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 -1المـقدمـة:
إف ثثافة األمة (أية أمة) هي العمود الفثػري لووودهػا وبثائهػا فعلػ
هػ ػػذث الثثافػ ػػة تُبػ ػػىن حاػ ػػارة األمػ ػػة وتتحػ ػػدد أهػ ػػدافها و ايتهػ ػػا ويتميػ ػػز ظل ػ ػ
عيشػػها و ػػذث الثثافػػة ينهػػهر أفرادهػػا يف بوتثػػة واحػػدة فتتميػػز األمػػة ع ػ
سػ ػػائر األم ػ ػ  .فهػ ػػي :عثيػ ػػداا ومػ ػػا ينبثػ ػػة ع ػ ػ هػ ػػذث العثيػ ػػدة م ػ ػ أحكػ ػػاـ
ومعاجلات وأنظمة وما يبىن عليها م معارؼ وعلوـ ومػا دار مػ أحػداث
مرتبطة ذث العثيدة كسرية األمة وتارؼلها .فػذذا انػدثرت هػذث الثثافػة انتهػ
ه ػػذث األم ػػة ك مػ ػة متمي ػػزة فتب ػػدل ايته ػػا وظلػ ػ عيش ػػها ورب ػػوؿ وال ه ػػا
وزببط يف سريها وراء ثثافات األم األخرى.
والثثافػػة اإلسػػالمية هػػي ادلعػػارؼ الػػق كانػ العثيػػدة اإلسػػالمية سػػببا
يف حبثه ػػا سػ ػواء أكانػ ػ ه ػػذث ادلع ػػارؼ تتا ػػم العثي ػػدة اإلس ػػالمية كعلػ ػ
التوحيػ ػػد أـ كان ػ ػ مبنيػ ػػة عل ػ ػ العثيػ ػػدة اإلسػ ػػالمية مثػ ػػل الفثػ ػػه والتفس ػ ػػري
واحل ػػديم أـ كػ ػػاف يثتاػ ػػيها فه ػ ػ مػ ػػا ينبث ػػة ع ػ ػ العثيػ ػػدة اإلسػ ػػالمية م ػ ػ
األحكاـ مثل ادلعارؼ الق يووبهػا االوتهػاد يف اإلسػالـ كعلػوـ اللغػة العربيػة
ومهػػطلا احلػػديم وعل ػ األهػػوؿ فهػػذث كلّهػػا ثثافػػة إسػػالمية ألف العثيػػدة
هػػي السػػبحب يف حبثهػػا .وتػػاريإل األمػػة اإلسػػالمية وػػزء مػ ثثافتهػػا دلػػا فيػػه مػ
إخب ػػار عػ ػ حا ػػاراا وعػ ػ رواذل ػػا وتادا ػػا وعلمائه ػػا .وت ػػاريإل الع ػػرب تب ػػل
اإلسػػالـ لػػيس م ػ الثثافػػة اإلسػػالمية بينمػػا ؽلك ػ اعتبػػار ػػعر العػػرب تبػػل
اإلسػػالـ م ػ هػػذث الثثافػػة دلػػا فيػػه م ػ ػواهد تع ػ عل ػ فه ػ ألفػػاظ اللغػػة
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العربي ػ ػػة وتراكيبه ػ ػػا وبالت ػ ػػاع علػ ػ ػ االوته ػ ػػاد وعلػ ػ ػ تفس ػ ػػري الث ػ ػػر ف وفهػ ػ ػ
احلديم.
وثثاف ػػة األمػ ػة ه ػػي اله ػػانت لشره ػػيات أفراده ػػا فه ػػي ال ػػق ته ػػوغ
عثلية الفرد وطريثة حكمه عل األ ياء واألتواؿ واألفعاؿ كما تهوغ ميولػه
وبالتاع تؤثر يف عثليته ونفسيته وسلوكه .ولذا فذف احلفػاظ علػ ثثافػة األمػة
وإ اعتها يف اجملتمت هي م ادلسؤوليات الرئيسػة للدولػة فاالربػاد السػوفييق
سابثاً أرضت الثثافة الشيوعية أبناءث وحػاوؿ منػت تسػرب أي فكػر رأأػاع أو
إسػػالمي إىل ثثافتػػه .والغػػرب برمتػػه رّ أبنػػاءث عل ػ ثثافتػػه الرأأاليػػة الثائمػػة
علػ ػ فه ػػل ال ػػدي عػ ػ احلي ػػاة ووع ػػل عيش ػػه تائم ػػا ومبنيػ ػاً عليه ػػا وه ػػنت
احلروب وال يزاؿ يهػنعها دلنػت تسػرب الثثافػة اإلسػالمية إىل عثيدتػه وثثافتػه.
والدولػة اإلسػالمية حرهػ علػ ػػرس الثثافػة اإلسػػالمية يف أبنائهػا ومنعػ
كل م يدعو إىل فكػر ػري مبػ ٍع علػ العثيػدة اإلسػالمية يف داخػل الدولػة
ومحل ػ ثثافتهػػا إىل الػػدوؿ واألم ػ بالػػدعوة واجلهػػاد وسػػتظل كػػذل ح ػ
يرث اهلل األرض وم عليها.
وم أه الامانات للحفاظ عل ثثافة األمػة هػو أف تكػوف ثثافتهػا
زلفوظة يف هػدور أبنائهػا ويف سػطور كتبهػا وأف تكػوف لألمػة دولػة ربكمهػا
وترع ؤوهنا .وفة ما ينبثة ع عثيدة هذث الثثافة م أحكاـ وتوان .
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والتعلػػي هػػو الطريػػة حلفػػة ثثافػػة األمػػة يف هػػدور أبنائهػػا ويف سػػطور
كتبهػ ػػا س ػ ػواء أكػ ػػاف تعليمػ ػػا منهجيػ ػػا منظمػ ػػا أـ ػ ػػري منهجػ ػػي .والتعلػ ػػي
ادلنهجػي هػو التعلػي ادلناػب ب نظمػػة وتػوان تتبناهػا الدولػة وتكػوف الدولػػة
مس ػػؤولة ع ػ ػ تنفي ػػذث .مث ػػل ربدي ػػد س ػ ػ ّ الثب ػػوؿ وادل ػ ػواد الدراس ػػية وطريث ػػة
التػدريس .بينمػا يف التعلػي ػري ادلنهجػػي تػلؾ للمسػلم شلارسػة التعلػػي يف
البيوت وادلساود والنوادي ووسائل اإلعالـ ودور النشر ومػا ػاكلها دوف
اخلا ػػوع ألنظمػػة وت ػوان التعل ػػي ادلنهجػػي مػػت أف الدولػػة يف ك ػػال الن ػػوع
مسػػؤولة عػ األفكػػار وادلعػػارؼ لتكػػوف إمػػا منبثثػػة عػ العثيػػدة اإلسػػالمية أو
مبنيػػة عليهػػا .ويف هػػذا الكتيػػحب س ػػنتناوؿ أسػػس التعل ػػي ادلنهج ػػي يف دول ػػة
اخلالفة.

 -2سياسة التعليم في دولة الخالفة وتنظيمو:
يتكػػوف نظػػاـ التعلػػي يف دولػػة اخلالفػػة م ػ رلموعػػة األحكػػاـ الشػػرعية
والثػ ػوان اإلداري ػػة ادلتعلث ػػة ب ػػالتعلي ادلنهج ػػي .فاألحك ػػاـ الش ػػرعية ادلتعلث ػػة
بالتعلي تنبثة ع العثيػدة وذلػا أدلتهػا الشػرعية مثػل مػواد التػدريس والفهػل
بػ الطلبػػة الػػذكور واإلنػػاث .أم ػا الث ػوان اإلداريػػة يف التعلػػي فهػػي الوسػػائل
وع األمر ناوعة يف تنفيػذ النظػاـ وربثيػة الغايػة
واألساليحب ادلباحة الق يراها ي
منػه وهػػي أمػػور دنيويػػة تابلػػة للتطػػوير والتغيػػري دبػػا يتناسػػحب وتنفيػػذ األحكػػاـ
الشرعية ادلتعلثة بالتعلي وباحلاوات األساسية لألمػة كمػا ؽلكػ أخػذها شلػا
توهل له األم األخرى م ذبارب وخربات وأحباث ُمباحة.
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وهػػذا النظػػاـ ب حكامػػه الشػػرعية وتوانينػػه اإلداريػػة حباوػػة إىل وهػػاز
إداري فيػ ػػه الكفايػ ػػة للثيػ ػػاـ بتحثيػ ػػة الغايػ ػػة األسػ ػػاس م ػ ػ التعلػ ػػي يف دول ػ ػػة
اخلالفة وهي بناء الشرهية اإلسػالمية حبيػم يتػوىل هػذا اجلهػاز اإل ػراؼ
والتنظي وادلراتبة يف مجيت ووانحب التعلي م حيم وضت ادلنػاه ،واختيػار
ادلعلم ػ ادلػػؤهل ومتابعػػة تثػػدـ ربهػػيل الطلبػػة وتػػرفيعه  .وذبهيػػز ادلػػدارس
وادلعاهد واجلامعات دبا يلزمها م سلتربات ووسائل تعليمية مالئمة.
ونػػورد فيمػػا يلػػي معظ ػ م ػواد يسياسػػة التعلػػي ي م ػ يمثدمػػة الدسػػتوري وهػػو
مشروع دستور للدولة اإلسالمية:
ادلػػادة ٘ - ٔٙغلػػحب أف يكػػوف األسػػاس الػػذي يثػػوـ عليػػه مػػنه ،التعلػػي هػػو
العثيػ ػػدة اإلسػ ػػالمية فتوضػ ػػت م ػ ػواد الدراسػ ػػة وطػ ػػرؽ الت ػ ػػدريس
مجيعهػػا عل ػ الووػػه الػػذي ال ػلػػدث أي خػػروج يف التعلػػي ع ػ
هذا األساس.
ادلػ ػػادة  - ٔٙٙسياسػ ػػة التعلػ ػػي هػ ػػي تكػ ػػوي العثليػ ػػة اإلسػ ػػالمية والنفسػ ػػية
اإلسالمية فتوضػت مجيػت مػواد الدراسػة الػق يػراد تدريسػها علػ
أساس هذث السياسة.
ادل ػػادة  - ٔٙٚالغاي ػػة م ػ التعل ػػي ه ػػي إغل ػػاد الشره ػػية اإلس ػػالمية وتزوي ػػد
النػػاس بػػالعلوـ وادلعػػارؼ ادلتعلثػػة بشػػؤوف احليػػاة .فتجعػػل طػػرؽ
التعلػػي عل ػ الووػػه الػػذي ػلثػػة هػػذث الغايػػة وسبنػػت كػػل طريثػػة
تؤدي لغري هذث الغاية.
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ادل ػػادة  - ٜٔٙغل ػػحب أف يُف ػػرؽ يف التعل ػػي بػ ػ العل ػػوـ التجريبي ػػة وم ػػا ه ػػو
ملحة ا كالرياضيات وب ادلعارؼ الثثافية .فتدرس العلػوـ
التجريبي ػػة وم ػػا يلح ػػة ػػا حس ػػحب احلاو ػػة وال تثي ػػد يف أي ػػة
مرحلة م مراحل التعلي  .أما ادلعارؼ الثثافيػة فذهنػا تؤخػذ يف
ادلراحػػل األوىل تبػػل العاليػػة وفػػة سياسػػة معينػػة ال تتنػػات مػػت
أفكػػار اإلسػػالـ وأحكامػػه .وأمػػا ادلرحلػػة العاليػػة فتؤخػػذ كػػالعل
عل ػ ػػرط أف ال ت ػػؤدي إىل أي خ ػػروج ع ػ سياس ػػة التعل ػػي
و ايته.
ادلادة ٓ - ٔٚغلحب تعلي الثثافػة اإلسػالمية يف مجيػت مراحػل التعلػي وأف
ُؼله ػص يف ادلرحلػػة العاليػػة فػػروع دلرتل ػ ادلعػػارؼ اإلسػػالمية
كما ؼلهص فيها للطحب واذلندسة والطبيعيات وما اكلها.
ادلػػادة ٔ - ٔٚالفنػػوف والهػػناعات تػػد تلحػػة بػػالعل م ػ ناحيػػة كػػالفنوف
التجاري ػػة وادلالح ػػة والزراع ػػة وتؤخ ػػذ دوف تي ػػد أو ػػرط وت ػػد
تلح ػػة بالثثاف ػػة عن ػػدما تتػ ػ ثر بووه ػػة نظ ػػر خاهػ ػة كالته ػػوير
والنح فال تؤخذ إذا ناتا ووهة نظر اإلسالـ.
ادلػػادة ٕ - ٔٚيكػػوف منهػػاج التعلػػي واحػػداً وال يُسػػما دبنهػػاج ػػري منه ػاج
الدولػ ػػة وال ُسبػ ػ ػنت ادلػ ػ ػدارس األهػ ػ ػلية مػ ػػا دام ػ ػ مثيػ ػػدة دبنهػ ػػاج
الدولة تائمػة علػ أسػاس خطػة التعلػي متحثثػة فيهػا سياسػة
التعلي و ايتػه علػ أالّ يكػوف التعلػي فيهػا سلتلطػاً بػ الػذكور
واإلن ػػاث ال يف التالمي ػػذ وال يف ادلعلم ػ ػ وعل ػ ػ أف ال زب ػػتص
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بطائفة أو دي أو مذهحب أو عنهر أو لوف.
ادلادة ٖ - ٔٚتعلي ما يلزـ لإلنساف يف معلؾ احليػاة فػرض علػ الدولػة أف
تػ ػػوفرث لكػ ػػل فػ ػػرد ذك ػ ػراًكػ ػػاف أو أنث ػ ػ يف ادلػ ػػرحلت االبتدائيػ ػػة
والثانويػػة .فعليهػػا أف تػػوفر ذل ػ للجميػػت رلانػػا ويفسػػا رلػػاؿ
التعلي العاع رلانا للجميت ب ته ما يتيسر م إمكانيات.
ادلػػادة ٗ - ٔٚايػػل الدولػػة ادلكتبػػات وادلرت ػربات وسػػائر وسػػائل ادلعرفػػة يف
ػ ػ ػػري ادلػ ػ ػػدارس واجلامعػ ػ ػػات لتمك ػ ػ ػ الػ ػ ػػذي ير بػ ػ ػػوف مواهػ ػ ػػلة
األحب ػ ػػاث يف ػ ػ ػ ادلع ػ ػػارؼ مػ ػ ػ فث ػ ػػه وأه ػ ػػوؿ فث ػ ػػه وح ػ ػػديم
وتفسػػري وم ػ فكػػر وطػػحب وهندسػػة وكيميػػاء وم ػ اخلاعػػات
واكتشػ ػػافات و ػ ػػري ذل ػ ػ ح ػ ػ يوو ػ ػػد يف األم ػ ػػة حش ػ ػػد م ػ ػ
اجملتهدي وادلبدع وادلرلع .
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 -3األىداف العامة للتعليم في دولة الخـالفة:
هن ػػاؾ ه ػػدفاف رئيس ػػاف للتعل ػػي غل ػػحب مراعاام ػػا عن ػػد وض ػػت ادلن ػػاه،
وادلواد الدراسية:
ٔ -بنػػاءُ الشرهػػية اإلسػػالمية عثليػػة ونفسػػية ألبنػػاء األمػػة وذل ػ ع ػ
طرية رس الثثافة اإلسالمية عثيدة وأفكارا وسػلوكا يف عثػوؿ الطلبػة
ونفوسػػه  .لػػذا ػلػػرص واضػػعو ادلنػػاه ،ومنفػػذوها يف دولػػة اخلالفػػة عل ػ
ربثية هذث الغاية.
ػداد أبنػػاء ادلسػػلم ليكػػوف مػػنه العلمػػاء ادلرتهػػوف يف كػػل رلػػاالت
ٕ -إعػ ُ
احلياة سواء يف العلوـ اإلسالمية (مػ اوتهػاد وفثػه وتاػاء و ريهػا) أو
يف العلوـ التجريبية (م هندسة وكيمياء وفيزيػاء وطػحب و ريهػا) علمػاء
أكفػػاء ػلملػػوف دولػػة اإلسػػالـ واألمػػة اإلسػػالمية عل ػ أكتػػافه لتثتعػػد
ادلرك ػػز األوؿ ب ػ األمػ ػ وال ػػدوؿ يف الع ػػام فتك ػػوف دول ػػة تائ ػػدةً وم ػػؤثرة
دببدئها ال تابعة أو عميلة يف فكرها واتتهادها.

 -4طريقة التدريس:
الطريث ػ ػػة اله ػ ػػحيحة للت ػ ػػدريس ه ػ ػػي اخلط ػ ػػاب الفك ػ ػػري م ػ ػ ادلعل ػ ػ
ُ
والتلثي الفكري م ادلتعل فالفكر أو العثل هو أداة التعلي والػتعل وهػذا
ُ
وفاػله علػ كثػري مػ
ػاف
س
اإلن
يف
ػاىل
ع
ت
اهلل
العثػل خاهػية أودعهػا
كرمػه ػا ّ
ّ
سللوتاته ووعله مناط التكلي .
وللعثػ ػػل مكونػ ػػات أربػ ػػت :الػ ػػدماغ (الهػ ػػاح للتفكػ ػػري) واإلحسػ ػػاس
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والوات ػػت وادلعلوم ػػات الس ػػابثة عػ ػ الوات ػػت .والعث ػػل أو الفك ػػر أو اإلدراؾ
ػس بػػالواتت بواسػػطة احل ػواس إىل الػػدماغ وووػػود
دبعػػىن واحػػد وهػػو :ينثػػل احلػ ّ
معلومات سابثة يُفسر بواسطتها الواتتي مث إهدار احلك عل الواتت.
فػػذذا أُريػػد نثػػل هػػذا الفكػػر ل خػري كمػػا ػلهػػل يف العمليػػة التعليميػػة فػػذ ّف
ادلعل ػ ينثػػل هػػذا الفكػػر للطلبػػة بوسػػيلة أو أكثػػر م ػ وسػػائل التعبػػري وعل ػ
رأسػػها اللغػػة .فػػذف اتػػلف هػػذا الفكػػر عنػػد الطلبػػة بواتػػت زلسػػوس أو سػػبة أف
أحسػوا بػػه أو أحس ػوا دبثلػػه فذنػّػه يكػػوف تػػد انتثػػل إلػػيه فك ػراً ك ػ ّهن ه ػ
الػذي توهػػلوا إليػه .واف م يثػػلف عنػده بواتػػت زلسػوس أو ؽلكػ أف ُػلػػس
ب ف فهموا معػىن اجلمػل و ُ ػرح ذلػ دوف أف يتهػوروا أي واتػت ذلػا فذنّػه ال
يكػػوف تػػد انتثػػل إلػػيه فكػراً وإظلػػا نُثلػ إلػػيه معلومػػات فيهػػبحوف ػػذث
ادلعلومات متعلم ال مفكري  .وم هنا كاف ال بد للمعل عنػدما ينثػل إىل
الطلبة أفكاراً أف يثرب ما فيها م مع ٍ
ػاف ألذهػاف الطلبػة دبحاولػة ترهنػا بواتػت
ُ
ػلسػػونه ح ػ ي خ ػذوها منػػه أفكػػاراً ال
زلسػػوس لػػديه أو بواتػػت تريػػحب شلػػا ّ
ػس
رلرد معلومات .وذلذا فال بُد للمعل أف ػلرص عل أف غلعػل الطالػحب ػل ّ
الواتػػت فػػذف تعػػذ ّّر حاػػور الواتػػت نفسػػه علػ ادلعلػ أف يووػػد هػػورة تريبػػة
م ػ ذل ػ الواتػػت يف ذه ػ الطالػػحب عنػػد إعطػػاء الفكػػر وذل ػ ح ػ تثػػلف
ادلعلومات بالواتت احملسوس أو ادلتهور عند الطالحب فتووػِد لديه فكرا.
والفكر الذي ينثله ادلعل إىل الطلبة يُنظر فيه:
أحسػوث حػ نُثػل
أحسػه الطلبػة أو ّ
 فذف كاف له واتت زلسوس سبة أف ّإليه فثد أدركوث وتل ّثوث تل ّثياً فكريا.
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ػلس ػػوث حػ ػ نث ػػل إل ػػيه ب ػػل
أحس ػػوث وم ّ
 وإف ك ػػاف م يس ػػبة ذلػ ػ أف ّتهػػوروث يف أذهػػاهن كمػػا نثػػل إلػػيه وه ػ ّدتوث وهػػار لػػه واتػػت يف أذهػػاهن
أحس ػػوث وسػ ػلّموا ب ػػه كتس ػػليمه ب ػػالواتت احملس ػػوس فهػ ػ أيا ػػا ت ػػد
كػ ػ هن
ّ
أدركوث وتل ّثوث تل ّثياً فكريا.
ويف احل ػػالت يه ػػبا الفك ػػر ال ػػذي نثل ػػه ادلعل ػ ػ إل ػػيه فكػ ػراً عن ػػده
ػس
أنفسػػه  .وأمػػا إف م يووػػد للفكػػر واتػػت زلسػػوس أو واتػػت ؽلك ػ أف ُػلػ ّ
عند الطلبة ظل هذا الفكر رلرد معلومات عند م يُنثل إليه.
والواتػػت احملسػػوس هػػو الواتػػت الػػذي ؽلك ػ أف ػلسػػه اإلنسػػاف بذحػػدى
حواسػػه اخلمػػس سػواء أكػػاف هػػذا الواتػػت ماديػاً أـ معنويػاً .أمػا الواتػػت ادلػػادي
كذحساسػػه الشػػجرة بالبهػػر وه ػػوت العهػػفور بالسػػمت ونعومػػة الثم ػػاش
بػاللمس ورائحػػة الزهػور بالشػ ّ وطعػ العسػل بالػػذوؽ .وأمػا الواتػػت ادلعنػػوي
فهػػو كالشػػجاعة واألمانػػة واجلػػة واخليانػػة فذن ػه ػلسػػها إحساس ػاً فكري ػاً بنػػاءً
عل مظاهرها ادلادية فيُدرؾ أف مثاتلة ادلسل وثباته يف مواوهػة العػدو ر ػ
تفػػوؽ العػػدو عػػددا وعػػدة هػػو ػػجاعةٌ وأف هروبػػه م ػ ادلعركػػة وػػة .والواتػػت
ػس  -ماديػاً كػاف أـ معنويػاً  -عنهػر أساسػي
احملسوس أو الذي ؽلك أف ُػل ّ
يف عملية التفكري ال يكوف الفكر فكراً إالّ به.
ػلسػػها بذحػػدى حواسػػه يف
وادلُغيبػػات الػػق لػػيس دبثػػدور اإلنسػػاف أف ّ
الدنيا كاجلنة والنار والعرش و ريها فهػذث ال تكػوف زلػالً للتفكػري عػ طريػة
احلػ ػواس إظلػ ػا تك ػػوف زلػ ػالً للتفك ػػري عػ ػ طري ػػة األخب ػػار ادلثط ػػوع به ػػدتها
ك ػػالثر ف الك ػػر واحل ػػديم ادلت ػ ػواتر .أمػ ػا ادلغيب ػػات ال ػػق زبيّ ػػل بعػ ػ الن ػػاس
ُ
15

ووودهػػا كػػالغوؿ والثػػور الػػذي ػلمػػل األرض علػ ترنػػه فػػذف اال ػػتغاؿ ػػا
ال يكػػوف تفكػريا ألهنػا م ربػػس وم يُنثػػل اإلحسػػاس ػػا نثػػال تطعيػػا فهػػي
خي ػػاؿ وخراف ػػة ال وات ػػت ذل ػػا فيج ػػحب أف ُغلن ػػحب الطلب ػػة اال ػػتغاؿ ب ػػالتفكري
فيها.
ويف عمليػة اخلطػاب الفكػػري والتلثػي الفكػري عػ طريػة السػػماع أو
ِ
للمراطػ ػػحب وهػ ػػو ادلعل ػ ػ أو واضػ ػػت ادلنهػ ػػاج أف يسػ ػػتعمل
الث ػ ػراءة ال بػ ػػد
عناهػػر التفكػػري األربعػػة فرياعػػي عنػػد سلاطبتػػه ادلػػتعل يالطالػػحبي مشػػافهةً أو
ػلسػ ػه الطال ػػحب س ػػابثا
كتاب ػػة أف يه ػػور ل ػػه الوات ػػت زل ػ ّػل التفك ػػري إف م ّ
تهويراً دتيثاً حبيم يشعر ادلتلثي ك نه ػلس ذل الواتت وذلػ حبشػد كػل
ادلعلومات ع ذل الواتت لتثريحب هورته إىل ذهنه.
واخلط ػػاب الفك ػػري أو التلث ػػي الفك ػػري يف التعل ػػي أو ال ػػتعل أدات ػػه
األساسية هي اللغة دبا ربويػه مػ ألفػاظ ومجػل ومػا ت ي
ػدؿ عليػه هػذث األلفػاظ
واجلمػػل مػ معػ ٍ
ػاف ومػػا تػ ي
ػدؿ عليػػه هػػذث ادلعػػاف مػ أفكػػار .فػػذف أدرؾ ادلعلػ
والطالػػحب هػػذث األلفػػاظ واجلمػػل وادلعػػاف م ػ حيػػم داللتهػػا عل ػ األفكػػار
كانػ هػذث األداة فعالػػة يف عمليػة التعلػػي والػتعلي  .ولػػذا فػال بػػد لك ّػل مػ
ادلعل وواضت ادلنهاج أف يراعي احلهػيلة اللغويػة للطلبػة ادلتعلمػ فيسػتعمل
األلفػػاظ واجلمػػل واللاكيػػحب الػػق يفهموهنػػا لكػػي يسػػهل التراطػػحب الفكػػري
ب الطرف  .ونعػع بالتراطػحب الفكػري هػو ا ػتماؿ اخلطػاب بػ الطػرف
عل عناهر التفكري األربعة.
ػذث الطريثػػة تتحػػوؿ النهػػوص مكتوبػةً كانػ أو ملفوظػػة إىل أفكػػار
16

يف دمػػاغ ادلػػتعل (كمػػا هػػي عنػػد ادلعل ػ ) يسػػتطيت التعبػػري عنهػػا دبػػا لديػػه م ػ
حهيلة لغوية وم َمث التعامل معها دبا لديه م مثػاييس كػاحلالؿ واحلػراـ
والهواب واخلط .
وهذث الطريثة هاحلة إلعطػاء كػل فكػر أو تل ّثيػه سػواءً أكػاف للفكػر
عالتة مبا رة يف ووهة النظر اخلاهػة عػ احليػاة ك فكػار ادلبػدأ أـ م يكػ
ل ػػه عالت ػػة مبا ػػرة بووه ػػة النظ ػػر اخلاه ػػة كعل ػػوـ الرياض ػػيات .ف ػػذف كانػ ػ
اخلاهػة عػ
األوؿ أي ذلػا عالتػة مبا ػرة يف ووهػة النظػر ّ
األفكار م النوع ّ
احليػػاة أي مػ األفكػػار الػػق تُػنظ عالتػػة اإلنسػػاف بربػػه أو بنفسػػه أو بغػػريث
فػػال بػػد مػ ربػ هػػذا الفكػػر بالعثيػػدة اإلسػػالمية وحينهػػا ال بػػد مػ سلاطبػػة
عور ادلتعل إىل وانحب سلاطبة فكرث وبيػاف عالتػة هػذا الفكػر حبيػاة ادلػتعل
يف ال ػػدنيا وا،خ ػػرة حػ ػ يثتن ػػت به ػػحة ه ػػذا الفك ػػر ويه ػػبا لدي ػػه مفهوم ػػا
ياب سػلوكه فتتحػرؾ فيػه مشػاعر احلػحب واإلتػداـ ُذبػاث األفكػار الهػحيحة
ادلنبثثػػة ع ػ ووه ػػة نظ ػػرث اخلاه ػػة الػػق عينته ػػا العثي ػػدة اإلس ػػالمية فين ػػدفت
لتحثيثهػػا بثناعػػة ومحاس ػة وح ػ تتحػػرؾ فيػػه مشػػاعر الكػػرث واإلحجػػاـ ُذب ػاث
األفكػػار ادلغلوطػػة ادلناتاػػة وادلرالفػػة لووهػػة نظػػرث يف احليػػاة فينػػدفت حملاربتهػػا
النص الفكري ادلتعلة بووهة النظر ليس ادلراد منه الوتػوؼ
ورفاها .فتعلي
ّ
عل ادلعىن اللغوي فث للنص بػل ادلػراد منػه فهػ الػنص لتنػػزيله علػ الواتػت
ادلتعلة به م أول أف يترذ ادلتعل م الواتت ادلوتػ ادلطلػوب منػه ػرعاً
س ػواءً أكػػاف بالعمػػل أـ الػػلؾ فهػػو يػُ َػدرس هػػذا النػػوع م ػ األفكػػار لاػػب
سػػلوكه ب حكػػاـ اإلسػػالـ .فػػالتعلي ال يكػػوف مػ أوػػل الػػلؼ الفكػػري وإظلػػا
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يكػػوف مػ أوػػل بنػػاء الشرهػػية اإلسػػالمية عثليػػة ونفسػػية الػػق تسػػع لنيػػل
رضواف اهلل يف كل ما يهدر عنها م أفعاؿ وأتواؿ.
و ّأما إف كان األفكار م النوع الثاف أي م األفكار الق ليس
ذلا عالتة مبا رة بووهة النظر اخلاهة كالفيزياء والكيمياء والرياضيات
و ريها فذهنا تُدرس م أول إعداد الطالحب للتعامل مت الكوف الذي
سررث اهلل لإلنساف تاؿ تعاىل        :
 -     اجلاثية ٖٔ وتاؿ تعاىل    :
 -         النحل ٕٔ.
فادلسػل كشرهية إسالمية يتعل العلوـ التجريبية م أول االنتفاع ا
وتسػرػريها خلػدمة مهػاح األمة اإلسالمية وتااياها ادلهريية .فالعل ال
يُطلحب لذات العل وإظلا م أول االنتفاع باألفكار وادلعارؼ الق يتعلمها
اإلنسػاف يف هذث احلياة حسحب أحكاـ اإلسالـ .تاؿ تعاىل   :
-            
الثهص (.)ٚٚ

 -5أساليب التدريس ووسائلو:
لكػػل فكػػرة طريثػػة لتنفيػػذها وأم ػاّ األسػػلوب فهػو كيفيػػة معينػػة للثيػػاـ
هػد باألسػلوب مجيػت
بالعمل وهو كيفية ري دائمة .ويف موضوع التعلي يػُ ْث َ
ادلووه الذي يثوـ به ادلعل بغيػةَ مسػاعدة تالميػذث علػ ربثيػة
أووه النشاط ّ
ادلػراد وهػػو إيهػػاؿ األفكػػار وادلفػػاهي و ػ ادلعػػارؼ بسػػرعة وصلػػاح .وهنػػاؾ
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أسػػاليحب ػ يسػػتطيت ادلعل ػ أف ؼلتػػار منهػػا مػػا يناسػػحب ادلوت ػ التعليمػػي
فرياعي مستوى التالميذ وؼلتار أفالها ربثيثاً للهػدؼ مثػل أسػاليحب احلػوار
وادلناتشػػة والثه ػة واحملاكػػاة وح ػػل ادلش ػػكالت والتجػػارب والت ػػدريحب العمل ػػي
ادلبا ػػر وهك ػػذا .وكث ػ ػرياً م ػػا ػلت ػػاج األس ػػلوب إىل وس ػػيلة أو أكث ػػر للثي ػػاـ
بالعمػػل فالوس ػائل واألسػػاليحب ػػري دائمػػة وهػػي تتغػػري وتتطػػور وتتعػػدد تبع ػاً
للظروؼ واأل راص واإلمكانيات .وكما أنّه ال بػ ّد مػ ووػود طريثػة لتنفيػذ
أي ػػة فك ػػرة ف ػػذف للوس ػػائل واألس ػػاليحب دوراً رئيس ػػياً يف تنفي ػػذ ه ػػذث الطريث ػػة.
وإسبػػاـ الثيػػاـ بالعمػػل بسػػرعة وصلػػاح يعتمػػد عل ػ اإلبػػداع يف إغلػػاد الوس ػػائل
واألساليحب ادلناسبة للثياـ ذا العمل.
فطريثػػة التعلػػي  -مػػثالً  -وهػػي اخلطػػاب الفكػػري مػ ادلعلػ والتلثػػي
الفكري م ادلتعل كان يف السابة تت بوسائل وأسػاليحب كػالثل والػورؽ
وادلشافهة والتثليد والكتابة فذهنػا تػت ي اليػوـ أياػا بوسػائل وأسػاليحب ولكنهػا
زبتل ػ ػ ع ػ ػ الوسػ ػػائل واألسػ ػػاليحب السػ ػػابثة كالهػ ػػور ادلطبوعػ ػػة وادلتحركػ ػػة
واأل رطة الهوتية والتجارب يف ادلرتربات و ريها .فعل ادلدرسػة اسػتعماؿ
األس ػػاليحب ادلوائم ػػة للكي ػػز الطريث ػػة العثلي ػػة عن ػػد الطلب ػػة ألهن ػػا األس ػػاس يف
حل العثػ ػػدة
التفكػ ػػري ادلسػ ػػتنري ويف النهاػ ػػة عل ػ ػ أسػ ػػاس اإلسػ ػػالـ فبهػ ػػا تػ ػػُ ّ
الكػػربى عنػػد اإلنسػػاف و ػػا يكػػوف اإلنسػػاف الفكػػرة الكليػػة الهػػحيحة ع ػ
الكوف واإلنساف واحلياة وعما تبل احلياة الدنيا وعما بعدها وعػ عالتتهػا
دبػػا تبلهػػا ومػػا بعػػدها فيهػػل ع ػ طريثهػػا إىل العثيػػدة اإلسػػالمية الػػق هػػي
أساس الدولة واألمة والنظاـ يف اإلسالـ.
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ومن ػػذ الث ػػرف التاس ػػت عش ػػر للم ػػيالد صلح ػ أوروب ػػا مث أمريك ػػا وروس ػػيا
صلاحػػا منثطػػت النظػػري يف إغلػػاد االنثػػالب الهػػناعي الػػذي نػػت ،مػ أسػػلوب
البحم العلمي ف طلثوا عل هػذا األسػلوب يالطريثػة العلميػةي .ومػ حبثهػا
وفعالػػة يف العلػػوـ التجريبيػػة فث ػ وأف تسػػميتها طريثػػة
يتب ػ أهن ػا هػػحيحة ّ
لػػيس خط ػ ً ألهن ػا مػػنه ،مع ػ دائ ػ يف البحػػم .ولك ػ اخلط ػ هػػو وعلهػػا
أساسػاً للتفكػري بػدؿ الطريثػة العثليػة ألف ذلػ يػؤدي إىل احلكػ علػ عػدـ
ووود كثري م احلثائة وادلعارؼ الق توهػل اإلنسػاف إىل ووودهػا بالطريثػة
العثلي ػػة كوو ػػود اهلل تع ػػاىل ونب ػػوة زلم ػػد ه ػػل اهلل علي ػػه وس ػػل  .فالطريث ػػة
العلميػ ػػة إذف طريثػ ػػة هػ ػػحيحة ولكنهػ ػػا خاهػ ػػة بادلػ ػػادة احملسوسػ ػػة اخلاضػ ػػعة
اهػها عػ طريػة إوػراء ذبػارب
للتجربة فث وذلػ دلعرفػة حثيثػة ادلػادة وخو ّ
عليهػ ػػا .إالّ أف الطريث ػ ػػة العثلي ػ ػػة تظ ػ ػ ّػل بعناه ػ ػػرها األربع ػ ػػة ه ػ ػػي األس ػ ػػاس يف
التفك ػػري لكوهن ػػا تس ػػتعمل يف حب ػػم ادل ػواد احملسوس ػػة كالفيزي ػاء و ريه ػػا ويف
حبم األفكار كالعثائد والتشريت والتاريإل ويف حبم الكػالـ كػاألدب و ػريث.
فػػذف حهػػل وتعارض ػ نتيجػػة عثليػػة مػػت نتيجػػة علميػػة ع ػ ووػػود الشػػيء
تؤخذ النتيجة العثلية ألف حكمها عل ووود الشيء تطعي.
ويثته ػػر اس ػػتعماؿ الطريث ػػة العلمي ػػة يف العل ػػوـ التجريبي ػػة كالكيمي ػػاء
والفػي ػزياء للوهػػوؿ إىل حثػػائة وهػػفات م ػواد الكػػوف الػػق سػػررها اهلل تع ػاىل
لإلنسػ ػ ػاف م ػ ػ أوػ ػػل االسػ ػػتفادة منهػ ػػا وم ػ ػ خهائهػ ػػها ضػ ػػم أحكػ ػػاـ
اإلسالـ.
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وم ػ ػ األس ػ ػػاليحب الػ ػػق اعتربه ػ ػػا بع ػ ػ الفالس ػ ػػفة طريث ػ ػػة يف التفك ػ ػػري
وخباهػ ػ ػػة اليونػ ػ ػػاني الثػ ػ ػػدماء يالبحػ ػ ػػم ادلنطثػ ػ ػػيي وادلنطػ ػ ػػة لػ ػ ػػيس طريثػ ػ ػػة
يف التفك ػ ػ ػػري وال يرتػ ػ ػ ػ إىل من ػ ػ ػ ػزلة البح ػ ػ ػػم العلم ػ ػ ػػي (الطريث ػ ػ ػػة العلمي ػ ػ ػػة)
فيظ ػ ػ ّػل ادلنط ػ ػػة أس ػ ػػلوبا م ػ ػ ػ أس ػ ػػاليحب الطريث ػ ػػة العثلي ػ ػػة (وه ػ ػػو بن ػ ػػاء فكػ ػ ػػر
علػ ػ ػ ػ فك ػ ػ ػػر للوه ػ ػ ػػوؿ إىل نتيج ػ ػ ػػة) ولكن ػ ػ ػػه أس ػ ػ ػػلوب مع ّث ػ ػ ػػد في ػ ػ ػػه تابلي ػ ػ ػػة
اخلط ػ ػ ػ ػ واخلػ ػ ػ ػػداع والتاػ ػ ػ ػػليل وتػ ػ ػ ػػد يوهػ ػ ػ ػػل إىل عكػ ػ ػ ػػس احلثيثػ ػ ػ ػػة وم ػ ػ ػ ػ
األفاػ ػ ػ ػػل ذبنّب ػ ػ ػ ػػه .فػ ػ ػ ػػذف حه ػ ػ ػ ػػل واس ػ ػ ػ ػػتُعمل فيجػ ػ ػ ػػحب أف زبا ػ ػ ػ ػػت نتيجت ػ ػ ػ ػػه
للطريثة العثلية.
وعلػ ػ واض ػػعي ادلن ػػاه ،ادلدرس ػػية وادلعلمػ ػ حػ ػ اتػ ػلاح الوس ػػائل
واألساليحب لتدريس أي مادة أف يراعوا ما يلي م أفكار:
ٔ -الوسػ ػػائل واألسػ ػػاليحب ػ ػػري دائمػ ػػة فعل ػ ػ ادلعل ػ ػ أف يب ػ ػػدع يف إغل ػ ػػاد
األساليحب والوسائل الناوعة لتفهي الطالب األفكار ادلثررة مراعياً ظػروفه
والفروؽ الفردية بينه .
ٕ -احلػ ػ ػ ػ ػواس (الس ػ ػ ػ ػػمت والبه ػ ػ ػ ػػر واللم ػ ػ ػ ػػس والشػ ػ ػ ػ ػ وال ػ ػ ػ ػػذوؽ) عنه ػ ػ ػ ػػر
ػس ب ػ ػػالواتت إىل ال ػ ػػدماغ
رئ ػ ػػيس م ػ ػ عناه ػ ػػر التفك ػ ػػري ال ػ ػػق ػ ػػا ينتث ػ ػػل احل ػ ػ ّ
فعل ػ ػ ػ ادلعل ػ ػ ػ أف يتػ ػ ػػيا للطػ ػ ػػالب اسػ ػ ػػتعماؿ معظ ػ ػ ػ هػ ػ ػػذث احل ػ ػ ػواس  -مػ ػ ػػا
ػس الوات ػ ػ ػػت موض ػ ػ ػػت التعل ػ ػ ػػي (التفك ػ ػ ػػري) إف ك ػ ػ ػػاف
أمكن ػ ػ ػػه ذل ػ ػ ػ  -يف ح ػ ػ ػ ّ
الواتػ ػػت حاض ػ ػراً عنػ ػػده ح ػ ػ التعلػ ػػي وإف م يك ػ ػ الواتػ ػػت حاض ػ ػرا تػ ػ ّػرب
ه ػ ػػذا الوات ػ ػػت إىل أذه ػ ػػاهن باألس ػ ػػاليحب والوس ػ ػػائل ادلتاح ػ ػػة ح ػ ػ يته ػ ػػوروث
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أحس ػ ػ ػػوث ألف اإلحس ػ ػ ػػاس ب ػ ػ ػػالواتت عنه ػ ػ ػػر رئ ػ ػ ػػيس يف
يف أذه ػ ػ ػػاهن كػ ػ ػ ػ هن
ّ
التفك ػ ػػري .وكلم ػ ػػا ا ػ ػػلك حػ ػ ػواس أكث ػ ػػر يف ح ػ ػػس الوات ػ ػػت الواحػ ػ ػد كلم ػ ػػا
تعمػ ػ ػػة اإلحسػ ػ ػػاس بػ ػ ػػه يف نفػ ػ ػػس اإلنسػ ػ ػػاف وكػ ػ ػػاف حكمػ ػ ػػه علي ػ ػ ػػه وعل ػ ػ ػ
هفاته أكثر دتة.
ٖ -مراع ػ ػ ػ ػاة احلػه ػ ػ ػ ػيلة اللغوي ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػدى الط ػ ػ ػػالب يف كتاب ػ ػ ػػة ادلن ػ ػ ػػاه ،ويف
سلاطبته .
ٗ -مراع ػػاة خاه ػػية إدراؾ اإلنس ػػاف لله ػػيي الكلي ػػة لأل ػػياء تب ػػل إدراك ػػه
تفاه ػيلها وخباهػة الطػالب مػا بػ السادسػة إىل العا ػرة مػ أعمػاره شلػا
يستووحب:




تعلػ ػػي الطلبػ ػػة الكلمػ ػػات الدالػ ػػة عل ػ ػ ادلعػ ػػاف تبػ ػػل تعلػ ػػيمه احلػ ػػروؼ.
ػدؿ عل ػ ػ ػ ه ػ ػ ػػذا الوات ػ ػ ػػت يُب ػ ػ ػػدأ
فبع ػ ػ ػػد أف ي ػ ػ ػػدركوا أف ه ػ ػ ػػذث الكلم ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػ ّ
بالعملي ػ ػ ػػة التحليلي ػ ػ ػػة للكلم ػ ػ ػػة وه ػ ػ ػػي بي ػ ػ ػػاف احل ػ ػ ػػروؼ وادلث ػ ػ ػػاطت ال ػ ػ ػػق
تكونػ ػ ػ ػ ػ منه ػ ػ ػ ػػا الكلم ػ ػ ػ ػػة وته ػ ػ ػ ػػاححب العمليػ ػ ػ ػ ػةَ التحليلي ػ ػ ػ ػػة العمليػ ػ ػ ػ ػةُ
ّ
اللكيبي ػ ػ ػ ػػة وه ػ ػ ػ ػػي تركي ػ ػ ػ ػػحب كلم ػ ػ ػ ػػات ودي ػ ػ ػ ػػدة م ػ ػ ػ ػ ػ احل ػ ػ ػ ػػروؼ ال ػ ػ ػ ػػق
تعلموه ػ ػ ػػا وتركي ػ ػ ػػحب مج ػ ػ ػػل ودي ػ ػ ػػدة مػ ػ ػ ػ الكلم ػ ػ ػػات ال ػ ػ ػػق تعلموه ػ ػ ػػا.
وب ػ ػ ػػذل ي ػ ػ ػػت ّ اجلم ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػ طػ ػ ػ ػريثق تعل ػ ػ ػػي اللغ ػ ػ ػػة :الطريث ػ ػ ػػة احلَْرفيػ ػ ػ ػة
والطريثة اجلُ َملية.

تعل ػ ػ ػ ػ ػػيمه ه ػ ػ ػ ػ ػػفات األ ػ ػ ػ ػ ػػياء الظ ػ ػ ػ ػ ػػاهرة تب ػ ػ ػ ػ ػػل تعل ػ ػ ػ ػ ػػيمه مكونااػ ػ ػ ػ ػ ػا
اهها الدتيثة.
وخو ّ



تعلػػيمه السػػرية اإلمجاليػػة للشرهػػيات تبػػل تعلػػيمه تفهػػيالت حيػػاة
22

هذث الشرهيات وأعماذل .


تعػلػيػمػه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ادلع ػ ػ ػ ػ ػ ػىن الع ػ ػ ػ ػ ػػاـ واألفك ػ ػ ػ ػ ػػار األسػاسػي ػ ػ ػ ػ ػ ػة يف الن ػ ػ ػ ػ ػ ػص تػب ػ ػ ػ ػ ػ ػل
تعليمه اجلزئيات والفرعيات.
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التعليم المدرسي
 -1أىداف التعليم المدرسي:
هناؾ ثالثة أهداؼ رئيسة للتعلي ادلدرسي:
ٔ -بنػاء الشرهػية اإلسػػالمية عثليػة ونفسػػية حبيػم يكتمػػل هػذا البنػػاء
مت هناية مرحلة التعلي ادلدرسي.
ٕ -تعلػػي الطالػػحب مػػا يلزمػػه م ػ مهػػارات ومعػػارؼ للتعامػػل مػػت بي تػػه دبػػا
فيهػػا مػ أدوات واخلاعػػات ورلػػاالت مثػػل التعامػػل مػػت األوهػػزة الكهربائيػػة
واإللكلونية وأدوات الزراعة والهناعة و ريها.
ٖ -إعداد الطالحب لدخوؿ ادلرحلة اجلامعية بتعليمػه العلػوـ األوليػة الالزمػة
ل ػػذل سػ ػواء أكانػ ػ ثثافي ػػة كاللغ ػػة العربي ػػة والفث ػػه والتفس ػػري واحل ػػديم أـ
كان علمية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء و ريها.

 -2مراحل التعليم المدرسي:
عن ػ ػ ػ ػػد تثس ػ ػ ػ ػػي التعل ػ ػ ػ ػػي إىل مراح ػ ػ ػ ػػل ال بػ ػ ػ ػ ػ ّد مػ ػ ػ ػ ػ مراع ػ ػ ػ ػػاة وات ػ ػ ػ ػػت
الطالػ ػ ػػحب طف ػ ػ ػالً كػ ػ ػػاف أـ بالغ ػ ػ ػاً يف كػ ػ ػػل مرحلػ ػ ػػة وال ب ػ ػ ػ ّد م ػ ػ ػ الروػ ػ ػػوع إىل
األدل ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػرعية وم ػ ػ ػػا دلّػ ػ ػ ػ علي ػ ػ ػػه م ػ ػ ػ ػ أحك ػ ػ ػػاـ يف ػ ػ ػ ػ ف الطف ػ ػ ػػل أو
البػ ػػالي م ػ ػ حيػ ػػم التعامػ ػػل معػ ػػه م ػ ػ تبػ ػػل وع األمػ ػػر وم ػ ػ مثَ م ػ ػ تِب ػ ػػل
ادلعلػ ػ ػ ػ وادل ػ ػ ػػر لك ػ ػ ػػوف تنظ ػ ػ ػػي عالت ػ ػ ػػة اإلنس ػ ػ ػػاف بغ ػ ػ ػػريث يف اإلس ػ ػ ػػالـ ل ػ ػ ػػه
أحكاـ تية م اخلالة ادلدبر رب العادل ومطلوباً االلتزاـ ا.
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وم األدلة ادلتعلثة ذا ادلوضوع توله تػعاىل يف سػورة النور ية

( :)٘ٛ

      

      

الق تليها:

  ا،ية وتاؿ تػعاىل يف ا،يػة

        

  

 . وتاؿ « : رفع القلم عن ثالثة ،عن المجنون

المغلوب على عقلو حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي
حتى يحتلم»  -رواث أبو داوود يف سننه وتاؿ « : يا أسماء إن المرأة

إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إال ىذا وىذا» وأ ار إىل ووهه
وكفيّه  -رواث أبو داوود يف سننه .وع عطية الثرظي تاؿ( :عُ ِرضنا عل
النيب يوـ تريظة فكاف م أنب تُتِل وم م ينب ُخلّ سبيله فكن
فرلّ سبيلي)  -رواث اللمذي يف سننه .وتد روي «أن النبي
شل م ينب ُ
 لما حكم سعداً في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرىم» وع
عثماف ( )أنه أُيت بغالـ تد سرؽ فثاؿ «انظروا إلى مؤتزره ،فوجدوه
لم ينبت فلم يقطع» وم ينكر عليه أحد م الهحابة .وتاؿ « : مروا
صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبعاً ،واضربوىم عليها إذا بلغوا عشراً ،وفرقوا

بينهم في المضاجع»  -رواث اإلماـ أمحد يف مسندث.
هذث األدلة تػدؿ علػ أف الطفولػة تنتهػي إذا بلػي األطفػاؿ احللػ أي
س ّ البلػوغ وتػد عػ اإلسػالـ عالمػات فارتػة زلسوسػة تفهػل بػ الطفولػة
والبلػػوغ وهػػي عنػػد الػػذكور ظهػػور ػػعر العانػػة أو االحػػتالـ وعنػػد اإلنػػاث
بلػػوغ احلػػي أو احلمػػل .ودل ػ أياػػا عل ػ أنػػه مطلػػوب م ػ الػػذي بلغ ػوا
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احلل أحكاـ م تك مطلوبة منه تبل بلوغ احلل .
وتػػاؿ « : م ـروا أبنــاءكم بالصــالة لســبع ســنين واض ـربوىم عليهــا
ػدؿ عل ػ ػ أ ّف
لعشـ ــر سـ ــنين»  -رواث اإلمػ ػػاـ أمحػ ػػد يف مسػ ػػندث .فاحلػ ػػديم يػ ػ ّ
الطفولػػة بالنسػػبة للت ديػػحب تُثس ػ إىل مػػرحلت  :مرحلػػة مػػا تبػػل بلػػوغ الطفػػل
السػػنة العا ػػرة مػ عمػػرث ال يسػػتعمل فيهػػا الاػػرب يف ت ديبػػه أل ّف احلػػديم
يف هػػذث السػ ّ اتتهػػر علػ أمػػرث بالهػػالة دوف ضػربه فمػ بػػاب أوىل أف ال
ياػرب علػ تعليمػػه ػػري الهػػالة فيُثتهػػر يف ت ديبػػه علػ أسػػاليحب الل يػػحب
واللهيػػحب دوف الاػػرب .ومرحلػػة مػػا بعػػد العا ػػرة م ػ عمػػرث ح ػ البل ػػوغ
يُسػػتعمل فيهػػا الاػػرب يف ت ديبػػه إف لَػ ِزـ .وال تطبػػة عليػػه احلػػدود والعثوبػػات
الشرعية إال بعد بلو ه احلل وهػي مرحلػة مػا بعػد البلػوغ لثولػه « : رفـع
القلــم عــن ثالثــة ،عــن الصــبي حتــى يبلــع ،وعــن النــائم حتــى يســتيقظ ،وعــن

يرفِػت الثلػ ي هنػا رفػػت
المعتـوه حتـى يبـرأ»  -رواث أبػو داوود يف سػننه .ومعػىن ُ
التكلي  .فذذا بلي األطفاؿ احلل هاروا مكلفػ ػرعا فػذف ارتكبػوا سلالفػة
أو حرامػػا عوتب ػوا ب ػ مر م ػ الثاػػاء .وهػػذا يثتاػػي ووػػود تُاػػاة يف مػػدارس
الطلبة البالغ ويف دور التعلي العاع.
هذث األحكاـ بالنسبة للطفل وللبالي ال ب ّد م مراعااا عنػد تثسػي
مراحػل التعلػػي ألف اللبيػة والت ديػػحب مػ مسػػتلزمات التعلػي  .فتمتػػد ادلرح ػلة
ادلدرسػػية األوىل م ػ دخػػوؿ الطفػػل ادلدرسػػة إىل أف يبلػػي العا ػػرة م ػ عمػػرث
وادلرحلػػة ادلدرسػػية الثانيػػة م ػ بلو ػػه العا ػػرة حػ يبلػػي احلل ػ وهػػو البػػا مػػا
يك ػػوف يف س ػ اخلامس ػػة عش ػػرة يف ال ػػبالد ادلعتدل ػػة ادلن ػػاخ .وادلرحل ػػة ادلدرس ػػية
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الثالثة سبتد م اخلامسة عشرة م عمرث ح ينهي التعلي ادلدرسي.
وبنػػاءً عل ػ هػذث األدلّػػة واألحكػػاـ تُثسػ مراحػػل التعلػػي ادلدرسػػي يف
دولػػة اخلالفػػة علػ أسػػاس أعمػػار الطلبػػة ولػػيس علػ أسػػاس ادلػواد الدراسػػية
الق تثدمها ادلدرسة .فتثس ادلدارس إىل ثالثة أنواع عل النحو التاع:
الفئة العمرية

المدرسة

مدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المرحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن إتم ــام السادس ــة حت ــى إتم ــام
(االبتدائية)

العاشرة

مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المرحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال اني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن إتمـ ــام العاشـ ــرة حتـ ــى إتمـ ــام
(المتوسطة)

الرابعة عشرة

مدرسة المرحلة ال ال ة (ال انوية)

مـن إتمـام الرابعـة عشـرة حتـى إنهـاء
المرحلة المدرسية

فػػذذا أهن ػ الطالػػحب السػػنة العا ػػرة م ػ عمػػرث فذنػػه يراع ػ حينهػػا أف
ينثػػل إىل مدرسػػة ادلرحلػػة الثانيػػة بهػػرؼ النظػػر عػ دروػػة ربهػػيله الدراسػػي.
وإذا وهل الطالحب مرحلة البلوغ ينثل عندها إىل مدرسة م مػدارس ادلرحلػة
وسػنب
الثالثػػة (مػػدارس البػػالغ ) سػواء بلػػي هػػذث ادلرحلػػة دراسػػيا أـ م يبلػػيُ .
الحثػاً كيػ أف نظػػاـ الػػدورات الدراسػػية والػػذي سػػيعمل بػػه يف إدارة التعلػػي
يف م ػػدارس الدول ػػة ت ػػد ض ػػم توزي ػػت الطلب ػػة علػ ػ ادل ػػدارس حس ػػحب ف ػػاا
العمرية.
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أم ػا التعلػػي تبػػل س ػ السادسػػة (احلاػػانة وريػػاض األطفػػاؿ) فيػػلؾ
للنػػاس إف أراد أحػػده أف يُنش ػػل مدرسػػة خاهػػة ذل ػػذا الغػػرض فلػػه ذل ػ
عل أف تشرؼ الدولة عل هذا التعلي م حيػم ادلػواد الدراسػية فيػه ومػ
حيم تثيدث بسياسة التعلي ادلتبناة م تبل اخلليفة.

 -3الدورات المدرسية:

تتكوف ادلراحل ادلدرسية م س وثالثػ دورة مدرسػية متتاليػة مػدة
كػػل منهػػا (ٖ )ٛيوم ػاً .وُػل ػدد لكػػل دورة رلموعػػة م ػ الوحػػدات الدراسػػية.
ويبػػدأ الطالػػحب ادلراحػػل ادلدرسػػية بدراسػػة الػػدورة األوىل وكلمػػا صلػػا يف دورة
يُرفت إىل الدورة الق تليهػا حػ ينهػي ادلراحػل ادلدرسػية وذلػ بذهنائػه الػدورة
السادسػػة والثالث ػ بنجػػاح .وتُثس ػ السػػنة اذلجري ػػة إىل أربػػت دورات زمني ػػة
متساوية يفهل ب كل دورة والق تليهػا ثالثػة أيػاـ يعطػل فيػه الطلبػة .ويبػ
اجلػ ػػدوؿ التػ ػػاع ت ػ ػاريإل بدايػ ػػة وهنايػ ػػة كػ ػػل دورة واالس ػ ػلاحات الفاهػ ػػلة ب ػ ػ
الدورات:
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جدول الدورات المدرسية واالستراحات في كل سنة:
تاريخ بداية الدورة

الدورة
الدورة األولى

/1محرم

استراحة

 27,26,25من ربيع األول

الدورة ال انية

/28ربيع األول

استراحة

 24,23,22مـ ـ ـ ـ ـ ــن جم ـ ـ ـ ـ ـ ـادى

تاريخ انتهاء الدورة
/25ربيع األول
/22جمادى ال انية

ال انية
الدورة ال ال ة

/25جمادى ال انية

استراحة

 22,21,21من رمضان

الدورة الرابعة

/23رمضان

استراحة

وفيهػا إوػازة عيػد الفطػر مػ ٖٔ-
مػ

/21رمضان
/27ذي الحجة

ػواؿ وإوػػازة عيػػد األضػػح

م  ٔ٘-ٛم ذي احلجة.

يدخل الطفل ادلدرسػة عنػد إسبامػه السػنة اذلجريػة السادسػة مػ عمػرث.
ولذا فذف مدارس الدولػة تسػتثبل طلبػة وػدداً يف بدايػة كػل دورة مدرسػية مػ
دورات السػػنة األربػػت أي كػػل ثالثػػة أ ػػهر تثريب ػاً .وبذمكػػاف الطفػػل دخػػوؿ
الدورة ادلدرسية األوىل يف أترب دورة بعد أف يُت السادسة مػ عمػرث حسػحب
التثو اذلجري.
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وغلوز للطالحب أف يسػليا دورة مدرسػية واحػدة فثػ بعػد كػل ثػالث
دورات متتاليػػة علػ األتػػل وغلػػوز لػػه أف يتػػابت دراسػػته دوف اس ػلاحة .وذلػػذا
فػػذف النظػػاـ يتػػيا للطالػػحب اجملػػد أف ينهػػي ادلرحلػػة ادلدرسػػية يف مػػدة زمنيػػة أتػػل
م ػ أترانػػه وذل ػ دبتابعػػة دراس ػػته وصلاحػػه يف الػػدورات ادلدرسػػية دوف أخ ػػذ
اإلوػػازات الفهػػلية أو بالتثليػػل منهػػا .فالوحػػدة الزمنيػػة للتػػدريس هػػي الػػدورة
ادلدرسية ادلكونة م (ٖ )ٛيوماً وليس السنة فلكػل دورة منهاوهػا ولكػل
دورة طال ا.
فػػذذا تػػابت الطالػػحب دراسػػته للػػدورات ادلدرسػػية بنجػػاح ودوف أخػػذ أيػػة
إو ػػازة مطلث ػػا فبذمكان ػػه أف ينه ػػي ال ػػدورات السػ ػ والثالثػ ػ يف م ػػدة تس ػػت
سػػنوات ( )ٜ = ٗ ÷ ٖٙويكػػوف حينهػػا تػػد أح ادلراحػػل ادلدرسػػية عنػػد إسبػػاـ
اخلامسة عشرة م عمرث .وإذا تابت دراسته للدورات السػ والثالثػ دبعػدؿ
ث ػػالث دورات مدرس ػػية فث ػ ػ يف ك ػػل س ػػنة حبي ػػم اعت ػػاد أف يس ػ ػليا دورة
مدرسػػية كػػل ثػػالث دورات متتاليػػة وأح مجيػػت الػػدورات بنجػػاح فذنػػه ينهػػي
ادلراحل ادلدرسية يف اثنق عشػرة سػنة ( )ٕٔ = ٖ ÷ ٖٙويكػوف حينهػا تػد
أح ادلراحل ادلدرسية عند إسبامه الثامنة عشرة م عمرث.
وتػ ػػد ػلتػ ػػاج بع ػ ػ الطلبػ ػػة سػ ػػنة أو سػ ػػنت بعػ ػػد الثامنػ ػػة عشػ ػػرة م ػ ػ
أعماره إلهناء ادلراحل ادلدرسػية الثالث .فذف بلغػوا العشػري مػ عمػره وم
غلػت ػ ػ ػازوا االمتح ػ ػ ػاف الع ػ ػػاـ للم ػ ػ ػراحل ادلدرس ػ ػػية بنج ػ ػػاح أُعف ػ ػوا م ػ ػ الدراس ػ ػػة
ادلنهجيػػة وذل ػ اخليػػار مػػا ب ػ االلتحػػاؽ بادلعاهػػد احلِرفيػػة أو إعػػادة التثػػدـ
لالمتحاف العاـ فيما بعد م أول االلتحاؽ بالتعلي اجلامعي بعػد صلػاحه
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فيه.

ونظاـ الدورات ادلدرسػية هػذا عػالوة علػ أنّػه يراعػي الفػروؽ الفرديػة
لثدرات الطالب فذنّه ػلرص عل أعلية الوت والتحهيل العلمي لديه .
ويب ػ ػ اجلػ ػػدوؿ ادللحػ ػػة يف خػ ػػر الكتػ ػػاب توزيػ ػػت الػ ػػدورات الس ػ ػ
والثالث ػ عل ػ الف ػػات العمري ػػة للطلب ػػة كم ػػا يب ػ احل ػ ّدي األدىن والع ػػادي
ألعمار الطلبة عند زبروه وإسبامه ادلراحل ادلدرسية.
ولتنفيػ ػػذ نظػ ػػاـ ال ػ ػػدورات يف الثػ ػػرى الهػ ػػغرية يُنش ػ ػ رلمػ ػػت مدرس ػ ػػي
يمدرس ػػة ػػاملةي بػ ػ ه ػػذث الث ػػرى وتُػػؤم وس ػػائل نث ػػل للطلب ػػة مػ ػ أو ػػل
الوهوؿ إليه ومغادرته إىل بيوا .

 -4مواد التدريس:
 1-4األساس الذي تبنى عليو مواد التدريس:

العثي ػػدة اإلس ػػالمية ه ػػي أس ػػاس حي ػػاة ادلس ػػل وه ػػي وح ػػدها أس ػػاس
دولػة اخلالفػة فػال يتػ ت ووػود ػيء يف كيػػاف الدولػة أو أوهزاػا أو أعماذلػػا
أو ما يتعلة ا إال والعثيدة اإلسالمية أساس له.
وعليه فالعثيدة اإلسالمية هػي أسػاس كػل معرفػة يتلثاهػا الطالػحب يف
دولػػة اخلالفػػة س ػواء أكان ػ هػػذث ادلعػػارؼ شلػػا غلػػحب أف ينبثػػة ع ػ العثيػػدة
اإلسػػالمية ك فكػػار العثيػػدة واألحكػػاـ الشػػرعية أـ كانػ مػ ادلعػػارؼ الػػق
غلػػحب أف تكػػوف مبنيػػة عل ػ العثيػػدة اإلسػػالمية مثػػل التػػاريإل والعلػػوـ ومعػػىن
بنائها عل العثيدة اإلسالمية هو أف تكوف العثيدة اإلسػالمية مثياسػا ذلػا
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فمػػا ن ػات العثيػػدة ال ي خػػذث ادلسػػل وال يعتثػػد بػػه ومػػا م يناتاػػها وػػاز
أخػذث فالعثيػػدة اإلسػػالمية هػػي األسػاس الوحيػػد دلثيػػاس ادلسػػل يف االعتثػػاد
والعمل وهػي مثياسػه يف األخػذ والػلؾ .وال مػانت مػ التعػرؼ علػ العثائػد
وادلعػػارؼ األخػػرى الػػق تنػػات العثيػػدة اإلسػػالمية وزبػػال األفكػػار ادلنبثثػػة
عنها وذل م اول نثاها وازباذ ادلوت الشرعي منها.

 2-4أنواع مواد التدريس:

مواد التدريس ال زبرج ع نوع  :إما معػارؼ علميػة لتنميػة العثػل
ل ػػيحك ػػا اإلنس ػػاف علػ ػ األتػ ػواؿ واألفع ػػاؿ واأل ػػياء مػ ػ حي ػػم واتعه ػػا
وخواهها وم حيم مواءمتها لفطرة اإلنساف كالكيمياء والفيزياء والفل
والرياض ػػيات و ريه ػػا م ػ العل ػػوـ التجريبي ػػة .وه ػػذث ادلع ػػارؼ ل ػػيس ذل ػػا عالت ػػة
مبا ػػرة ببنػػاء الشرهػػية .وإمػػا مع ػػارؼ ػػرعية ع ػ هػػذث األت ػواؿ واألفع ػػاؿ
واأل ػػياء مػ أوػػل بيػػاف احلكػ الشػػرعي التكليفػػي فيهػػا إف كػػاف واوبػػا أـ
منػػدوبا أـ مباحػػا أـ مكروهػػا أـ حرامػػا أو بيػػاف احلكػ الشػػرعي الوضػػعي إف
ك ػ ػػاف س ػ ػػببا أـ ػ ػػرطا أـ مانع ػ ػػا أـ رخه ػ ػػة وعزؽل ػ ػػة أـ ه ػ ػػحيحا وب ػ ػػاطال
يكوف العثلية اإلسالمية .فػذف اتلنػ هػذث األحكػاـ الشػرعية
وفاسدا وهذا ّ
ػػدؼ ازبػػاذ ادلسػػل ادلوت ػ الشػػرعي م ػ األ ػػياء واألفعػػاؿ واألت ػواؿ بادليػػل
وع ػػدـ ادلي ػػل وباألخ ػػذ وال ػػلؾ عن ػػد تيام ػػه بالعم ػػل إل ػػباع رائ ػػزث وحاوات ػػه
العا ػ ػػوية تك ػ ػػوف النفس ػ ػػية اإلس ػ ػػالمية .ومػ ػ ػ العثلي ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية والنفس ػ ػػية
اإلسػ ػػالمية تتكػ ػ ّػوف الشرهػ ػػية اإلسػ ػػالمية الػ ػػق ذبعػ ػػل العثيػ ػػدة اإلسػ ػػالمية
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.أساسا لتفكريها ودليوذلا
فاإلسالـ كما طلحب م ادلسل أف يتفكر يف خلة الكوف واإلنساف
       :واحلياة م مثل توله تعاىل
       :ٔ وتولهٜٔ  ؿ عمراف       : الغا ية وتوله-  
 البثرة طلحب م ادلسل أياا االلتزاـ يف أحكامه-    
     :وأفعاله وميوله باألحكاـ الشرعية بثوله تعاىل
            

 : النساء وتوله تعاىل-    
   : وتولهٚ  احلشر-       
 التوبة-          
         :ٖٕ وتوله
          
  

. التوبةوكما أنه مطلوب م ادلدرسة أف تكوف احلاضنة األوىل لبناء
رهيات إسالمية متميزة يف عل أهوؿ الفثه واللغة والتفسري فذنّه
مطلوب منها أياا أف تكوف احلاضنة األوىل لبناء رهيات إسالمية
 فاألمة اإلسالمية.متميزة بادلعارؼ العلمية كعل الذرة والفااء والكمبيوتر
الق أصلب تادة أفذاذاً يف السياسة واحلك واجلهاد ك بكر وخالد
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وهالح الدي هي األمة نفسها الق أصلب علماء أفذاذا يف الفثه والعل
كالشافعي والبراري واخلوارزمي واب اذليث  .فاذلدؼ م تعلي هذث
ادلعارؼ مجيعها يف ادلرحلة ادلدرسية هو بناء رهية الطالحب اإلسالمية
وإعدادث خلوض معلؾ احلياة العملي أو إعدادث دلتابعة تعليمه العاع م
أول إغلاد الشرهيات ادلتميزة الالزمة لرفت مستوى األمة اإلسالمية
الفكري والعلمي لتكوف مؤهلة لثيادة العام لتررج الناس كافة م
ظلمػات الكفر إىل نور اإلسالـ وم وور الثوان الوضعية إىل عدؿ
األحكاـ الشػرعية وكذل لتعمل عل تسرري ما يف السموات واألرض
دلنفػعة اإلنساف ورفاهيته فيما يرضي اهلل امتثاال لػثوله تعاىل   :
-            
الثهص (.)ٚٚ

 3-4فروع مواد التدريس في المراحل المدرسية ال الث:

ٔ -اللغػػة العربيػػة :الث ػراءة والكتابػػة والنحػػو والهػػرؼ والبال ػػة والنهػػوص
األدبية وادلعاو اللغوية و ريها.
ٕ -الثثافػ ػػة اإلسػ ػػالمية :الثػ ػػر ف الكػ ػػر والعثيػ ػػدة والفثػ ػػه والسػ ػػنة النبويػ ػػة
والتفسري والسرية وفثه السرية والتاريإل اإلسالمي وأفكار الدعوة و ريها.
ٖ -العل ػ ػ ػ ػػوـ وادلع ػ ػ ػ ػػارؼ وادله ػ ػ ػ ػػارات :الرياض ػ ػ ػ ػػيات والفيزي ػ ػ ػ ػػاء والكيمي ػ ػ ػ ػػاء
والكمبيوتر والزراعة والهناعة والتجارة والتدريحب العسكري و ريها.
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 1-3-4اللغة العربية:
تعلي اللغػة العربيػة واوػحب ػرعي علػ كػل مسػل فهػي لغػة اإلسػالـ
ولغػػة الثػػر ف وهػػي وػػزء وػػوهري يف إعجػػاز الثػػر ف والثػػر ف ال يكػػوف تر نػػا
إال ػػا وضل ػ متعبػػدوف بلفظ ػه وال ؽلك ػ االوتهػػاد إال ػػا ألف النهػػوص
الش ػػرعية و ػػاءت مػ ػ عن ػػد اهلل بلفظه ػػا .وذل ػػذا ك ػػاف فرضػ ػاً أف تك ػػوف اللغ ػػة
العربية هي وحدها لغة دولة اخلػالفة وأف تكوف وحدها لغػة التعلػي يف دولػة
اخلػػالفة فووػػوب تعلمهػػا ت مػ تاعػػدة  :يمػػا ال يػػت ي الواوػػحب إال بػػه فهػػو
واوحبي .فيجحب مراعاة إتثػاف اللغػة العربيػة يف سػائر مػواد الدراسػة ادلدرسػية
والعالية فهػي وعػاء األفكػار وادلعػارؼ علميػة كانػ أـ ثثافيػة .وإلتثاهنػا ال
بػػد م ػ اسػػتعماؿ األسػػاليحب الفعالػػة والوسػػائل ادلالئمػػة يف تعليمهػػا وتعليمهػػا
لتكوف لغة التراطحب ووعاء الفكر عند مجيت رعايا الدولة.
واذلػدؼ مػ تعلػػي اللغػة العربيػػة هػػو إغلػػاد الثػدرة عنػػد الطالػػحب علػ
الفهػ ػ والتعب ػػري كتاب ػػة ورب ػػدثاً وخطابػ ػةً بلغ ػػة عربي ػػة س ػػليمة مث زلاول ػػة إغل ػػاد
الت ػ ػػذوؽ األد لدي ػ ػػه أل ّف ه ػ ػػذا الت ػ ػػذوؽ األد كم ػ ػػا يسػ ػ ػاعد علػ ػ ػ فهػ ػ ػ
النه ػػوص الش ػػرعية واألدبي ػػة يوو ػػد الر ب ػػة عن ػػد الطال ػػحب يف االس ػػتزادة مػ ػ
علوـ اللغة العربية ويساعدث عل فه الثر ف والسنة.
و ّأما اللغات األخرى فذف تعلمها فرض عل الكفاية تثوـ الدولػة دبػا
ػلثػػة هػػذا الغػػرض كذنشػػاء معهػػد لتعلػػي اللغػػات األونبيػػة الػػق تلػػزـ الدولػػة
حلمل الدعوة ورعاية ؤوف األمة كاللمجة و ريها.
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 2-3-4ال قافة اإلسالمية:
أ -العثيدة اإلسالمية:
يركػز يف تػػدريس العثيػدة اإلسػػالمية علػ األفكػار األساسػػية للعثيػػدة
الق ينبثة عنها كل فكر إسػالمي سػواء أكػاف مػ العثيػدة أـ مػ األحكػاـ.
والعثيػػدة اإلسػػالمية هػػي :اإلؽلػػاف بػػاهلل ومالئكتػػه وكتبػػه ورسػػله واليػػوـ ا،خػػر
والثااء والثدر خريعلا و ّرعلا م اهلل تعاىل.
ويت ػػدرج ادلنه ػػاج يف ت ػػدريس أفك ػػار العثي ػػدة حس ػػحب أعم ػػار الطلب ػػة
فيلفػ نظػػر الطلبػػة إىل بػػدائت خلػػة اهلل احمليطػػة ػ واسػػتثارة عثػػوذل الفتيػػة
للتفك ػػري يف ه ػػذا اإلب ػػداع للوه ػػوؿ إىل وو ػػود اخل ػػالة ادل ػػدبر وللتفك ػػري يف
النع الق أعطاها اهلل وسررها لإلنسػاف حلمػد اهلل و ػكرث علػ هػذث الػنع
بعبادت ػ ػػه وطاعت ػ ػػه .إىل أف يه ػ ػػل ادلنه ػ ػػاج يف ادلراح ػ ػػل الالحث ػ ػػة إىل ع ػ ػػرض
الرباه ػ ػ الثاطع ػػة عل ػ ػ أفك ػػار العثي ػػدة العثليػ ػػة منه ػػا والنثلي ػػة كػ ػػالرباه
العثلي ػ ػػة عل ػ ػ

ووػ ػػود اهلل ونبػ ػػوة زلمػ ػػد 

وك ػ ػػوف الث ػ ػػر ف م ػ ػ عن ػ ػػد اهلل

وكػػالرباه النثليػػة علػ ووػػود ادلالئكػػة ويػػوـ الثيامػػة مث اللكيػػز عل ػ الفكػػر
ادلتعلػػة بعثيػػدة الثاػػاء والثػػدر وأثػػر اإلؽلػػاف ػػا علػ أعمػػاؿ ادلسػػل كاألخػػذ
باألس ػػباب .مث أفك ػػار العثي ػػدة األخ ػػرى مث ػػل التوك ػػل عل ػ ػ اهلل وأف األو ػػل
والرزؽ بيد اهلل.
36

ب -الثر ف الكر وعلومه:
 احلفة والتالوة :عل ادلدرسة أف تغتن فلة ما تبل س البلػوغ فتبػدأ
بتحفػػية الطلبػػة أكػػرب تػػدر شلك ػ م ػ الثػػر ف الكػػر ويبػػدأ احلفػػة م ػ فػػلة
التمهيػػد مػػت توويػػه الطلبػػة ادلتمي ػزي يف تػػوة احلفػػة للتووػػه إىل تس ػ ربفػػية
الثر ف التابت للمدرسػة .كمػا أف علػ ادلدرسػة أف اػت بتػدريحب الطلبػة علػ
إوادة تالوة الثر ف الكر وذبويدث.
 التفسري :يُبدأ بتفهي الطلبػة الثػر ف الكػر بالتػدري ،فيثتهػر يف أوؿ
األم ػػر علػ ػ ادلع ػػىن الع ػػاـ و ػػرح مع ػػاف ادلف ػػردات اله ػػعبة وربػ ػ األحك ػػاـ
الالزم ػػة للطلب ػػة كاله ػػالة والوض ػػوء با،ي ػػات ال ػػق ت ػػدؿ عليه ػػا مث ينتث ػػل يف
ادلراح ػػل الالحث ػػة إىل التفس ػػري وم ػػا يشػ ػػتمل علي ػػه م ػ ػ العثائ ػػد واألحكػ ػػاـ
الشرعية العملية وأسباب النػزوؿ والنسإل.
ج  -السنة النبوية:
يُػػدرس الطال ػػحب الس ػػنة النبوي ػػة من ػػذ دخول ػػه ادلدرس ػػة ويك ػػوف ذلػ ػ
وؼلتػػار يف البػػدء األحاديػػم الثريبػػة م ػ ذهػ الطفػػل حبيػػم
بػػاحلفة والفهػ ُ
يس ػػهل حفظه ػػا وفهمه ػػا كثول ػػه " : بن ــي اإلس ــالم عل ــى م ــس"... ،
وتولػ ػػه " : المس ـ ــلم أ ـ ــو المسـ ــلم  ."...مث يتػ ػػدرج الطالػ ػػحب يف حفػ ػػة
األحاديػػم وفهمهػػا ومناسػػبااا حبيػػم ُؼلتػػار لػػذل األحاديػػم الػػق تتعلػػة
باألحكاـ الشرعية اخلاهة بف ة الطالحب العمرية فػيُحفة عنػد بلػوغ السػابعة
ة عن ػػد
وػلف ػ ُ
مثػػل تولػػه " : م ــروا ص ــبيانكم بالص ــالة لس ــبع س ــنين ُ "...
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بلو ػ ػه احللػ ػ مث ػػل تول ػػه " : رف ــع القل ــم ع ــن ثالث ــة :ع ــن الص ــبي حت ــى

يبل ــع  "...وتول ػػه " : ي ــا أس ــماء ،إن المـ ـرأة إذا بلغ ــت المح ــيض ."...
وعن ػػد ت ػػدريس الطال ػػحب الس ػػنة النبوي ػػة يف ادلراح ػػل ادلدرس ػػية ادلتثدم ػػة تػ ػرب
األحاديم دبناسبااا كما ترب باألحكاـ الشرعية ادلستنبطة منها.
د  -الفثه:
درس الفثه م خػالؿ النهػوص الشػرعية مػ الثػر ف والسػنة ويُعلّػ
يُ ّ
الطالػػحب األحكػػاـ الشػػرعية الػػق تلزمػػه حسػػحب سػػنه .ألف الفثػػه يعػػع العل ػ
باألحكػ ػػاـ الش ػ ػػرعية العمليػ ػػة ادلس ػ ػػتنبطة م ػ ػ األدل ػ ػػة التفهػ ػػيلية فيب ػ ػػدأ م ػ ػػت
األطفػ ػػاؿ ب حكػ ػػاـ الهػ ػػالة والهػ ػػياـ و داب معاملػ ػػة الوالػ ػػدي والنػ ػػاس دوف
التع ػػرض لألحك ػػاـ الالزم ػػة لس ػ البل ػػوغ ك حك ػػاـ الغس ػػل واجلناب ػػة وأحك ػػاـ
احلػ ػػي والنفػ ػػاس فتػ ػػدرس هػ ػػذث األحكػ ػػاـ عل ػ ػ مشػ ػػارؼ مرحلػ ػػة البلػ ػػوغ
وكػذل يركػػز علػ األحكػاـ ادلتعلثػػة بػػاألخالؽ كالهػدؽ واألمانػػة واجلػرأة يف
تػ ػػوؿ احلػ ػػة مث ينتثػ ػػل إىل دراسػ ػػة الفثػ ػػه بشػ ػػكل عػ ػػاـ كاجلهػ ػػاد وأحكامػ ػػه
واإلم ػػارة وأحكامه ػػا م ػػت دراس ػػة بعػ ػ الثواع ػػد الفثهي ػػة مث ػػل تاع ػػدة :يال
ضػػرر وال ضػراري وتاعػػدة :يتػػدرأ احلػػدود بالشػػبهاتي وتاعػػدة :يمػػا ال يػػت
الواوحب إال به فهو واوحبي.

هػ  -السرية النبوية:
يُب ػػدأ بت ػػدريس الس ػػرية النبوي ػػة من ػػذ دخ ػػوؿ الطف ػػل ادلدرس ػػة ويُت ػػدرج
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بتدريسػػها م ػ حيػػم التوسػػت فيُػدرس الطالػػحب م ػ أوؿ دورة مدرسػػية حيػػاة
النػػيب  كلّهػػا باختهػػار منػػذ والدتػػه وح ػ وفاتػػه ويعػػاد تدريسػػها بتوسػػت
وتعمػػة حس ػػحب س ػ الطال ػػحب حبي ػػم يػػت ّ ت ػػدريس الس ػػرية النبوي ػػة ب ػػدتائثها
وفثهها واألحكاـ ادلستنبطة منها مت إسباـ الطالحب ادلراحل ادلدرسية الػثالث
ويُركػػز عل ػ مػػا دلّػ عليػػه م ػ أحكػػاـ يف محػػل الػػدعوة وإتامػػة الدولػػة ونشػػر
اإلسالـ.
و -تاريإل ادلسلم :
ويتبػػت يف تدريس ػػه م ػػا يتناس ػػحب وس ػ ّ الطلب ػػة كم ػػا يف ت ػػدريس الس ػػرية
وػلرص عل تدريس ادلوات اجلري ػة الالفتػة للشرهػيات اإلسػالمية
والفثه ُ
كالهػػحابة والتػػابع وم ػ وػػاء بعػػده م ػ احلك ػػاـ والعلمػػاء كموت ػ أ
بكػر يف الػػدفاع عػ الرسػػوؿ  وموتفػػه يف حػػروب الػػردة وموتػ عمػػر يف
هجرت ػػه وموت ػ عثم ػػاف يف س ػػرائه وموت ػ عل ػػي يف ػػجاعته وموت ػ
ب ػػالؿ يف ه ػػربث وربمل ػػه وموتػ ػ عم ػػر بػ ػ عب ػػد العزي ػػز يف عدل ػػه وموتػ ػ
ادلعته باهلل يف طلوتػه وموتػ هػالح الػدي يف حروبػه وموتػ السػلطاف
عبػػد احلميػػد الثػػاف يف زلافظتػػه عل ػ فلسػػط وموت ػ الثاضػػي ُ ػريا يف
عدلػه والشػػافعي يف فثهػػه وامحػػد بػ حنبػػل يف ورأتػػه وخالػػد بػ الوليػػد يف
طاعت ػػه وم ػػا ػػاكلها م ػ ادلواتػ ػ وذل ػ للكي ػػز ادلف ػػاهي اإلس ػػالمية عػ ػ
احلياة.
ّأمػػا تػػاريإل األم ػ والشػػعوب األخ ػػرى فذنػػه يُػدرس للعػػربة والعظ ػػة يف
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ػدرس يف بعػ الكليػات اجلامعيػة لفهػ عثليػات
ادلرحلة ادلدرسية الثالثػة ويُ ّ
ػػعوب األمػ ػ األخ ػػرى مػ ػ أو ػػل التعام ػػل معه ػػا ومح ػػل ال ػػدعوة اإلس ػػالمية
إليها.
 3-3-4العلوم والمعارف والمهارات:
وهػػي ادلعػػارؼ الػػق ليسػ ذلػػا عالتػػة مبا ػػرة بووهػػة النظػػر يف احليػػاة
و ػػري منبثثػ ػػة ع ػ ػ العثيػ ػػدة اإلسػ ػػالمية وإظلػ ػػا هػ ػػي مبنيػ ػػة عليهػ ػػا كادلهػ ػػارات
وادلعػػارؼ الالزم ػػة م ػ أو ػػل إع ػػداد الطال ػػحب خل ػػوض مع ػػلؾ احلي ػػاة العمل ػػي.
ف وؿ ما يُبػدأ بػه هػو تػدريس الطلبػة مػا يلػزمه مػ علػوـ للتعامػل مػت بي ػته
ال ػق يعيشػػوف فيهػػا كاحلسػػاب وادلعػػارؼ العامػػة ع ػ األدوات وا،الت الػػق
يس ػ ػػتعملوهنا ك ػ ػػا،الت الكهربائي ػ ػػة واإللكلوني ػ ػػة وأدوات ادلن ػ ػػزؿ وك ػ ػػذل
تواعػػد السػػري وتوانين ػه يف الطرتػػات والش ػوارع ويراع ػ يف تعل ػػي هػػذث ادل ػواد
البي ػػة الػػق يعػػي فيهػػا الطلبػػة إف كان ػ هػػناعية أو زراعيػػة أو ذباريػػة وإف
كان ػ هػػذث البي ػػة وبليػػة أو سػػهلية أو سػػاحلية أو كان ػ حػػارة أو بػػاردة.
فتكوف الغايػة مػ تعلػي هػذث ادلػواد حػ سػ العا ػرة هػي سبكػ الطلبػة مػ
التعامل مت األ ياء احمليطة وم االنتفاع ا حسحب سنّه وحاواا .
أمػػا بعػػد سػ ّ العا ػػرة في ػُبدأ بتعلػػيمه الرياضػػيات بفروعهػػا بالتػػدري،
وك ػ ػػذل العل ػ ػػوـ األخ ػ ػػرى كالفيزي ػ ػػاء والكيمي ػ ػػاء واألحي ػ ػػاء والرياض ػ ػػة النافع ػ ػػة
كالسػػباحة والثفػػز وإهػػابة اذلػػدؼ .وبعػػد س ػ البلػػوغ ياػػاؼ إىل ادلهػػارات
التدريحب العسكري رب إ راؼ اجلي .
41

 -5الوحدات الدراسية:
تثس ػ كػػل مػػادة م ػ م ػواد التعلػػي يف ادلدرسػػة إىل وحػػدات دراسػػية
تشػمل كػل وحػدة وػزءا زلػددا مػ هػذث ادلػادة حبيػم ؽلكػ تدريسػها كوحػػدة
يف م ػػدة أته ػػاها (ٖ )ٛيومػ ػاً أي يف دورة واح ػػدة .ويش ػػرؼ خػ ػرباء يف ك ػػل
مػػادة مػ مػواد التػػدريس علػ وضػػت وربديػػد ادلػػادة الواوػػحب تدريسػػها يف كػػل
دورة ويف كػػل مرحلػػة مػ ادلراحػػل ادلدرسػػية كمػػا يشػػرفوف علػ تثسػػي ادلػػادة
إىل وحػػدات تتناسػػحب مػػت تػػدرات الطلبػػة وسػػع عم ػػره  .وتتػػدرج وحػػدات
ادلػ ػػادة يف ترتيبهػ ػػا ح ػ ػ تغطػ ػػي مجيػ ػػت ادلػ ػػادة ادلطلػ ػػوب تدريسػ ػػها يف ادلراحػ ػػل
ادلدرسػػية الػػثالث س ػواء أكػػاف هػػذا اللتيػػحب مػ األسػػهل إىل األكثػػر تعثيػػدا
كم ػ ػػا يف الرياض ػ ػػيات والعل ػ ػػوـ التجريبي ػ ػػة أـ م ػ ػ الش ػ ػػمولية إىل اخلهوه ػ ػػية
والتفػػرع كمػػا يف مػػادة السػػرية النبويػػة والتػػاريإل اإلسػػالمي .ففػػي ادل ػواد العلميػػة
كالرياض ػػيات م ػػثال ؽلك ػ أف تب ػػدأ ه ػػذث الوح ػػدات بنظ ػػاـ الع ػػد والعملي ػػات
احلس ػ ػػابية البس ػ ػػيطة ك ػ ػػاجلمت والط ػ ػػرح مث تت ػ ػػدرج إىل الا ػ ػػرب والثس ػ ػػمة مث
الكسور وعمليااا فاجلرب وادلعػادالت مث يعطػي الطالػحب يف مراحػل متثدمػة
مبػػادا التفاضػػل والتكامػػل ومبػػادا الرياضػػيات العليػػا وهكػػذا ح ػ تغطػػي
كامل منهاج الرياضيات ادلثرر تدريسه يف ادلرحلة ادلدرسية.
وهذا يتطلحب م واضعي ادلنهاج دلادة دراسية معينة أف يراعػوا مواءمػة
يثسػػموا ادلػػادة ادلنػػوي تدريسػػها يف مجيػػت ادلراحػػل إىل
ادلػػادة لسػ ّ الطلبػػة وأف ّ
س ػ وثالث ػ وحػػدة عل ػ األكثػػر كػ ّػل وحػػدة يف كتػػاب ػلمػػل رت ػ الػػدورة
أتل مػ سػ
ادلدرسية الق يُ ّ
درس فيها .وتد يكوف عدد الوحدات الدراسية ّ
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وثالثػ وحػػدة للمػواد الػػق يبػػدأ تدريسػػها يف دورات الحثػػة كمػػادة الفيزيػػاء
ومػػا ػػاكلها .فمػػادة الكيميػػاء يف الفػػرع العلمػػي  -مػػثال  -تتكػػوف مػ اثنػػق
عشرة وحدة تد يدرس الطالحب الوحدة األوىل يف الػدورة اخلامسػة والعشػري
وتت ػ ػػدرج حػ ػ ػ ال ػ ػػدورة السادس ػ ػػة والثالثػ ػ ػ يف الف ػ ػػرع العلم ػ ػػي مػ ػ ػ ادلرحل ػ ػػة
ادلدرسػػية .ومػػادة العلػػوـ العامػػة تتكػػوف م ػ اثنػػق عشػػرة وحػػدة تػػد تبػػدأ يف
الدورة الثالثة عشرة وتنتهي يف الدورة الرابعة والعشري .
س فيه ػػا فف ػػي
وػلم ػػل الكت ػػاب رتػ ػ الوح ػػدة ورتػ ػ ال ػػدورة ال ػػق يُػ ّ
ػدر ُ
الدورة اخلامسة والعشري مػثال يػدرس الطالػحب وحػدة الرياضػيات ٕٕ٘٘/
ووحػػدة الثواعػػد ٖٔ ٕ٘/ووحػػدة العلػػوـ العامػػة ٕٔ ٕ٘/ووحػػدة البال ػػة
 ٕ٘/ٙوهكذا.

 -6مدارس الدولة ونظام الدورات الدراسية:
ح ؽلك االلتزاـ باألحكاـ الشرعية ادلتعلثػة بػالتعلي والت ديػحب مػ
حيػػم التعامػػل مػػت الطلبػػة حسػػحب أعمػػاره فػػذف تثسػػي ادلػػدارس يف الدولػػة
يُبىن عل أساس معدؿ أعمار الطلبة وليس عل الػدورات الدراسػية .فتثسػ
ادل ػػدارس حس ػػحب ه ػػذث الف ػػات العمري ػػة إىل ثالث ػػة أن ػ ػواع كمػ ػا ه ػػو مبػ ػ يف
اجلدوؿ التاع:
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المدرسة
األولى (االبتدائية)
ال انية (المتوسطة)
ال ال ة (ال انوية)

الفئة العمرية
م ـ ـ ــن إتم ـ ـ ــام السادس ـ ـ ــة
وحتى إتمام العاشرة
من إتمام العاشـرة وحتـى
إتمام الرابعة عشرة
مــن إتمــام الرابعــة عشــرة
حت ـ ـ ــى إنه ـ ـ ــاء المرحل ـ ـ ــة
المدرسية

الدورات المدرسية
16 - 1
32 - 13
36 - 25

وال تخــتص المدرســة بــدورات مدرســية محــددة فق ـ  ،بــل تمتــد
لتشترك مع مدارس المرحلة التي تسبقها ومـدارس المرحلـة الالحقـة لهـا
ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدورات وذل ــع م ــن أج ــل ض ــمان توزي ــع الطلب ــة عل ــى
المـدارس الـ الث حســب فئــاتهم العمريــة .فمدرســة المرحلــة األولــى مــن
التعليم مخصصة لألطفال دون سن العاشرة .وعـدد الـدورات المدرسـية
التــي يكــون الطالــب قــد أتمهــا عنــد بلووــو العاشــرة ىــو اثنتـا عشــرة دورة
مدرس ـ ـ ــية ( 4س ـ ـ ــنوات ×  3دورات ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــنة 12دورة) ،إال أن
الطالــب المجــد فــي ىــذه المرحلــة يكــون قــد أنهــى ســت عشــرة دورة
مدرس ــية ( 4س ــنوات ×  4دورات ف ــي الس ــنة  16دورة) .ول ػػذا ف ػػذف
م ػػدارس ادل ػػرحلت األوىل والثاني ػػة تت ػػداخالف فيم ػػا بينهم ػػا بت ػػدريس ال ػػدورات
ئٖٔٙ-ي الالزمػػة للطلبػػة الػػذي أعمػػاره مػػا ب ػ التاسػػعة والثانيػػة عشػػرة
فالػػدورة ي٘ٔي مػػثالً تػػدرس يف ادلرحلػػة األوىل للطالػػحب اجملػػد الػػذي ال يسػليا
أي ػ ػػة دورة حي ػ ػػم يك ػ ػػوف عم ػ ػػرث ( ٜ ٖ/ٗ = ٔ٘/ٗ + ٙس ػ ػػنة) أي ض ػ ػػم
أعمػػار ادلرحلػػة األوىل .وكػػذل فػػذف الػػدورة (٘ٔ) نفسػػها تػػدرس يف مػػدارس
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ادلرحلػػة الثانيػػة للطالػػحب الػػذي يس ػليا حيػػم يكػػوف عمػػرث (= ٔ٘/ٖ + ٙ
ٔٔ سنةً) أي ضم أعمار ادلرحلة الثانية.
ومثػػل هػػذا يثػػاؿ ع ػ التػػداخل بػ مػػدارس ادلػػرحلت الثانيػػة والثالثػػة
فذهنم ػػا تتداخػ ػػالف يف تدري ػ ػػس ال ػػدورات يٕٖٕ٘-ي الالزم ػػة للطلب ػػة ال ػػذي
أعم ػػاره م ػػا بػ ػ الثالث ػػة عش ػػرة والس ػػابعة عش ػػرة .ف ػػذف ال ػػدورة ( )ٕٛم ػػثالً
ت ػػدرس يف ادلرحل ػػة الثاني ػػة للطال ػػحب اجمل ػػد ال ػػذي ال يسػ ػليا أي ػػة دورة حي ػػم
يك ػػوف عمػػرث ( ٖٔ = ٕٛ/ٗ + ٙسػػنةً) أي ضػػم أعمػػار ادلرحلػػة الثاني ػػة.
وكػػذل فػػذف الػػدورة ( )ٕٛنفسػػها تػػدرس يف مػػدارس ادلرحلػػة الثالثػػة للطالػػحب
الػ ػػذي يس ػ ػليا حيػ ػػم يكػ ػػوف عمػ ػػرث ( ٔ٘ ٔ/ٖ = ٕٛ/ٖ + ٙسػ ػػنة) أي
ضم أعمار ادلرحلة الثالثة.
وهك ػػذا بالنس ػػبة جلمي ػػت ال ػػدورات ادلتداخل ػػة ب ػ ادلراح ػػل ادل ػػذكورة يف
اجلدوؿ السابة يف صٖٗ.

 -7المواد الدراسية والمراحل:
كم ػػا أسػ ػػلفنا ف ػػاف التعلػ ػػي ادلدرسػ ػػي يثس ػ ػ إىل س ػ ػ وثالث ػ ػ دورة
مدرسػػية وتػػوزع هػػذث الػػدورات علػ ثػػالث مراحػػل أساسػػية حسػػحب الف ػػات
العمرية للطلبة وذل م أوػل ضػب كػل مرحلػة باألحكػاـ الشػرعية ادلتعلثػة
ػػا .أمػػا م ػ حيػػم ادل ػواد الدراسػػية فػػاف لكػػل مرحلػػة م ػواد تدريسػػية خاهػػة
ػػا وذل ػػا توانينه ػػا اخلاه ػػة بالرس ػػوب واللفي ػػت (االنتث ػػاؿ مػ ػ دورة إىل ال ػػق
تليهػػا) .وتثس ػ ادل ػواد التدريسػػية يف كػػل مرحلػػة إىل تسػػم  :م ػواد األسػػاس
ومواد ادلهارات والنشاطات.
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ادلرحلة ادلدرسية األوىل:
الدورات

المهارات والنشاطات

مواد األساس

 12 - 1ثقافــ ــة إســ ــالمية ،لغــ ــة عربيـ ـ ــة ،كمبي ــوتر ،مه ــارات ذىني ــة،
رياضة ،رسم ،مكتبة

علوم ،رياضيات

ويف ادلرحل ػػة ادلدرس ػػية األوىل يب ػػدأ م ػػت الطلب ػػة من ػػذ ال ػػدورة ادلدرس ػػية
درسػػه الثثافػػة اإلسػػالمية واللغػػة العربيػػة وثانيهمػػا
األوىل معلمػػاف :أحػػدعلا يُ ّ
درسػه العلػػوـ والرياضػيات ويتثاسػ ادلعلمػاف ادلهػػارات والنشػاطات .ومػ
يُ ّ
األفا ػػل أف يبثػ ػ ادلعلػ ػ م ػػت طلبتػ ػه يف ه ػػذث ادلرحل ػػة ث ػػالث دورات دراس ػػية
متتالية عل األتل.
ويف مادة ادلهػارات يعطػ الطفػل نشػاطات تنمػي الثػدرة علػ الػرب
والتفكػ ػػري مثػ ػػل تركيػ ػػحب األ ػ ػػياء وفكهػ ػػا ويُراع ػ ػ أف تكػ ػػوف لػ ػػبع هػ ػػذث
النشاطات وادلهارات عالتة دبواد األساس ادلثررة يف الدورة.
ادلرحلة ادلدرسية الثانية:
الدورات

المهارات واألنشطة

مواد األساس

 24-13ثقافـ ـ ـ ـ ــة إسـ ـ ـ ـ ــالمية ومنهـ ـ ـ ـ ــا التـ ـ ـ ـ ــاريخ رســم ،زراعــة ،صــناعة،
اإلس ـ ــالمي ،لغ ـ ــة عربي ـ ــة ،رياض ـ ــيات ،رياضة ،مكتبة.
كمبيوتر ،علوم عامة.
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ومػػادة يالعلػػوـ العامػػةي يف هػػذث ادلرحلػػة تا ػ مبػػادا يف الكيميػػاء واألحيػػاء
والفيزياء واجلغرافيا.
ادلرحلة ادلدرسية الثالثة:
وتشػمػ ػل الػػدورات ٕ٘ ٖٙ-ويشػػلؾ مجيػػت الطلبػػة يف هػػذث ادلرحلػػة
يف ادلواد الق يدرسوهنا يف الػدورات ٕ٘ ٖٓ-فثػ مث يلتحػة الطلبػة بعػدها
(يف الدورات ٖٔ )ٖٙ-بفروع حسحب ر باا  .هذث الفروع هي:


الفرع الثثايف



الفرع العلمي



الفػ ػ ػػرع الهػ ػ ػػناعي أو التثػ ػ ػػع (كمبيػ ػ ػػوتر ميكاني ػ ػ ػ
اتهاالت حلاـ أوكسج خراطة...اخل).



الفرع الزراعي



الفرع التجاري



الفرع ادلنػزع (لإلناث).

كهربػ ػ ػػاء

ويف اجلػ ػ ػ ػدوؿ التػالػ ػ ػ ػي بػيػ ػ ػ ػاف بػ ػ ػػادلواد الػ ػ ػػق تػ ػ ػػدرس يف كػ ػ ػػل فػ ػ ػػرع م ػ ػ ػ هػ ػ ػػذث
الفروع:
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الدورات

المهارات واألنشطة

مواد األساس

31-25 25

ثقاف ــة إس ــالمية ،لغ ــة عربي ــة ،مكتبـ ــة ،مهـ ــارات عسـ ــكرية ،ومـ ــا

 1كل الطالب

رياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات ،كمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتر ،يقرره أىل الخبرة في ىذا المجال
كيمي ـ ـ ــاء ،أحي ـ ـ ــاء ،فيزي ـ ـ ــاء ،وم ـ ـ ـ ــا يتناس ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــع المنطق ـ ـ ـ ــة
جغرافيا.

36 - 31
 2ال قافي

الجغرافية.

ثقاف ــة إس ــالمية ،لغ ــة عربي ــة ،التفكيــر بونواعــو ،مكتبــة ،مهــارات
كمبي ــوتر ،رياض ــيات عام ــة ،عس ــكرية ،م ــا يق ــرره أى ــل الخب ــرة
فـي ىـذا المجـال ومـا يتناسـب مــع

علوم عامة.

المنطقة الجغرافية
3

36 - 31

ثقاف ــة إس ــالمية ،لغ ــة عربي ــة ،التفكيــر بونواعــو ،مكتبــة ،مهــارات

العلمي

رياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات ،كمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتر ،عس ــكرية ،م ــا يق ــرره أى ــل الخب ــرة
كيمي ـ ـ ــاء ،أحي ـ ـ ــاء ،فيزي ـ ـ ــاء ،فـي ىـذا المجـال ومـا يتناسـب مــع
المنطق ـ ـ ـ ــة الجغرافي ـ ـ ـ ــة ،البحـ ـ ـ ـ ـ

جغرافيا.

العلم ــي ،مختب ــرات مناس ــبة لك ــل
مادة
36 - 31
 4الصناعي

ثقاف ــة إس ــالمية ،لغ ــة عربي ــة ،التفكيــر بونواع ـو ،مكتبــة ،مهــارات
كمبي ـ ــوتر ،رياض ـ ــيات عام ـ ــة عس ــكرية ،م ــا يق ــرره أى ــل الخب ــرة
للص ـ ـ ـ ــناعة ،عل ـ ـ ـ ــوم عام ـ ـ ـ ــة فـي ىـذا المجـال ومـا يتناسـب مــع
للص ـ ــناعة ،م ـ ــا يق ـ ــرره أى ـ ــل المنطقة الجغرافية.
الخبرة في مجال الصناعة.
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 36 - 31ثقافة إسالمية ،لغة عربية،
 5الزراعي

التفكي ـ ـ ــر بونواع ـ ـ ــو ،مكتب ـ ـ ــة،

كمبي ــوتر ،رياض ــيات عام ــة مه ــارات عس ــكرية ،م ــا يق ــرره
للزراع ـ ـ ـ ـ ــة ،عل ـ ـ ـ ـ ــوم عام ـ ـ ـ ـ ــة أىل الخبـرة فـي ىـذا المجـال
للزراعـ ـ ــة ،مـ ـ ــا يقـ ـ ــرره أىـ ـ ــل وم ـ ــا يتناس ـ ــب م ـ ــع المنطق ـ ــة
الخبرة في مجال الزراعة

الجغرافي ــة ،مس ــتنبت زراعـ ــي
علـ ـ ــى وـ ـ ــرار المختب ـ ـ ـرات أو
مشتل للتدريب العملي

 36 - 31ثقافــة إســالمية ،لغــة عربيــة ،التفكي ـ ـ ــر بونواع ـ ـ ــو ،مكتب ـ ـ ــة،
 6التجاري

كمبي ــوتر  ،رياض ــيات عام ــة مه ــارات عس ــكرية ،م ــا يق ــرره
للتج ـ ـ ـ ـ ــارة ،عل ـ ـ ـ ـ ــوم عام ـ ـ ـ ـ ــة أىل الخبـرة فـي ىـذا المجـال
للتجـ ـ ــارة ،مـ ـ ــا يقـ ـ ــرره أىـ ـ ــل وم ـ ــا يتناس ـ ــب م ـ ــع المنطق ـ ــة
الخبرة في مجال التجارة .

الجغرافية

 36 - 31ثقافة إسالمية ( اصة) ،لغة التفكي ـ ـ ــر بونواع ـ ـ ــو ،مكتب ـ ـ ــة،
 7المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزلي عربيـة ،كمبيـوتر  ،رياضـيات
(لإلناث)

ياط ـ ـ ــة ،تص ـ ـ ــفيف الش ـ ـ ــعر،

عام ــة ،عل ــوم عام ــة ،ص ــحة طـ ــبخ ،ترتيـ ــب المن ـ ــزل ،وم ـ ـا
المن ـ ـ ـ ــزل ،رعايـ ـ ـ ــة الطفـ ـ ـ ــل ،يقــرره أىــل الخبــرة فــي مجــال
الحياة االجتماعية ،ما يقرره رعاية البيت والطفل.
أىل الخبرة.
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يف الف ػػرع الثث ػػايف م ػ ادلرحل ػػة ادلدرس ػػية الثالث ػػة يعط ػ الطال ػػحب مػ ػواد
موسػعة يف كػػل مػ الثثافػػة اإلسػػالمية واللغػػة العربيػػة .ويثػػرر أهػػل اخلػػربة هػػذث
ادلواد م فثه وأهوؿ وتفسري وعلوـ حديم وتاريإل و ريها م فػروع الثثافػة
اإلسػػالمية كمػػا يثػػرروف ادلنػػاه ،اخلاه ػػة بفػػروع اللغ ػػة العربي ػػة الالزم ػػة ذل ػػذث
ادلرحلة م ضلو وبال ة ونهوص و ريها.
ويف الفػػروع ػػري العلميػػة يُعط ػ الطالػػحب م ػػاديت الرياض ػػيات والعل ػػوـ
بشػكل مثتاػحب .ويرّكػز علػ ادلوضػوعات الػق تلزمػػه يف فرعػه فثػ  .فيعطػ
طالػػحب الفػػرع التجػػاري م ػ الرياضػػيات ادلوضػػوعات ادلتعلثػػة بالتجػػارة مثػػل
احملاس ػػبة وحس ػػاب الزك ػػاة وادلواري ػػم وحس ػػاب الػ ػربا واخلس ػػارة وحس ػػاب
مسػ الػػدفاتر وهػػنادية النثػػد كمػا يُعطػ مباحػػم يف اإلحهػػاء الرياضػي.
أمػػا طالػػحب الفػػرع الهػػناعي فيعطػ ادلوضػػوعات الػػق زبػػص الهػػناعة كالرسػ
اذلندسي واأل كاؿ ومساتطها وحساب ادلساحات واحلجوـ وهكذا.
ويف مػػادة العلػػوـ العامػػة يُعط ػ طلبػػة الفػػروع ػػري العلميػػة ادلوضػػوعات
ال ػ ػ ػػق ترك ػ ػ ػػز عل ػ ػ ػ دراس ػ ػ ػػة وس ػ ػ ػ اإلنس ػ ػ ػػاف واألم ػ ػ ػراض والس ػ ػ ػػالمة العام ػ ػ ػػة
وادلوضػػوعات العلميػػة الػػق زبػػص اإلنسػػاف وتتعلػػة ببي تػػه .ويف الفػػرع الزراعػػي
يا ػػاؼ إىل ذلػ ػ ادلوض ػػوعات ادلتعلث ػػة بالزراع ػػة والغ ػػذاء ك سػالي ػ ػحب زراع ػػة
النباتات وأمراضها وعالوها واللبة وأنواعها واألأدة وادلبيدات وهكذا.
ويف الفػرع الهػػناعي يُعطػ الطالػػحب مػ مػواد العلػػوـ مػػا يتعلػػة بعلػػوـ
ادلواد وخواهها (كالكثافة والكتلة) كمػا يعطػ تػوان احلركػة وادليكانيكػا
وتوان السالمة العامة.
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ويثرر أهل اخلربة ما يلزـ الطالػحب يف كػل مرحلػة مػ ادلراحػل ادلدرسػية
ويف كل فرع م فروع ادلرحلة ادلدرسية الثالثة.

 -8النجاح والرسوب في مدارس الدولة:

 1-8النج ـ ـ ــاح والرسـ ـ ـ ـوب ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــدارس المرحل ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـى
(االبتدائية):

زبتلػ تػوان النجػاح والرسػوب واللفيػت مػ مرحلػة إىل أخػرى .ففػي
ادلرحلػ ػػة األوىل حيػ ػػم غلػ ػػحب تركيػ ػػز ادل ػ ػواد األسػ ػػاس يف ذه ػ ػ الطفػ ػػل فػ ػػذف
الطالػحب ال يرفػػت إىل الػدورة التاليػػة إال عنػد صلاحػػه يف مجيػت ادلػواد األسػػاس يف
هػػذث ادلرحلػػة .وإذا رسػػحب الطالػػحب يف مػػادة واحػػدة م ػ م ػواد األسػػاس فذن ػه
يعيد دراسة مجيت مواد الدورة .فال ؽلك نثل الطالحب إىل الػدورة التاليػة وه ػو
ال ػلس ػ الث ػراءة مػػثال أو إذا م يػػنجا يف مػػادة الثثافػػة اإلسػػالمية أو إذا م
يك لديه الثدرة عل إوراء العمليات احلسابية ادلثررة يف تل الدورة.
ويف حالة رسوب الطالحب يف دورة م دورات ادلرحلة األوىل فذف
عليه إعاداا يف الدورة الق تليها مبا رة وال ػلة له أخذ إوازة إال بعد
دراسة ثالث دورات متتالية م رسوبه ...وهكذا ح يت مدرسة ادلرحلة
األوىل (االبتدائية) فذذا بلي الطالحب العا رة م عمرث دوف صلاحه لالنتثاؿ
إىل مدرسة ادلرحلة الثانية يادلتوسطةي يُعرض حينها عل تربوي
مترهه لينظروا يف نه إما أف يوهوا بنثله إىل ادلرحلة الثانية
يادلتوسطةي وإما بنثله إىل مدارس خاهة برعاية بطي ي الفه .
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 2-8النج ـ ـ ــاح والرس ـ ـ ــوب ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــدارس المرحلـ ـ ـ ـة ال اني ـ ـ ــة
(المتوسطة):

يف ه ػ ػػذث ادلرحلػ ػ ػة إذا رس ػ ػػحب الطال ػ ػػحب يف م ػ ػػادة واح ػ ػػدة مػ ػ ػ ادلػ ػ ػواد
األسػ ػػاس فذن ػ ػه يرفػ ػػت إىل الػ ػػدورة التاليػ ػػة وػلمػ ػػل ادلػ ػػادة مع ػ ػػه حبيػ ػػم يتث ػ ػػدـ
المتحاهنػػا مػػت امتحانػػات م ػواد الػػدورة التاليػػة مػػا يتػػيا للطالػػحب وتتػػا كافي ػاً
لدراسػػة وفه ػ ادلػػادة الػػق رسػػحب فيهػػا كمػػا يتػػيا للمدرسػػة أف تثػػدـ دورات
إضافية لتثوية الطلبة يف ادلواد الق يرسبوف فيها.
يرسحب الطالحب يف الدورة إذا رسحب يف مادت م ادلواد األساس م
مواد تل الدورة أو إذا تراك عليه رسوب مادت م مواد األساس .أي
ال يُرفت الطالحب إىل الدورة التالية إذا تراك عليه إكماالف يف أي م
الدورات ويرفّت الطالحب بعد إعادته الدورة وصلاحه يف مجيت موادها
باإلضافة إىل صلاحه يف ادلواد الق محلها م الدورات السابثة.
ويف حالة رسوب الطالحب يف دورة م دورات ادلرحلة الثانية فذف
عليه إعاداا يف الدورة الق تليها مبا رة وال ػلة له أخذ إوازة إال بعد
دراسة ثالث دورات متتالية م رسوبه ...وهكذا ح يت مدرسة ادلرحلة
الثانية يادلتوسطةي فذذا بلي الطالحب اخلامسة عشرة م عمرث دوف صلاحه
لالنتثاؿ إىل ادلرحلة الثالثة يالثانويةي يُعرض حينها عل تربوي
مترهه لينظروا يف نه إما أف يوهوا بنثله إىل ادلرحلة الثالثة
يالثانويةي وإما بنثله إىل ادلدارس احلرفية.
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 3-8النجاح والرسوب في مدارس المرحلة ال ال ة (ال انوية):

إذا رسحب الطالحب يف مادة واحدة م ادلواد األساس يف هذث
ادلرحلة فذن ه يرفت إىل الدورة التالية وػلمل ادلادة معه حبيم يتثدـ
المتحاهنا مت امتحانات مواد الدورة التالية.
يرسحب الطالحب يف الدورة إذا رسحب يف مادت م ادلواد األساس م
مواد تل الدورة أو إذا تراك عليه رسوب مادت م مواد األساس .أي
ال يُرفت الطالحب إىل الدورة التالية إذا تراك عليه إكماالف يف أي م
الدورات ويرفّت الطالحب بعد إعادته الدورة وصلاحه يف مجيت موادها
باإلضافة إىل صلاحه يف ادلواد الق محلها م الدورات السابثة.
ويف حالة رسوب الطالحب يف دورة م دورات ادلرحلة الثالثة فذف
عليه إعاداا يف الدورة الق تليها مبا رة وال ػلة له أخذ إوازة إال بعد
دراسة ثالث دورات متتالية م رسوبه ...وهكذا ح يت مدرسة ادلرحلة
الثالثة يالثانويةي فذذا بلي الطالحب العشري م عمرث دوف إهناء ادلرحلة
الثالثة أي دوف صلاحه يف الدورة السادسة والثالث م الدورات الدراسية
ال يُسما له البثاء يف ادلدرسة .فذف أراد التثدـ لالمتحاف العاـ للمراحل
ادلدرسية م خارج ادلدرسة واز له ذل وإف أراد االلتحاؽ بادلعاهد الق
ال تشلط صلاحه باالمتحاف العاـ واز له ذل .
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 -9االمتحان العام للمراحل المدرسية:
يف هنايػػة ادلراحػػل ادلدرسػػية وبعػػد إهنػػاء الطالػػحب السػػتة والثالث ػ دورة
بنج ػ ػػاح يتث ػ ػػدـ الطال ػ ػػحب المتح ػ ػػاف ع ػ ػػاـ ه ػ ػػو ياالمتح ػ ػػاف الع ػ ػػاـ للمراح ػ ػػل
ادلدرسيةي .وؽلك للطالحب إهناء ادلرحلة بنجاح دوف التثػدـ لالمتحػاف العػاـ
وهن ػػاؾ معاه ػػد ه ػػناعية وحرفي ػػة ال تش ػػلط أساس ػػا حه ػػوؿ الطال ػػحب عل ػ ػ
االمتحاف العاـ للمراحل ادلدرسية.
 يعث ػ ػػد ياالمتح ػ ػػاف الع ػ ػػاـي م ػ ػرت يف الس ػ ػػنة ادل ػ ػػرة األوىل يف ػ ػػهر
مج ػػادى األوىل م ػ ك ػػل ع ػػاـ وادل ػػرة الثاني ػػة يعث ػػد يف ػػهر ػ ػواؿ.
وػل ػػدد أه ػػل اخل ػػربة تارؼل ػاً لتث ػػد االمتح ػػاف وودول ػػه يف ك ػػل ع ػػاـ.
وللطػال ػحب أف ؼلػتػ ػار فيمػػا إذا كػػاف يريػػد التثػػدـ لالمتحػػاف يف ػػهر
مجػػادى األوىل أـ يف ػػهر ػواؿ م ػ خ ػػالؿ تس ػػجيله لالمتح ػػاف
مسبثا.
 يعثػد امتحػػاف منفهػل لكػػل فػرع مػ فػروع ادلرحلػػة ادلدرسػية الثالثػػة
فهناؾ امتحاف للفرع الثثػايف وامتحػاف للفػرع العلمػي و خػر للفػرع
الهناعي وهكذا .ويكوف لكل فرع ودوؿ خاص به.
 يشػ ػػمل االمتحػ ػػاف مػ ػػا درسػ ػػه الطالػ ػػحب يف مجيػ ػػت ادلراحػ ػػل الدراسػ ػػية
ال ػػثالث ولكن ػػه يلّك ػػز يف ادلػ ػواد ال ػػق درس ػػها الطال ػػحب يف ال ػػدورات
الدراسية الس األخرية (دورة ٖٔ  -دورة .)ٖٙ
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 -11حصص ومواد التدريس:
يتكػػوف اليػػوـ ادلدرسػػي مػ رلموعػػة م ػ احلهػػص الدراسػػية مػػدة كػػل
منهػ ػػا أربعػ ػػوف دتيثػ ػػة ويفهػ ػػل ب ػ ػ كػ ػػل حهػ ػػت متتػ ػػاليت

ػ ػػس دتػ ػػائة

لالسلاحة .ويكوف اللتيحب اليومي للحهص الدراسية عل النحو التاع:
ٔ -احلهتاف األوىل والثانية يفهل بينهما س دتائة.
ٕ -اسلاحة مداا س عشرة دتيثة.
ٖ -احلهتاف الثالثة والرابعة يفهل بينهما س دتائة.
ٗ -اسلاحة مداا ثالثوف دتيثة.
٘ -احلهتاف اخلامسة والسادسة.
يثػػوـ أهػػل اخلػػربة بتوزيػػت احلهػػص األسػػبوعية عل ػ الوحػػدات الدراسػػية
ادلطلوبػػة لكػػل دورة مػػا يكفػػل إعطػػاء كػ ّػل م ػ هػػذث الوحػػدات كفايتهػػا م ػ
الوت الالزـ لتدريسها.

 -11التقويم المدرسي:
إف نظاـ العمل والت ريإل يف دولة اخلالفة هػو التػ ريإل اذلجػري .تتكػوف
السػػنة اذلجريػػة م ػ ٖٗ٘ يومػػا يُطػػرح منهػػا ثالثػػة أيػػاـ لعيػػد الفطػػر ادلبػػارؾ
وسبعة أياـ لعيد األضح فيبث م السنة ٖٗٗ يومػا تػوزع علػ الػدورات
الدراسية األربت كما هو مب يف اجلدوؿ التاع:
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تاريخ بداية الدورة

الدورة
الدورة األولى

/1محرم

استراحة

 27,26,25من ربيع األول

الدورة ال انية

/28ربيع األول

استراحة

 24,23,22من جمادى ال انية

الدورة ال ال ة

/25جمادى ال انية

استراحة

 22,21,21من رمضان

الدورة الرابعة

/23رمضان

استراحة

وفيها إوازة عيد الفطر م ٖٔ-
م

تاريخ انتهاء الدورة
/25ربيع األول
/22جمادى ال انية
/21رمضان
/27ذي الحجة

واؿ وإوازة عيد األضح م

 ٔ٘-ٛم ذي احلجة.

تبػػدأ الػػدورة ادلدرسػػية األوىل يف ػ ّػرة زلػ ّػرـ احل ػراـ م ػ كػػل عػػاـ ودلػػدة
(ٖ )ٛيومػاً ويشػػمل ذلػ أيػػاـ اجلمعػػة الواتعػػة يف تلػ الفػػلة كمػػا يشػػمل
فػػلة االمتحانػػات النهائيػػة لتل ػ الػػدورة .أي تنتهػػي الػػدورة بعػػد مػػرور (ٖ)ٛ
يوم ػاً م ػ ب ػػدايتها .مث تب ػػدأ ال ػػدورة التالي ػػة بع ػػد اس ػلاحة (ٖ) أي ػػاـ م ػ هناي ػػة
الدورة السابثة.
ووػػاءت الػػدورة الرابعػػة مػ العػػاـ دورة متميػػزة مػ حيػػم أهنػػا تتاػػم
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ػػهر رماػػاف كمػػا تتاػػم عيػػدي الفطػػر واألض ػػح وه ػػي أيػػاـ مباركػػة
يس ػػتطيت بع ػ الط ػػالب أو بع ػ ادلعلم ػ أف ي خ ػػذوا الػػدورة كله ػػا إو ػػازة
ألداء فرياة احل ،أو العمرة أو للسفر .وتد يستطيت البع م أداء فرياػة
احل ،يف إوازة عيد األضح ادلبارؾ البالغة سبعة أياـ.

 -12معاىد الحرف البسيطة:
ومهمة هذث ادلعاهػد إعػداد طػوات فنيػة حرفيػة يف زبههػات ال يلزمهػا عمثػا
علمي ػػا كالنج ػػارة واحل ػػدادة واخلياط ػػة والط ػػبإل و ريه ػػا .وللطال ػػحب ال ػػذي ال
ير ػػحب يف متابع ػػة التعل ػػي ادلدرس ػػي لس ػػبحب مػ ػ األس ػػباب أف ي ػػلؾ التعل ػػي
ادلدرسػػي بعػػد إهنائػػه الػػدورة الرابعػػة والعش ػري ويلتحػػة ػػذث ادلعاهػػد لدراسػػة
أحد هذث الترههات.
وػلدد أهل اخلربة مدة الدراسة يف كل فرع م هذث الفروع وطبيعة ادلػواد الػق
يدرس ػػها الطال ػػحب وادله ػػارات الالزم ػػة إلتث ػػاف ك ػػل مػ ػ ه ػػذث احل ػػرؼ .وؽل ػػنا
الطالػػحب بعػػد صلاحػػه يف هػػذث ادلعاهػػد ػػهادة تسػػم يالشػػهادة احلرفيػػةي يف
النجارة أو احلدادة أو اخلياطة . ...
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التعليم العالي
التعلي العاع :هو كل تعلي نظامي بعد التعلي ادلدرسي.

 -1أىداف التعليم العالي:
ٔ -تركيز وتعمية الشرهية اإلسالمية يف طالب التعلي العػاع والػق ح
بنا هػػا يف مرحلػػة التعلػػي ادلدرسػػي واالرتثػػاء ػػذث الشرهػػية لتهػػبا تائػػدة
يف حراسػ ػػة الثا ػ ػػايا ادله ػ ػريية لألم ػ ػػة وخػ ػػدمتها وه ػ ػػي الثا ػ ػػايا ال ػ ػػق ح ػ ػػتّ
اإلسالـ فيها عل ادلسلم ازباذ إوراء احلياة أو ادلوت ففػي يػاب تطبيػة
اإلس ػػالـ كنظ ػػاـ حكػ ػ يف احلي ػػاة تك ػػوف الثا ػػية ادلهػ ػريية للمس ػػلم ه ػػي
إتامػػة اخلالفػػة واحلك ػ دبػػا أنػػزؿ اهلل وأم ػا يف ووػػود دولػػة اخلالفػػة فػػذف تاػػية
األمة ادلهريية هي احملافظة عل دولة اخلالفة وإبثاء اإلسالـ حيػاً ومطبثػا يف
األمة ومحل الدعوة إىل العام ومنت مػا يهػدد وحػدة األمػة ودولتهػا .ولتبثػ
هػػذث الثا ػايا ادله ػريية حيػػة ومركػػز تنبػػه يف عثػػل األمػػة وووػػداهنا ال بػػد م ػ
االس ػػتمرار يف تعل ػػي الثثاف ػػة اإلس ػػالمية ال ػػق زب ػػدـ ه ػػذث الثا ػػية ادلهػ ػريية
جلميػػت طلبػػة التعلػػي العػػاع بغػ النظػػر عػ زبههػػاا  .هػػذا باإلضػػافة إىل
التعم ػػة والتره ػػص يف دراس ػػة الثثاف ػػة اإلس ػػالمية مي ػػت فروعه ػػا مػ ػ فث ػػه
وح ػػديم وتفس ػػري وأه ػػوؿ و ريه ػػا م ػػا ؽلك ػ م ػ ت ػػوفري م ػػا يل ػػزـ م ػ علم ػػاء
ورلتهػػدي وم ػ تػػادة ومفك ػري وم ػ تاػػاة وفثهػػاء و ػػريه ح ػ يبث ػ
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اإلسػػالـ وحػػدث حي ػاً يف األمػػة تطبثػػه وربػػافة عليػػه وربملػػه إىل النػػاس كاف ػة
باجلهػاد .تػاؿ " : صـنفان مـن النــاس إذا صـلحا صـلح النـاس وإذا فســدا
فس ــد الن ــاس :العلم ــاء واألمـ ـراء" رواث أب ػػو نع ػػي يف احللي ػػة .وت ػػاؿ " : ال
ال أَال إن َشـ ـر
ْخ ْيــر يَـقول َهــا ثَالثًــا ثــم قَـ ـ َ
اس ـوَلوني َعــن ال َ
تَ ْس ـوَلوني َعــن الش ـ ْر َو ْ

ْخ ْيـر يَـار الْعلَ َمـاء" (رواث الػدارمي يف كتػاب
الشـ ْر ش َرار الْعلَ َمـاء َوإن َ ْيـ َـر ال َ
ادلثدمة) فال بُد م االهتماـ يف إغلاد خيار العلماء.

ٕ -إغلاد الطوات الثادرة عل خدمة مهاح األمة احليوية والطوات
الثادرة عل وضت اخلط تريبة ادلدى وبعيدة ادلدى (االسلاتيجية).
وادلهاح احليوية هي ادلهاح الق يهدد فثداهنا حياة األمة كاجلي الثوي
الثادر عل محاية األمة والدفاع ع مهاحلها والثادر عل مبادأة الكفار
بالثتاؿ حلمل رسالة اإلسالـ إليه  .وم مهاح األمة احليوية توفر
احلاوات الارورية كادلياث والغذاء وادلساك واألم والرعاية الهحية.
فالتعلي العاع مطلوب منه أف يوود الباحث ادلؤهل علمياً وفعلياً
البتكار الوسائل واألساليحب ادلتطورة يف رلاالت الزراعة وادلياث واألم
و ريها م ادلهاح احليوية ما ؽلك األمة م االستمرار يف امتالؾ زماـ
أمرها بوعيها واكتفائها الذايت وذل لتجنُحب وتوعها رب ت ثري الدوؿ
الكافرة بسبحب أية مهلحة تاؿ تعاىل      :
 -    النساء.
ومطل ػ ػػوب مػ ػ ػ التعل ػ ػػي الع ػ ػػاع أيا ػ ػػا أف يوو ػ ػػد الطػ ػ ػوات السياس ػ ػػية
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والعلميػػة ادلؤهلػػة والثػػادرة علػ تثػػد الدراسػػات واالتلاحػػات اخلاهػػة برعايػػة
مهػػاح األمػػة احليويػػة واخلاهػػة بوضػػت اخلط ػ بعيػػدة ادلػػدى (االس ػلاتيجية)
الق تلزـ دولة اخلالفة خلدمة هذث ادلهاح.
ٖ -إعػػداد الطػوات الالزمػػة لرعايػػة ػػؤوف األمػػة مػ تاػػاة وفثهػػاء وأطبػػاء
ومهندسػ ومعلم ػ وملمجػ وإداري ػ وزلاسػػب وشلرض ػ و ػػريه  .فكمػػا
أف الدولػة ملزمػػة بذحسػاف تطبيػػة أحكػػاـ اإلسػالـ يف ادلعػػامالت والعثوبػػات
فهػػي أياػػا ملزمػػة بت ػ م مػػا ربتاوػػه األمػػة يف معا ػػها م ػ طػػرؽ ومشػ ٍ
ػاؼ
َُ
ومػػدارس و ريهػػا .ودراسػػة هػػذث الترههػػات فػػرض عل ػ الكفايػػة يف األمػػة
عل الدولة أف توود ما ػلثثه عل الووه الشرعي.

 -2أنواع التعليم العالي
للتعلي العاع نوعاف رئيساف:
أوال -تعل ػ ػ ػػي التل ّث ػ ػ ػػي (حي ػ ػ ػػم يزي ػ ػ ػػد في ػ ػ ػػه التل ّث ػ ػ ػػي علػ ػ ػ ػ البح ػ ػ ػػم) :وه ػ ػ ػػو
التعل ػ ػ ػػي ادل ػ ػ ػػنظ مػ ػ ػ ػ خ ػ ػ ػػالؿ منػ ػ ػ ػاه ،وزلاضػ ػ ػ ػرات وو ػ ػ ػػداوؿ دراس ػ ػ ػػية يف
كلي ػ ػ ػػات ووامع ػ ػ ػػات تث ػ ػ ػػوـ ب ػ ػ ػػذل  .ويُفا ػ ػ ػػي ه ػ ػ ػػذا التعل ػ ػ ػػي إىل حه ػ ػ ػػوؿ
الطالػ ػ ػ ػػحب عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهادة اإلو ػ ػ ػ ػػازة األوىل س ػ ػ ػ ػواء ك ػ ػ ػ ػػاف تعليم ػ ػ ػ ػػه تثني ػ ػ ػ ػػا أـ
وظيفي ػ ػ ػ ػػا وادلس ػ ػ ػ ػػماة الي ػ ػ ػ ػػوـ ػ ػ ػ ػػهادة يال ػ ػ ػ ػػدبلوـي أو يفا ػ ػ ػ ػػي إىل ػ ػ ػ ػػهادة
ياإلو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازة الثاني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةي وادلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماة الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ درو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يالليس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانسي أو
يالبكالوريوسي يف موضوع مع م إحدى الكليات اجلامعية.
59

ثانيػػا -ال ػػتعل البحث ػػي :وه ػػو التعل ػػي ال ػػذي يل ػػي تعل ػػي التل ّث ػػي ويزي ػػد في ػػه
البحػ ػػم عل ػ ػ التلثػ ػػي .وفيػ ػػه يػ ػػتعل الطالػ ػػحب اإلبػ ػػداع يف البحػ ػػم العلمػ ػػي
ويترهػػص يف فػػرع مع ػ م ػ فػػروع الثثافػػة أو العلػػوـ فيثػػوـ فيػػه باألحبػػاث
الدتيثػػة وادلترههػػة حبيػػم يهػػل إىل فكػػرة وديػػدة أو اخ ػلاع وديػػد ػػري
مسػبوتَ  .ويفاػػي هػػذا النػػوع مػ التعلػػي إىل حهػػوؿ الطالػػحب علػ ػػهادة
ياإلو ػ ػػازة العالِمي ػ ػػة األوىلي أو م ػ ػػا يس ػ ػػم الي ػ ػػوـ ػ ػػهادة يادلاوس ػ ػػتريي مث
يُفا ػػي بع ػػد ذل ػ ػ إىل ػػهادة ياإلوػ ػػازة العالِمي ػػة الثانيػ ػػةي يف مبح ػػم م ػ ػ
مباحم الثثافة أو العلوـ أو ما يعرؼ ا،ف بشهادة يالدكتوراثي.

 -3مؤسسات التعليم العالي
لتحثيػػة أهػػداؼ التعلػػي العػػاع تثػػوـ الدولػػة بذنشػػاء مؤسسػػات تتػػوىل
ربثية هذث األهداؼ .هذث ادلؤسسات هي:
ٔ .ادلعاهد التثنية.
ٕ .ادلعاهد الوظيفية.
ٖ .اجلامعات.
ٗ .مراكز البحم والتطوير.
٘ .ادلعاهد العسكرية.
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 1-3المعاىد التقنية:

ومهمػ ػػة هػ ػػذث ادلعاهػ ػػد إعػ ػػداد ط ػ ػوات فنيػ ػػة مترههػ ػػة بالتثنيػ ػػات احلديثػ ػػة
كتهػػليا األوهػػزة اإللكلونيػػة مثػػل أوهػػزة االتهػػاالت والكمبيػػوتر و ريهػػا
م ػ ادله ػ الػػق ػلتػػاج تعلمهػػا إىل معػػارؼ وعلػػوـ أكثػػر عمثػػا م ػ متطلبػػات
احلػرؼ البسػيطة .ويشػلط يف الطالػحب الرا ػحب يف االلتحػاؽ ػذث ادلعاهػد أف
يكوف تد أهن ادلرحلة ادلدرسية الثالثة (أي أهنػ سػتا وثالثػ دورة مدرسػية)
سواء اوتاز االمتحاف العاـ للمراحل ادلدرسػية أـ م غلتػزث .ويثػرر أهػل اخلػربة
الدورات ادلدرسػية وادلػدة الالزمػة لكػل مهنػة يف هػذث ادلعاهػد كمػا يثػرر أهػل
اخلػػربة ادلػػواد الػػق يعف ػ منهػػا الطالػػحب إف كػػاف تػػد أهن ػ الفػػرع الهػػناعي يف
ادلرحلػػة ادلدرسػػية الثالثػػة .وػلهػػل الطالػػحب يف هنايػػة فػػلة دراسػػته علػ

ػػهادة

ياإلوازة األوىلي يف الفرع الذي درسه.
وم هذث ادلعاهد معاهد الزراعة والق تتبت دائػرة الزراعػة بالتنسػية مػت
دائػػرة التعلػػي يف الدولػػة .وزبهػػص لألمػػور الزراعيػػة الػػق ال ربتػػاج إىل دراسػػة
وامعية وتثوـ هذث ادلعاهػد بذعػداد الطػوات ادلؤهلػة للعمػل يف الزراعػة عمليػا
مث ػػل فن ػػوف ال ػػري وتنظ ػػي زراع ػػة احلب ػػوب واأل ػػجار مث رعايته ػػا بالتس ػػميد
والتثل ػػي والتطع ػػي و ػػريث ومث ػػل تربي ػػة احليوان ػػات كادلا ػػية والطي ػػور ومث ػػل
تهػنيت ادلنتجػات النباتيػػة واحليوانيػة .وػلػدد أهػػل اخلػربة ادلػواد الػػق يعفػ منهػػا
الطالحب إف كاف تد أهن الفرع الزراعي يف ادلرحلة ادلدرسية الثالثة.
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 2-3المعاىد الوظيفية:

ومهمػػة هػػذث ادلعاهػػد إعػػداد الط ػوات ادلؤهلػػة للثيػػاـ بػػبع الوظػػائ الػػق ال
ػلتاج العمل فيها إىل التحاؽ الطالػحب باجلامعػة .ويشػلط فػيم يػدخل هػذث
ادلعاهد أف يكوف تد اوتاز عل األتل االمتحاف العاـ للمراحػل ادلدرسػية.
ويثرر أهل اخلربة روط التحاؽ الطالحب يف كػل نػوع مػ هػذث ادلعاهػد كمػا
ػلػػددوف ادل ػواد الػػق تػُػدرس يف كػػل فػػرع منهػػا والفػػلة الزمنيػػة الالزمػػة لت هيػػل
الطالحب يف كل م هذث ادلعاهد .وػلهل الطالحب يف هنايػة فػلة دراسػته علػ
هادة اإلوازة األوىل يف الفرع الذي درسه.
فم ػ هػػذث ادلعاهػػد معاهػػد إعػػداد ادلمرض ػ وادله ػ الطبيػػة ادلسػػاعدة
مث ػػل فنيّػػي األ ػػعة وفني ػػي ادلرت ػربات وفني ػػي األس ػػناف .ومنه ػػا معاه ػػد ادله ػ
ادلالية واإلدارية البسػيطة والػق تلػزـ إلدارة الشػركات الهػغرية وتػوع األعمػاؿ
احملاس ػػبية اخلاه ػػة ػػا وال يل ػػزـ دراس ػػتها االلتح ػػاؽ باجلامع ػػة مث ػػل مسػ ػ
الدفاتر والهنادية ادلالية وحسابات الزكاة.
وم هذث ادلعاهد معاهػد إعػداد ادلعلمػ ادلػؤهل للعمػل يف ادلراحػل
ادلدرسػػية ادلرتلفػػة والػػق تثػػوـ أياػػا بذعػػداد الػػدورات اخلاهػػة للػػذي ير بػػوف
يف العمل يف رلاؿ التدريس م خرغلي اجلامعات.
وتنتشر ادلعاهد يف واليات الدولة وتتنوع حسػحب حاوػات الواليػات.
فالوالي ػػات البحري ػػة م ػػثال تاػ ػ معاه ػػد للح ػػرؼ البحري ػػة كه ػػيد األأ ػػاؾ
وإهػػالح السػػف وإدارة ادل ػوانل بينمػػا تا ػ الواليػػات الػػق تشػػتهر بالزراعػػة
معاهد زراعية وهكذا.
62

 3-3الجامعات:

ػل ػ ية للطالػػحب الػػذي اوتػػاز ياالمتحػػاف العػػاـ للمراحػػل ادلدرسػػيةي أف
يتث ػ ػػدـ بطل ػ ػػحب لاللتح ػ ػػاؽ امع ػ ػػات الدول ػ ػػة .وتس ػ ػػتثبل اجلامع ػ ػػات الطلب ػ ػػة
الناوػح ػ م ػرت يف الس ػنة .ويع ػتمد الثبػػوؿ يف زبهػػص مع ػ عل ػ األمػػور
التالية:
ٔ -ادلع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ لعالم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الطال ػ ػ ػ ػ ػ ػػحب يف ياالمتح ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
للمراحل ادلدرسيةي.
ٕ -نوعية الفرع الػذي زبهػص فيػه الطالػحب يف ادلرحلػة ادلدرسػية الثالثػة
ثثافياً كاف أـ علمياً أـ ذبارياً.
ٖ -عالم ػػة الطال ػػحب يف مػ ػواد معين ػػة يف االمتح ػػاف الع ػػاـ تتعل ػػة ب ػػالفرع
الذي ينوي الترهص فيه .فطالحب كلية الفثه والعلوـ الشػرعية مػثال غلػحب
أف يكوف حاهال عل عالمات عالية يف مواد الثثافة اإلسالمية ومواد اللغػة
العربي ػػة والطال ػػحب ال ػػذي ين ػػوي دراس ػػة اذلندس ػػة غل ػػحب أف يك ػػوف متفوت ػػا يف
مباحػػم الرياضػػيات والفيزيػػاء وطالػػحب العلػػوـ الطبيػػة غلػػحب أف يكػػوف متفوتػػا
يف مباحم علوـ احليػاة والكيميػاء وهكػذا .وػلػدد أهػل اخلػربة ادلػواد ادلتعلثػة
بكل زبهص م زبههات اجلامعة ومعدؿ العالمة يف كل منها.
وتا اجلامعة عدة كليات مثل:
 كلي ػػة الثثاف ػػة اإلس ػػالمية وعلومه ػػا :كالتفس ػػري والفث ػػه واالوته ػػادوالثااء والعلوـ الشرعية.
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 كلية اللغة العربية وعلومها. كلي ػ ػ ػ ػػة العل ػ ػ ػ ػػوـ اذلندس ػ ػ ػ ػػية :كاذلندس ػ ػ ػ ػػة ادلدني ػ ػ ػ ػػة وادليكانيكي ػ ػ ػ ػػةوالكهربائيػػة واإللكلونيػػة وهندسػػة االتهػػاالت وهندسػػة الط ػرياف
وهندسة الكمبيوتر و ريها.
 كليػ ػ ػ ػ ػ ػػة علػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ الكمبيػ ػ ػ ػ ػ ػػوتر :كالربرلػ ػ ػ ػ ػ ػػة ونظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ادلعلومػ ػ ػ ػ ػ ػػاتوهندسة الربرليات.
 كلية العلوـ :كالرياضيات والكيمياء والفيزيػاء والكمبيػوتر والفلػواجلغرافيا واجليولوويا و ريها.
 -كليػػة العلػػوـ الطبيػػة :كالطػػحب والتم ػري

والتحاليػػل الطبيػػة وطػػحب

األسناف والهيدلة.
 كليػػة العلػػوـ الزراعيػػة :كػػالعلوـ الزراعيػػة النباتيػػة والعلػػوـ احليوانيػػةوتربي ػ ػػة ادلوا ػ ػػي وال ػ ػػدواو وحف ػ ػػة األ ذي ػ ػػة واألمػ ػ ػراض الزراعي ػ ػػة
واحليوانية.
 كليػ ػ ػػة العػلػ ػ ػ ػوـ ادلاليػ ػ ػػة واإلداريػ ػ ػػة :كاحملاسػ ػ ػػبة وعلػ ػ ػػوـ االتتهػ ػ ػػادوالتجارة.
دم ،حسحب احلاوة.
وتد تُ َ
ستحد ُ
ث كليات أخرى أو تُ َ

 4-3مراكز الدراسات والبحوث:

ومهمػ ػػة هػ ػػذث ادلراكػ ػػز هػ ػػي عمػ ػػل األحبػ ػػاث ادلترههػ ػػة والدتيثػ ػػة يف
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سلتل اجملاالت الثثافية والعلمية .ففي اجملاالت الثثافيػة تُسػ ِه يف الوهػوؿ
إىل أفك ػػار عميث ػػة سػ ػواء يف وض ػػت اخلطػ ػ بعي ػػدة ادل ػػدى (االسػ ػلاتيجيات)
واألسػاليحب يف محػل الػدعوة عػ طريػة السػفارات وادلفاوضػات أـ يف الفثػػه
واالوتهػػاد وعلػػوـ اللغػػة و ريهػػا .ويف اجملػػاالت العلميػػة تعمػػل عل ػ اخ ػلاع
وسػػائل وأسػػاليحب وديػػدة يف اجملػػاالت التطبيثيػػة كالهػػناعات وعلػػوـ الػػذرة
والفااء و ريها ما يتطلحب عمثا وزبهها يف البحم.
وم هذث ادلراكز ما هػو تػابت للجامعػات ومنهػا مػا هػو مسػتثل يتبػت
إدارة التعل ػػي مبا ػػرة .ويعم ػػل يف ه ػػذث ادلراك ػػز العلم ػػاء وأس ػػاتذة اجلامع ػػات
وبع ػ الطلبػػة ادلتمي ػزي الػػذي يُظ ِهػػروف أثنػػاء دراسػػته اجلامعيػػة تػػدرة عل ػ
البحم واالخلاع والتطوير.

 5-3مراكز ومعاىد األبحاث العسكرية:

ومهمتهػ ػ ػػا إعػ ػ ػػداد الثػ ػ ػػادة العسػ ػ ػػكري وتطػ ػ ػػوير وسػ ػ ػػائل وأسػ ػ ػػاليحب
عسػػكرية لتحثيػػة إرهػػاب أعػػداء اهلل وأعػػداء ادلسػػلم  .وتتبػػت هػػذث ادلعاهػػد
وادلراكز أمري اجلهاد.

 -4إجازات وشهادات التعليم العالي:
ُٔ -ؽلنا م اوتاز التعلي العاع يف ادلعاهد ادلهنية التثنيػة ػهادة تُسػم
ياإلوازة األوىلي يف االتهاالت أو يف الكمبيوتر أو يف...
ُٕ -ؽلػػنا مػ اوتػػاز التعلػػي العػػاع يف معهػػد مػ ادلعاهػػد الوظيفيػػة ػػهادة
تُسم ياإلوازة األوىلي يف التعلي أو يف التمري أو يف...
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ُٖ -ؽلػػنا م ػ اوتػػاز التعلػػي العػػاع بػػالتلثي يف كليػػة م ػ كليػػات اجلامعػػة
ػ ػػهادة تس ػ ػػم ياإلو ػ ػػازة الثاني ػ ػػةي وه ػ ػػي م ػ ػػا يع ػ ػػادؿ حالي ػ ػػا درو ػ ػػة
البكالوريوس أو الليسانس.
ُٗ -ؽل ػػنا م ػ ػ اوتػ ػػاز ادلرحل ػػة األوىل يف التعل ػػي البحثػ ػػي ػػهادة تسػ ػػم
ياإلوازة العادلية األوىلي وهي ما يعادؿ دروة يادلاوستريي حاليا.
ُ٘ -ؽل ػػنا مػ ػ اوت ػػاز ادلرحل ػػة الثاني ػػة يف التعل ػػي البحث ػػي ػػهادة تس ػػم
ياإلوازة العادلية الثانيةي وهي ما يعادؿ دروة يالدكتوراثي حاليا.
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المالحق:
ودوؿ يب توزيت أعمار الطالب عل الدورات ادلدرسية .ويظهر
اجلدوؿ َح ّديْ ِ يثت معظ الطلبة بينهما .األوؿ ؽلثل طالبا يدرس الدورات
الس والثالث بنجاح دوف أخذ أية إوازة خالؿ دراسته (ؽلثّل يف اجلدوؿ
دبربت أسود) وبالتاع فذف الطالحب ينهي ادلرحلة ادلدرسية يف  ٜسنوات
وهي أتل فلة زمنية إلهناء ادلراحل ادلدرسية الثالث .واحلد ا،خر ؽلثل طالبا
ي خذ دورة دراسية كذوازة كل عاـ (ؽلثل يف اجلدوؿ دبربت رمادي) وينجا
يف الدورات كلها وبالتاع فهو ينهي ادلرحلة ادلدرسية يف ٕٔ سنة هجرية.
وما ب هذي احلدي يثت معظ الطلبة (ؽلثل ذل بادلربعات ادلرططة
تُطريا).
أما الطلبة الذي ال يستطيعوف إهناء ادلرحلة ادلدرسية يف اثنق عشرة
سنة لسبحب م األسباب كادلرض أو الرسوب ادلتكرر أو ري ذل
فيسما ذل البثاء يف ادلدرسة ح يبلغوا العشري م عمره  .ويشمل
العمود األخري يف اجلدوؿ (م  ٕٓ – ٔٚسنة) هذث احلالة.
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