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ُ-1املـقدمـةُ:
إن ثقافة األمة (أية أمة) هي العمود الفقري لوجودها وبقائهاا فعلا
ها ااذث الثقافا ااة تُبا ااىن ح ا ااارت األما ااة وتتحا اادد أها اادافها و ايتها ااا ويتميا ااز ا ا
عيشااها و ااذث الثقافااة ينهااهر أفرادهااا يف بوتقااة واحاادت فتتميااز األمااة ع ا
سا ااائر األم ا ا  .فها ااي :عقيا ااداا وما ااا ينبثا ااة ع ا ا ها ااذث العقيا اادت م ا ا أحكا ااام
ومعاجلات وأنظمة وما يبىن عليها م معارف وعلوم وما دار م أحاداث
مرتبطة ذث العقيدت كسريت األمة واترخيها .فإذا انادثرت هاذث الثقافاة انتها
ه ااذث األم ااة ك ما اة متمي اازت فتب اادل ايته ااا و ا ا عيش ااها و ااو وال ه ااا
وختبط يف سريها وراء ثقافات األم األخرى.
والثقافااة اإلسااالمية هااي املعااارف الااق كانا العقياادت اإلسااالمية سااببا
يف حبثه ااا سا اواء أكانا ا ه ااذث املع ااارف تت اام العقي اادت اإلس ااالمية كعلا ا
التوحيا ااد أم كان ا ا مبنيا ااة عل ا ا العقيا اادت اإلسا ااالمية مثا اال الفقا ااه والتفسا ااري
واحلا ااديم أم كا ااان يقت ا اايها فه ا ا م ااا ينبثا ااة ع ا ا العقيا اادت اإلسا ااالمية م ا ا
األحكام مثل املعارف الق يوجبها االجتهاد يف اإلساالم كعلاوم اللغاة العربياة
ومهااطلا احلااديم وعل ا األهااو فهااذث كلإهااا ثقافااة إسااالمية ألن العقياادت
هااي الساابحب يف حبثهااا .واتريااإل األمااة اإلسااالمية جاازء ما ثقافتهااا ملااا فيااه ما
إخب ااار عا ا ح اااراا وعا ا رجال ااا و ادا ااا وعلمائه ااا .واتري ااإل الع اارب ب اال
اإلسااالم لاايس م ا الثقافااة اإلسااالمية بينمااا عك ا اعتبااار ااعر العاارب باال
اإلسااالم م ا هااذث الثقافااة ملااا فيااه م ا اواهد تع ا عل ا فه ا ألفااا اللغااة
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العربي ا ااة وتراكيبه ا ااا والت ا ااال علا ا ا االجته ا اااد وعلا ا ا تفس ا ااري الق ا اار ن وفها ا ا
احلديم.
وثقاف ااة األما اة ه ااي اله ااانت لشره اايات أفراده ااا فه ااي ال ااق ته ااو
عقلية الفرد وطريقة حكمه عل األ ياء واأل وا واألفعا كما تهو ميولاه
والتال تؤثر يف عقليته ونفسيته وسلوكه .ولذا فإن احلفا علا ثقافاة األماة
وإ اعتها يف اجملتمت هي م املسؤوليات الرئيسة للدولاة فاال ااد الساوفييق
سابقاً أرضت الثقافة الشيوعية أبناءث وحاو منات تسارب أي فكار رأ اال أو
إسااالمي إىل ثقافتااه .والغاارب برمتااه رّب أبناااءث عل ا ثقافتااه الرأ اليااة القائمااة
علا ا فه اال ال اادي عا ا احلي ااات وجع اال عيش ااه ائم ااا ومبنيا ااً عليه ااا وه اانت
احلروب وال يزا يهنعها ملنات تسارب الثقافاة اإلساالمية إىل عقيدتاه وثقافتاه.
والدولة اإلساالمية حرها علا ارس الثقافاة اإلساالمية يف أبنائهاا ومنعا
كل م يدعو إىل فكر اري مبا ع علا العقيادت اإلساالمية يف داخال الدولاة
ومحل ا ثقافتهااا إىل الاادو واألم ا الاادعوت واجلهاااد وسااتظل كااذل ح ا
يرث هللا األرض وم عليها.
وم أه ال ماانت للحفا عل ثقافة األماة هاو أن تكاون ثقافتهاا
حمفوظة يف هدور أبنائهاا ويف ساطور كتبهاا وأن تكاون لألماة دولاة كمهاا
وترع ؤوهنا .وفة ما ينبثة ع عقيدت هذث الثقافة م أحكام و وان .
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والتعلااي هااو الطريااة حلفااة ثقافااة األمااة يف هاادور أبنائهااا ويف سااطور
كتبها ااا س ا اواء أكا ااان تعليما ااا منهجيا ااا منظما ااا أم ا ااري منهجا ااي .والتعلا ااي
املنهجااي هااو التعلااي املن ااب ونظمااة و اوان تتبناهااا الدولااة وتكااون الدولااة
مس ااؤولة ع ا ا تنفي ااذث .مث اال دي ااد س ا ا إ القب ااو وامل ا اواد الدراس ااية وطريق ااة
التاادريس .بينمااا يف التعلااي ااري املنهجااي تااار للمساالم يفارسااة التعلااي يف
البيوت واملساجد والنوادي ووسائل اإلعالم ودور النشر وما ااكلها دون
اخل ااوع ألنظمااة و اوان التعلااي املنهج ااي ماات أن الدول ااة يف كااال الن ااوع
مساؤولة عا األفكاار واملعاارف لتكاون إماا منبثقاة عا العقيادت اإلساالمية أو
مبني ااة عليه ااا .ويف ه ااذا الكتي ااحب س اانتناو أس ااس التعل ااي املنهج ااي يف دول ااة
اخلالفة.

 -2سياسةُالتعليمُيفُدولةُاخلالفةُوتنظيمهُ:
يتكااون نظااام التعلااي يف دولااة اخلالفااة ما جمموعااة األحكااام الشاارعية
والق ا اوان اإلداري ااة املتعلق ااة التعل ااي املنهج ااي .فاألحك ااام الش اارعية املتعلق ااة
التعلي تنبثة ع العقيادت ولاا أدلتهاا الشارعية مثال ماواد التادريس والفهال
ب ا الطلبااة الااذكور واإلانث .أم اا الق اوان اإلداريااة يف التعلااي فهااي الوسااائل
ول األمر انجعة يف تنفيذ النظاام و قياة الغاياة
واألساليحب املباحة الق يراها ي
منااه وهااي أمااور دنيويااة ابلااة للتطااوير والتغيااري ااا يتناسااحب وتنفيااذ األحكااام
الشرعية املتعلقة التعلي واحلاجات األساسية لألماة كماا عكا أخاذها يفاا
توهل له األم األخرى م جتارب وخربات وأحباث ُمباحة.
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وهااذا النظااام وحكامااه الشاارعية و وانينااه اإلداريااة حباجااة إىل جهااا
إداري فيا ااه الكفايا ااة للقيا ااام بتحقيا ااة الغايا ااة األسا اااس م ا ا التعلا ااي يف دولا ااة
اخلالفة وهي بناء الشرهية اإلساالمية حبيام يتاوىل هاذا اجلهاا اإل اراف
والتنظي واملرا بة يف مجيت جوانحب التعلي م حيام وضات املنااه واختياار
املعلم ا املااؤهل ومتابعااة تقاادم هاايل الطلبااة وتاارفيعه  .وجتهيااز املاادارس
واملعاهد واجلامعات ا يلزمها م خمتربات ووسائل تعليمية مالئمة.
ونااورد فيمااا يلااي معظ ا م اواد اسياسااة التعلااي ا م ا امقدمااة الدسااتورا وهااو
مشروع دستور للدولة اإلسالمية:
املااادت  - 170جيااحب أن يكااون األساااس الااذي يقااوم عليااه ماانه التعلااي هااو
العقيا اادت اإلسا ااالمية فتوضا اات م ا اواد الدراسا ااة وط ا اار التا اادريس
مجيعهااا علا الوجااه الااذي ال راادث أي خااروع يف التعلااي ع ا
هذا األساس.
املا ااادت  - 171سياسا ااة التعلا ااي ها ااي تكا ااوي العقليا ااة اإلسا ااالمية والنفسا ااية
اإلسالمية فتوضت مجيات ماواد الدراساة الاق ياراد تدريساها علا
أساس هذث السياسة.
امل ااادت  - 172الغاي ااة م ا التعل ااي ه ااي إجي اااد الشره ااية اإلس ااالمية وتزوي ااد
الناااس العلااوم واملعااارف املتعلقااة بشااؤون احليااات .فتجعاال طاار
التعلااي عل ا الوجااه الااذي رقااة هااذث الغايااة و ناات كاال طريقااة
تؤدي لغري هذث الغاية.
ُ
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امل ااادت  - 174جي ااحب أن يُف اار يف التعل ااي با ا العل ااوم التجريبي ااة وم ااا ه ااو
ملحة ا كالرايضيات وب املعارف الثقافية .فتدرس العلوم
التجريبي ااة وم ااا يلح ااة ااا حس ااحب احلاج ااة وال تقي ااد يف أي ااة
مرحلة م مراحل التعلي  .أما املعارف الثقافية فإهناا تؤخاذ يف
املراحاال األوىل باال العاليااة وفااة سياسااة معينااة ال تتنااا ماات
أفكااار اإلسااالم وأحكامااه .وأمااا املرحلااة العاليااة فتؤخااذ كااالعل
عل ا اار أن ال ت ااؤدي إىل أي خ ااروع ع ا سياس ااة التعل ااي
و ايته.
املادت  - 175جيحب تعلاي الثقافاة اإلساالمية يف مجيات مراحال التعلاي وأن
ُخيهاص يف املرحلااة العاليااة فااروع ملرتلا املعااارف اإلسااالمية
كما خيهص فيها للطحب والندسة والطبيعيات وما اكلها.
املااادت  - 176الفنااون والهااناعات ااد تلحااة العل ا م ا انحيااة كااالفنون
التجاري ااة واملالح ااة والزراع ااة وتؤخ ااذ دون ي ااد أو اار و ااد
تلح ااة الثقاف ااة عن اادما تتا ا ثر بوجه ااة نظ اار خاها اة كالته ااوير
وجهة نظر اإلسالم.
والنح فال تؤخذ إذا ان
املااادت  - 177يكااون منهاااع التعلااي واحااداً وال يُسااما نهاااع ااري منه ااع
الدولا ااة وال ُ ا ا انت امل ا ادارس األه ا الية ما ااا دام ا ا مقيا اادت نها اااع
الدولة ائماة علا أسااس خطاة التعلاي متحققاة فيهاا سياساة
التعلاي و ايتااه علا أالإ يكااون التعلااي فيهااا خمتلطااً با الااذكور
واإلانث ال يف التالميا ااذ وال يف املعلم ا ا وعل ا ا أن ال ختا ااتص
ُ
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بطائفة أو دي أو مذهحب أو عنهر أو لون.
املادت  - 178تعلي ما يلزم لإلنسان يف معار احليات فارض علا الدولاة أن
تا ااوفرث لكا ا إال فا اارد ذك ا اراً كا ااان أو أنث ا ا يف املا اارحلت االبتدائيا ااة
والثانويااة .فعليهااا أن تااوفر ذل ا للجمياات جماااان ويفسااا جمااا
التعلي العال جماان للجميت و ه ما يتيسر م إمكانيات.
املااادت  - 179اياال الدولااة املكتبااات واملرت اربات وسااائر وسااائل املعرفااة يف
ا ااري امل ا اادارس واجلامعا ا ااات لتمك ا ا ا الا ا ااذي ير ب ا ااون مواها ا االة
األحب ا اااث يف ا ا املع ا ااارف م ا ا فق ا ااه وأه ا ااو فق ا ااه وح ا ااديم
وتفسااري وم ا فكاار وطااحب وهندسااة وكيمياااء وم ا اخااعااات
واكتشا ااافات و ا ااري ذل ا ا ح ا ا يوجا ااد يف األم ا ااة حشا ااد م ا ا
اجملتهدي واملبدع واملراع .
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األهدافُالعامةُللتعليمُيفُدولةُاخلـالفةُ:
َُّ
ُ-3
هن ااار ه اادفان رئيس ااان للتعل ااي جي ااحب مراعاام ااا عن ااد وض اات املن اااه
واملواد الدراسية:
 -1بناااءُ الشرهااية اإلسااالمية عقليااة ونفسااية ألبناااء األمااة وذل ا ع ا
طرية رس الثقافة اإلسالمية عقيدت وأفكارا وسلوكا يف عقاو الطلباة
ونفوسااه  .لااذا راارو واضااعو املناااه ومنفااذوها يف دولااة اخلالفااة عل ا
قية هذث الغاية.
اداد أبناااء املساالم ليكااون ماانه العلماااء املرتهااون يف كاال جماااالت
 -2إعا ُ
احليات سواء يف العلوم اإلسالمية (م اجتهااد وفقاه و ااء و ريهاا) أو
يف العلوم التجريبية (م هندسة وكيمياء وفيازايء وطاحب و ريهاا) علمااء
أكفاااء رملااون دولااة اإلسااالم واألمااة اإلسااالمية عل ا أكتااافه لتقتعااد
املرك ااز األو با ا األما ا وال اادو يف الع ااام فتك ااون دول ااة ائ اادتً وم ااؤثرت
بدئها ال اتبعة أو عميلة يف فكرها وا تهادها.

ُ-4طريقةُالتدريسُ:
الطريقة الهحيحة للتدريس هي اخلطاب الفكري م املعلإ والتلقي
ُ
الفكري م املتعلإ فالفكر أو العقل هو أدات التعلي والتعل وهذا العقل
ُ
كرمه ا وف إ له عل كثري م
اإلنسان
يف
تعاىل
هللا
أودعها
خاهية
إ
خملو اته وجعله منا التكلي .
وللعقا اال مكا ااوانت أربا اات :الا اادما (الها اااح للتفكا ااري) واإلحسا اااس
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والوا اات واملعلوم ااات الس ااابقة ع ا الوا اات .والعق اال أو الفك اار أو اإلدرار
اس الوا اات بواسااطة احل اواس إىل الاادما ووجااود
عااىن واحااد وهااو :انقاال احلا إ
معلومات سابقة يُفسر بواسطتها الوا تا مث إهدار احلك عل الوا ت.
فااإذا أُريااد نقاال هااذا الفكاار ل خاري كمااا رهاال يف العمليااة التعليميااة فااإ إن
املعل ا ينقاال هااذا الفكاار للطلبااة بوساايلة أو أكثاار م ا وسااائل التعبااري وعل ا
رأسااها اللغااة .فااإن ا ااان هااذا الفكاار عنااد الطلبااة بوا اات حمسااوس أو ساابة أن
أحس اوا بااه أو أحس اوا ثلااه فإنإاه يكااون ااد انتقاال إلاايه فك اراً ك ا إهن ه ا
الااذي توهاالوا إليااه .وان م يقااان عنااده بوا اات حمسااوس أو عكا أن ُرااس
ون فهموا معاىن اجلمال و ُ ارح لا دون أن يتهاوروا أي وا ات لاا فإنإاه ال
يكااون ااد انتقاال إلاايه فكاراً وإ ااا نُقلا إلاايه معلومااات فيهاابحون ااذث
املعلومات متعلم ال مفكري  .وم هنا كان ال بد للمعل عنادما ينقال إىل
ع
معان ألذهان الطلباة حاولاة رهناا بوا ات
قرب ما فيها م
الطلبة أفكاراً أن يُ إ
رسونه ح أيخاذوها منه أفكاراً ال جمرد
حمسوس لديه أو بوا ت ريحب يفا إ
اس
معلومااات .ول ااذا فااال بُااد للمعل ا أن راارو عل ا أن جيع ال الطال ااحب ر ا إ
الوا اات فااإن تعااذ إّر ح ااور الوا اات نفسااه علا املعلا أن يوجااد هااورت ريبااة
م ا ذل ا الوا اات يف ذه ا الطالااحب عنااد إعطاااء الفكاار وذل ا ح ا تقااان
املعلومات الوا ت احملسوس أو املتهور عند الطالحب فتوجاد لديه فكرا.
والفكر الذي ينقله املعل إىل الطلبة يُنظر فيه:
أحساوث حا نُقال
أحسه الطلبة أو إ
 فإن كان له وا ت حمسوس سبة أن إإليه فقد أدركوث وتل إقوث تل إقياً فكراي.
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رس ااوث حا ا نق اال إل اايه ب اال
أحس ااوث وم إ
 وإن ك ااان م يس اابة لا ا أن إتهااوروث يف أذهاااهن كمااا نقاال إلاايه وه ا إد وث وهااار لااه وا اات يف أذهاااهن
أحسوث وسلإموا به كتسليمه الوا ت احملسوس فه أي ا د أدركوث
ك هن
إ
وتل إقوث تل إقياً فكراي.
ويف احل ااالت يه اابا الفك اار ال ااذي نقل ااه املعل ا ا إل اايه فك ا اراً عن ااده
س عند
أنفسه  .وأما إن م يوجد للفكر وا ت حمسوس أو وا ت عك أن ُر إ
الطلبة ظل هذا الفكر جمرد معلومات عند م يُنقل إليه.
والوا اات احملسااوس هااو الوا اات الااذي عك ا أن رسااه اإلنسااان حاادى
حواسااه اخلمااس ساواء أكااان هااذا الوا اات مااادايً أم معنااوايً .أماا الوا اات املااادي
كإحساسااه الشااجرت البهاار وهااوت العهاافور الساامت ونعومااة القمااا
اللمااس ورائحااة الزهااور الشا إ وطعا العساال الااذو  .وأمااا الوا اات املعنااوي
فهااو كالشااجاعة واألمانااة واجلااة واخليانااة فإن اه رسااها إحساس ااً فك ارايً بناااءً
عل مظاهرها املادية فيُدرر أن مقاتلة املسل وثباته يف مواجهاة العادو ر ا
تفااو العاادو عااددا وعاادت هااو ااجاعة وأن هروبااه ما املعركااة جااة .والوا اات
س  -مادايً كاان أم معناوايً  -عنهار أساساي
احملسوس أو الذي عك أن ُر إ
يف عملية التفكري ال يكون الفكر فكراً إالإ به.
رسااها حاادى حواسااه يف
واملُغيبااات الااق لاايس قاادور اإلنسااان أن إ
الدنيا كاجلنة والنار والعر و ريها فهذث ال تكاون حماالً للتفكاري عا طرياة
احلا اواس إ ا اا تك ااون حما االً للتفك ااري عا ا طري ااة األخب ااار املقط ااوع به ااد ها
ك ااالقر ن الك اار واحل ااديم املتا اواتر .أما اا املغيب ااات ال ااق ختيإ اال بعا ا الن اااس
ُ
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وجودهاا كاالغو والثااور الاذي رماال األرض علا رناه فااإن اال اتغا ااا
ال يكااون تفكاريا ألهناا م ااس وم يُنقاال اإلحساااس ااا نقااال طعيااا فهااي
خي ااا وخراف ااة ال وا اات ل ااا فيج ااحب أن ُجين ااحب الطلب ااة اال ااتغا التفك ااري
فيها.
ويف عملية اخلطااب الفكاري والتلقاي الفكاري عا طرياة الساماع أو
الق ا اراءت ال با ااد للمراطا ااحب وها ااو املعلإ ا ا أو واضا اات املنها اااع أن يسا ااتعمل
عناهاار التفكااري األربعااة فرياعااي عنااد خماطبتااه املااتعلإ االطالااحبا مشااافهةً أو
رس ا اه الطال ااحب س ااابقا
كتاب ااة أن يه ا إاور ل ااه الوا اات حم ا إال التفك ااري إن م إ
تهويراً د يقاً حبيم يشعر املتلقي ك نه رس ذل الوا ت وذلا حبشاد كال
املعلومات ع ذل الوا ت لتقريحب هورته إىل ذهنه.
واخلطا اااب الفك ااري أو التلقا ااي الفك ااري يف التعلا ااي أو الا ااتعل أداتا ااه
األساسية هي اللغة ا ويه ما ألفاا ومجال وماا تاد ي علياه هاذث األلفاا
واجلماال ما معا ع
اان ومااا تااد ي عليااه هااذث املعاااف ما أفكااار .فااإن أدرر املعلا
والطالااحب هااذث األلفااا واجلماال واملعاااف ما حياام داللتهااا علا األفكااار
كانا هااذث األدات فعالااة يف عمليااة التعلااي والااتعلي  .ولااذا فااال بااد لكا إال ما
املعلإ وواضت املنهاع أن يراعاي احلهايلة اللغوياة للطلباة املتعلما فيساتعمل
األلفااا واجلماال والااكيااحب الااق يفهموهنااا لكااي يسااهل التراطااحب الفكااري
ب الطرف  .ونع التراطاحب الفكاري هاو ا اتما اخلطااب با الطارف
عل عناهر التفكري األربعة.
اذث الطريقااة تتحااو النهاوو مكتوباةً كانا أو ملفوظااة إىل أفكااار
ُ
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يف دمااا املااتعل (كمااا هااي عنااد املعل ا ) يسااتطيت التعبااري عنهااا ااا لديااه م ا
حهيلة لغوية وم ممث التعامل معها ا لديه م مقاييس كااحلال واحلارام
والهواب واخلط .
كل فكار أو تل إقياه ساواءً أكاان للفكار
وهذث الطريقة هاحلة إلعطاء إ
عال ة مبا رت يف وجهة النظار اخلاهاة عا احلياات ك فكاار املبادأ أم م يكا
ل ااه عال ااة مبا اارت بوجه ااة النظ اار اخلاه ااة كعل ااوم الرايض اايات .ف ااإن كانا ا
اخلاهاة عا
األو أي لا عال اة مبا ارت يف وجهاة النظار إ
األفكار م النوع إ
احليااات أي ما األفكااار الااق تُانظإ عال ااة اإلنسااان بربااه أو بنفسااه أو بغااريث
فااال بااد ما ربا هااذا الفكاار العقياادت اإلسااالمية وحينهااا ال بااد ما خماطبااة
عور املتعل إىل جانحب خماطبة فكرث وبياان عال اة هاذا الفكار حبياات املاتعل
يف ال اادنيا وا،خ اارت حا ا يقتن اات به ااحة ه ااذا الفك اار ويه اابا لدي ااه مفهوم ااا
احب واإل ادام ُجتااث األفكاار الهاحيحة
ي ب سلوكه فتتحارر فياه مشااعر احل إ
املنبثقااة ع ا وجه ااة نظاارث اخلاه ااة ال ااق عينتهااا العقي اادت اإلس ااالمية فين اادفت
لتحقيقهااا بقناعااة ومحاساة وحا تتحاارر فيااه مشاااعر الكاارث واإلحجااام ُجتااث
األفكااار املغلوطااة املنا ااة واملرالفااة لوجهااة نظاارث يف احليااات فيناادفت حملاربتهااا
النص الفكري املتعلة بوجهة النظر ليس املراد منه الو اوف
ورف ها .فتعلي
إ
انص لتناازيله علا الوا ات
عل املعىن اللغوي فق للانص بال املاراد مناه فها ال إ
املتعلة به م أجل أن يترذ املتعلإ م الوا ت املو ا املطلاوب مناه ارعاً
س اواءً أكااان العماال أم الااار فهااو يُا مادرس هااذا النااوع م ا األفكااار ل ااب
ساالوكه وحكااام اإلسااالم .فااالتعلي ال يكااون ما أجاال الاااف الفكااري وإ ااا
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يكااون ما أجاال بناااء الشرهااية اإلسااالمية عقليااة ونفسااية الااق تسااع لنياال
رضوان هللا يف كل ما يهدر عنها م أفعا وأ وا .
و إأما إن كان األفكار م النوع الثاف أي م األفكار الق ليس
لا عال ة مبا رت بوجهة النظر اخلاهة كالفيزايء والكيمياء والرايضيات
و ريها فإهنا تُدرس م أجل إعداد الطالحب للتعامل مت الكون الذي
سررث هللا لإلنسان ا تعاىلُُ ُ ُ ُ ُ ُ   :
 -   ُ ُ ُ اجلاثية  13و ا تعاىلُُ ُ   :
 -   ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ النحل .12
فاملسال كشرهية إسالمية يتعل العلوم التجريبية م أجل االنتفاع ا
وتساراريها خلادمة مهااح األمة اإلسالمية و اايها املهريية .فالعل ال
يُطلحب لذات العل وإ ا م أجل االنتفاع األفكار واملعارف الق يتعلمها
اإلنساان يف هذث احليات حسحب أحكام اإلسالم .ا تعاىلُُ  :
-   ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ 
القهص (.)77

ُ-5أساليبُالتدريسُووسائلهُ:
لكا إال فكاارت طريقااة لتنفيااذها وأمااإ األساالوب فهااو كيفيااة معينااة للقيااام
هاد األسالوب مجيات
العمل وهو كيفية ري دائمة .ويف موضوع التعلي ياُ ْق م
املوجه الذي يقوم به املعل بغياةم مسااعدت تالمياذث علا قياة
أوجه النشا
إ
املاراد وهااو إيهااا األفكااار واملفاااهي و ا املعااارف بساارعة وواااح .وهنااار
ُ
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أساااليحب ا يسااتطيت املعل ا أن خيتااار منهااا مااا يناسااحب املو ا التعليمااي
فرياعي مستوى التالميذ وخيتار أف لها قيقاً للهدف مثل أسااليحب احلاوار
واملنا شااة والقه اة واحملاكااات وحا إال املشااكالت والتجااارب والتاادريحب العملااي
املبا اار وهك ااذا .وكث ا ارياً م ااا رت اااع األس االوب إىل وس اايلة أو أكث اار للقي ااام
العماال فالوسااائل واألساااليحب ااري دائمااة وهااي تتغااري وتتطااور وتتعاادد تبع ااً
للظروف واأل راو واإلمكانيات .وكما أنإه ال ب إد ما وجاود طريقاة لتنفياذ
أي ااة فك اارت ف ااإن للوس ااائل واألس اااليحب دوراً رئيس ااياً يف تنفي ااذ ه ااذث الطريق ااة.
وإ ااام القيااام العماال بساارعة وواااح يعتمااد عل ا اإلبااداع يف إجياااد الوسااائل
واألساليحب املناسبة للقيام ذا العمل.
فطريقااة التعلااي  -مااثالً  -وهااي اخلطاااب الفكااري ما املعلا والتلقااي
الفكري م املتعل كان يف السابة تات بوساائل وأسااليحب كاالقل والاور
واملشافهة والتقليد والكتابة فإهناا تات ي الياوم أي اا بوساائل وأسااليحب ولكنهاا
ختتل ا ا ع ا ا الوسا ااائل واألسا اااليحب السا ااابقة كالها ااور املطبوعا ااة واملتحركا ااة
واأل رطة الهوتية والتجارب يف املرتربات و ريها .فعل املدرسة اساتعما
األس اااليحب املوائم ااة لاكي ااز الطريق ااة العقلي ااة عن ااد الطلب ااة ألهن ااا األس اااس يف
حل العقا اادت
التفكا ااري املسا ااتنري ويف النه ا ااة عل ا ا أسا اااس اإلسا ااالم فبها ااا تا ااُ إ
الكااربى عنااد اإلنسااان و ااا يكا إاون اإلنسااان الفكاارت الكليااة الهااحيحة ع ا
الكون واإلنسان واحليات وعما بل احليات الدنيا وعما بعدها وعا عال تهاا
ااا بلهااا ومااا بعاادها فيهاال ع ا طريقهااا إىل العقياادت اإلسااالمية الااق هااي
أساس الدولة واألمة والنظام يف اإلسالم.
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ومن ااذ الق اارن التاس اات عش اار للم اايالد وحا ا أوروا مث أمريك ااا وروس اايا
واحااا منقطاات النظااري يف إجياااد االنقااالب الهااناعي الااذي ناات ما أساالوب
البحم العلمي ف طلقوا عل هاذا األسالوب االطريقاة العلمياةا .وما حبثهاا
وفعالااة يف العلااوم التجريبيااة فق ا وأن تسااميتها طريقااة
يتب ا أهن اا هااحيحة إ
لاايس خط ا ً ألهن اا ماانه مع ا دائ ا يف البحاام .ولك ا اخلط ا هااو جعلهااا
أساسااً للتفكاري باد الطريقاة العقلياة ألن ذلا ياؤدي إىل احلكا علا عادم
وجود كثري م احلقائة واملعارف الق توهل اإلنسان إىل وجودهاا الطريقاة
العقليااة كوجااود هللا تعاااىل ونبااوت حممااد  .فالطريقااة العلميااة إذن طريقااة
هااحيحة ولكنهااا خاهااة املااادت احملسوسااة اخلاضااعة للتجربااة فق ا وذل ا
اهها ع طرية إجاراء جتاارب عليهاا .إالإ أن الطريقاة
ملعرفة حقيقة املادت وخو إ
تظل بعناهرها األربعاة هاي األسااس يف التفكاري لكوهناا تساتعمل يف
العقلية إ
حبم املواد احملسوسة كالفيزايء و ريها ويف حبم األفكار كالعقائاد والتشاريت
والتاااريإل ويف حباام الكااالم كاااألدب و ااريث .فااإن حهاال وتعارض ا نتيجااة
عقلي ااة م اات نتيج ااة علمي ااة ع ا ا وج ااود الش اايء تؤخ ااذ النتيج ااة العقلي ااة ألن
حكمها عل وجود الشيء طعي.
ويقتهر استعما الطريقة العلمية يف العلوم التجريبية كالكيمياء
والفايازايء للوهو إىل حقائة وهفات مواد الكون الق سررها هللا تعااىل
لإلنساان م أجل االستفادت منها وم خهائهها ضم أحكام
اإلسالم.
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وم األساليحب الق اعتربها بع الفالسفة طريقة يف التفكري
وخباهة اليوانني القدماء االبحم املنطقيا واملنطة ليس طريقة يف
فيظل املنطة
التفكري وال ير إىل منازلة البحم العلمي (الطريقة العلمية)
إ
أسلوا م أساليحب الطريقة العقلية (وهو بناء فكر عل فكر للوهو إىل
نتيجة) ولكنه أسلوب مع إقد فيه ابلية اخلط واخلداع والت ليل و د
يوهل إىل عكس احلقيقة وم األف ل جتنإبه .فإن حهل واستُعمل
فيجحب أن خت ت نتيجته للطريقة العقلية.
وعلا ا واض ااعي املن اااه املدرس ااية واملعلما ا حا ا ا ا اااح الوس ااائل
واألساليحب لتدريس أي مادت أن يراعوا ما يلي م أفكار:
 -1الوسائل واألساليحب ري دائمة فعل املعل أن يبدع يف إجياد
األساليحب والوسائل الناجعة لتفهي الطالب األفكار املقررت مراعياً ظروفه
والفرو الفردية بينه .
 -2احلواس (السمت والبهر واللمس والش والذو ) عنهر رئيس م
احلس الوا ت إىل الدما فعل املعل أن
عناهر التفكري الق ا ينتقل إ
حس
يتيا للطالب استعما معظ هذث احلواس  -ما أمكنه ذل  -يف إ
الوا ت موضت التعلي (التفكري) إن كان الوا ت حاضراً عنده ح التعلي
وإن م يك الوا ت حاضرا إرب هذا الوا ت إىل أذهاهن األساليحب
أحسوث ألن اإلحساس
والوسائل املتاحة ح يتهوروث يف أذهاهن ك هن
إ
الوا ت عنهر رئيس يف التفكري .وكلما ا اك حواس أكثر يف حس
الوا ت الواحد كلما تعمة اإلحساس به يف نفس اإلنسان وكان حكمه
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عليه وعل هفاته أكثر د ة.
 -3مراعاات احلاهايلة اللغوية لدى الطالب يف كتابة املناه ويف
خماطبته .
 -4مراعات خاهية إدرار اإلنسان للهيغ الكلية لأل ياء بل إدراكه
تفاهايلها وخباهة الطالب ما ب السادسة إىل العا رت م أعماره يفا
يستوجحب:






تعلي الطلبة الكلمات الدالة عل املعاف بل تعليمه احلروف .فبعد
أن يدركوا أن هذث الكلمة تد إ عل هذا الوا ت يُبدأ العملية التحليلية
تكون منها الكلمة
للكلمة وهي بيان احلروف واملقاطت الق إ
وتهاححب العمليةم التحليلية العمليةُ الاكيبية وهي تركيحب كلمات
جديدت م احلروف الق تعلموها وتركيحب مجل جديدت م الكلمات
الق تعلموها .وبذل يت إ اجلمت ب طريقق تعلي اللغة :الطريقة احلمْرفيإة
والطريقة اجلُ مملية.

اهها
تعليمه هفات األ ياء الظاهرت بل تعليمه
مكواناا وخو إ
إ
الد يقة.
تعليمه السريت اإلمجالية للشرهيات بل تعليمه تفهيالت حيات
هذث الشرهيات وأعمال .



تعالاياماها املعاىن العام واألفكار األسااساياة يف الناص ابال تعليمه
اجلزئيات والفرعيات.
ُ
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التعليمُاملدرسيُ
ُ-1أهدافُالتعليمُاملدرسيُ:
هنار ثالثة أهداف رئيسة للتعلي املدرسي:
 -1بنااء الشرهاية اإلسااالمية عقلياة ونفساية حبياام يكتمال هاذا البناااء
مت هناية مرحلة التعلي املدرسي.
 -2تعلااي الطالااحب مااا يلزمااه م ا مهااارات ومعااارف للتعاماال ماات بي تااه ااا
فيهاا ما أدوات واخااعاات وجمااالت مثال التعامال مات األجهازت الكهرائيااة
واإللكاونية وأدوات الزراعة والهناعة و ريها.
 -3إعداد الطالحب لدخو املرحلة اجلامعية بتعليمه العلاوم األولياة الال ماة
ل ااذل سا اواء أكانا ا ثقافي ااة كاللغ ااة العربي ااة والفق ااه والتفس ااري واحل ااديم أم
كان علمية كالرايضيات والكيمياء والفيزايء و ريها.

ُُ-2مراحلُالتعليمُاملدُرسيُ:
عن ا ا ا ااد تقس ا ا ا ااي التعل ا ا ا ااي إىل مراح ا ا ا اال ال با ا ا ا ا إد ما ا ا ا ا مراع ا ا ا ااات وا ا ا ا اات
الطال ا ااحب طف ا ا االً ك ا ااان أم الغ ا ا ااً يف ك ا اال مرحل ا ااة وال ب ا ا ا إد م ا ا ا الرج ا ااوع إىل
األدل ا ا ااة الش ا ا اارعية وم ا ا ااا دلإا ا ا ا علي ا ا ااه ما ا ا ا أحك ا ا ااام يف ا ا ا ا ن الطف ا ا اال أو
البا ااالغ م ا ا حيا اام التعاما اال معا ااه م ا ا با اال ول األما اار وم ا ا مثم م ا ا با اال
املعلا ا ا ا وامل ا ا اار لك ا ا ااون تنظ ا ا ااي عال ا ا ااة اإلنس ا ا ااان بغ ا ا ااريث يف اإلس ا ا ااالم ل ا ا ااه
رب العامل ومطلواً االلتزام ا.
أحكام تية م اخلالة املدبر إ
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وم األدلة املتعلقة ذا املوضوع وله تاعاىل يف ساورت النور ية

(ُُ ُ ُ ُ ُ ُ   :)58
  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ا،ية و ا تاعاىل يف ا،ياة
الق تليهاُُُُُُُُ  :
 . ُ ُ ُ و ا « : رفع ُالقلم ُعن ُثالثةُ ،عن ُاجملنونُ
املغلوبُعلىُعقلهُحىتُيفيقُ،وعنُالنائمُحىتُيستيقظُ،وعنُالصيبُحىتُ

حيتلم»  -رواث أبو داوود يف سننه و ا « : ايُأمساءُإنُاملرأةُإذاُبلغتُ

احمليضُملُتصلحُأنُيرىُمنهاُإالُهذاُوهذا» وأ ار إىل وجهه وكفيإه  -رواث
أبو داوود يف سننه .وع عطية القرظي ا ( :عُرضنا عل النيب يوم ريظة
فرلإ
فكان م أنب ُتل وم م ينب ُخلإ سبيله فكن يف م ينب ُ
أنُالنيبَُّ ُ
ملاُحكمُسعداُُ
سبيلي)  -رواث الامذي يف سننه .و د روي « َُّ
يفُبينُقريظةُكانُيكشفُعنُمؤتزرهم» وع عثمان ( )أنه أُيت بغالم
د سر فقا «انظُرواُإىلُمؤتزرهُ ،فوجدوهُملُينبتُفلمُيقطع» وم ينكر
عليه أحد م الهحابة .و ا « : مروا ُصبيانكم ُابلصالة ُإذا ُبلغواُ
عشراُُ،وفرقواُبينهمُيفُاملضاجع»  -رواث
سبعاُُ،واضربوهمُعليها ُإذاُبلغواُ ُ
اإلمام أمحد يف مسندث.
هذث األدلة تاد علا أن الطفولاة تنتهاي إذا بلاغ األطفاا احللا أي
س إ البلو و اد عا اإلساالم عالماات فار اة حمسوساة تفهال با الطفولاة
والبلااو وهااي عنااد الااذكور ظهااور ااعر العانااة أو االحااتالم وعنااد اإلانث
بلااو احلااي أو احلماال .ودل ا أي ااا عل ا أنااه مطلااوب م ا الااذي بلغ اوا
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احلل أحكام م تك مطلوبة منه بل بلو احلل .
و ااا « : مــرُواُأبن ــاءكمُابلصــالةُلســبعُســنلُواضــربوهمُعليه ــاُ
لعشـ ــرُسـ ــنل»  -رواث اإلما ااام أمحا ااد يف مسا ااندث .فاحلا ااديم يا ااد إ عل ا ا أ إن
الطفولااة النساابة للت ديااحب تُقس ا إىل ماارحلت  :مرحلااة مااا باال بلااو الطفاال
الساانة العا اارت ما عماارث ال يسااتعمل فيهااا ال اارب يف ديبااه أل إن احلااديم
يف هااذث السا إ ا تهاار علا أماارث الهااالت دون ضاربه فما اب أوىل أن ال
ي ارب علا تعليمااه اري الهااالت فيُقتهاار يف ديباه علا أساااليحب الا يااحب
والاهيااحب دون ال اارب .ومرحلااة مااا بعااد العا اارت م ا عماارث ح ا البلااو
يُسااتعمل فيهااا ال اارب يف ديبااه إن لماازم .وال تطبااة عليااه احلاادود والعقااوات
الشرعية إال بعد بلو ه احلل وهاي مرحلاة ماا بعاد البلاو لقولاه ُ« : رفـعُ
القلــمُعــنُثالثــةُ،عــنُالصــيبُُحــىتُيبلــعُ،وعــنُالنــائمُحــىتُيســتيقظُ،وعــنُ

ارفاات القل ا ا هنااا رفاات
املعتــوهُحــىتُي ـ أ»  -رواث أبااو داوود يف سااننه .ومعااىن ُ
التكلي  .فإذا بلغ األطفا احلل هاروا مكلفا ارعا فاإن ارتكباوا خمالفاة
أو حرامااا عو باوا وماار ما الق اااء .وهااذا يقت ااي وجااود ُ ااات يف ماادارس
الطلبة البالغ ويف دور التعلي العال.
هذث األحكام النسبة للطفل وللبالغ ال ب إد م مراعااا عند تقساي
مراحاال التعلااي ألن الابيااة والت ديااحب ما مسااتلزمات التعلااي  .فتمتااد املرح الة
املدرس اية األوىل م ا دخااو الطفاال املدرسااة إىل أن يبلااغ العا اارت م ا عماارث
واملرحلااة املدرسااية الثانيااة ما بلو ااه العا اارت حا يبلااغ احلل ا وهااو البااا مااا
يكااون يف س ا اخلامسااة عشاارت يف الاابالد املعتدلااة املنااا  .واملرحلااة املدرس ااية
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الثالثة تد م اخلامسة عشرت م عمرث ح ينهي التعلي املدرسي.
وبناااءً عل ا هااذث األدلإااة واألحكااام تُقس ا مراحاال التعلااي املدرسااي يف
دولااة اخلالفااة علا أساااس أعمااار الطلبااة ولاايس علا أساااس املاواد الدراسااية
الق تقدمها املدرسة .فتقس املدارس إىل ثالثة أنواع عل النحو التال:
الفئةُالعمريةُ

املدرسةُ

مدرسةُاملرحلةُاألوىلُ(االبتدائية ُ مـ ــنُإلـ ــامُالسادسـ ــةُح ـ ــىتُإلـ ــامُ
العاشرةُ
مدرسةُاملرحلةُالثانيةُ(املتوسطة ُ منُإلامُالعاشرةُحىتُإلـامُالرابعـةُ
عشرةُ
مدرسةُاملرحلةُالثالثةُ(الثانوية ُُ

مــنُإلــامُالرابعــةُعشــرةُحــىتُإ ــاءُ
املرحلةُاملدرسيةُُ

ُ

فااإذا أهن ا الطالااحب الساانة العا اارت م ا عماارث فإنااه يراع ا حينهااا أن
ينقاال إىل مدرسااة املرحلااة الثانيااة بهاارف النظاار عا درجااة هاايله الدراسااي.
وإذا وهل الطالحب مرحلة البلو ينقل عندها إىل مدرسة م مدارس املرحلة
وسانب
الثالثااة (ماادارس البااالغ ) ساواء بلااغ هااذث املرحلااة دراساايا أم م يبلااغُ .
الحقااً كيا أن نظااام الاادورات الدراسااية والااذي ساايعمل بااه يف إدارت التعلااي
يف م اادارس الدول ااة ااد ض اام تو ي اات الطلب ااة علا ا امل اادارس حس ااحب ف اااا
العمرية.
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أم اا التعل ااي ب اال س ا السادس ااة (احل ااانة ورايض األطف ااا ) في ااار
للناااس إن أراد أحااده أن يُنشاال مدرسااة خاهااة لااذا الغاارض فلااه ذل ا
عل أن تشرف الدولة عل هذا التعلي م حيام املاواد الدراساية فياه وما
حيم تقيدث بسياسة التعلي املتبنات م بل اخلليفة.

ُُ-3الدوراتُاملدرسيةُ:

تتكون املراحل املدرسية م س وثالث دورت مدرساية متتالياة مادت
كاال منهااا ( )83يوم ااً .وُر ادد لكا إال دورت جمموعااة م ا الوحاادات الدراسااية.
ويباادأ الطالااحب املراحاال املدرسااية بدراسااة الاادورت األوىل وكلمااا وااا يف دورت
يُرفت إىل الدورت الق تليها ح ينهاي املراحال املدرساية وذلا هنائاه الادورت
السادس ااة والثالث ا بنج اااح .وتُقس ا الس اانة الجري ااة إىل أرب اات دورات مني ااة
متساوية يفهل ب كل دورت والق تليهاا ثالثاة أايم يعطال فياه الطلباة .ويبا
اجلا اادو التا ااال اتريا ااإل بدايا ااة وهنايا ااة كا اال دورت واالس ا اااحات الفاها االة ب ا ا
الدورات:
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جدولُالدوراتُاملدرسيةُواالسرتاحاتُيفُكلُسنةُ:
اتريخُبدايةُالدورة

الدورةُ

الدورةُاألوىلُ /1حمرمُ
اسرتاحةُُ

اتريخُانتهاءُالدورة
/25ربيعُاألول

ُ25،26،27منُربيعُاألولُُُ ُ
/22مجادىُالثانيةُ

الد ُورةُالثانية

/28ربيعُاألولُ

اسرتاحةُُ

ُ22،23،24منُمجادىُالثانيةُ ُ

الدورةُالثالثة

/25مجادىُالثانيةُ

/20رمضان

اسرتاحةُُ

ُ20،21،22منُرمضانُُ

ُ

الدورةُالرابعة

/23رمضان

/27ذيُاحلجة

اسرتاحةُ

وفيهااا إجااا ت عيااد الفطاار ما ُ 3-1
ما

اوا وإجااا ت عيااد األضااح

م  15-8م ذي احلجة.

يدخل الطفل املدرسة عند إ اماه السانة الجرياة السادساة ما عمارث.
ولذا فإن مدارس الدولة تستقبل طلباة جادداً يف بداياة كال دورت مدرساية ما
دورات الساانة األرباات أي كاال ثالثااة أ ااهر تقريب ااً .و مكااان الطفاال دخااو
الدورت املدرسية األوىل يف أ رب دورت بعد أن يُت السادسة م عمارث حساحب
التقو الجري.
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وجيو للطالحب أن يسايا دورت مدرسية واحادت فقا بعاد كال ثاالث
دورات متتاليااة علا األ اال وجيااو لااه أن يتااابت دراسااته دون اساااحة .ولااذا
فااإن النظااام يتاايا للطالااحب اجملااد أن ينهااي املرحلااة املدرسااية يف ماادت منيااة أ اال
م ا أ رانااه وذل ا تابعااة دراسااته وواحااه يف الاادورات املدرسااية دون أخااذ
اإلجااا ات الفهاالية أو التقلياال منهااا .فالوحاادت الزمنيااة للتاادريس هااي الاادورت
املدرسية املكونة م ( )83يوماً وليس السنة فلكل دورت منهاجهاا ولكال
دورت طال ا.
فااإذا اتباات الطالااحب دراسااته للاادورات املدرسااية بنجاااح ودون أخااذ أيااة
إج ااا ت مطلق ااا فبإمكان ااه أن ينه ااي ال اادورات الس ا والثالث ا يف م اادت تس اات
ساانوات ( )9 = 4 ÷ 36ويكااون حينهااا ااد أح املراحاال املدرسااية عنااد إ ااام
اخلامسة عشرت م عمرث .وإذا اتبت دراسته للدورات الس والثالث عاد
ث ااالث دورات مدرس ااية فق ا ا يف ك اال س اانة حبي اام اعت اااد أن يس ا اايا دورت
مدرسااية كاال ثااالث دورات متتاليااة وأح مجياات الاادورات بنجاااح فإنااه ينهااي
املراحل املدرسية يف اثنق عشرت سنة ( )12 = 3 ÷ 36ويكاون حينهاا اد
أح املراحل املدرسية عند إ امه الثامنة عشرت م عمرث.
و د رتاع بع الطلبة سنة أو سنت بعد الثامنة عشرت م
أعماره إلهناء املراحل املدرساية الثالث .فإن بلغوا العشري م عمره وم
جياتاا وا االمتحاان العام للماراحل املدرسية بنجاح أُعفوا م الدراسة
املنهجية ول اخليار ما ب االلتحا املعاهد احلرفية أو إعادت التقدم
لالمتحان العام فيما بعد م أجل االلتحا التعلي اجلامعي بعد واحه
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فيه.

ونظام الدورات املدرسية هاذا عاالوت علا أنإاه يراعاي الفارو الفردياة
لقدرات الطالب فإنإه ررو عل أمهية الو والتحهيل العلمي لديه .
ويب ا ا اجلا اادو امللحا ااة يف خا اار الكتا اااب تو يا اات الا اادورات الس ا ا
والثالث ا عل ا الف ااات العمري ااة للطلب ااة كم ااا يب ا احل ا إدي األدىن والع ااادي
ألعمار الطلبة عند خترجه وإ امه املراحل املدرسية.
ولتنفيا ااذ نظا ااام الا اادورات يف القا اارى الها ااغريت يُنش ا ا جمما اات مدرسا ااي
امدرس ااة اااملةا با ا ه ااذث الق اارى وتُااؤم وس ااائل نق اال للطلب ااة ما ا أج اال
الوهو إليه ومغادرته إىل بيوا .

ُُ-4موادُالتدريسُ:
ُُ1-4األساسُالذيُتبىنُعليهُموادُالتدريسُ:

العقي اادت اإلس ااالمية ه ااي أس اااس حي ااات املس اال وه ااي وح اادها أس اااس
دولة اخلالفاة فاال يتا ت وجاود ايء يف كياان الدولاة أو أجهزااا أو أعمالاا
أو ما يتعلة ا إال والعقيدت اإلسالمية أساس له.
وعليه فالعقيدت اإلسالمية هي أساس كال معرفاة يتلقاهاا الطالاحب يف
دولااة اخلالفااة س اواء أكان ا هااذث املعااارف يفااا جيااحب أن ينبثااة ع ا العقياادت
اإلسالمية ك فكاار العقيادت واألحكاام الشارعية أم كانا ما املعاارف الاق
جيااحب أن تكااون مبنيااة عل ا العقياادت اإلسااالمية مثاال التاااريإل والعلااوم ومعااىن
بنائها عل العقيدت اإلسالمية هو أن تكون العقيدت اإلسالمية مقياساا لاا
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فمااا ان ا العقي اادت ال أيخ ااذث املس اال وال يعتقااد ب ااه وم ااا م ينا ااها ج ااا
أخاذث فالعقيادت اإلسااالمية هاي األسااس الوحيااد ملقيااس املسال يف االعتقاااد
والعمل وهي مقياسه يف األخاذ والاار .وال ماانت ما التعارف علا العقائاد
واملعااارف األخاارى الااق تنااا العقياادت اإلسااالمية وختااال األفكااار املنبثقااة
عنها وذل م اجل نق ها واختاذ املو الشرعي منها.

ُ2-4أنواعُموادُالتدريسُ:

مواد التدريس ال خترع ع نوع  :إما معارف علمية لتنمية العقل
ليحك ا اإلنسان عل األ وا واألفعا واأل ياء م حيم وا عها
وخواهها وم حيم مواءمتها لفطرت اإلنسان كالكيمياء والفيزايء والفل
والرايضيات و ريها م العلوم التجريبية .وهذث املعارف ليس لا عال ة
مبا رت ببناء الشرهية .وإما معارف رعية ع هذث األ وا واألفعا
واأل ياء م أجل بيان احلك الشرعي التكليفي فيها إن كان واجبا أم
مندوا أم مباحا أم مكروها أم حراما أو بيان احلك الشرعي الوضعي إن
كان سببا أم رطا أم مانعا أم رخهة وعزعة أم هحيحا واطال
يكون العقلية اإلسالمية .فإن ا ان هذث األحكام الشرعية
وفاسدا وهذا إ
دف اختاذ املسل املو الشرعي م األ ياء واألفعا واأل وا امليل
وعدم امليل واألخذ والار عند يامه العمل إل باع رائزث وحاجاته
الع وية تكون النفسية اإلسالمية .وم العقلية اإلسالمية والنفسية
تتكون الشرهية اإلسالمية الق جتعل العقيدت اإلسالمية
اإلسالمية إ
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.أساسا لتفكريها ومليولا
فاإلسالم كما طلحب م املسل أن يتفكر يف خلة الكون واإلنسان
 ُُُُ  :واحليات م مثل وله تعاىل
ُُ ُ ُ ُ ُ ُ   : و وله191  عمرانُُ ُ ُ ُ ُ   : الغا ية و وله-  
 البقرت طلحب م املسل أي ا االلتزام يف أحكامه-  ُُ
ُُ ُ ُ   :وأفعاله وميوله األحكام الشرعية بقوله تعاىل
ُُُُُُُُُُُُُ

ُُ ُ   : النساء و وله تعاىل-  ُ ُ 
ُُ   : و وله7  احلشر-   ُ ُ ُ ُ ُ 
 التوبة-  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ 
ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ   : و وله23
 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ 
. التوبةوكما أنه مطلوب م املدرسة أن تكون احلاضنة األوىل لبناء
رهيات إسالمية متميزت يف عل أهو الفقه واللغة والتفسري فإنإه
مطلوب منها أي ا أن تكون احلاضنة األوىل لبناء رهيات إسالمية
 فاألمة اإلسالمية.متميزت املعارف العلمية كعل الذرت والف اء والكمبيوتر
الق أوب ادت أفذاذاً يف السياسة واحلك واجلهاد ك بكر وخالد
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وهالح الدي هي األمة نفسها الق أوب علماء أفذاذا يف الفقه والعل
كالشافعي والبراري واخلوار مي واب اليث  .فالدف م تعلي هذث
املعارف مجيعها يف املرحلة املدرسية هو بناء رهية الطالحب اإلسالمية
وإعدادث خلوض معار احليات العملي أو إعدادث ملتابعة تعليمه العال م
أجل إجياد الشرهيات املتميزت الال مة لرفت مستوى األمة اإلسالمية
الفكري والعلمي لتكون مؤهلة لقيادت العام لتررع الناس كافة م
ظلماات الكفر إىل نور اإلسالم وم جور القوان الوضعية إىل عد
األحكام الشارعية وكذل لتعمل عل تسرري ما يف السموات واألرض
ملنفاعة اإلنسان ورفاهيته فيما يرضي هللا امتثاال لاقوله تعاىلُُ   :
-   ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ 
القهص (.)77

يسُيفُاملراحلُاملدرسيةُالثالثُ:
ُ
ُُُ3-4فروعُموادُالتدر

 -1اللغااة العربيااة :الق اراءت والكتابااة والنحااو والهاارف والبال ااة والنهااوو
األدبية واملعاج اللغوية و ريها.
 -2الثقافا ااة اإلسا ااالمية :القا اار ن الكا اار والعقيا اادت والفقا ااه والسا اانة النبويا ااة
والتفسري والسريت وفقه السريت والتاريإل اإلسالمي وأفكار الدعوت و ريها.
 -3العل ا ا ا ااوم واملع ا ا ا ااارف وامله ا ا ا ااارات :الرايض ا ا ا اايات والفي ا ا ا ازايء والكيمي ا ا ا اااء
والكمبيوتر والزراعة والهناعة والتجارت والتدريحب العسكري و ريها.
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ُُ1-3-4اللغةُالعربيةُ:
تعليا اللغاة العربياة واجاحب ارعي علا كال مسال فهاي لغاة اإلساالم
ولغااة القاار ن وهااي جاازء جااوهري يف إعجااا القاار ن والقاار ن ال يكااون اار ان
إال ااا و ا متعباادون بلفظ اه وال عك ا االجتهاااد إال ااا ألن النهااوو
الشرعية جاءت م عند هللا بلفظها .ولذا كان فرضاً أن تكون اللغة العربية
ه ااي وح اادها لغ ااة دول ااة اخلا ااالفة وأن تك ااون وح اادها لغ ااة التعل ااي يف دول ااة
اخلااالفة فوجااوب تعلمهااا ت ما اعاادت  :امااا ال ياات ي الواجااحب إال بااه فهااو
واجحبا .فيجحب مراعات إتقان اللغاة العربياة يف ساائر ماواد الدراساة املدرساية
والعالية فهي وعاء األفكاار واملعاارف علمياة كانا أم ثقافياة .وإلتقاهناا ال
بااد م ا اسااتعما األساااليحب الفعالااة والوسااائل املالئمااة يف تعليمهااا وتعليمهااا
لتكون لغة التراطحب ووعاء الفكر عند مجيت رعااي الدولة.
والادف ما تعلااي اللغاة العربيااة هاو إجياااد القادرت عنااد الطالاحب علا
الفها ا والتعب ااري كتاب ااة و ااد ً وخطابا اةً بلغ ااة عربي ااة س االيمة مث حماول ااة إجي اااد
الت ا ااذو األد لدي ا ااه أل إن ه ا ااذا الت ا ااذو األد كم ا ااا يسا ا ااعد علا ا ا فها ا ا
النه ااوو الش اارعية واألدبي ااة يوج ااد الر ب ااة عن ااد الطال ااحب يف االس ااتزادت ما ا
علوم اللغة العربية ويساعدث عل فه القر ن والسنة.
و إأما اللغات األخرى فإن تعلمها فرض عل الكفاية تقوم الدولة اا
رقااة هااذا الغاارض كإنشاااء معهااد لتعلااي اللغااات األجنبيااة الااق تلاازم الدولااة
حلمل الدعوت ورعاية ؤون األمة كالامجة و ريها.
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ُ2-3-4الثقافةُاإلسالميةُ:
أ -العقيدت اإلسالمية:
يركز يف تادريس العقيادت اإلساالمية علا األفكاار األساساية للعقيادت
الق ينبثة عنها كل فكر إسالمي ساواء أكاان ما العقيادت أم ما األحكاام.
والعقياادت اإلسااالمية هااي :اإلعااان او ومالئكتااه وكتبااه ورسااله واليااوم ا،خاار
والق اء والقدر خريمها و إرمها م هللا تعاىل.
ويت اادرع املنه اااع يف ت اادريس أفك ااار العقي اادت حس ااحب أعم ااار الطلب ااة
فيلفا نظاار الطلبااة إىل باادائت خلااة هللا احمليطااة ا واسااتثارت عقااول الفتيااة
للتفك ااري يف ه ااذا اإلب ااداع للوه ااو إىل وج ااود اخل ااالة امل اادبر وللتفك ااري يف
النع الق أعطاها هللا وساررها لإلنساان حلماد هللا و اكرث علا هاذث الانع
بعبادت ا ااه وطاعت ا ااه .إىل أن يه ا اال املنه ا اااع يف املراح ا اال الالحق ا ااة إىل ع ا اارض
الرباه ا ا القاطع ااة عل ا ا أفك ااار العقي اادت العقلي ااة منه ااا والنقلي ااة ك ااالرباه
العقلي ا ااة عل ا ا

وجا ااود هللا ونبا ااوت حمما ااد 

وك ا ااون الق ا اار ن م ا ا عن ا ااد هللا

وكااالرباه النقليااة علا وجااود املالئكااة ويااوم القيامااة مث الاكيااز علا الفكاار
املتعلااة بعقياادت الق اااء والقاادر وأثاار اإلعااان ااا علا أعمااا املساال كاألخااذ
األس ااباب .مث أفك ااار العقي اادت األخ اارى مث اال التوك اال عل ا ا هللا وأن األج اال
والر بيد هللا.
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ب -القر ن الكر وعلومه:
 احلفة والتالوت :عل املدرسة أن تغتن فات ما بل س البلاو فتبادأ
بتحفااية الطلبااة أكاارب اادر يفك ا م ا القاار ن الكاار ويباادأ احلفااة م ا فااات
التمهيااد ماات توجيااه الطلبااة املتمي ازي يف ااوت احلفااة للتوجااه إىل س ا فااية
القر ن التابت للمدرسة .كماا أن علا املدرساة أن اات بتادريحب الطلباة علا
إجادت تالوت القر ن الكر وجتويدث.
 التفسري :يُبدأ بتفهي الطلباة القار ن الكار التادري فيقتهار يف أو
األم اار عل ا املع ااىن الع ااام و اارح مع اااف املف ااردات اله ااعبة ورب ا األحك ااام
الال م ااة للطلب ااة كاله ااالت والوض ااوء ا،ايت ال ااق ت ااد عليه ااا مث ينتق اال يف
املراح اال الالحق ااة إىل التفس ااري وم ااا يش ااتمل علي ااه م ا ا العقائ ااد واألحك ااام
الشرعية العملية وأسباب النازو والنسإل.
ع  -السنة النبوية:
يُدرس الطالحب السنة النبوية منذ دخوله املدرسة ويكون ذل
وخيتار يف البدء األحاديم القريبة م ذه الطفل حبيم
احلفة والفه ُ
يسهل حفظها وفهمها كقوله « : بين ُاإلسالم ُعلى ُمخس»...ُ ،
و وله « : املسلم ُأخو ُاملسلم ُ .»...مث يتدرع الطالحب يف حفة
األحاديم وفهمها ومناسبااا حبيم ُخيتار لذل األحاديم الق تتعلة
األحكام الشرعية اخلاهة بف ة الطالحب العمرية فيُحفة عند بلو السابعة
ة عند
ورف ُ
مثل وله « : مروا ُصبيانكم ُابلصالة ُلسبع ُسنل ُ »...
ُ
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بلو ه احلل مثل وله « : رفع ُالقلم ُعن ُثالثةُ :عن ُالصيب ُحىتُ

يبلع  »...و وله « : ايُأمساءُ،إنُاملرأةُإذاُبلغتُاحمليضُ .»...وعند
تدريس الطالحب السنة النبوية يف املراحل املدرسية املتقدمة ترب األحاديم
ناسبااا كما ترب األحكام الشرعية املستنبطة منها.
د  -الفقه:
درس الفقه م خال النهوو الشرعية م القر ن والسنة ويُعلإ
يُ إ
الطالحب األحكام الشرعية الق تلزمه حسحب سنه .ألن الفقه يع العل
األحكام الشرعية العملية املستنبطة م األدلة التفهيلية فيبدأ مت
األطفا وحكام الهالت والهيام و داب معاملة الوالدي والناس دون
التعرض لألحكام الال مة لس البلو ك حكام الغسل واجلنابة وأحكام
احلي والنفاس فتدرس هذث األحكام عل مشارف مرحلة البلو
وكذل يركز عل األحكام املتعلقة األخال كالهد واألمانة واجلرأت يف
و احلة مث ينتقل إىل دراسة الفقه بشكل عام كاجلهاد وأحكامه
واإلمارت وأحكامها مت دراسة بع القواعد الفقهية مثل اعدت :اال
ضرر وال ضرارا و اعدت :اتدرأ احلدود الشبهاتا و اعدت :اما ال يت
الواجحب إال به فهو واجحبا.

ها  -السريت النبوية:
يُب اادأ بت اادريس الس ااريت النبوي ااة من ااذ دخ ااو الطف اال املدرس ااة ويُت اادرع
ُ
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بتدريسااها ما حياام التوساات فيُادرس الطالااحب ما أو دورت مدرسااية حيااات
الناايب  كلإهااا اختهااار منااذ والدتااه وح ا وفاتااه ويعاااد تدريسااها بتوساات
وتعم ااة حس ااحب س ا الطال ااحب حبي اام ي اات إ ت اادريس الس ااريت النبوي ااة ب ااد ائقها
وفقهها واألحكام املستنبطة منها مت إ ام الطالحب املراحل املدرسية الثالث
ويُركااز علا مااا دلإا عليااه ما أحكااام يف محاال الاادعوت وإ امااة الدولااة ونشاار
اإلسالم.
و -اتريإل املسلم :
ويتباات يف تدريسااه م ااا يتناسااحب وس ا إ الطلب ااة كمااا يف تاادريس الس ااريت
وررو عل تدريس املوا اجلري ة الالفتاة للشرهايات اإلساالمية
والفقه ُ
كالهااحابة والتااابع وم ا جاااء بعااده م ا احلكااام والعلماااء كمو ا أ
بكار يف الادفاع عا الرساو  ومو فااه يف حاروب الااردت ومو ا عماار يف
هجرت ااه ومو ا عثم ااان يف س اارائه ومو ا عل ااي يف ااجاعته ومو ا
ب ااال يف ه ااربث و مل ااه ومو ا ا عم اار با ا عب ااد العزي ااز يف عدل ااه ومو ا ا
املعتها او يف ووتاه ومو ا هاالح الادي يف حروبااه ومو ا الساالطان
عبااد احلميااد الثاااف يف حمافظتااه عل ا فلسااط ومو ا القاضااي ُ اريا يف
عدله والشاافعي يف فقهاه وامحاد با حنبال يف جرأتاه وخالاد با الولياد يف
طاعت ااه وم ااا اااكلها م ا املوا ا وذل ا لاكي ااز املف اااهي اإلس ااالمية ع ا
احليات.
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إأمااا اتريااإل األم ا والشااعوب األخاارى فإنااه يُادرس للعااربت والعظ ااة يف
ادرس يف بعا الكلياات اجلامعياة لفها عقلياات
املرحلة املدرسية الثالثة ويُ إ
عوب األم األخرى م أجل التعامل معها ومحل الدعوت اإلسالمية إليها.
ُ3-3-4العلومُواملعارفُواملهاراتُ:
وهاي املعااارف الااق ليسا لااا عال اة مبا اارت بوجهااة النظاار يف احليااات
و ااري منبثق ااة ع ا ا العقي اادت اإلس ااالمية وإ ااا ه ااي مبني ااة عليه ااا كاملها ااارات
واملعااارف الال مااة م ا أجاال إعااداد الطالااحب خلااوض معااار احليااات العملااي.
ف و ماا يُبادأ باه هاو تادريس الطلباة ماا يلازمه ما علاوم للتعامال مات بي اته
الااق يعيشااون فيهااا كاحلساااب واملعااارف العامااة ع ا األدوات وا،الت الااق
يسا ااتعملوهنا ك ا ااا،الت الكهرائي ا ااة واإللكاوني ا ااة وأدوات املن ا ااز وك ا ااذل
واع ااد الس ااري و وانين اه يف الطر ااات والش اوارع ويراع ا يف تعل ااي ه ااذث امل اواد
البي ااة الااق يعااي فيهااا الطلبااة إن كان ا هااناعية أو راعيااة أو جتاريااة وإن
كان ا هااذث البي ااة جبليااة أو سااهلية أو ساااحلية أو كان ا حااارت أو اردت.
فتكون الغاية ما تعلاي هاذث املاواد حا سا العا ارت هاي كا الطلباة ما
التعامل مت األ ياء احمليطة وم االنتفاع ا حسحب سنإه وحاجاا .
أمااا بعااد سا إ العا اارت فياُبدأ بتعلاايمه الرايضاايات بفروعهااا التاادري
وكا ااذل العل ا ااوم األخ ا اارى ك ا ااالفيزايء والكيميا اااء واألحي ا اااء والرايض ا ااة النافع ا ااة
كالسااباحة والقفااز وإهااابة الاادف .وبعااد س ا إ البلااو ي اااف إىل املهااارات
إ راف اجلي .
التدريحب العسكري
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ُ-5الوحداتُالدراسيةُ:
تقس ا كاال مااادت م ا م اواد التعلااي يف املدرسااة إىل وحاادات دراسااية
تشمل كل وحادت جازءا حماددا ما هاذث املاادت حبيام عكا تدريساها كوحادت
يف م اادت أ ه اااها ( )83يوم ااً أي يف دورت واح اادت .ويش اارف خ ارباء يف ك اال
مااادت ما ماواد التاادريس علا وضاات و ديااد املااادت الواجااحب تدريسااها يف كاال
دورت ويف كاال مرحلااة ما املراحاال املدرسااية كمااا يشاارفون علا تقساي املااادت
إىل وحاادات تتناسااحب ماات اادرات الطلب ااة وس ا عمااره  .وتتاادرع وح اادات
املا ااادت يف ترتيبها ااا ح ا ا تغطا ااي مجيا اات املا ااادت املطلا ااوب تدريسا ااها يف املراحا اال
املدرسااية الااثالث ساواء أكااان هااذا الاتيااحب ما األسااهل إىل األكثاار تعقياادا
كم ا ااا يف الرايض ا اايات والعل ا ااوم التجريبي ا ااة أم م ا ا الش ا اامولية إىل اخلهوه ا ااية
والتفاارع كمااا يف مااادت السااريت النبويااة والتاااريإل اإلسااالمي .ففااي امل اواد العلميااة
كالرايضاايات مااثال عك ا أن تباادأ هااذث الوحاادات بنظااام العااد والعمليااات
احلس ا ااابية البس ا اايطة ك ا اااجلمت والط ا اارح مث تت ا اادرع إىل ال ا اارب والقس ا اامة مث
الكسور وعمليااا فاجلرب واملعادالت مث يعطاي الطالاحب يف مراحال متقدماة
مبااادا التفاضاال والتكاماال ومبااادا الرايضاايات العليااا وهكااذا ح ا تغطااي
كامل منهاع الرايضيات املقرر تدريسه يف املرحلة املدرسية.
وهذا يتطلحب م واضعي املنهاع ملادت دراسية معينة أن يراعوا مواءماة
يقسااموا املااادت املنااوي تدريسااها يف مجياات املراحاال إىل
املااادت لسا إ الطلبااة وأن إ
س ا وثالث ا وحاادت عل ا األكثاار كا إال وحاادت يف كتاااب رماال ر ا الاادورت
درس فيها .و د يكون عدد الوحدات الدراسية أ إل م سا
املدرسية الق يُ إ
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وثالثا وحاادت للماواد الااق يباادأ تدريسااها يف دورات الحقااة كمااادت الفيازايء
ومااا اااكلها .فمااادت الكيمياااء يف الفاارع العلمااي  -مااثال  -تتكااون ما اثنااق
عشرت وحدت د يدرس الطالحب الوحدت األوىل يف الدورت اخلامسة والعشاري
وتت ا اادرع حا ا ا ال ا اادورت السادس ا ااة والثالثا ا ا يف الف ا اارع العلم ا ااي ما ا ا املرحل ا ااة
املدرسااية .ومااادت العلااوم العامااة تتكااون م ا اثنااق عشاارت وحاادت ااد تباادأ يف
الدورت الثالثة عشرت وتنتهي يف الدورت الرابعة والعشري .
س فيها ففي الادورت
ورمل الكتاب ر الوحدت ور الدورت الق يُ إ
در ُ
اخلامس ا ااة والعشا ا اري م ا ااثال ي ا اادرس الطال ا ااحب وح ا اادت الرايض ا اايات 25/25
ووحاادت القواعااد  25/13ووحاادت العلااوم العامااة  25/12ووحاادت البال ااة
 25/6وهكذا.

ُُ-6مدارسُالدولةُونظامُالدوراتُالدراسيةُ:
ح عك االلتزام األحكام الشرعية املتعلقاة التعلاي والت دياحب ما
حياام التعاماال ماات الطلبااة حسااحب أعماااره فااإن تقسااي املاادارس يف الدولااة
يُبىن عل أساس معد أعمار الطلبة وليس عل الادورات الدراساية .فتقسا
امل اادارس حس ااحب ه ااذث الف ااات العمري ااة إىل ثالث ااة أنا اواع كم ااا ه ااو مبا ا يف
اجلدو التال:
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املدرسةُ
األوىلُ(االبتدائية ُ
الثانيةُ(املتوسطة ُ
الثالثةُ(الثانوية ُُ
ُ

الفئةُالعمريةُ
منُإلامُالسادسـةُوحـىتُ
إلامُالعاشرةُ
مــنُإلــامُالعاشــرةُوحــىتُ
إلامُالرابعةُعشرةُ
م ــنُإل ــامُالرابع ــةُعش ــرةُ
ح ـ ـ ـ ــىتُإ ـ ـ ـ ــاءُاملرحل ـ ـ ـ ــةُ
املدرسيةُ

الدوراتُاملدرسيةُُ
ُ16ُ-ُ1
ُ32ُ-ُ13
ُ36ُ-ُ25

والُختتصُاملدرسةُبدوراتُمدرسيةُحمددةُفقطُ،بلُلتدُلتشرتكُ
معُمدارسُاملرحلةُاليتُتسبقهاُومدارسُاملرحلةُالالحقةُهلاُيفُعددُمنُ
الدورات ُوذلك ُمن ُأجل ُضمان ُتوزيع ُالطلبة ُعلى ُاملدارس ُالثالثُ
حسب ُفئاهتم ُالعمريةُ .فمدرسة ُاملرحلة ُاألوىل ُمن ُالتعليم ُخمصصةُ
لألطفال ُدون ُسن ُالعاشرةُ .وعدد ُالدورات ُاملدرسية ُاليت ُيكونُ
الطالبُقدُألهاُعندُبلوغهُالعاشرةُهوُاثنتا ُعشرةُدورةُمدرسيةُ(ُ4
سنواتُ×ُُ 3دوراتُيفُالسنةُ=ُ12دورة ُ ،إالُأنُالطالبُاجملدُيفُ
هذهُاملرحلةُيكونُقدُأ ىُستُعشرةُدورةُمدرسيةُ(ُ4سنواتُ×ُُ4
دوراتُيفُالسنةُ=ُُ16دورة ُ.ولذا فإن مدارس املرحلت األوىل والثانية
تتداخالن فيما بينهما بتدريس الدورات ا16-13ا الال مة للطلبة الذي
أعماره ما ب التاسعة والثانية عشرت فالدورت ا15ا مثالً تدرس يف
املرحلة األوىل للطالحب اجملد الذي ال يسايا أية دورت حيم يكون عمرث
( 9 3/4 = 15/4 + 6سنة) أي ضم أعمار املرحلة األوىل .وكذل
فإن الدورت ( )15نفسها تدرس يف مدارس املرحلة الثانية للطالحب الذي
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يسايا حيم يكون عمرث ( 11 = 15/3 + 6سنةً) أي ضم أعمار
املرحلة الثانية.
ومثاال هااذا يقااا عا التااداخل با ماادارس املاارحلت الثانيااة والثالث اة
فإهنم ااا تتداخا ااالن يف تدريا ااس ال اادورات ا32-25ا الال م ااة للطلب ااة ال ااذي
أعم اااره م ااا ب ا الثالث ااة عش اارت والس ااابعة عش اارت .ف ااإن ال اادورت ( )28م ااثالً
ت اادرس يف املرحل ااة الثاني ااة للطال ااحب اجمل ااد ال ااذي ال يسا اايا أي ااة دورت حي اام
يكااون عماارث ( 13 = 28/4 + 6ساانةً) أي ضاام أعمااار املرحلااة الثاني اة.
وكااذل فااإن الاادورت ( )28نفسااها تاادرس يف ماادارس املرحلااة الثالثااة للطالااحب
الا ااذي يس ا اايا حيا اام يكا ااون عما اارث ( 15 1/3 = 28/3 + 6سا اانة) أي
ضم أعمار املرحلة الثالثة.
وهك ااذا النس اابة جلمي اات ال اادورات املتداخل ااة ب ا املراح اال امل ااذكورت يف
اجلدو السابة يف و.43

ُ-7املوادُالدراسيةُواملراحلُ:
كما ااا أسا االفنا فا ااان التعلا ااي املدرسا ااي يقس ا ا إىل س ا ا وثالث ا ا دورت
مدرسااية وتااوع هااذث الاادورات علا ثااالث مراحاال أساسااية حسااحب الف ااات
العمرية للطلبة وذل م أجل ضاب كال مرحلاة األحكاام الشارعية املتعلقاة
ااا .أمااا ما حياام املاواد الدراسااية فااان لكاال مرحلااة ماواد تدريسااية خاهااة
ااا ول ااا وانينه ااا اخلاه ااة الرس ااوب والافي اات (االنتق ااا ما ا دورت إىل ال ااق
تليهااا) .وتقس ا امل اواد التدريسااية يف كاال مرحلااة إىل ساام  :م اواد األساااس
ومواد املهارات والنشاطات.
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املرحلة املدرسية األوىل:
املهاراتُوالنشاطاتُ

الدوراتُ موادُاألساسُ

 ُ12ُ-ُ1ثقافـ ـ ــةُإسـ ـ ــالميةُ،لغـ ـ ــةُعربيـ ـ ــة ُ،كمبي ــوترُ،مه ــاراتُذهني ــةُ،
رايضةُ،رسمُ،مكتبةُ

علومُ،رايضياتُ

ويف املرحل ااة املدرس ااية األوىل يب اادأ م اات الطلب ااة من ااذ ال اادورت املدرس ااية
درسااه الثقافااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة و نيهمااا
األوىل معلمااان :أحاادمها يُ إ
درسااه العلااوم والرايضاايات ويتقاسا املعلمااان املهااارات والنشااطات .وما
يُ إ
األف اال أن يبقا ا املعلا ا م اات طلبتا اه يف ه ااذث املرحل ااة ث ااالث دورات دراس ااية
متتالية عل األ ل.
ويف مادت املهارات يعط الطفال نشااطات تنماي القادرت علا الارب
والتفكا ااري مثا اال تركيا ااحب األ ا ااياء وفكها ااا ويُراع ا ا أن تكا ااون لا اابع ها ااذث
النشاطات واملهارات عال ة واد األساس املقررت يف الدورت.
املرحلة املدرسية الثانية:
املهاراتُواألنشطةُ

الدوراتُ موادُاألساسُ

 ُ24-13ثقافـ ـ ـ ـ ــةُإسـ ـ ـ ـ ــالميةُومنهـ ـ ـ ـ ــاُالتـ ـ ـ ـ ــاريخُ رســمُ،زراعــةُ،صــناعةُ،
ـيات ُ،رايضةُ،مكتبةُ.
اإلس ـ ــالميُ،لغ ـ ــةُعربي ـ ــةُ،رايض ـ ـ ُ
كمبيوترُ،علومُعامةُُ.
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ومااادت االعلااوم العامااةا يف هااذث املرحلااة ت ا مبااادا يف الكيمي ااء واألحياااء
والفيزايء واجلغرافيا.
املرحلة املدرسية الثالثة:
وتشاما ال الاادورات  36-25ويشااار مجياات الطلبااة يف هااذث املرحلااة
يف املواد الق يدرسوهنا يف الدورات  30-25فقا مث يلتحاة الطلباة بعادها
(يف الدورات  )36-31بفروع حسحب ر باا  .هذث الفروع هي:


الفرع الثقايف



الفرع العلمي



الفا ا اارع الها ا ااناعي أو التق ا ا ا (كمبيا ا ااوتر ميكاني ا ا ا
اتهاالت حلام أوكسج خراطة...اخل).



الفرع الزراعي



الفرع التجاري



الفرع املنازل (لإلانث).

كها ا ااراء

ويف اجلا ا ا ادو التاالا ا ا اي بايا ا ا اان امل ا ا اواد الا ا ااق تا ا اادرس يف كا ا اال فا ا اارع م ا ا ا ها ا ااذث
الفروع:

ُ
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ُ

الدوراتُ

ُُ30-25 25

املهاراتُواألنشطةُ

موادُاألساسُ

ثقاف ــةُإس ــالميةُ،لغ ــةُعربي ــة ُ،مكتبـ ــةُ،مهـ ــاراتُعسـ ــكريةُ،ومـ ــاُ

ـوتر ُ،يقررهُأهلُاخل ةُيفُهذاُاجملالُوماُ
 ُ1كلُالطالبُ رايض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياتُ،كمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
كيمي ـ ـ ــاءُ،أحي ـ ـ ــاءُ،في ـ ـ ــزايء ُ،يتناسبُمعُاملنطقةُاجلغرافيةُُ.
جغرافياُُ.
ُ

ُ36ُ-ُ31

 ُ2الثقايفُ

ـة ُ،التفكــريُونواعــهُ،مكتبــةُ،مهــاراتُ
ثقاف ــةُإس ــالميةُ،لغ ــةُعربي ـ ُ
كمبي ــوترُ،رايضـ ـياتُعام ــة ُ،عســكريةُ،مــاُيقــررهُأهــلُاخلـ ةُيفُ
هذاُاجملالُوماُيتناسبُمعُاملنطقةُ

علومُعامةُ.

اجلغرافيةُ
ُ

ُ36ُ-ُ31

ُ ُ3العلميُ

ثقاف ــةُإس ــالميةُ،لغ ــةُعربي ــة ُ،التفكــريُونواعــهُ،مكتبــةُ،مهــاراتُ
ـوتر ُ،عســكريةُ،مــاُيقــررهُأهــلُاخلـ ةُيفُ
رايض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياتُ،كمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
كيمي ـ ـ ــاءُ،أحي ـ ـ ــاءُ،في ـ ـ ــزايء ُ،هذاُاجملالُوماُيتناسبُمعُاملنطقةُ
اجلغرافيـ ـ ـ ـ ــةُ،البح ـ ـ ـ ـ ـ ُالعلمـ ـ ـ ـ ــيُ،

جغرافياُ.

خمت اتُمناسبةُلكلُمادةُ
ُ

ُ36ُ-ُ31

 ُ4الصناعيُ

ثقاف ــةُإس ــالميةُ،لغ ــةُعربي ــة ُ،التفكــريُونواعــهُ،مكتبــةُ،مهــاراتُ
كمبي ـ ــوترُ،رايض ـ ــياتُعام ـ ــةُ عســكريةُ،مــاُيقــررهُأهــلُاخلـ ةُيفُ
للصـ ـ ـ ـ ــناعةُ،علـ ـ ـ ـ ــومُعامـ ـ ـ ـ ــةُ هذاُاجملالُوماُيتناسبُمعُاملنطقةُ
للص ـ ــناعةُ،م ـ ــاُيق ـ ــررهُأه ـ ــلُ اجلغرافيةُُ.
اخل ةُيفُجمالُالصناعةُ.

ُ
ُ
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ُ

 ُ36ُ-ُ31ثقافةُإسالميةُ،لغةُعربيةُ،

 ُ5الزراعيُ

التفك ـ ـ ــريُونواع ـ ـ ــهُ،مكتب ـ ـ ــةُ،

ُكمبي ــوترُ،رايض ــياتُعام ــةُ مه ــاراتُعس ــكريةُ،م ــاُيق ــررهُ
للزراعةُ،علومُعامةُللزراعة ُ،أهــلُاخلـ ةُيفُهــذاُاجملــالُومــاُ
ماُيقررهُأهـلُاخلـ ةُيفُجمـالُ يتناسبُمعُاملنطقةُاجلغرافيـةُ،
مسـ ــتنبتُزراعـ ــيُعلـ ــىُغ ـ ـرارُ

الزراعةُُ

املخت اتُأوُمشـتلُللتـدريبُ
العمليُ
ُ

 ُ36ُ-ُ31ثقافــةُإســالميةُ،لغــةُعربيــة ُ،التفك ـ ـ ــريُونواع ـ ـ ــهُ،مكتب ـ ـ ــةُ،

 ُ6التجاريُ

كمبي ــوترُُ،رايض ــياتُعام ــةُ مه ــاراتُعس ــكريةُ،م ــاُيق ــررهُ
للتجـ ـ ـ ـ ــارةُ،علـ ـ ـ ـ ــومُعامـ ـ ـ ـ ــةُ أهــلُاخلـ ةُيفُهــذاُاجملــالُومــاُ
للتجارةُ،ماُيقررهُأهلُاخل ةُ يتناسبُمعُاملنطقةُاجلغرافيةُ
يفُجمالُالتجارةُُ.
ُُ

ُ

 ُ36ُ-ُ31ثقافةُإسالمية ُ(خاصة ُ،لغـةُ التفك ـ ـ ــريُونواع ـ ـ ــهُ،مكتب ـ ـ ــةُ،

 ُ7املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُزيلُ عربيــةُ،كمبيــوترُُ،رايضــياتُ خياط ـ ـ ــةُ،تص ـ ـ ــفيفُالش ـ ـ ــعرُ،
(لإلانث ُ

عام ــةُ،علـــومُعام ــةُ،ص ــحةُ ط ـ ــبخُ،ترتي ـ ــبُاملن ـ ـ ـُزلُ،ومـ ـ ـاُ

ُ

املنـُزلُ،رعايـةُالطفـلُ،احليـاةُ يق ـ ــررهُأه ـ ــلُاخلـ ـ ـ ةُيفُجمـ ـ ـالُ
االجتماعيــةُ،مـ ـاُيق ــررهُأه ــلُ رعايةُالبيتُوالطفلُُ.

ُ

اخل ةُ.

ُ
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يف الف اارع الثق ااايف م ا املرحل ااة املدرس ااية الثالث ااة يعط ا الطال ااحب م اواد
موساعة يف كا عإال ما الثقافااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة .ويقاارر أهاال اخلااربت هااذث
املواد م فقه وأهو وتفسري وعلوم حديم واتريإل و ريها م فروع الثقافاة
اإلسااالمية كمااا يقااررون املناااه اخلاهااة بفااروع اللغااة العربيااة الال مااة لااذث
املرحلة م و وبال ة ونهوو و ريها.
ويف الفروع ري العلمية يُعط الطالحب ماديت الرايضيات والعلوم
بشكل مقت حب .ويرإكز عل املوضوعات الق تلزمه يف فرعه فق  .فيعط
طالحب الفرع التجاري م الرايضيات املوضوعات املتعلقة التجارت مثل
احملاسبة وحساب الزكات واملواريم وحساب الربا واخلسارت وحساب
مس الدفاتر وهنادية النقد كما يُعط مباحم يف اإلحهاء الرايضي.
أما طالحب الفرع الهناعي فيعط املوضوعات الق ختص الهناعة كالرس
الندسي واأل كا ومسا طها وحساب املساحات واحلجوم وهكذا.
ويف مادت العلوم العامة يُعط طلبة الفروع ري العلمية املوضوعات
الق تركز عل دراسة جس اإلنسان واألمراض والسالمة العامة
واملوضوعات العلمية الق ختص اإلنسان وتتعلة ببي ته .ويف الفرع الزراعي
ي اف إىل ذل املوضوعات املتعلقة الزراعة والغذاء ك ساالياحب راعة
النبااتت وأمراضها وعالجها والابة وأنواعها واأل دت واملبيدات وهكذا.
ويف الفرع الهاناعي يُعطا الطالاحب ما ماواد العلاوم ماا يتعلاة بعلاوم
املواد وخواهها (كالكثافة والكتلة) كماا يعطا اوان احلركاة وامليكانيكاا
و وان السالمة العامة.
ُ
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ويقرر أهل اخلربت ما يلزم الطالحب يف كال مرحلاة ما املراحال املدرساية
ويف كل فرع م فروع املرحلة املدرسية الثالثة.

ُ-8النجاحُوالرسوبُيفُمدارسُالدولةُُ:

ُُ1-8النجاحُوالرسوبُيفُمدارسُاملرحلةُاألوىلُ(االبتدائية ُ:

ختتل وان النجااح والرساوب والافيات ما مرحلاة إىل أخارى .ففاي
املرحلا ااة األوىل حيا اام جيا ااحب تركيا ااز امل ا اواد األسا اااس يف ذه ا ا الطفا اال فا ااإن
الطالحب ال يرفت إىل الادورت التالياة إال عناد واحاه يف مجيات املاواد األسااس يف
هااذث املرحلااة .وإذا رسااحب الطالااحب يف مااادت واحاادت م ا م اواد األساااس فإن اه
يعيد دراسة مجيت مواد الدورت .فال عك نقل الطالحب إىل الدورت التالياة وه او
ال رس ا الق اراءت م ااثال أو إذا م ي اانجا يف م ااادت الثقاف ااة اإلس ااالمية أو إذا م
يك لديه القدرت عل إجراء العمليات احلسابية املقررت يف تل الدورت.
ويف حالة رسوب الطالحب يف دورت م دورات املرحلة األوىل فإن
عليه إعاداا يف الدورت الق تليها مبا رت وال رة له أخذ إجا ت إال بعد
دراسة ثالث دورات متتالية م رسوبه ...وهكذا ح يت مدرسة املرحلة
األوىل (االبتدائية) فإذا بلغ الطالحب العا رت م عمرث دون واحه لالنتقا
إىل مدرسة املرحلة الثانية ااملتوسطةا يُعرض حينها عل تربوي
مترهه لينظروا يف نه إما أن يوهوا بنقله إىل املرحلة الثانية
ااملتوسطةا وإما بنقله إىل مدارس خاهة برعاية بطي ي الفه .
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ُُ2-8النجاحُوالرسوبُيفُمدارسُاملرحلةُالثانيةُ(املتوسطة ُ:

يف ه ا ااذث املرحلا ا اة إذا رس ا ااحب الطال ا ااحب يف م ا ااادت واح ا اادت ما ا ا املا ا اواد
األسا اااس فإن ا اه يرفا اات إىل الا اادورت التاليا ااة ورما اال املا ااادت معا ااه حبيا اام يتقا اادم
المتحاهنااا ماات امتحاااانت م اواد الاادورت التاليااة مااا يتاايا للطالااحب و تااا كافي ااً
لدراسااة وفه ا املااادت الااق رسااحب فيهااا كمااا يتاايا للمدرسااة أن تق ادم دورات
إضافية لتقوية الطلبة يف املواد الق يرسبون فيها.
يرسحب الطالحب يف الدورت إذا رسحب يف مادت م املواد األساس م
مواد تل الدورت أو إذا تراك عليه رسوب مادت م مواد األساس .أي
أي م
ال يُرفت الطالحب إىل الدورت التالية إذا تراك عليه إكماالن يف عإ
الدورات ويرفإت الطالحب بعد إعادته الدورت وواحه يف مجيت موادها
اإلضافة إىل واحه يف املواد الق محلها م الدورات السابقة.
ويف حالة رسوب الطالحب يف دورت م دورات املرحلة الثانية فإن
عليه إعاداا يف الدورت الق تليها مبا رت وال رة له أخذ إجا ت إال بعد
دراسة ثالث دورات متتالية م رسوبه ...وهكذا ح يت مدرسة املرحلة
الثانية ااملتوسطةا فإذا بلغ الطالحب اخلامسة عشرت م عمرث دون واحه
لالنتقا إىل املرحلة الثالثة االثانويةا يُعرض حينها عل تربوي
مترهه لينظروا يف نه إما أن يوهوا بنقله إىل املرحلة الثالثة
االثانويةا وإما بنقله إىل املدارس احلرفية.

ُ
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ُُ3-8النجاحُوالرسوبُيفُمدارسُاملرحلةُالثالثةُ(الثانوية ُ:

إذا رسحب الطالحب يف مادت واحدت م املواد األساس يف هذث
املرحلة فإنه يرفت إىل الدورت التالية ورمل املادت معه حبيم يتقدم
المتحاهنا مت امتحاانت مواد الدورت التالية.
يرسحب الطالحب يف الدورت إذا رسحب يف مادت م املواد األساس م
مواد تل الدورت أو إذا تراك عليه رسوب مادت م مواد األساس .أي
أي م
ال يُرفت الطالحب إىل الدورت التالية إذا تراك عليه إكماالن يف عإ
الدورات ويرفإت الطالحب بعد إعادته الدورت وواحه يف مجيت موادها
اإلضافة إىل واحه يف املواد الق محلها م الدورات السابقة.
ويف حالة رسوب الطالحب يف دورت م دورات املرحلة الثالثة فإن
عليه إعاداا يف الدورت الق تليها مبا رت وال رة له أخذ إجا ت إال بعد
دراسة ثالث دورات متتالية م رسوبه ...وهكذا ح يت مدرسة املرحلة
الثالثة االثانويةا فإذا بلغ الطالحب العشري م عمرث دون إهناء املرحلة
الثالثة أي دون واحه يف الدورت السادسة والثالث م الدورات الدراسية
ال يُسما له البقاء يف املدرسة .فإن أراد التقدم لالمتحان العام للمراحل
املدرسية م خارع املدرسة جا له ذل وإن أراد االلتحا املعاهد الق
ال تشا واحه االمتحان العام جا له ذل .
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االمتحانُالعامُللمراحلُاملدرسيةُ:
ُ
ُ-9
يف هنايااة املراحاال املدرسااية وبعااد إهناااء الطالااحب السااتة والثالث ا دورت
بنج ا اااح يتق ا اادم الطال ا ااحب المتح ا ااان ع ا ااام ه ا ااو ااالمتح ا ااان الع ا ااام للمراح ا اال
املدرسيةا .وعك للطالحب إهناء املرحلة بنجاح دون التقدم لالمتحان العاام
وهن ااار معاه ااد ه ااناعية وحرفي ااة ال تش ااا أساس ااا حه ااو الطال ااحب علا ا
االمتحان العام للمراحل املدرسية.
 يعق ا ااد ااالمتح ا ااان الع ا اااما م ا ارت يف الس ا اانة امل ا اارت األوىل يف ا ااهر
مج ااادى األوىل م ا ك اال ع ااام وامل اارت الثاني ااة يعق ااد يف ااهر اوا .
وراادد أهاال اخلااربت اترخي ااً لتقااد االمتحااان وجدول ااه يف كاال ع ااام.
وللطاال احب أن خيات اار فيمااا إذا كااان يريااد التقاادم لالمتحااان يف ااهر
مجااادى األوىل أم يف ااهر اوا م ا خااال تسااجيله لالمتحااان
مسبقا.
 يعقد امتحاان منفهال لكال فارع ما فاروع املرحلاة املدرساية الثالثاة
فهنار امتحان للفرع الثقايف وامتحاان للفارع العلماي و خار للفارع
الهناعي وهكذا .ويكون لكل فرع جدو خاو به.
 يش اامل االمتح ااان ما ااا درس ااه الطال ااحب يف مجيا اات املراح اال الدراسا ااية
ال ااثالث ولكن ااه ياإك ااز يف امل اواد ال ااق درس ااها الطال ااحب يف ال اادورات
الدراسية الس األخريت (دورت  - 31دورت .)36
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ُ-10حصصُوموادُالتدريسُ:
يتكون اليوم املدرسي م جمموعة م احلهص الدراسية مدت كل
منها أربعون د يقة ويفهل ب كل حهت متتاليت مخس د ائة
لالسااحة .ويكون الاتيحب اليومي للحهص الدراسية عل النحو التال:
 -1احلهتان األوىل والثانية يفهل بينهما مخس د ائة.
 -2اسااحة مداا مخس عشرت د يقة.
 -3احلهتان الثالثة والرابعة يفهل بينهما مخس د ائة.
 -4اسااحة مداا ثالثون د يقة.
 -5احلهتان اخلامسة والسادسة.
يقااوم أهاال اخلااربت بتو ياات احلهااص األساابوعية عل ا الوحاادات الدراسااية
املطلوبااة لكاال دورت مااا يكفاال إعطاااء كا إال م ا هااذث الوحاادات كفايتهااا م ا
الو الال م لتدريسها.

ُ-11التقوميُاملدرسيُ:
إن نظام العمل والت ريإل يف دولة اخلالفة هو التا ريإل الجاري .تتكاون
الساانة الجريااة م ا  354يومااا يُطاارح منهااا ثالثااة أايم لعيااد الفطاار املبااارر
وسبعة أايم لعيد األضح فيبق م السنة  344يوما تاوع علا الادورات
الدراسية األربت كما هو مب يف اجلدو التال:
ُ
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اتريخُبدايةُالدورة

الدورةُ
الدورةُاألوىلُ /1حمرم

اتريخُانتهاءُالدورة
/25ربيعُاألول

اسرتاحةُُ

ُ25،26،27منُربيعُاألولُُُ

ُ

الدورةُالثانية

/28ربيعُاألولُ

/22مجادىُالثانيةُ

اسرتاحةُُ

ُ22،23،24منُمجادىُالثانيةُ

ُ

الدورةُالثالثة

/25مجادىُالثانيةُ

/20رمضان

اسرتاحةُُ

ُ20،21،22منُرمضانُُ

ُ

الدورةُالرابعة

/23رمضان

/27ذيُاحلجة

اسرتاحةُ

وفيها إجا ت عيد الفطر م 3-1

ُ

م

وا وإجا ت عيد األضح م

 15-8م ذي احلجة.

تباادأ الاادورت املدرسااية األوىل يف ا إارت حما إارم احل ارام م ا كاال عااام وملاادت
( )83يومااً ويشاامل ذلا أايم اجلمعااة الوا عااة يف تلا الفااات كمااا يشاامل
فااات االمتحاااانت النهائيااة لتل ا الاادورت .أي تنتهااي الاادورت بعااد ماارور ()83
يوم ااً م ا ب اادايتها .مث تب اادأ ال اادورت التالي ااة بع ااد اس اااحة ( )3أايم م ا هناي ااة
الدورت السابقة.
وجاااءت الاادورت الرابعااة ما العااام دورت متمياازت ما حياام أهنااا تت اام
ااهر رم ااان كم ااا تت اام عي اادي الفط اار واألض ااح وه ااي أايم مبارك ااة
يسااتطيت بع ا الطااالب أو بع ا املعلم ا أن أيخااذوا الاادورت كلهااا إجااا ت
ُ
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ألداء فري ة احل أو العمرت أو للسفر .و د يستطيت البع
احل يف إجا ت عيد األضح املبارر البالغة سبعة أايم.

م أداء فري ة

ُ-12معاهدُاحلرفُالبسيطةُ:
ومهمة هذث املعاهد إعاداد طاوا فنياة حرفياة يف ختههاات ال يلزمهاا عمقاا
علمي ااا كالنج ااارت واحل اادادت واخلياط ااة والط اابإل و ريه ااا .وللطال ااحب ال ااذي ال
ير ااحب يف متابع ااة التعل ااي املدرس ااي لس اابحب ما ا األس ااباب أن ي ااار التعل ااي
املدرسااي بعااد إهنائااه الاادورت الرابعااة والعش اري ويلتحااة ااذث املعاهااد لدراسااة
أحد هذث الترههات.
وردد أهل اخلربت مدت الدراسة يف كل فرع م هذث الفروع وطبيعة املواد الق
يدرس ااها الطال ااحب وامله ااارات الال م ااة إلتق ااان ك اال ما ا ه ااذث احل اارف .وع اانا
الطالااحب بعااد واحااه يف هااذث املعاهااد ااهادت تساام االشااهادت احلرفيااةا يف
النجارت أو احلدادت أو اخلياطة . ...
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التعليمُالعايلُ
التعلي العال :هو كل تعلي نظامي بعد التعلي املدرسي.

ُُ-1أهدافُالتعليمُالعايلُ:
 -1تركيز وتعمية الشرهية اإلسالمية يف طالب التعلي العاال والاق ح
بنا هااا يف مرحلااة التعلااي املدرسااي واالرتقاااء ااذث الشرهااية لتهاابا ائاادت
يف حراسة الق ااي املهريية لألمة وخدمتها وهي الق ااي الق حتإ اإلسالم
فيها عل املسلم اختاذ إجراء احليات أو املوت ففي ياب تطبياة اإلساالم
كنظام حك يف احليات تكون الق ية املهريية للمسلم هاي إ اماة اخلالفاة
واحلكا ااا أنااز هللا وأماا يف وجااود دولااة اخلالفااة فااإن ااية األمااة امله اريية
هي احملافظة عل دولة اخلالفة وإبقااء اإلساالم حيااً ومطبقاا يف األماة ومحال
الدعوت إىل العام ومنت ما يهدد وحدت األماة ودولتهاا .ولتبقا هاذث الق اااي
املهاريية حيااة ومركااز تنبااه يف عقاال األمااة ووجااداهنا ال بااد م ا االسااتمرار يف
تعل ااي الثقاف ااة اإلس ااالمية ال ااق خت اادم ه ااذث الق ااية املها اريية جلمي اات طلب ااة
التعلا ااي العا ااال بغ ا ا النظا اار ع ا ا ختهها اااا  .ها ااذا اإلضا ااافة إىل التعما ااة
والتره ااص يف دراس ااة الثقاف ااة اإلس ااالمية ممي اات فروعه ااا م ا فق ااه وح ااديم
وتفسااري وأهااو و ريهااا مااا ع إك ا م ا تااوفري مااا يلاازم م ا علماااء وجمتهاادي
ات وفقهاء و اريه حا يبقا اإلساالم وحادث
وم ادت ومفكري وم
ُ
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حي ااً يف األمااة تطبإقااه و ااافة عليااه و ملااه إىل الناااس كاف اة اجلهاااد .ااا
« : صـنفانُمــنُالنــاسُإذاُصــلحاُصـلحُالنــاسُوإذاُفســداُفســدُالنــاسُ:
ُعـ ـ َنُ
العلم ــاءُواألمـ ـراء» رواث أب ااو نع ااي يف احللي ااة .و ااا « : الُتَ ْسـ ـَُل َوع َ
ُشـرارُالْعلَم َ
الُأَالُإَ َّنُ َش ـ َّر َّ َ
َّ
ُع َن ْ
ـاءُ
ُاخلَ َْريُيَـقوهلَـاُثَـال ََُُّّقَ ـ َ
اسَُل َوع َ
ُو ْ
َ
الش َر َ
ُالش ـ َر َ
ُاخلَ َري َ
ُخيَارُالْعلَ َم َُاء» (رواث الدارمي يف كتاب املقدماة) فاال بُاد ما
َوإَ َّنُ َخ ْيـ َر ْ ْ

االهتمام يف إجياد خيار العلماء.

 -2إجياد الطوا القادرت عل خدمة مهاح األمة احليوية والطوا
القادرت عل وضت اخلط ريبة املدى وبعيدت املدى (االسااتيجية).
واملهاح احليوية هي املهاح الق يهدد فقداهنا حيات األمة كاجلي القوي
القادر عل محاية األمة والدفاع ع مهاحلها والقادر عل مبادأت الكفار
القتا حلمل رسالة اإلسالم إليه  .وم مهاح األمة احليوية توفر
احلاجات ال رورية كاملياث والغذاء واملساك واألم والرعاية الهحية.
فالتعلي العال مطلوب منه أن يوجد الباحث املؤهل علمياً وفعلياً البتكار
الوسائل واألساليحب املتطورت يف جماالت الزراعة واملياث واألم و ريها م
املهاح احليوية ما عك األمة م االستمرار يف امتالر مام أمرها بوعيها
ثري الدو الكافرت بسبحب
واكتفائها الذايت وذل لتجنُحب و وعها
أية مهلحة ا تعاىلُُ ُ ُ ُ ُ ُ   :
 -  النساء.
ومطلوب م التعلي العال أي ا أن يوجد الطوا السياسية والعلمية
ُ
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املؤهلااة والقااادرت عل ا تقااد الدراسااات واال ااحااات اخلاهااة برعايااة مهاااح
األمة احليوية واخلاهاة بوضات اخلطا بعيادت املادى (االساااتيجية) الاق تلازم
دولة اخلالفة خلدمة هذث املهاح.
ااات وفقهاااء وأطباااء
 -3إعااداد الطاوا الال مااة لرعايااة ااؤون األمااة ما
ومهندس ا ومعلم ا ومامج ا وإداري ا وحماسااب ويفرض ا و ااريه  .فكمااا
أن الدولة ملزماة حساان تطبياة أحكاام اإلساالم يف املعاامالت والعقاوات
فهااي أي ااا ملزمااة بت ا م مااا تاجااه األمااة يف معا ااها م ا طاار ومشا ع
ااف
ُم
وماادارس و ريهااا .ودراسااة هااذث الترههااات فاارض علا الكفايااة يف األمااة
عل الدولة أن توجد ما رققه عل الوجه الشرعي.

ُُ-2أنواعُالتعليمُالعايلُ
للتعلي العال نوعان رئيسان:
أوال -تعل ا ا ااي التل إق ا ا ااي (حي ا ا اام يزي ا ا ااد في ا ا ااه التل إق ا ا ااي علا ا ا ا البح ا ا اام) :وه ا ا ااو
التعل ا ا ااي امل ا ا اانظ ما ا ا ا خ ا ا ااال من ا ا اااه وحماضا ا ا ارات وج ا ا ااداو دراس ا ا ااية يف
كلي ا ا ااات وجامع ا ا ااات تق ا ا ااوم ب ا ا ااذل  .ويُف ا ا ااي ه ا ا ااذا التعل ا ا ااي إىل حه ا ا ااو
الطالا ا ا ااحب عل ا ا ا ا ا ا ا ااهادت اإلجا ا ا ااا ت األوىل س ا ا ا اواء كا ا ا ااان تعليما ا ا ااه تقنيا ا ا ااا أم
وظيفي ا ا ا ااا واملس ا ا ا اامات الي ا ا ا ااوم ا ا ا ااهادت اال ا ا ا اادبلوما أو يف ا ا ا ااي إىل ا ا ا ااهادت
ااإلج ا ا ا ا ا ا ا ااا ت الثاني ا ا ا ا ا ا ا ااةا واملس ا ا ا ا ا ا ا اامات الي ا ا ا ا ا ا ا ااوم درج ا ا ا ا ا ا ا ااة االليس ا ا ا ا ا ا ا ااانسا أو
االبكالوريوسا يف موضوع مع م إحدى الكليات اجلامعية.
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نيا -التعل البحثي :وهو التعلي الذي يلي تعلي التل إقي ويزيد فيه
البحم عل التلقي .وفيه يتعل الطالحب اإلبداع يف البحم العلمي
ويترهص يف فرع مع م فروع الثقافة أو العلوم فيقوم فيه األحباث
الد يقة واملترههة حبيم يهل إىل فكرت جديدت أو اخااع جديد ري
مسبوم  .ويف ي هذا النوع م التعلي إىل حهو الطالحب عل هادت
ااإلجا ت العالمية األوىلا أو ما يسم اليوم هادت ااملاجستريا مث
يُف ي بعد ذل إىل هادت ااإلجا ت العالمية الثانيةا يف مبحم م
مباحم الثقافة أو العلوم أو ما يعرف ا،ن بشهادت االدكتوراثا.

ُُُ-3مؤسساتُالتعليمُالعايلُ
لتحقيااة أهااداف التعلااي العااال تقااوم الدولااة نشاااء مؤسسااات تتااوىل
قية هذث األهداف .هذث املؤسسات هي:
 .1املعاهد التقنية.
 .2املعاهد الوظيفية.
 .3اجلامعات.
 .4مراكز البحم والتطوير.
 .5املعاهد العسكرية.
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ُُُ1-3املعاهدُالتقنيةُ:

ومهما ااة ها ااذث املعاها ااد إعا ااداد ط ا اوا فنيا ااة مترهها ااة التقنيا ااات احلديثا ااة
كتهااليا األجهاازت اإللكاونيااة مثاال أجهاازت االتهاااالت والكمبيااوتر و ريهااا
م ا امله ا الااق رتاااع تعلمهااا إىل معااارف وعلااوم أكثاار عمقااا م ا متطلبااات
احلرف البسيطة .ويشاا يف الطالاحب الرا احب يف االلتحاا اذث املعاهاد أن
يكون د أهن املرحلة املدرسية الثالثة (أي أهن ساتا وثالثا دورت مدرساية)
سواء اجتا االمتحان العام للمراحال املدرساية أم م جيتازث .ويقارر أهال اخلاربت
الدورات املدرسية واملدت الال ماة لكال مهناة يف هاذث املعاهاد كماا يقارر أهال
اخلااربت امل اواد الااق يعف ا منهااا الطالااحب إن كااان ااد أهن ا الفاارع الهااناعي يف
املرحلااة املدرسااية الثالثااة .ورهاال الطالااحب يف هنايااة فااات دراسااته علا ااهادت
ااإلجا ت األوىلا يف الفرع الذي درسه.
وم هذث املعاهد معاهد الزراعة والق تتبت دائرت الزراعاة التنساية مات
دائاارت التعلااي يف الدولااة .وختهااص لألمااور الزراعيااة الااق ال تاااع إىل دراسااة
جامعية وتقوم هذث املعاهد عاداد الطاوا املؤهلاة للعمال يف الزراعاة عملياا
مث اال فن ااون ال ااري وتنظ ااي راع ااة احلب ااوب واأل ااجار مث رعايته ااا التس ااميد
والتقل ااي والتطع ااي و ااريث ومث اال تربي ااة احليا اواانت كاملا ااية والطي ااور ومث اال
تهنيت املنتجاات النباتياة واحليوانياة .ورادد أهال اخلاربت املاواد الاق يعفا منهاا
الطالحب إن كان د أهن الفرع الزراعي يف املرحلة املدرسية الثالثة.
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ُُُ2-3املعاهدُالوظيفيةُ:

ومهمااة هااذث املعاهااد إعااداد الط اوا املؤهلااة للقيااام باابع الوظااائ الااق ال
رتاع العمل فيها إىل التحا الطالحب اجلامعاة .ويشاا فايم يادخل هاذث
املعاهد أن يكون د اجتا عل األ ل االمتحان العام للمراحل املدرساية.
ويقرر أهل اخلربت رو التحا الطالحب يف كل نوع ما هاذث املعاهاد كماا
رااددون امل اواد الااق تاُادرس يف كاال فاارع منهااا والفااات الزمنيااة الال مااة لت هياال
الطالحب يف كل م هذث املعاهد .ورهل الطالحب يف هناية فات دراساته علا
هادت اإلجا ت األوىل يف الفرع الذي درسه.
فما هااذث املعاهااد معاهااد إعااداد املمرض ا وامله ا الطبيااة املساااعدت
مث اال فنيإااي األ ااعة وفني ااي املرت اربات وفني ااي األس اانان .ومنه ااا معاه ااد امله ا
املالية واإلدارية البسيطة والاق تلازم إلدارت الشاركات الهاغريت وتاول األعماا
احملاس اابية اخلاه ااة ااا وال يل اازم دراس ااتها االلتح ااا اجلامع ااة مث اال مسا ا
الدفاتر والهنادية املالية وحساات الزكات.
وم هذث املعاهد معاهد إعداد املعلما املاؤهل للعمال يف املراحال
املدرسااية املرتلفااة والااق تقااوم أي ااا عااداد الاادورات اخلاهااة للااذي ير بااون
يف العمل يف جما التدريس م خرجيي اجلامعات.
وتنتشر املعاهد يف والايت الدولة وتتنوع حسحب حاجاات الاوالايت.
ف ااالوالايت البحري ااة م ااثال ت ا ا معاه ااد للح اارف البحري ااة كه اايد األ ااار
وإهااالح السااف وإدارت امل اوانل بينمااا ت ا الااوالايت الااق تشااتهر الزراعااة
معاهد راعية وهكذا.
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ُُُ3-3اجلامعاتُ:

ر ا ية للطالااحب الااذي اجتااا ااالمتحااان العااام للمراحاال املدرساايةا أن
يتق ا اادم بطل ا ااحب لاللتح ا ااا مامع ا ااات الدول ا ااة .وتس ا ااتقبل اجلامع ا ااات الطلب ا ااة
الناجاح ا م ارت يف الس انة .ويع اتمد القبااو يف ختهااص مع ا عل ا األمااور
التالية:
 -1املعد العام لعالمات الطالحب يف ااالمتحان العام للمراحل
املدرسيةا.
 -2نوعية الفرع الذي ختهص فيه الطالحب يف املرحلة املدرسية الثالثة
ثقافياً كان أم علمياً أم جتارايً.
 -3عالم ااة الطال ااحب يف ما اواد معين ااة يف االمتح ااان الع ااام تتعل ااة الف اارع
الذي ينوي الترهص فيه .فطالحب كلية الفقه والعلوم الشرعية ماثال جياحب
أن يكون حاهال عل عالمات عالية يف مواد الثقافة اإلسالمية ومواد اللغة
العربي ااة والطال ااحب ال ااذي ين ااوي دراس ااة الندس ااة جي ااحب أن يك ااون متفو ااا يف
مباحاام الرايضاايات والفيازايء وطالااحب العلااوم الطبيااة جيااحب أن يكااون متفو ااا
يف مباحم علوم احليات والكيمياء وهكاذا .ورادد أهال اخلاربت املاواد املتعلقاة
بكل ختهص م ختههات اجلامعة ومعد العالمة يف كل منها.
وت اجلامعة عدت كليات مثل:
 كلي ااة الثقاف ااة اإلس ااالمية وعلومه ااا :كالتفس ااري والفق ااه واالجته ااادوالق اء والعلوم الشرعية.
 كلية اللغة العربية وعلومها.ُ
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 كلية العلوم الندسية :كالندسة املدنية وامليكانيكيةوالكهرائية واإللكاونية وهندسة االتهاالت وهندسة الطريان
وهندسة الكمبيوتر و ريها.
 كلية علوم الكمبيوتر :كالربجمة ونظ املعلومات وهندسةالربجميات.
 كلية العلوم :كالرايضيات والكيمياء والفيازايء والكمبياوتر والفلاواجلغرافيا واجليولوجيا و ريها.
 كليااة العلااوم الطبيااة :كالطااحب والتم ارياألسنان والهيدلة.

والتحالياال الطبيااة وطااحب

 كليااة العلااوم الزراعيااة :كااالعلوم الزراعيااة النباتيااة والعلااوم احليوانيااةوتربي ا ااة املوا ا ااي وال ا اادواج وحف ا ااة األ ذي ا ااة واألما ا اراض الزراعي ا ااة
واحليوانية.
 كلية العالاوم املالية واإلدارية :كاحملاسبة وعلوم اال تهادوالتجارت.
دم حسحب احلاجة.
و د تُ م
ستحد ُ
ث كليات أخرى أو تُ م

ُُُ4-3مراكزُالدراساتُوالبحوثُ:

ومهما ااة ها ااذث املراكا ااز ها ااي عما اال األحبا اااث املترهها ااة والد يقا ااة يف
خمتل اجملاالت الثقافية والعلمية .ففي اجملااالت الثقافياة تُساه يف الوهاو
ُ
63

إىل أفك ااار عميق ااة سا اواء يف وض اات اخلطا ا بعي اادت امل اادى (االسا اااتيجيات)
واألساليحب يف محل الادعوت عا طرياة السافارات واملفاوضاات أم يف الفقاه
واالجتهاااد وعلااوم اللغااة و ريهااا .ويف اجملاااالت العلميااة تعماال عل ا اخ اااع
وسااائل وأساااليحب جدياادت يف اجملاااالت التطبيقيااة كالهااناعات وعلااوم الااذرت
والف اء و ريها ما يتطلحب عمقا وختهها يف البحم.
وم هذث املراكز ما هو اتبات للجامعاات ومنهاا ماا هاو مساتقل يتبات
إدارت التعل ااي مبا اارت .ويعم اال يف ه ااذث املراك ااز العلم اااء وأس اااتذت اجلامع ااات
وبع ا الطلبااة املتمي ازي الااذي يُظهاارون أثناااء دراسااته اجلامعيااة اادرت عل ا
البحم واالخااع والتطوير.

ُُ5-3مراكزُومعاهدُاألحباثُالعسكُريةُ:

ومهمتها ا ااا إعا ا ااداد القا ا ااادت العسا ا ااكري وتطا ا ااوير وسا ا ااائل وأسا ا اااليحب
عسااكرية لتحقيااة إرهاااب أعااداء هللا وأعااداء املساالم  .وتتباات هااذث املعاهااد
واملراكز أمري اجلهاد.

ُُ-4إجازاتُوشهاداتُالتعليمُالعايلُ:
ُ -1عنا م اجتا التعلي العال يف املعاهد املهنية التقنياة اهادت تُسام
ااإلجا ت األوىلا يف االتهاالت أو يف الكمبيوتر أو يف...
ُ -2عاانا ما اجتااا التعلااي العااال يف معهااد ما املعاهااد الوظيفيااة ااهادت
تُسم ااإلجا ت األوىلا يف التعلي أو يف التمري أو يف...
ُ -3عاانا م ا اجتااا التعلااي العااال التلقااي يف كليااة م ا كليااات اجلامعااة
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ا ااهادت تسا اام ااإلجا ااا ت الثانيا ااةا وها ااي م ا ااا يعا اااد حاليا ااا درجا ااة
البكالوريوس أو الليسانس.
ُ -4عنا م اجتا املرحلة األوىل يف التعلي البحثي هادت تسم
ااإلجا ت العاملية األوىلا وهي ما يعاد درجة ااملاجستريا حاليا.
ُ -5عنا م اجتا املرحلة الثانية يف التعلي البحثي هادت تسم
ااإلجا ت العاملية الثانيةا وهي ما يعاد درجة االدكتوراثا حاليا.
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املالحة:

جدو يب تو يت أعمار الطالب عل الدورات املدرسية .ويظهر
اجلدو مح إديْ يقت معظ الطلبة بينهما .األو عثل طالبا يدرس الدورات
الس والثالث بنجاح دون أخذ أية إجا ت خال دراسته (عثإل يف اجلدو
ربت أسود) والتال فإن الطالحب ينهي املرحلة املدرسية يف  9سنوات
وهي أ ل فات منية إلهناء املراحل املدرسية الثالث .واحلد ا،خر عثل طالبا
أيخذ دورت دراسية كإجا ت كل عام (عثل يف اجلدو ربت رمادي) وينجا
يف الدورات كلها والتال فهو ينهي املرحلة املدرسية يف  12سنة هجرية.
وما ب هذي احلدي يقت معظ الطلبة (عثل ذل املربعات املرططة
ُطراي).
أما الطلبة الذي ال يستطيعون إهناء املرحلة املدرسية يف اثنق عشرت
سنة لسبحب م األسباب كاملرض أو الرسوب املتكرر أو ري ذل
فيسما ل البقاء يف املدرسة ح يبلغوا العشري م عمره  .ويشمل
العمود األخري يف اجلدو (م  20 – 17سنة) هذث احلالة.
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