
 ا؟ا دراسي  كيف تؤلف كتاب  

 

 : قسمان الكتب الدراسية في بلداننا العربية واإلسالمية

 أو بعد إدخال بعض ،ومراجعته عتمد كما هو بعد ترجمتهقسم مستورد قد ي  : األول
 .وما إلى ذلك ، مثل كتب الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسةالتعديالت عليه

 .التربية اإلسالمية وكتب اللغة العربيةقسم محلي، ككتب : الثاني

 

، من أول الكتب الشرعية الخاصة بالفقه اإلسالميلو أخذنا على سبيل المثال 
 .المرحلة االبتدائية إلى آخر المرحلة الجامعية

 

 :قبل الشروع بتأليف الكتاب هناك أسئلة تخطر بالبال

؟ هل كل أستاذ م العمل بينهمكيف نختار المؤلف أو المؤلفين؟ وكيف نقس   -
ا؟ خبير ايصلح أن يكون  ا؟ ؟ متمكن ا مؤلف ا؟ شاب ا شيخ   متفرغ ا؟ مشوش ا واضح 

ممال  في  أهل العلم؟ من أهل الواسطة والوالء؟ منصاحب فكر منظم؟ 
 يجمع بين العلم واللغة؟ ؟يشد  القارئ بارع ا عرضه؟ حيوي ا



نه كل شيء أم نلق  كيف نشحذ ذهن الطالب؟ هل نترك له بعض االستنتاجات؟  -
 تلقين ا كامال ؟

 هل نؤلف الكتاب بلغة الفقهاء أم بلغة أسهل تناسب كل مرحلة من المراحل؟ -
 كيف يتم توصيف المادة؟ -
 ماذا نأخذ وماذا ندع؟ -
م المادة عليها؟ أم نحدد المادة ثم عدد هل نحدد عدد الساعات الدراسية ثم نقس   -

 الساعات؟
عدد  المعلومات الواردة في الكتاب؟ هل هناك معيار كمي؟ أي ما كمية -

 حجمه األمثل؟  صفحاته؟
هل هناك معيار نوعي؟ ما الموضوعات التي نختارها والموضوعات التي  -

 ؟الحقة نتركها لمراحل أخرى
هل نختار في كل مرحلة ما اخترناه في المرحلة السابقة، على أن نضيف في  -

 ؟على الموضوعات نفسها ا من التعمقالمرحلة الجديدة مزيد  
هل نختار موضوعات قديمة أم جديدة؟ لها صلة بواقعنا؟ وكيف توزع النسبة  -

  بينهما؟
إذا أردنا االستشهاد بآيات القرآن، هل ندرج كل اآليات المتعلقة بالموضوع؟ أم  -

معيار  نختار واحدة منها أو أكثر؟ وكيف نختار هذه اآليات دون غيرها؟
 المالءمة؟ معيار الوضوح؟ 



إذا أردنا االستشهاد بالحديث النبوي، هل ندرج كل األحاديث المتعلقة  -
حاديث دون غيرها؟ ا أو أكثر؟ وكيف نختار هذه األبالموضوع؟ أم نختار واحد  

 !إذا وجد عبة؟ متوسطة؟ سهلة؟هل نختار روايات ص
رأي الجمهور فقط؟ أم نبين  إذا كان الموضوع خالفي ا بين الفقهاء هل نختار -

معيار قوة الرأي، وضوح الرأي؟  رأي غيره؟ هل نذكر جميع اآلراء أم بعضها؟
 انتشار الرأي؟

ذا بيناها هل نذكرها كلها أم بعضها؟ - هل نختار  هل نبين األدلة أم ال نبينها؟ وا 
 أقواها وأوضحها؟

لى أي - حد نتوسع؟  هل نذكر جميع أدلة المجيزين؟ وجميع أدلة المانعين؟ وا 
 .مستوى المرحلة له دور بال شك

م هناك حاالت ؟ أم نتخير منها؟ أم الطالب جميع األركان والشروطهل نعل   -
 وحاالت؟ 

ا؟ هل نختار هل نثبت التعريف أم نستغني عنه، ويتعرف عليه الطالب ضمن   -
نبدأ هل نبدأ بالتعريف؟ أم ؟ ؟ أم سهال  ولو كثيف ا صعب ا اا مانع  ا جامع  تعريف  

ا، وقد يكون البدء بالمثال أو بالمثال؟ قد نبدأ بالتعريف فيكون التعريف مبهم  
التفكير قبل  .ويكون ذلك مدعاة للتفكر فيه قبل التعريف والدراسة ،النص

 !االطالع مهم جد ا
ا عميقة دقيقة يصعب على الطالب التفريق بينها؟ وفي أي هل نختار ألفاظ   -

فكيف نضعها للتالميذ  ،فهمها على األساتذة يدق   مرحلة نختارها؟ هناك ألفاظ



قد يضعها بعض المؤلفين ألنها أعجبتهم، وقد يخشون عليها من  أو الطالب؟
 ، ولو لم تكن صالحة للطالبالضياع، فيخبئونها في أقرب كتاب بين أيديهم

 !ألبتة
 اناجح  ا ي  ريجا تدم  يمت مواد الفقه على المراحل والمستويات المختلفة تقسهل قس   -

 أحيان ا جدا، إذ ت؟ أم جاء التأليف عشوائي  من السهل إلى الصعب إلى األصعب
 ؟مثال   أسهل من السابق الصف الالحقكتاب مستوى أن 

 ؟ة أم م مل  ومنف رللطلب قهل كل كتاب على حدة ناجح ومشو   -
ا، وربما ا جديد  فال يتعلم الطالب شيئ   ؟ر السابقةكر  هل المراحل الالحقة ت   -

ويشعر أن التعليم مجرد مضيعة للوقت، ويمكن  !يصيبه السأم والملل
 !اختصاره

هل ندخل المصطلحات األجنبية؟ هل نضعها في قائمة آخر الكتاب؟ عند أي  -
 مستوى نفعل ذلك؟

قبل أن ينتقل  من العلم في ذهن الطالبكيف نعمل على تثبيت حد أدنى  -
 إلى الصف التالي؟الطالب 

أم نغض الطرف  ، ونحيل عليها في الهوامش،المعلوماتهل نبين مصادر  -
 عنها؟

 أم نترك هذه المهمة للطالب؟  هل نلجأ إلى تلخيص الفصول؟ -
وتخفف من جفاف  ،هل يكون الكتاب ملون ا، فيه صور تلفت نظر القارئ -

 .هنا بين الكتاب الورقي واإللكتروني من حيث التكلفة يميز المادة والكتاب؟



غير )في المتن  غير ملون، هل نبرز بعض العباراتإذا كان الكتاب  -
 أم نترك هذا االختيار للقارئ؟ بحرف أسود؟ (العناوين

 قراءات آخر الكتاب؟قائمة  هل نضع قائمة مراجع أو -
هل نضع  الكتاب من األخطاء اللغوية والمطبعية؟ إلى أي درجة نهتم بخلو   -

 !طالتكتاب؟ هي قبيحة ال سيما إذا قائمة تصويبات آخر ال
أم طباعية  إذا كان هناك مراجعون للكتاب، هل نبين مراجعتهم علمية أم لغوية -

هل نختارهم خبرة أعلى وسمعة إذا كانت المراجعة علمية، ؟ (تجارب طبع)
هذا  !أكبر، أم نتساهل؟ قد تجد أحيان ا أن المؤلف مشهور والمراجع مغمور

كد أن المراجعة جدية كيف نتأ .مقبول إذا كان المغمور أعلم من المشهور
هل نذكر أسماء المراجعين أم ال؟ ذكرهم أفضل من  وليست شكلية أو صورية؟

ا حيث المسؤولية  .أيض 
للتظاهر أمام ! المصححون اللغويون قد يصححون الصحيح فيجعلونه خطأ -

وقد ال يرجع المصحح إلى ! يستحقون أجرهم أنهم مصححونبرب  عملهم 
اإلهمال  من باب التعالي أو! ولو كان قريب ا منهالمؤلف في بعض اإلشكاالت، 

وقد يظن المصحح، . تقليل التكلفة في الوقت أو في االتصال أو التقصير أو
! ما دام يمسك بالكتاب ثاني ا بعد المؤلف، أنه صار أعلم من المؤلف في اللغة

 .إذا كان المؤلف ضعيف ا في اللغة صح  هذا ي  
كيف نطرح األسئلة في كتاب نماذج أسئلة؟ هل نعطي الطالب والمدرس في ال -

صح أم ملء فراغات؟  أم االختبارات واالمتحانات؟ هل هي أسئلة مقالية؟



منوعة؟ كيف نختار هذا تارة وهذا تارة؟ الموضوعات الصعبة قد أم وخطأ؟ 
 .نختار أسئلتها غير مقالية

العناوين اختيار البنط، في المتن و  إلى أي مدى نهتم بإخراج الكتاب من حيث -
هناك كتب ذات  إلخ؟... التفنن في العرض، والغالف و  األساسية والفرعية،

 !ومفسد للذوق، بسبب من الناشر أو المؤلف أو كليهما مع ا شكل مقرف
هل علينا أن نجدد في الشكل؟ في المضمون؟ في األمثلة؟ في الشواهد؟ في  -

  النصوص؟ في األسلوب؟
الكتاب؟ هل المعيار هو السنوات أم ما كل كم سنة تجب إعادة النظر في  -

 يطرأ من مستجدات أو تغي رات؟ أو كلتاهما معا ؟
 ع أم نعيد تأليف الكتاب كله من جديد؟هل نرق   -
 ح بذلك؟إذا استجدت أشياء ولم يتضح أمرها بعد، هل ندخلها؟ هل نصر   -
لكي ، و لكي نساعده على حسن األداء هل نؤلف كتاب ا للطالب، وآخر للمدر س -

 ؟ال يتعرض إلحراجات من بعض الطلبة المتفوقين
في هذا الشأن، ويراعيها أو غير منشورة، منشورة  ،هل هناك بحوث علمية -

كيف تكتب رسالة : منشورة هناك كتب ؟في بلداننا العربية واإلسالمية المؤلفون
 ؟ماجستير أو دكتوراه علمية

ا لماذا ال تكون الكتب الدراسية كتب ا إلكترونية  - متاحة للجميع؟ متاحة أيض 
 للطالب، ومتاحة لألساتذة، ومتاحة للنقاد؟
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