علػى عبػادة
امح تعام كطاعتو) ككاف الشافعي أحيانا يربا التعريف بشاىد لغوم من الشعر العر .
اغبى ػ ىػرًاـ (}...البق ػػرةَُُّٓ).
ػك ىشػ ػطٍىر الٍ ىم ٍس ػ ًػج ًد ٍ
{كًم ػ ٍػن ىحٍي ػ ي
ت فىػ ػ ىػوِؿ ىك ٍج ىه ػ ى
ػا ىخىر ٍجػ ػ ى
كيش ػػرح قول ػػو ى
كالشطر كما يقوؿ الشافعي "شطر الشػيء قصػد عػني الشػيءُّ إذا كػاف معاينػان فبالصػواب ،كإذا كػاف مغيبػان
فباالجتهاد" .كخرج هبذا التعريف بعد أف استعرض بعض األبيات كقوؿ خفاؽ بن ندبةُّ
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطر عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرك

أال م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن مبل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هغ عػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػران رس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوالن

كمػن اؼبرخػػذ الػػيت تأخػذ علػػى كتػػاب الرسػػالة عػدـ تعريفػػو اؼبصػػطلحات األصػولية إال مػػا نػػدر منهػػا
(قلعو جيََُِ ،ـ ،ص ِِِ).
التعليق الموجز
كاؼبالحػػظ كػػذلك مػػن كتػػب الشػػافعي الرتغيػػب كالتعقيػػب إذ أنػػو حينمػػا يفػػرغ مػػن شػػرح اغبقيقػػة
يعلق كيقدـ رأيو الشخصي كميلو النفسي كفهمو الرتبوم ،يقػوؿ الشػافعيُّ"كمن أكصػى لػو اؼبيػت مػن قراب وػة
كغػػةىمُّ جػػازت الوصػػية ،إذا مل يكػػن كارثػان .كأحػػب إع لػػو أكصػػى لقرابتػػو" (الرسػػالة) .كاؼبعلػػم النػػاجح ىػػو

الذم يقتنص الفرص يف توجيو الطالب دبا يفيد ،كيظهر رأيو فيما يقدـ كيشػرح مػن حقػائق فيػتعلم اؼبػتعلم
كيػػف يكػػوف رأيػػو الشخصػػي ذبػػاه القضػػايا كاألمػػور الػػيت يتعامػػل معهػػا بالػػدرس ،فعلػػى اؼبعلػػم أف يرغػػب إم
أبواب اػبة كال يكتفي بالواجبات فحسب بل يشوؽ تالميذه إم اؼبستحبات .قػاؿ الشػافعي "كأنػا أحػب
كل ما حكيػت يف ىػذه الليػاع مػن غػة أف يكػوف فرضػا" ،كذلػك يف معػرض حديثػو عػن قيػاـ الليػل .كعػن

السػواؾ يقػػوؿ "كأسػػتحب السػواؾ عنػػد كػػل حػػاؿ يتغػػة فيػػو الفػػم" (األـ) .كيقػػوؿ "ككبػػن كبػػب ؼبػػن أصػػاب
اغبػػد أف يسػػترت ،كأف يتقػػي امح عػػز كجػػل ،كال يعػػود ؼبعصػػية امح ،فػػإف امح عػػز كجػػل يقبػػل التوبػػة عػػن عبػػاده"
(األـ) .كيف العقوبة يفضل الشافعي اللجوء إم طرؽ عقابية بعيدة عن الضرب كيوضح رأيو بصراحة.
أسلوب األسئلة والمحاورة

السؤاؿ من أبسا كأسلس الطرؽ لفتح الدرس كجذب الطالب كذبديد النشاط كإثراء التعليم
بل السؤاؿ يكاد يكوف شطر العلم .كاف الشافعي وبرص على فتح باب األسئلة كالنقاش كلذلك قبد يف
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كتب الكثة فبا سئل عنو ح أف ذلك كاف طابر درسو اليومي "كعند االنتهاء من كل ؿباضرة كاف
يفسح اجملاؿ لطرح األسئلة كالنقاش حوؿ اؼبوضوع" .إف ؿباضرات الشافعي ؿباضرات راقية يسعى إليها
معشر اؼبعلمني كاؼبتعلمني يف القرف الواحد كالعشرين كيف كل عصر حيا يتفاعل اؼبعلم مر اؼبتعلم كياز
اؼبعلم بقدراتو كيتألق اؼبتعلم دبواىبو .اعتا الشافعي األسئلة مدخال للمحاكرة كاإلثراء كاؼبناقشة .كيف
كتاب األـ يقوؿ الربير بن سليماف "ىل وبا أحد عن أحد؟ قاؿُّ نعم"" .سألت الشافعي عن الطيب
قبل اإلحراـ فقاؿ جائز كأحبو كال أكرىو".
لقد فتح الشافعي درسو كؾبلسو لكل طالب علم صغةا كاف أ كبةا قاؿ اؼبزين "كنػا يومػا عنػد الشػافعي إذ
جػػاء شػػيخ فقػػاؿ لػػو ،اسػػأؿ ،قػػاؿ الشػػافعي سػػل .قػػاؿُّ أيػػش اغبجػػة يف الػػدين امح؟ فقػػاؿ الشػػافعيُّ كتػػاب
امح .قاؿ .كماذا؟ كدار اغبوار بني الطرفني حبثا عن اعبواب اؼبقنر.
قاؿ اإلماـ "من مل يسأؿُّ من أين ؟ فهو كحاطب ليل ،وبمل على ظهره حزمة حطب ،فلعل
فيها أفعى تلدغو .ككاف الشافعي يتيح الفرصة لطالبو أحيانا كي ينوبوا عنو يف اإلجابة عن األسئلة اليت
توجو إليو كنوع من التَّدريب ؽبم كىو أمر مهم يف إعداد اؼبعلمني كما أنَّو كاف يكلَّف بعض طالبو
النَّابغني بإلقاء احملاضرة أثناء كجوده (عليُُٖٗ ،ـ ،ص ِٕٔ) .
كمػػن ذلػػك فالشػػافعي اعتمػػد فيمػػا كتػػب علػػى أسػػلوب احملػػاكرة كالنقػػاش حػ يوصػػل اؼبعلومػػة كمػػا
اس ػػتخدـ الس ػؤاؿ يف بداي ػػة بع ػػض األب ػواب إلث ػػارة اىتم ػػاـ الق ػػارئ .كيف كت ػػاب الرس ػػالة ب ػػاب العل ػػم يق ػػوؿ
قائلُّ ما العلػم؟ كمػا هبػب علػى النػاس يف العلػم ؟ فقلػت لػوُّ العلػم علمػافُّ علػم عام وػة
الشافعي "فقاؿ ع ه

ال يسػػر بالغ ػان غػػة مغلػػوب علػػى عقلػػو جهلػػو  .قػػاؿُّ كمثػػل مػػاذا؟ قلػػتُّ مثػػل الصػػلوات اػبمػػس. "...
كىكػػذا كتػػب الشػػافعي فصػػوال طويلػػة كمسػػائل كثػػةة علػػى ىػػذا اؼبنػواؿ (سػؤاؿ كجػواب) كؿبػػاكرات جاذبػػة.
كلكي يستخرج اؼبتعلم كالقارئ اإلجابة بنفسو.
لقػػد انػػتها الشػػافعي أسػػلوب اغبػوار يف كتابػػة كتابػػو الرسػػالة ككػػاف موفقػػا يف ذلػػك أيبػػا توفيػػق كلقػػد
آثر ىذا األسلوب على غةه من األساليب "ألف ىذا األسػلوب ىػو أقػدر األسػاليب الكتابيػة علػى إيصػاؿ
اؼبعلومات الدقيقة إم القارئ إذ حيا يكوف غمػوض الفكػرة يػرد السػؤاؿ عػن اعبانػب اؼبػراد إيضػاحو منهػا
(قلعو جيََُِ ،ـ ،ص ُِٗ).
ذكر مواطن الخالف
كالشافعي يف كل ما كتب أيضا يعرض اآلراء اؼبخالفة لو أك اؼبوافقػة كيطػرح يف كػل مسػألة أكضػاع
كمواقػف العلمػػاء ذباىهػػا ،فػال يقتصػػر يف تعليمػػو علػى توصػػيل رأيػػو كال وبجػب اآلراء األخػػرل كلكنػػو يطػػرح
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كل اآلراء اؼببسوطة على السػاحة العلميػة ،كبػذلك يتخػرج الطالػب كىػو صػاحب ذىػن متفػتح كأفػق كاسػر
كملػػم بػػاآلراء اؼبخالفػػة كاؼبصػػاحبة كأدلتػػو لكػػل مػػنها .كيػػرتا الطالػػب علػػى اؼبوازنػػة كاؼبقارنػػة بػػني اآلراء كمػػا
يص ػػبح عل ػػى اتص ػػاؿ كثي ػػق كمعرف ػػة تام ػػة باؼب ػػدارس الفكري ػػة اؼبختلف ػػة .ف ػػإذا اتف ػػق العلم ػػاء يف مس ػػألة يق ػػوؿ
الشافعي "كمل ألق أحدا من أىل الفقو كالنظػر ىبػالف يف أف ىػذا معنػاه ."...كقبػده يعػرض رأم أبػو حنيفػة
يف اؼبسػػألة كرأم اإلمػػاـ مالػػك كرأم ؿبمػػد بػػن اغبسػػن فػػال عجػػب أف ت ػراه يػػذكر حجػػة كػػل قػػوؿ .يقػػوؿ
البيهقي يف أحد اؼبسائل عن اإلماـ الشافعي "مث ذكػر الشػافعي حجػة القػولني كاختػار األكؿ كاسػتدؿ عليػو
بػػأف ."...كت ػراه يقػػوؿ يف ىػػذه اآليػػة أكثػػر مػػن معػػىن أك أف ىػػذه اؼبسػػألة فيهػػا خػػالؼ بػػني العلمػػاء أك أف
اػبالؼ متساك كل متكػافئ مػن حيػا أدلتػو .كمل يكػن اؼبوضػوع كػذلك يوضػح كيصػرح بػأف أىػل العلػم مل
ىبتلفوا يف ىذا الباب كقولو يف كتاب الرسالة "مل أعلم ـبالفان من أىػل العلػم يف إجػازة أف يشػرتم بالػدنانة
كالػػدراىم الطعػػاـ اؼبكيػػل كاؼبػػوزكف إم أجػ وػل"" .كأىػػل العلػػم ؾبمعػػوف علػػى أف تغػػرـ العاقلػػة الثلػػا كأكثػػر،
دليل على أهنم قد قاسوا بعض ما ىو أقل من الدية بالدية !".
كإصباعهم ه
تشػػتد اغباجػػة إم ذىنيػػة التسػػامح الفكػػرم ألف الوصػػاية الفكريػػة تقتصػػر علػػى رأم كاحػػد كتقلػػص
مس ػػاحات اغبػ ػوار ككب ػػن يف ع ػػامل متن ػػوع كالتن ػػوع ال يع ػػل الفوض ػػى الفكري ػػة ب ػػل إعط ػػاء أى ػػل االختص ػػاص
نصيبهم من التعبة يف الرأم كعدـ التعامل معهم كفق نظاـ اإلقصػاء أك العػداء .لػوال تنػوع اآلراء ؼبػا أصػبح
الفقو اإلسالمي من أعظم مصادر القانوف اإلنساين.
الصيغ البصرية
كاف الشافعي يف أثناء الشرح يلقي كلمات التنبيو فاؼبستمر كالقارئ ال شك أنو قد يسػهو كيغفػل
أثناء التعلم كاؼبعلم يعلم النقاط اؽبامة كاؼبواضير اعبوىرية يف موضػوع درسػو فيلفػت نظػر اؼبػتعلم إليػو بشػيء
يوقظو كينبهو .كحينما نقػرأ كتػب الشػافعي قبػد ىػذه الالفتػات كىػذه العبػارات ترافقنػا باسػتمرار كقولػو "أال
ترل أف "...أرأيت لو قاؿ قائل" "أكال ترل أف الن صلى امح عليو كسلم قاؿ" .كمن شأف ىػذا األسػلوب
أف يدفر اإلنساف إم زبيل كتصور اؼبسألة بعدما كانػت ذبريديػة عقليػة إم حػني كمػا أف ذلػك يػذكر اؼبعلػم
كاؼبتعلم باستمرار عملية التعلم كاالتصاؿ بينهمػا .كىػو أسػلوب نبػوم أرشػد إليػو معلػم البشػرية عليػو أفضػل
ً ً
السالـ كقولو "أ ىىرأىيٍػتي ٍم لى ٍو أ َّ
ىح ًد يك ٍم يػى ٍغتى ًس يل فً ًيو يك َّل يػى ٍووـ طبىٍ نسا".
ىف نػى ىهنرا ببىاب أ ى
التعميمات
اؼبعلم الناجح ىو الذم يستطير أف هبمر كل جزئيات درسو أك معظمهػا مث يصػيغها بتعمػيم عػاـ
شامل ؼبوضوع درسو فعنػدما ىبػرج اؼبعلػم مػن جزئيػات الػدرس إم حقيقػة كليػة يسػهل علػى الطالػب الفهػم
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بعػػدما ذبمعػػت خطػػوط كخيػػوط اؼبوضػػوعات يف يػػده .كاؼبعلػػم اؼبػػتمكن فقػػا ىػػو الػػذم يسػػتطير أف يوظػػف
ىػػذه الطريقػػة الرتبويػػة الرائعػػة يف درسػػو .كحينمػػا نقػرأ كتػػب الشػػافعي قبػد مثػػل تلػػك التعميمػػات الدالػػة علػػى
إيبػػاف ىػػذا الرجػػل هبػػذه الوسػػيلة الفعالػػة .قػػاؿ الشػػافعي "فكػػل مػػا كػػاف فيػػو صػػيد يف بئػػر كػػاف أك يف مػػاء
مستنقر أك عني كعذب كماٌف فهػو حبػر" .كيف الرسػالة "كػل مػا أقػاـ امح بػو اغبجػة يف كتابػو أك علػى لسػاف
نبيو منصوصان بينانُّ مل وبل االختالؼ فيو ؼبػن علمػو"" .كػل مػا وبػدث الرجػل بػو فلهػا عنػو كمل يسػتمر إليػو
الس ػػمود"" .ك ػػل قات ػػل عم ػػد عف ػػي عن ػػو كأخ ػػذت من ػػو الدي ػػة فعلي ػػو كف ػػارة" .ك ػػل م ػػا مل يك ػػن في ػػو حك ػػم
فاختالؼ اللفظ ال وبيل معناه"" .كل ما لزمو اسم اػبيل من العراب كاؼبقاريف كالاازين فأكلهػا حػالؿ".
فهػػذه قػوانني كليػػة أحػػوج مػػا يكػػوف إليهػػا الطالػػب يف هنايػػة درسػػو كخالصػػة كهنايػػة ؼبوضػػوع الػػدرس ،حيػػا
ترتاكم اؼبعلومات كتتسر اؼبوضوعات فيجد الطالب قانونا ضابطا يوحد كينظم ؾبموع اؼبعارؼ.
حسن ترتيب األفكار
كض ػػر الش ػػافعي أص ػػوؿ مذىب ػػو بوض ػػوح كاقتض ػػاب مث الحق ػػا فص ػػل فيه ػػا كأص ػػل قواع ػػدىا .ق ػػاؿ

الشػػافعي يف األـ "كالعلػػم طبقػػات ش ػ ُّ األكم الكتػػاب كالسػػنة إذا ثبتػػت السػػنة .مث الثانيػػة اإلصبػػاع فيمػػا

لػيس فيػو كتػػاب كال سػنة .كالثالثػػة أف يقػوؿ بعػض أصػػحاب النػ صػػلى امح عليػو كسػلم كال نعلػػم لػو ـبالفػان
مػػنهم .كالرابعػػة اخػػتالؼ أصػػحاب الن ػ صػػلى امح عليػػو كسػػلم يف ذلػػك .اػبامسػػةُّ القيػػاس علػػى بعػػض
الطبق ػػات كال يص ػػار إم ش ػػيء غ ػػة الكت ػػاب كالس ػػنة كنب ػػا موج ػػوداف ،كإمب ػػا يؤخ ػػذ العل ػػم م ػػن أعل ػػى" (ص
ُٓٔٗ) .كىكػػذا كض ػػح منهجػػو يف اس ػػتنباط األحكػػاـ كف ػػق خط ػػة انتهجه ػػا لنفس ػػو كدكهنػػا كاش ػػتق منه ػػا
اؼبسػػائل ففػػتح هبػػذا السػػبق بابػػا عظيمػػا لغػػةه فبػػا يشػػهد لػػو بغ ػزارة الفكػػر ،كقػػوة االسػػتنباط ،كدقػػة الكتابػػة،
كسػػعة األفػػق .كيف ؾبػػاؿ شػػركط طلػػب العًلػػم قػػاؿُّ أخػػي لػػن تنػػاؿ العلػػم إال بسػػتة  ...كقػػاؿ عػػن مكاسػػب
السػػفرُّ كسػػافر ففػػي األسػػفار طبػػس فوائػػد ...كىكػػذا يسػػتوعب اؼبػػتعلم النقػػاط ال ػواردة يف أصػػل الفك ػػرة
بشكل منظم ال لبس فيو كال غموض ككلما كضحت احملاكر  ،سهل التفهيم كاستقاـ التعليم.
المحور الخامس :التوظيف التربوي لفكر الشافعي
الفقو الرتبوم عند اإلماـ الشافعي لو أصولة الثابتة كمنهجو القوًن كقد سبق إليو الشافعي بعد
فبارسات عملية استغرقت جل حياتو  ،كشغلت كل تفكةه كمن مث فحياة ىذا الرجل مادة علمية خصبة
يبكن االستفادة م نها يف دراسة الفكر الرتبوم اإلسالمي ذلك أف الشافعي منح من اؼبؤىالت العلمية
كاالستعدادات الذكية ما جعلو من أقرب العلماء إم ركح ىذا الدين العظيم كمعرفة مقاصده السامية.
عاًف الشافعي يف آرائو الرتبوية اإلنساف من جوانبو اؼبادية كالركحية كذلك يبني مدل ما يف آرائو الرتبوية
من مشوؿ  .كاؼبطلر على كثة من آراء الشافعي يرل أهنا تعتا يف ىذا العصر من معطيات العلم اغبديا،
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سواء يف اجملاؿ الرتبوم أك النفسي أك االجتماعي كتلك ميزة الفكر األصيل كلما تقادـ بو الزماف ازداد
جدة كنصاعة (ملك ،أبوطالب ،ُٖٗٗ ،ص ّٖٕ).
الرتبية سنة اغبياة كالتغية كذلك كلكن يتعني أف نتعلم بالرفق كنطور حبكمة كلعل جيل الدعاة
ككل مهتم بالناشئة يف أمس اغباجة لذلك .ركل البيهقي يف مناقب الشافعي عن ابنو ؿبمد أنو قاؿ رآين
أ كأنا أعجل يف بعض األمر فقاؿ يا بل رفقا رفقا فإف العجلة تنقص األعماؿ كبالرفق تدرؾ اآلماؿ مث
ساؽ الشافعي سنده إم أ ىريرة رفعوُّ إف امح رفيق وبب الرفق كيعطى عليو ما ال يعطى على العنف".
ىكذا نقدـ للمجتمر فنوف التعليم كالتأثة كالتنوير بعيدا عن الشدة كالتطرؼ كالتنطر كهبذا اؼبنها الناصر
صار األئمة األعالـ منارات اإلسالـ.
يبكػػن لكليػػات الرتبيػػة أف ذبعػػل دراسػػة العالقػػة بػػني العػػامل كاؼبػػتعلم كآداب كػػل منهمػػا جػػزءا أصػػيال
مػػن برناؾبهػػا إلعػػداد الطػػالب ؼبهنػػة التػػدريس مسػػتعينة يف ذلػػك دبػػا ذكػػره فقهػػاء اؼبػػذىب الشػػافعي .توعيػػة
اؼبعلمني بأنبية أسلوب الثػواب كالعقػاب يف العمليػة التعليميػة مػر توضػيح الضػوابا الالزمػة السػتخدامو دبػا
وبقػػق أفضػػل نتيجػػة فبكنػػة (شوشػػةََِٖ ،ـ) .إف االطػػالع علػػى الكتابػػات الرصػػينة مػػن الػرتاث اإلنسػػاين
كمناقشػػتها مػػن شػػأهنا أف تػػدرب الناشػػئة علػػى التفكػػة العميػػق ،كالتحػػدث بصػػورة صػػحيحة ،كاحػرتاـ تعػػدد
كجهات النظر (.)Barry, 2010, p. 42
إف الرتبية عند الشافعي ليست مبادئ تربوية فحسب كال ىي من نوع اػبياؿ اعبامح كالتصور
اؼبثاع البعيد عن الواقر بل ىي يف غالبها أفكار مستنةة نابعة من فهم كمعايشة عمق الواقر كينابير
الشريعة اإلسالمية فلقد ترجم الشافعي نظريات الرتبية كأساليبها ترصبة صادقة حبياتو كاعتا اؼبعاينة
(اؼبعايشة) من أرقى درجات اؼبعرفة كالنظرية الرتبوية ال تكتمل كال تنضا إال باؼبمارسة العملية
( .)Tomlinson, 2010, p.الرتبية عند الشافعي مرتبطة باغبياة ككما قاؿ "ليس العلم ما حفظ،
العلم ما نفر" (صاٌف ،ُّٖٗ ،ص ُِٕ) كلعل أعنف انتقاد توجهها اؼبدارس النقدية اليوـ للتعليم أف
مدارسنا ال تالمس احتياجات اؼبتعلم ( .)Palmer, 2001إف التجربة اإلنسانية النافعة بالغة
اؼبصداقية ألهنا تربا بني فاعلية الفرد كبني ؾبريات اغبياة.
الرتبيػػة مػػن أجػػل اػبػػاة كمػػن خػػالؿ اػبػػاة مػػن اؼبفػػاىيم الرتبويػػة اؼبعاصػػرة كالػػيت ؽبػػا جػػذكرىا التارىبيػػة .إف
ي
ً
اػبىبى ػ يػر ىكالٍ يم ىعايػىنىػػة".
س ٍ
اػبػػاة كاؼبمارسػػة أثبػػت كأرسػػخ يف الػػذىن كالػػنفس مػػن ظبػػاع احملاضػرات كيف اغبػػديا " لىػ ٍػي ى
اعتا الشافعي يف كتابو األـ اؼبعاينة من مراتب العلػم ألف ىػذا العلػم يفيػد اليقػني كيقػوؿُّ "كال يسػر شػاىدا أف
يشػػهد إال دبػػا علػػم كالعلػػم مػػن ثالثػػة كجػػوه منهػػا مػػا عاينػػو الشػػاىد فيشػػهد باؼبعاينػػة ،كمنهػػا مػػا ظبعػػو فيشػػهد مػػا
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أثبػػت ظبعػان مػػن اؼبشػػهود عليػػو ،كمنهػػا مػػا تظػػاىرت بػػو األخبػػار فبػػا ال يبكػػن يف أكثػػره العيػػاف كتثبػػت معرفتػػو يف
القلوب فيشػهد عليػو هبػذا الوجػو ( "...ص ُٖٕٓ) .كبعبػارة ابػن خلػدكف "كنقػل اؼبعاينػة أكعػب كأن مػن نقػل
اػبػػا كالعلػػم ،فاؼبلكػػة اغباصػػلة عنػػو أكمػػل كأرسػػخ مػػن اؼبلكػػة اغباصػػلة عػػن اػبػػا" (ص ّٗٓ) .كقػػديبان قػػاؿ
العػػرب "ال تطلػػب أث ػران بعػػد عػػني" ك"خػػذ مػػا ت ػراه كدع شػػيئان ظبعػػت بػػو" " ،فمػػا ر واء كمػػن ظبعػػا" أم أف اليقػػني
يقطر الشك كىو أرفر مقاما كأف العاقل ال يرتؾ اليقني الذم يراه مث يتبر الظن الذم يسمر عنػو .كيقابػل ىػذا
عنػد الغػرب قػوؽبمُّ ( Your own eyes may be your best witnessالكنػدرم ،ملػك،
ََِٖـ ،ص ُِْ).
عاش الشافعي جل هناره كجانبا كبةا من ليلو يعلم كير كيدرس كيطبق أقبح األساليب لطالبو
يف اؼبسجد كيف الشارع كيف اؼبنزؿ كإذا كاف الشافعي قد سجل خااتو يف كتبو فقد طبقها كعاش ؽبا
كمات كفيا ؽبا  .إف إحياء مثل ىذه اؼبعاين يف نفوس اؼبعلمني مث اؼبتعلمني من الضركرة دبكاف .إف من
عظمة ىذا اؼبر أنو قدـ مبادئ يسعد من خالؽبا اإلنساف حبياة مستقرة ىانئة كيتكيف مر من حولو
كينمي ؾبتمعو كيشد من أزر أمتو .لإلماـ الشافعي فضل السبق بتفرده يف توضيح اؼبنها العلمي للتفكة
كرسم حدكده كإبراز معاؼبو (ملك كأبوطالبُٖٗٗ ،ـ ،ص ّٖٔ) كسجل منهجو يف استنباط األحكاـ
بوضوح كتفصيل (عليََُِ ،ـ ،ص ِْٖ) ،فبا يدؿ على أصالة الفكر العر كقدرتو الفذة على
تنشئة عباقرة حضارة.
كضر الشافعي قانونا عاما؛ أصوؿ الفقو ليحد من الوقوع يف اػبطأ يف طريق اؼبعرفة القائمة على
أصوؽبا الدينية كاؼبنطقية السليمة ،كؽبذا فإف حياة الشافعي كانت رمزا لنشأة منها البحا عن اؼبعرفة أيا
كانت عند اؼبسلمني مث استفاد منو أصوؿ الفكر العاؼبي الحقا (البوطيََُِ ،ـ ،ص ْٖٗ).
كعصرنا الراىن عصر اؼبناىا البحثية الناضجة كالناىضة كىذا باب هبب إبرازه يف دائريت االىتماـ كالتأثة
يف العقل العر اليوـ بغية تصحيح اؼبسار كتعزيز عمليات التنمية اغبقيقية.
كثةة ىي الكلمات اعبزلة اليت يبكن أف تتضمنها مناىجنا الدراسية كأنشطتنا التعليمية كمواقعنا على
االنرتنت فبا حوهتا سةة الشافعي منها قولو "طلب العلم أفضل من صالة النافلة .كقاؿُّ من أراد الدنيا
فعليو بالعلم كمن أراد اآلخرة فعليو بالعلم .كقاؿُّ ما تقرب إم امح تعام بشيء بعد الفرائض أفضل من
طلب العلم .كقاؿُّ من طلب علمان فليدقق لئال يضير دقيق العلم .كقاؿُّ من ال وبب العلم ال خة فيو
كال يكوف بينك كبينو صداقة كال معرفة .كقاؿُّ زينة العلماء التوفيق كحليتهم حسن اػبلق كصباؽبم كرـ
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النفس .كقاؿُّ زينة العلم الورع كاغبلم" (النوكم ،جُ ،ص ْٕ ،باختصار) كقاؿُّ َّ
"إف العًلم نور كنور امح
ال ييهدل لعاصي"" ،من طلب العال سهر اللَّياع"" ،ما حك جلدؾ مثل ظفرؾ"" ،الوقت سيف إف مل
تقطعو قطعك ،كنفسك إف مل تشغلها باغبق ،كإال شغلتك بالباطل".

كمػػن ركائعػػو أيضػػا "مػػن مل تعػػزه التقػػول فػػال عػػز لػػو .كاػبػػة يف طبسػػة غػػىن الػػنفس ككػػف األذل
ككسب اغبالؿ كالتقػول كالثقػة بػامح .كأنفػر الػذخائر التقػول كأضػرىا العػدكاف .كاجتنػاب اؼبعاصػي كتػرؾ مػا
ال يعنيك ينور القلب عليك بػاػبلوة كقلػة األكػل كإيػاؾ كـبالطػة السػفهاء كالعاقػل مػن عقلػو عقلػو عػن كػل
مذموـ .كال يكمل الرجل إال بأربر بالديانة كاألمانة كالصيانة كالرزانة .كعنو ليس بأخيك مػن احتجػت إم
مداراتػػو .عالمػػة الصػػديق أف يكػػوف لصػػديق صػػديقو صػػديقان .كمػػن من لػػك من عليػػك .التواضػػر مػػن أخػػالؽ
الكراـ كالتكػا مػن شػيم اللئػاـ .التواضػر يػورث احملبػة كالقناعػة تػورث الراحػة  .أرفػر النػاس قػدران مػن ال يػرل
قدره كأكثرىم فضال من ال يرل فضلو (الذى  ،جَُ ،ص ٕٗ ،ٗٗ -باختصار).

إف االستفادة من شعر كحكم اإلماـ الشافعي كغةه من األكائل يف تدعيم األفكار الرتبوية
كخباصة يف كسائل اإلعالـ من صحف كؾبالت ككتب كنشرات كيف البحوث الرتبوية ترا لدل اعبيل
أسلوب أد يرفر من مستول الناشئة .ككذلك مؤسسات التعليمي العاع مطالبة بكتابة أحباث كقصص
خاصة عن حياة الشافعي كمعلم كمتعلم كي يصبح مبوذجا لإلقتداء (ملك كأبوطالبُٖٗٗ ،ـ ،ص
ّٖٕ) .قاؿ اعباحظُّ نظرت يف كتب ىؤالء النبغة الذين نبغوا  ،فلم ىأر أحسن تأليفان من اؼبطٌل  ،كأف
ً
در (ابن عساكرََِّ ،ـ ،جْٓ ،ص ُِ) .كمن تعلق بشيء من بياف الشافعي صار
دران إم ٌ
فاه نيظ ىم ٌ
ؿبجاجان (النوكمُٗٗٔ ،ـ ،جُ ،ص ٖٕ) ،لقد كاف من أفصح الناس كأعقلهم .يكاد اؼبؤرخوف
هبمعوف على عذكبة منطق الشافعي ،كحسن بيانو كذكائو كقدرتو الفائقة على اعبدؿ كقوتو يف التفكة،
كمهارتو يف االستنباط (أمنيََِٓ ،ـ ،جِ ،ص ُِْ) .كفبا سهل لغة الشافعي "كرققها حفظو
للقرآف الكرًن كإدامة نظره فيو ح اكتسبت لغتو حالكة يف الفم كتوقيعا يف السمر فشبهها القدماء
بالسكر  ...كىي للعني كالبلور اؼبذاب يف انسيابو كترقرقو" (هبجتُٖٗٔ ،ـ ،ص ْٕ ،باختصار).
صبػػر الشػػافعي يف بيانػػو بػػني رقػػة كصبػػاؿ األدبػػاء ،كبػػني دقػػة كجػػالؿ الفقهػػاء فجػػاءت لغتػػو العلميػػة
جزلػػة كمواعظػػو الرتبويػػة سلسػػة كامتػػزج ذلػػك كلػػو بتبحػػر يف علػػوـ الػػدين كثقافػػة كاسػػعة يف العلػػوـ األخػػرل
كىذا التكوين العلمي نفتقده يف اؼبشػهد الثقػايف اؼبعاصػر فاؼبؤسسػات تركػز إمػا علػى علػوـ عصػرية أك علػوـ
ديني ػػة فت ػػأيت ـبرج ػػات التعل ػػيم اعب ػػامعي متواض ػػعة إف مل تك ػػن ض ػػعيفة .معظ ػػم م ػػن يتمي ػػزكف ب ػػاعبمر ب ػػني
الفضيلتني؛ التعليم اؼبدين كالديل ،كصلوا إم ما كصلوا إليو جبهػود ذاتيػة بعيػدا عػن مؤسسػاهتم التعليميػة إذ
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أف التعليم ال زاؿ يشهد عزلة بني اػبطػني فكثػة منهػا تػدكر -يف جوىرىػا -يف فلػك التعلػيم اؼبػدين كيفتقػد
لألصػػالة بينمػػا تقبػػر اؼبؤسسػػات التعليميػػة الدينيػػة يف عزلػػة عص ػرية بسػػبب عػػدـ تطػػوير أس ػاليبها كنظمهػػا
التعليمية دبا يتواكب مر احتياجات العصر كدبا يعكس ركح الدين كمقاصده.
كرغم كل النعوت اعبميلة ألسلوب الشافعي شبة رأم مغاير يرل أف اغبًكم اؼبباشرة –رغم أنبيتها
الرتبوية -تضعف العمل األد "فالشافعي كاف "يضر ًح ىك ىمو بطريقة عشوائية ال ذبد تسلسالن معنويان ؽبا،

كال تكوف نتيجة طبيعية لتسلسل األفكار كاؼبعاين ،بل إف كثةان من قصائده كانت تبتدئ باغبكمة ،
فيشعر القارئ كأنو أماـ درس تربوم ،كال يشعر إطالقان أنو أماـ ذبربة شعرية" (الطةََِٔ ،ـ ،الفقي،
َََِـ) .كالشافعي يف بعض شعره يبدك مصلحا اجتماعيا أكثر من كونو شاعرا ،فصيغة األمر اػبطابية

اؼبباشرة ،تضعف من إوباء الشاعرية .يف ديواف الشافعي ؾبموعة من األبيات ال نستطير اعبزـ بصحة
نسبتها إليو ،ؼبا يشير فيها من قتامة سوداكية إزاء األصدقاء ،كتنتزع الثقة بعموـ الناس ،أك على األقل
دبعظمهم" (صاٌفُّٖٗ ،ـ ،ص ُْٗ.)ٔٔ ،
كدبا أف الرتبية األخالقيػة فريضػة دينيػة كضػركرة عصػرية فإهنػا حقيقػة لػب كصػلب الرتبيػة اإلسػالمية
الرتبيػػة عنػػد الشػػافعي فػػالقيم األخالقيػػة
الرتبيػػة اػبلقيٌػػة ىػػي أسػػاس َّ
بأبعادىػػا اؼبتنوعػػة كآفاقهػػا الواسػػعة .إف ٌ
الرتبيػة اػبلقيػة عنػد الشػافعي عػن ال َّػدعوة إم الكلمػة
أساس اؼبناظرة كالنِقاش كالتَّعامػل مػر النَّػاس .كمل تغفػل َّ
"إف األفئػدة مػزارع األلسػن ،فػازرع الكلمػة الكريبػة َّ
الطَّيبة ،كحفػظ اللِسػاف ،يقػوؿ اإلمػاـُّ َّ
فإهنػا إف مل تنبػت
كلٌها نبت بعضها" (علي ،ص ُٕٓ) .تقوـ تربية الشافعي على الركائز اآلتيةُّ
)1
)2
)3
)4

االعتماد على اإليباف.
الِرضا بقضاء امح كقدره.
السليمة أثناء اؼبناظرة.
اتِباع اآلداب كالقيم َّ
الرتغيب يف خصاؿ اػبة.
َّ
التَّنبيو على ما ينفر مر النَّاس حبسب الطَّبائر.

)5
 )6ىكشف ما يهبايف سنن العلم كيينايف حسن اػبلق (عليُُٖٗ ،ـ ،صُُٔ).
كعلى مستول التعليمي يتجلى دكر اؼبعلم يف با اؽبمة العالية كبو التعلم فاؼبعرفة اؼبنهجية تبدأ
مر اؼبعلمني (  .)Brozo and fisher, 2010, p. 75قبح الشافعي يف اجملاؿ الرتبوم حيا
"غرس يف نفوس تالميذه اذباىات اهبابية كاف ؽبا أثرىا يف تنشيا الفكر اإلسالمي .كمن أبرز ىذه
االذباىات ،حب التجديد كاالبتكار ،كعدـ الوقوؼ عند حد معني من اؼبعرفة (التعلم اؼبستمر) .ككضر
بينهم كبني اعبمود الفكرم حاجزا كثيفا" (التميميََُِ ،ـ ،ص ُْٓ).
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ككمػػا رب ػػدث الش ػػافعي ع ػػن العق ػػل كالفك ػػر كس ػػبل ال ػػتعلم تن ػػاكؿ يف اؼب ػػأثورات ال ػواردة عن ػػو قض ػػايا ال ػػدعاء
كالصػػالة كاإليبػػاف كالػػذكر ألنػػو آمػػن أف الرتبيػػة الركحيػػة مػػالذ آمػػن للمخلػػوؽ يقيػػو كىػػا اؼبصػػاعب كيقػػدـ لػػو زادا
ػاـ تفعػ يػل مػػا
ضػػركريا يف رحلػػة الػػركح يف اغبيػػاة الصػػاخبة كأمواجهػػا اؼبباغتػػة .لقػػد نالػػت قصػػيدة الشػػافعي " ىد ٍع األيػ ى

تىشػػاءي  "..شػػهرة عظيمػػة كانتشػػارا كاسػػعا كىػػي دعػػوة صػػروبة كصػػافية للتفػػاؤؿ كطػػرد اعبػػزع كربمػػل صػػدمات اغبيػػاة
بػػركح عاليػػة ،كنفػػس كثابػػة .كال ري ػػب أف الصػػا اعبميػػل كالرضػػا بقضػػاء امح س ػػبحانو مػػن أىػػم مسػػالك الص ػػحة

النفسػػية .كيف ىػػذا القػػرف ارتفعػػت أرقػػاـ اؼبصػػابني بػػالقلق كاالكتئػػاب كالتشػػاؤـ بسػػب اػبػواء الركحػػي إم درجػػة أنػػو
تضػػاعفت مرسػي االنتحػػار بصػػورة ـبيفػػة كؽبػػذا ن ربديػػد اليػػوـ العػػاؼبي ؼبنػػر االنتحػػار (اؼبوافػػق َُ أيلوؿ/سػػبتما)
كالغػرض منػو ،ىػو تعزيػز االلتػزاـ كالعمػل يف شػ أرجػػاء العػامل مػن أجػل منػر حػاالت االنتحػار اآلخػذة باالنتشػار
لضػػعف ال ػوازع الػػديل ،كسػػقم الفطػػرة ،كشػػقاء الػػركح .ىنػػاؾ كبػػو َََّ حالػػة انتحػػار يومي ػان يف أرجػػاء العػػامل.
صحة العاؼبيةََِٗ ،ـ).
(منظمة ال ِ
كىناؾ ،لكل حالة انتحار َِ ،ؿباكلة انتحار متزامنة أك أكثر ي
كعلى مستول اؼبنها الدراسي ،لقد حرص الشافعي على دراسة العلوـ اؼبختلفة كالتبحر هبا حػ
يصػوف اإلنسػػاف نفسػو كيوسػػر مداركػو فهػػو يػؤمن أف "مػػن تعلػم القػػرآف عظمػت قيمتػػو كمػن تكلػػم يف الفقػػو
مبػػا قػػدره كمػػن كتػػب اغبػػديا قويػػت حجتػو كمػػن نظػػر يف اللغػػة رؽ طبعػػو كمػػن نظػػر يف اغبسػػاب جػػزؿ رأيػػو
كمػػن مل يصػػن نفسػػو مل ينفعػػو علمػػو" (الػػذى  ،جَُ  ،ص ِْ) .كقػػاؿ "فعلػػى كػػل مسػػل وم أف يػػتعلم مػػن
لساف العرب" (الرسالة ،ص ٕ) ،ككاف يتلهف على ما ضير اؼبسػلموف مػن الطػب كيلػوـ أىػل عصػره قػائال
"ضػػيعوا ثلػػا العلػػم كككلػػوه إم اليهػػود كالنصػػارل" (الػػذى جَُ ،ص ٕٓ) .تسػػة التوجهػػات اغبديثػػة يف
ؾباؿ العلم كبو خلق مواطن على حظ من اؼبعارؼ األكلية العلمية (تريفيلََُِ ،ـ ،ص ِِٕ).
كمن العبارات اليت تنسب للشافعيُّ
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل العل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػوـ س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػول الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػرآف مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغلةه
ف
ػاؿ ىحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػدثىنا
العل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

ػديا كعلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػم الفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػو يف الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي ًن
إًال اغبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ذاؾ كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواس الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياط ً
ني
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػول ى
ي

علق الفقي (َََِـ) على ىذا البيت بأف الشافعي خشي من اػبركج من الدين باسم الفلسفة
كغةىا (ص ِٓ) كىذا بعيد كالصحيح أف العبارة بأكملها قلقة فالشافعي نفسو وبا على تعلم العلوـ
العقلية كالنقلية كالبيت اؼبذكور يتعارض مر الثابت اؼبتواتر عن الشافعي يف طلبو لعلم اللغة كحثو على
طلب علم الطب كاغبساب كاألنساب .كإذا كاف الرتاث الرتبوم يف اؼبذىب الشافعي يقتصر كلمة
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العلماء على علماء الشرع فإف بعض الرتبويني اليوـ يركف توسير النطاؽ كإدخاؿ أصحاب التخصصات
األخرل  ،كعلى نفس اؼبنها فإذا كاف الشافعي يرضى بالقليل من القوت ؼبن يتعلم فإف األمر اليوـ قد
ال يكوف مقبوال عند بعض اؼبربني فاألفضل لطالب العلم اليوـ أف يعيش يف بيئة تعينو فهناؾ عالقة بني
التحصيل الدراسي كالوضر االقتصادم يف كثة من الثقافات (أبوشوشةََِٗ ،ـ ،ص َُٓ.)َِٔ ،
كل و عدنا إم مأثورات الشافعي قبد أف "طالب العلم وبتاج إم ثالث خصاؿُّ إحدانبا حسن ذات
اليد ،كالثانية طوؿ العمر ،كالثالثة يكوف لو ذكاء" (يعقوبََِْ ،ـ ،ص ِْ).
كاإلفػػادة اغبقػػة مػػن ال ػرتاث ال تتحقػػق إال بالنقػػد ال ػواعي اؼبتػػزف دكف التػػأثر السػػل هبالػػة ال ػرتاث .قػػاؿ
السػػخاكم (ََِّـ) عػػن الشػػافعي "احػػذر األعػػور كاألحػػوؿ كاألعػػرج كاألحػػدب كاألشػػقر كالكوسػػا [ال
غبية لو أصال] ككل من بو عاىة يف بدنو ككل ناقص اػبلق فاحذركه فإنػو صػاحب التػواء كمعػاملتهم عسػرة
كقػػاؿ مػػرة أخػػرل فػػإهنم أصػػحاب خبػػا" (ص ُِٔ ،الػػدقرََِٗ ،ـ ،ص ِِْ) .كمثػػل ذلػػك مػػا نقلػػو
الػػذى قػديبا يف سػػةه كحػػديثا ؿبمػػد عبػػد الػػرحيم يف ديػواف الشػػافعي (ُٓٗٗـ ،ص ٓٓ)ُّ "عػػن الشػػافعي
قػػاؿُّ مػػا نقػػص مػػن أشبػػاف السػػود إال لضػػعف عقػػوؽبم ،كإال ىػػو لػػوف مػػن األل ػواف" .إف مثػػل ىػػذا العبػػارات
هبػب أال سبػػر إال بنقػدىا بػػل ال حاجػة لركايتهػػا يف عصػرنا كيف الػػديواف السػابق أيضػػا أف أربعػة أمػور تضػػعف
البصر منها النظر إم عػورة اؼبػرأة نسػبها الباحػا للشػافعي نقػال عػن الطػب النبػوم البػن القػيم (ص ٖٔ)!
كال زلنػػا نكػػرر قػػوؿ الشػػافعي "ثالثػةه إًف أىكػػرمتهم أىىػػانوؾ ،كإًف أىىنػػتهم أىكرمػػوؾُّ اؼبػرأىة كاػبػػادـ ،كالفػػالح"
(الػػدقرََِٗ ،ـ ،ص ََّ) .كمػػن ذلػػك اػبلػػا أيضػػا مػػا نقػػل عن ػو "أقمػػت أربعػػني سػػنة أسػػأؿ إخ ػواين
الذين تزكجوا عن أحواؽبم يف تزكجهم فما منهم أحد قاؿ إنو رأل خةان" (النوكم ،جُ ،ص ْٕ).

ال زبلو بعض العبارات كالقصص عن فراسة الشافعي من اؼببالغات كاالضطراب كالغريب أف
اؼبعاصرين ينقلوهنا كما ىي دكف نقد لسندىا أك متنها (انظر خفاجي ،ُٖ ،السويدافََِٕ ،ـ،َْ ،
ْٓ ،أبوشوشةََِٗ ،ـ ،َُّ ،ملك كأبوطالبُٖٗٗ ،ـ ،ص ُّٖ) .بعض ىذه القصص ليست
فراسة بل تصنيف غة موفق كذـ على أساس الشكل كتتضمن أف العلم بالنجوـ يقود ؼبعرفة الغيوب!
كمثاؿ ذلك كاف الشافعى "كىو حدث ينظر ىف النجوـ ككاف لو صديق كعنده جارية قد حبلت فقاؿ إهنا
تلد إم سبعة كعشرين يوما بولد كيكوف يف فخذه األيسر خاؿ أسود كيعيش أربعة كعشرين يوما مث يبوت
فجاء األمر كما كصف فحرؽ تلك الكتب! كما عاد إم النظر يف شيء منها" .كأرسل الشافعي إم
السيدة نفيسة يسأؽبا الدعاء كعادتو كلما مرض فأرسلت إليو قائلة "أحسن امح لقاءؾ كمتعك بالنظر إليو
فعلم الشافعي أهنا النهاية أم سيموت (مشاَََِ ،ـ ،)ُِ ،فهل من اغبكمة أف نسرد ىذه القصص
اػبيالية للناشئة يف كتبنا اؼبصورة كاألشرطة السمعية دكف نقد علمي ؽبا؟ ذكر ابن خلكاف (ََِٗـ) يف
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كفيات األعياف عن الربير بن سليماف اؼبرادم أنو قاؿُّ "دخلت على الشافعي رضي امح عنو عند كفاتو،
كعنده البويطي كاؼبزين كابن عبد اغبكم ،فنظر إلينا مث قاؿُّ أما أنت يا أبا يعقوب-يعل البويطي-فتموت
يف حديدؾ ،كأما أنت يا مزين فستكوف لك يف مصر ىنات كىنات ،كلتدركن زمانان تكوف فيو أقيس أىل
زمانك ،كأما أنت يا ؿبمد-يعل ابن عبد اغبكم-فرتجر إم مذىب مالك ،كأما أنت يا ربير فأنت
أنفعهم ع يف نشر الكتب ،قم يا أبا يعقوب فتسلم اغبلقة .قاؿ الربيرُّ فلما مات الشافعي رضي امح عنو
صار كل كاحد منهم إم ما قالو ،ح كأنو ينظر إم الغيب من سرت رقيق" (ص ِِٗ ،أيضا انظر
اليافعي ،ص ِٖٔ).
ال شك أف الشافعي كاف صاحب فراسة لكن اغباجة ماسة لرتسيخ أف الغيب يف علم امح كحده.
ً
وت إً َّف اللَّوى ىعلً ً
ً
ً
م أ ٍىر و
س بًأى ِ
ض سبىي ي
يم ىخبةه
ه
س َّما ىذا تىكٍس ي
ب ىغدان ىكىما تى ٍدرم نػى ٍف ه
قاؿ جل ثناؤه " ىكىما تى ٍدرم نػى ٍف ه
{ّْ}" (سورة لقماف) .إف أم قيمة تزاحم ىذا األصل يتعني إبعادىا أك تناكؽبا حبذر شديد ككثة من
القصص اليت تساؽ على أهنا كرامات فيها كثة من االضطراب كاؼببالغات كاألسلم أف درء اؼبفاسد مقدـ
على جلب اؼبصاٌف ال سيما يف حديثنا مر الناشئة ككاف األجدر يف الكتب العصرية الرتكيز على سعي
الشافعي كاجتهاده يف التحصيل العلمي كعشقو للحرية كبغضو للقهر كإيبانو القوم بامح كاعتزازه بعركبتو.

إف اغب ػػديا الطوي ػػل ع ػػن كرام ػػات حباج ػػة للمراجع ػػة الواعي ػػة م ػػن مث ػػل كرام ػػات م ػػيالده (انظػ ػػر
خفاجي ،)ٕ ،كنوح اعبن عليو ليلة كفاتو (النوكم ،جُ ،ص ٖٓ) ،كبركػات قػا الشػافعي كفراسػتو النػادرة
(الػػدقرََِٗ ،ـ ،ص ُِٗ ،)َِِ ،كعلمػػو بػػالنجوـ؛ كأنػػو كىػػو شػػاب "ينظػػر يف النجػػوـ ،كمػػا ينظػػر يف
شيء إال فاؽ فيو .فجلس يومان كامرأتو تطلػق ،فحسػب كقػاؿُّ تلػد جاريػة عػوراء  ...سبػوت إم كػذا ككػذا.
فول ػػدت كك ػػاف كم ػػا ق ػػاؿ ،فجع ػػل عل ػػى نفس ػػو أف ال ينظ ػػر أب ػػدان .كدف ػػن تل ػػك الكت ػػب" (ال ػػذى  ،ت ػػاريخ
اإلسالـ ،جُْ ،ص ّّْ) .ؿببة العلماء ال تعل قبوؿ كل ما كرد عنهم من خوارؽ.
أبرز النتائج
ُ .تضافرت عدة عوامل يف عملية تكوين اؼبلكة العلمية لدل الشافعي منها أنو عاش عصر
القوة كاالستقرار النس يف الدكلة العباسية حيا ؿبفزات العطاء العلمي ،كأنو استفاد
من أساتذتو حق االستفادة ككاف على كعي تارىبي كامل دبشركعو الفكرم كناصر
للسنة النبوية ركاية كدراية ،ككأكؿ مدكف ألصوؿ الفقو فحقق قيادة فكرية لألمة كأعد
طلبة وبملوف فكره ناصعا عا العصور.
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ِ .شجر الشافعي االجتهاد ككضر قانونا عاما (أصوؿ الفقو) وبد من الوقوع يف اػبطأ
كيفيد الباحثني يف طريق اؼبعرفة القائمة على أصوؽبا الدينية كاؼبنطقية السليمة لضبا
االستنباط كفتح آفاؽ البحا.
ّ .نظرات الشافعي تدؿ على رسوخ قدمو يف الرتبية حيا تناكؿ بإهباز بليغ ىدؼ الرتبية
ككسائلها كشركط طالب العلم.
ْ .من قواعد التعليم اإلهباز عند التفهيم كتقرير القواعد ككضر التعريفات كالتعميمات،
كاإلسهاب عند الشرح كاؼبوعظة.
ٓ .كضر الشافعي يف كلمات قليلة سر قوة اؼبعلم اؼبتفوؽ؛ القدكة اغبسنة ،كتوجيو اؼبتعلم
برفق كبو القرآف الكرًن كالعلوـ النافعة ،كالتدرج يف التعليم ،كإهباز التوجيهات.
ٔ .اعتىن الشافعي باؼبناظرة عناية فائقة كجعل حسن اػبلق أساس التباحا من أجل اؼبنفعة
اؼبشرتكة كاالرتقاء بالفكر من جهة ،كذبنبا للتكلف من غة حاجة ،كاؼبراء كاؼبداىنة من
جهة أخرل.
ٕ .ليس كل ما ركم عن الشافعي صحيح ،كليس كل صحيح –عنو كعن غةه -يؤخذ بال
سبحيص ،بل ال بد من الفحص الدقيق كانتقاء الصحيح كتبل ما استقاـ مقصده
كحسن معناه ،كناسب متطلباتنا الراىنة كتطلعاتنا القادمة.
التوصيات
ُ .دراسة ركاد الفكر يف إطار الرتاث الرتبوم العاؼبي كاغبذر من عزؿ الرتاث كتفسةه يف
دائرة ضيقة كأدبيات ؿبدكدة.
ِ .تقدًن دراسات تربوية موسعة باللغة األجنبية عن الشافعي كنشرىا على شبكات
االنرتنت للتعريف بإبداعات اغبضارة العربية اإلسالمية كبصانعي الفكر اإلسالمي.
ّ .تقدًن دكرات تدريبية للمعلمني كاؼبعلمات لبياف أفكار الشافعي كسبل توظيفها يف رفد
الواقر التعليمي كالرتبوم.
ْ .تعريف الناشئة بأخالقيات طالب العلم عا براما إعالمية عالية التقنية رباكي التطور
العصرم كقادرة على جذب األنظار كالتأثة يف النفوس.
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ٓ .عمل موسوعة مصورة للطفل تتضمن أعالـ الرتبية اإلسالمية كاؼبفردات الرتاثية ذات
الصلة بتعليم كتربية الطفل مر الرتكيز على أخالقيات طالب العلم من اعبنسني.
أهم المراجع العربية
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القاىرةُّ دار اؼبعارؼ.
البغا ،مصطفى (ََِٕـ) .مضامني تربوية إسالمية يف اإلسالمي .عمافُّ عامل الفكر اغبديا.
البغدادم ،أضبد بن علي بن ثابت (ُٕٗٗـ) .تاريخ بغداد .بةكتُّ دار الكتب.
البغدادم ،أضبد بن علي بن ثابت (ُٖٗٗـ) .الفقيو كاؼبتفقو .اؼبكتبة العلمية.
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الشافعي .العراؽ.
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السويداف ،طارؽ (ُِْٖىػ ََِٕ -ـ) .اإلماـ الشافعيُّ السةة اؼبصورة .الكويتُّ اإلبداع الفكرم.
الشػػافعي ،ؿبمػػد بػػن إدريػػس (َُُّْى ػ َُٗٗـ) .ديػواف الشػػافعي .ربقيػػقُّ ؿبمػػد عبػػداؼبنعم خفػػاجي .بػػةكتُّ
عامل الكتب.
الشافعي ،ؿبمد بن إدريس (ُِْٗىػ ََِٖ -ـ) .الرسالة .شرح كربقيقُّ أضبد ؿبمد شاكر .طُ ،القاىرةُّ دار
اآلثار.
مشا ،نضاؿ (َََِـ) .الشرح كالتفسة لوصايا اإلماـ الشافعي كديوانو .دمشقُّ مكتبة دار الصفا.
الشنقيطي ،ؿبمد (ُٔٗٗـ) .أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف .بةكتُّ دار إحياء الرتاث العر .
صاٌف ،حكمت (َُْْىػ ُّٖٗ -ـ) .دراسة فنية يف شعر اإلماـ الشافعي .موصلُّ الزىراء اغبديثة.

الصاغبي ،ؿبسن ضبود  ،كملك  ،بدر ؿبمد (ُِْٖىػ ََِٕ -ـ) .مواصفات األزكاج يف عيوف الزكجاتُّ رؤية
تربوية من حديا أـ زرع .طُ ،الكويتُّ اقرأ.
طعيمػ ػػة ،رشػ ػػدم (ُِْٗقََِٖ-ـ) .ربليػ ػػل احملت ػػول يف العلػ ػػوـ اإلنسػ ػػانيةُّ مفهوم ػػو ،أسسػ ػػو ،اسػ ػػتخداماتو.
القاىرةُّ دار الفكر العر .
الطويػل ،السػػيد رزؽ (ُِِْى ػ ََُِ -ـ) .حيػػاة اإلمػػاـ الشػػافعي .يف اإلمػػاـ الشػػافعي فقيهػػا كؾبتهػػدا .بػػةكتُّ
اؼبنظمة اإلسالمية للرتبية (إيسيسكو).
عبدالرحيم ،ؿبمد (ُُْٓىػ؟ ُٗٗٓ -ـ) .ديواف اإلماـ الشافعي .بةكتُّ دار الفكر.
عبدالعزيز ،عبد الونيس زغلوؿ (ََُِـ) .كبو تأصيل إسالمي للمصطلحات الرتبوية .موقر دعوةُّ
http://www.daawa.ma/affdetail.asp?codelangue=6&info=1811
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عطار ،ليلى عبدالرشيد (ََِْ ـ) .بعض القواعػد الفقهيػة كتطبيقاهتػا يف الرتبيػة اإلسػالمية .ؾبلػة الرتبيػة ،السػنة ٕ
العدد ُُ ،اعبمعية اؼبصرية للرتبية اؼبقارنة كاإلدارة التعليمية.
علي  ،سعيد إظباعيل (ُِْٕىػ ََِٔ -ـ) .الفكر الرتبوم اإلسالمي كربديات اؼبستقبل .طُ ،القاىرة دار
السالـ.

علػػي ،علػػي عيسػػى (ُِِْىػ ػ ََُِ -ـ) .دكر اؼبدرسػػة الشػػافعية يف خدمػػة السػػنة النبويػػة .يف اإلمػػاـ الشػػافعي
فقيها كؾبتهدا .بةكتُّ اؼبنظمة اإلسالمية للرتبية (إيسيسكو).
علي ،فاطمة ؿبمد (َُُْىػ ُُٖٗ -ـ) .الفكر الرتبوم عند اإلماـ الشافعي .رسالة مقدمة لكلية الرتبية
للحصوؿ عل درجة اؼباجستة بشبني الكوـُّ جامعة اؼبنوفية.
عماشة  ،سناء حسن (َُّْىػ ََِٗـ) .القيم السلوكية كاالذباىات الالزمة لتحسني النشء ضد اعبريبة
كإتالؼ اؼبمتلكات .ؾبلة البحوث األمنيةُّ اؼبملكة العربية السعودية ،مركز البحوث كالدراسات بكلية اؼبلك فهد
األمنيةُّ اجمللد ُٖ العدد ْْ.
عمػر ،سػيف اإلسػالـ (َُّْى ػََِٗ-ـ) .اؼبػوجز يف مػنها البحػا العلمػي يف الرتبيػة كالعلػوـ اإلنسػانية .طُ،
دمشقُّ دار الفكر.
العياصرة ،كليد رفيق (ُُّْىػََُِ-ـ) .الرتبية اإلسالمية كاسرتاتيجياهتا العملية .طُ ،األردفُّ دار اؼبسةة.
الفقي ،سعد كرًن (َََِـ) .ديواف اإلماـ الشافعي .اؼبنصورةُّ دار اليقني.
فلمبػػاف ،زينػػب صبػػاؿ الػػدين (ُٖٖٗـَُْٖ-ى ػػ) .مبػػادئ تربويػػة مػػن ديػواف اإلمػػاـ الشػػافعي .رسػػالة ماجسػػتة ،
جامعة أـ القرل ،إشراؼ ؿبمد خة عرؽ سوسي.

الفةكز آبادم ،ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب (ُِْٗىػ ََِٖـ) .القاموس احملياُّ مرتب ترتيبا ألفبائيا كفق أكائل
اغبركؼ  .نسخة منقحة كعليها تعليقاتُّ أبو الوفا نصر اؽبوريل اؼبصرم الشافعي .راجعو كاعتىن بوُّ أنس ؿبمد الشامي
كزكريا جابر أضبد  .القاىرةُّ دار اغبديا.
القزكيل ،عالء الدين السيد أمة ؿبمد (َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـ) .الفكر الرتبوم عند الشِيعة اإلمامية .طِ،
الكويتُّ مكتبة الفقيو.

قلع ػػو ج ػػي ،ؿبم ػػد ركاس (ُِِْى ػ ػ ََُِ -ـ) .تأس ػػيس الش ػػافعي عل ػػم األص ػػوؿ .يف اإلم ػػاـ الش ػػافعي فقيه ػػا
كؾبتهدا .بةكتُّ اؼبنظمة اإلسالمية للرتبية (إيسيسكو).
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القػ ػواظبي ،أك ػػرـ يوس ػػف عم ػػر (ُِّْى ػ ػ ََِّـ) .اؼب ػػدخل إم م ػػذىب اإلم ػػاـ الش ػػافعي .طُ ،األردفُّ دار
النفائس.
الكندرم ،لطيفة حسني كملك ،بدر ؿبمد ( ُِْٗىػ = ََِٖـ) .تعليقة أصوؿ الرتبية .طّ ،الكويتُّ
مكتبة الفالح.
الطة ،قبدت (ََِٔـ) .كبو مسلسل ملتزـ .موقر رابطة أدباء الشاـ.
http://www.odabasham.net
اؼبالكي ،عبداغبفيظ (َُّْىػ ََِٗـ) .عرض رسالة دكتوراه بعنوافُّ تصور مقرتح لوضر خطوات إجرائية
لوقاية فكر الشباب من االكبراؼ يف ضوء الرتبية اإلسالمية .ؾبلة البحوث األمنيةُّ اؼبملكة العربية السعودية ،مركز
البحوث كالدراسات بكلية اؼبلك فهد األمنيةُّ اجمللد ُٖ العدد ْْ.
مايو ،عبدالقادر (َََِـ) .شػرح ديػواف األمػاـ ؿبمػد بػن إدريػس الشػافعي مؤسػس علػى القػرآف الكػرًن  .مراجعػة
أضبد عبد امح فرىود .دمشقُّ دار اغبكمة.
اؼبرجر األكا للرتاث اإلسالمي .شركة العريس للكمبيوتر .اإلصدار الثالا.

ملػػك ،بػػدر ؿبمػػد (ََِٗـ) .التوجيػػوُّ الثػواب أـ العقػػاب؟ يف سلسػػلة تربيػػة األبنػػاء الرابعػػةُّ خػػة األمػػور الوسػػا.
الكويتُّ األمانة العامة لألكقاؼُّ الصندكؽ الوقفي للتنمية العلمية كاالجتماعية.
ملك ،بدر ؿبمد  ،كالكندرم  ،لطيفة حسني (ُِْٔىػََِٗ-ـ) .الفكر الرتبوم عند معلم الكويت األكؿ الشيخ
يوسف القناعي .الكويتُّ اجمللة الرتبويةُّ العدد ٕٔ  ،اجمللد ُٗ.
مل ػػك ،ب ػػدر ،كالكن ػػدرم ،لطيف ػػة (ُِْٕ ى ػ ػ = ََِٔ ـ) .تراثن ػػا الرتب ػػومُّ ننطل ػػق من ػػو كال ننغل ػػق في ػػو .طِ،
الكويتُّ مكتبة الفالح.
اؼبنجد ،ؿبمد صاٌف (بدكف تاريخ) .عا كعظات من حياة اإلماـ الشافعي.
صحة العاؼبية (ََِٗ) .اليوـ العاؼبي ؼبنر االنتحار .موقر منظمة الصحة العاؼبيةُّ
يمنظمة ال ِ

http://www.who.int

نصار ،حسني (ُٔٗٗـ) .أمني اػبوع .القاىرةُّ اجمللس األعلى للثقافة.
نص ػػر امح ،أضب ػػد (ُِْٗى ػ ػََِٖ-ـ) .ـبتص ػػر ص ػػحيح اعب ػػامر الص ػػغة للس ػػيوطي كاأللب ػػاين .طُ ،ألف ػػا للنش ػػر
كالتوزير.
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. الرياضُّ مكتبة العبيكاف،ُ ط. ح ال سبزؽ الكتب.) مرًن عبدامح (ََِٕـ،النعيمي

 اؼبنهجية اإلسالمية يف البحا الرتبوم مبوذجاُّ النظرية.) ََِْ ـ-  عبالرضبن عبدالرضبن (ُِْٓ ىػ،النقيب
.  القاىرةُّ دار الفكر العر،ُ ط.كالتطبيق
. بةكتُّ دار الفكر. هتذيب األظباء كاللغات.)وبىي بن شرؼ (ُٔٗٗـ
 ى،النوكم
ُّ موق ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػوراؽ. م ػ ػ ػ ػ ػ ػػرآة اعبن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة اليقظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف يف معرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػ ػ ػ ػوادث الزم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف.)الي ػ ػ ػ ػ ػ ػػافعي (ََِٗـ
http://www.alwaraq.net
.  بةكتُّ دار الكتاب العر. شعراؤناُّ ديواف اإلماـ الشافعي.) إميل بدير (بدكف تاريخ،يعقوب

 يف اإلمػاـ الشػافعي. لغة اإلماـ الشافعي كأثره يف نتاجو الفكػرم كاألصػوؿ.) ََُِ ـ-  عباس (ُِِْىػ،يونس
.) بةكتُّ اؼبنظمة اإلسالمية للرتبية (إيسيسكو.فقيها كؾبتهدا
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