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 شكر وعرفان

، صاحب الفضل والنعم، حمداً تاماً طيباً، كما ينبغي الحمد هللا ولي الصالحين
 أحمده على نعمائه التي ال تعد وال تُحصى، وأصلي ،لجالل وجهه، وعظيم سلطانه

  وبعد؛–مد صلّى اهللا عليه وسلّم  مح–وأسلم على الرسول األكرم 

اهللا علي م بجزيل الشكر بعد أن منم لي  بإتمام هذه الرسالة، فإني أتقدلكل من قد
شفاها _ المساعدة والعون، ولو بكلمة تشجيع طيبة، وأخص بالذكر والدتي الغالية 

وإخواني وأخواتي الكرام، وخاصة أختي مكرم المحبة للعلم والتعليم، التي _ اهللا
المية، وما زالت تشجعني لطلب شجعتني من البداية لدراسة ماجستير الدراسات اإلس

 بالتعليم، ثم أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل الدكتور انشغاليالعلم، بالرغم من 
والشكر الجزيل أيضا للدكتور  أحمد فواقه لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة،

 والمناقش الداخلي الدكتور محمد سليم للرسالة،جمال أبو مرق المناقش الخارجي 
 كما وأخص بالذكر الدكتور تيسير عبد المناقشة،حمد علي إلرشاداتهم الطيبة عند م

 وجزاه اهللا خيراً، كما أتقدم  العلمي،اهللا الذي تقدم بإرشادات جليلة أثرت هذا البحث 
 .بالشكر لألخت فايزة صيام التي ساعدتني على ترتيب الرسالة

عميد الدراسات العليا، ومنسقي ثم الشكر لجامعة القدس، ولكل العاملين فيها، و
 . برامج ماجستير الدراسات اإلسالمية، والمعلمين في الجامعة بجميع كلّياتها

 السيدة سوزان ،وال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان لمديرة مدرسة إناث شعفاط
لما منحتني من دعم وتشجيع إلتمام الرسالة، وكذلك زميالتي في العمل في الخطيب 
 . اث شعفاط، األخوات سلوى الحلواني، وعبير دعيسمدرسة إن

إلى كل هؤالء أتقدم بالشكر والعرفان، وأسأل اهللا العلي القدير أن يجزيهم عني 
 . خير الجزاء ، وأن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم 
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 الملخص

، ثـم   بحثت هذه الدراسة مفهوم التعليم الشرعي وأهدافه ومصـادرة وأنواعـه          
م وحتى 1948 التعليم الشرعي في الخليل ونابلس نموذجاً ابتداء من عام         تطرقت إلى 

 ثم التعرف على مؤسسات التعليم الشرعي في الخليل ونابلس مع بيان            م،2009عام  
 . أهمية ودور مؤسسات التعليم الشرعي في هاتين المدينتين

 الشرعي،م    وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها اختصت بالدراسة حول التعلي         
وإن كانت هناك مؤلفات كثيرة تطرقت إلى التعليم الشرعي بمسميات عديدة ولكـن             

 ثُم خصصت مؤسسات التعليم الشـرعي فـي الخليـل       وصريح،ليس بشكل مفصل    
 وهذه هي الدراسة األولى لمؤسسات التعليم الشرعي في مـدينتي           بالدراسة،ونابلس  
    .المدينتينسابقة لهاتين  ولم تتطرق دراسات ونابلس،الخليل 

تم التعرف فيه على مفهوم التعليم      : قسم: ني واشتملت الرسالة على قسمين رئيس    
، ثم التعـرف    الشرعي بمسمياته العديدة عند العلماء التربويين القدماء والمعاصرين       

 في  تم فيه بحث مؤسسات التعليم الشرعي     : ، والثاني على أنواعه وأهدافه ومصادرة   
       م وحتى  1948 من عام    مدينتي الخليل ونابلس من جامعات ومدارس ومراكز ابتداء

، حيث قامت الباحثة بزيـارة مؤسسـات        ، وذلك بأسلوب البحث الكيفي    م2007عام  
، وأجرت مقابالت مع القائمين على هـذه        التعليم الشرعي في مدينتي الخليل ونابلس     

، وما يطمحـون    فيما يخص هذه المراكز   ، وطرحت عليهم بعض األسئلة      المؤسسات
، ثم قامت بتحليل مضمون النشرات والمجالت التي تصدر عن تلك المؤسسات،            إليه

كما اطلعت على مواقع تلك المؤسسات في اإلنترنت للوصول إلى فكرة شاملة عـن              
 .  كل مركز من هذه المراكز

ثرة في تربية النفوس،     الدراسة بيان أهمية التعليم الشرعي وأ      مبررات هذه ومن  
وتطوير المجتمع أخالقياً وسلوكيٍا ودينياً، وبيان ترادف مصطلحي التعليم الشـرعي           
والتربية اإلسالمية، حيث أن معظم المؤلفات التي تحدثت حول التعليم الشرعي كانت       
تحمل اسم التربية اإلسالمية، ثم بيان الصفات الواجب توافرها فـي معلـم العلـوم               

  .الشرعيةوالدارس للعلوم الشرعية، 
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ومن أهمية هذه الدراسة بيان مفهوم التعليم الشـرعي عنـد العلمـاء القـدماء               
 ومقارنة مفهوم التعليم الشرعي مـع المسـميات األخـرى للتعلـيم             والمعاصرين،

 وأهـداف التعلـيم الشـرعي       الشـرعية،  ثم بيان صفات المتعلم للعلـوم        الشرعي،
 ثـم   الجيـل، بنـاء   ت التعليم الشرعي ودورها في      ؤسسا ثم استعراض م   ومصادره،

 وسـبل   أهـدافها، تخصيص مؤسسات التعليم الشرعي في الخليل ونـابلس وبيـان           
 .بهاالنهوض 

 وحـث القـادرين     الشرعي،اهتمام اإلسالم بالعلم    ومن أهم نتائج الدراسة بيان      
ن هما؛ كلية الشريعة    بوجود منارتي علم بارزتي    وتحظى مدينتي الخليل ونابلس      .عليه

من  إضافة إلى وجود عدد كبير     ،النجاح وكلية الشريعة في جامعة      خليل،الفي جامعة   
؛ مما يدل على اإلقبال المتزايد على تعلـم العلـوم           المدارس ودور القرآن   و المساجد

الشرعية في السنوات األخيرة أكثر مما كان عليه األمر في الماضـي فـي هـاتين                
  .المدينتين

أما أهم التوصيات فهي حثّ القائمين والمسؤولين على إعطاء مؤسسات التعليم           
 بهـا،  ودعم العـاملين  ودعمها،الشرعي المكانة الالئقة به، وتطوير هذه المؤسسات      

 بعيد  ومتحضر،وإعطائهم المهارات الكافية لتكون هذه المؤسسات على مستوى عاٍل          
 وإعطاء الفرص الكافية    المؤسسات، بخريجي هذه    واالهتمام .التقليديةعن األساليب   

 لهم في أي مجال يحتاجون إليه
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Abstract 
 
In this study I researched the meaning and conception of Islamic 
law education and its aims, sources and types, then I brought up 
the Islamic law education in Hebron and Nablus as a model and 
example starting from the year 1948 to 2009, and then introduced 
the Islamic law education institutes in Hebron and Nablus also by 
showing the importance and role of them in these two cities. 
 
The importance of this research lies in being specialized in the 
conception of the Islamic law education, even thought the Islamic 
law education, in many features and characteristic but 
unfortunately not it wasn’t detailed and was unclear. I then also 
specify Islamic law education in Nablus and Hebron in this field. 
mentioning that this is the first study and research for Islamic law 
education in Nablus and Hebron for it was never studied and 
research about in these two cities before. 
 
This thesis contain two main sections: 
First: knowing and introducing the meaning Islamic studies with 
its numerous characters by old and contemporary knowledge 
teachers and scientist, then introduced its type goals and sources. 
The second section: included a research about the institute of 
Islamic studies in Hebron and Nablus from different university, 
schools, offices, starting from year 1948 to 2007, by the qualities 
style research in which the researcher visited these institutes for 
Islamic law education that wear located there, and interviewed the 
people in charge there. Also asked them question about there 
institutes and what they aimed for and their ambitions for these 
institutes. The researcher canalized the contents of the magazine 
and brochures released by these institutes, also locked at hensire 
idea about these institute. 
 
Showing the importance of Islamic law education and its 
influence in education ones soul and spirit, and developing the 
society, morally, behaviorally, and religiously, and showing that 
Islamic law education (sharia studies ) and Islamic studies have 
the same meaning. in which most of the books that talked about 
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the Islamic law education bearded the name and was under the 
title of Islamic studies. Then the researcher also showed the pages 
that should be available in the educator and teacher and student of 
the Islamic studies. 
The importance of this research was to show the comprehensible 
of the education of Islamic laws, by the old and knowledgeable 
contemporary teachers. And to compare the sharia education. 
Then explained the quality features and attributes of the student 
and the aims and goals of the Islamic law education and its 
sources. It also included a consideration and its sources. It the 
institutes of Islamic law education in Nablus and Hebron and how 
to improve them. 
 
The most important issue that the study result is following : 
it shows clearly that Islam was interested in Islamic studies , 
and encouraged people to study it. 
Hebron and Nabuls are considered as two great beacons in this 
field because they contain two college which are the college of 
alsharia in Hebron and the college of alsharia in Nabuls . 
These are also a great many mosques , schools and quran 
house. 
This indicates that people strongly want to learn Islamic 
studies . 
These days recently , more then they had even before in these 
two cities . 

 
One of the most I recommend is to urge the people incharge to 
find suitable places and the right locations for support and enough 
skills, experts, and proficiency in order to be in a high level, for 
from counterfeiting methods.  
Also to take care of the graduates of these institutes and to give 
them enough chances in the fields they need. 
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ة البحثـخط  

 وتمهيد وخمسة فصول وكل فصل فيه مباحث ومطالبيتضمن هذا الموضوع مقدمة 
 .وخاتمة

 :والمقدمة وفيها
 .مشكلة الدراسة -
 .أسئلة الدراسة -
 .أسباب اختيار الموضوع -

 .الدراسةأهداف  -
 . ية الدراسةمنهج -
  .الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث -

  
 :ثالثة مباحث وفيه :الفصل األول

  .مكانة العلم والحث عليه: المبحث األول
   .تعريف عام بمدينتي الخليل ونابلس: المبحث الثاني
 .نشأة وتطور التعليم الشرعي في الخليل ونابلس: المبحث الثالث
 .نشأة التعليم الشرعي في الخليل ونابلس أسباب : المبحث الرابع 

 .مفهوم التعليم الشرعي عند العلماء:  المبحث الخامس
  

  :وفيه أربعة مباحث: الفصل الثاني
التربيـة اإلسـالمية، التعلـيم     (آراء الباحثين فـي مصـطلحي       : المبحث األول 

 ).الشرعي
 .ميزات معلِّم التعليم الشرعي: المبحث الثاني

 .مصادر التعليم الشرعي: ث الثالثالمبح
 .أهداف التعليم الشرعي: المبحث الرابع
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، وفيه ستة أهداف تدريس العلوم الشرعية في المؤسسات التعليمية: الفصل الثالث

 :مباحث
 .داف تدريس القرآن الكريمأه: المبحث األول
 .األهداف الخاصة بتدريس التفسير: المبحث الثاني
 .داف تدريس الحديث الشريفأه: المبحث الثالث
 .أهداف تدريس الفقه اإلسالمي: المبحث الرابع

 .)العقيدة(أهداف تدريس التوحيد : المبحث الخامس
 .أهداف تدريس السيرة والشخصيات: سالمبحث الساد

  
أربعة وفيه : المؤسسات التربوية ودورها في التعليم الشرعي: الفصل الرابع

 :مباحث
 تيب ودورها في التعليم الشرعيالكتا: المبحث األول

 .المدارس ودورها في التعليم الشرعي: ثانيالمبحث ال
 . الشرعيالمساجد ودورها في التعليم: لثالمبحث الثا

  .الشرعي الجامعات ودورها في التعليم :رابعالالمبحث 
  

: المؤسسات ومراكز التعليم الشرعي في مدينتي الخليل ونابلس: الفصل الخامس
 :تة مباحثوفيه س

 .)جامعة الخليل(كلية الشريعة : المبحث األول
 .مدارس التعليم الشرعي في مدينة الخليل: المبحث الثاني
 .دور ومراكز تحفيظ القرآن في مدينة الخليل: المبحث الثالث
 .)نابلس(كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية : المبحث الرابع

 . في مدينة نابلسمدارس العلم الشرعي: المبحث الخامس
 .مراكز تعليم وتحفيظ القرآن في مدينة نابلس: المبحث السادس
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 :وفيه أربع مباحث: التوصيات النتائج و:الفصل السادس

 .معلم العلوم الشرعيةخاصة بتوصيات : المبحث األول
 .توصيات خاصة بطلبة العلم الشرعي: المبحث الثاني
 .لتعليم الشرعيتوصيات خاصة بمنهاج ا: المبحث الثالث
 .توصيات خاصة بالقائمين على مؤسسات التعليم الشرعي: المبحث الرابع

 
 

 .الخاتمة وفيها نتائج البحث
 :الفهارس العلمية ومنها

 فهرس اآليات
 فهرس األحاديث
 فهرس األماكن
 فهرس األعالم

 فهرس المصادر والمراجع
 فهرس المحتويات
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 :المقدمة 
 ..الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد 

م على  ت األخرى بميزة وجوب العلم والتعلّ     رساال دون غيره من ال    اإلسالم انفردفقد  
ـ         النوافل؛ فالعلم ليس نافلة من      ؛المسلمين ، هبل هو فرض يجب على المؤمن القيام بأدائ

يث الكم والكيف، إالّ أنه يبقى واجباً ال يعذر وال          وإن اختلفت صور هذا الواجب من ح      
 .  مسلمهيعفى من

 فهي أسـاس  ؛ االهتماموالعلوم الشرعية قد أخذت الحظوة األولى والكبرى من هذا   
 وما أمر به اهللا وما  اإلسالمية والفرد المسلم، ألنها العلم ب     اإلسالمصياغة شخصية األمة    

 الذي هدف اهللا منه إقامة حياة إنسانية راقية، لذلك    نهى عنه، وهو العلم بالدستور الكامل     
 بالغاً بهذه العلوم، وبيان أصـناف      اهتماماًلى العلماء والفقهاء والمفكرون والتربويون      وَأ

تـب التـي مـألت      العلوم الشرعية وأنواعها وأهدافها ومصادرها، وأخذوا يؤلفون الك       
ذي شرف اهللا به ة في هذا الشرف ال  إيماناً منهم بضرورة المشارك    والمكتبات؛الجامعات  

  .هذا العلم وأهله
، وخاصـة بالدنـا      يجد أنه يعيش حياة مادية متسلطة      نااتوالناظر في أحوال مجتمع   

ا تمر به من ظرف استعماري واستيطاني خطير، فاألطماع فيهـا كثيـرة،             مِل،  فلسطين
قافـات متعـددة    ها معرضة للغزو الثقافي مـن ث      نوالصراع عليها مرير، إضافة إلى أ     

 األرض المباركة المقدسة، وهذه الثقافات تنازع       هاجتمعت كلها لتحكم السيطرة على هذ     
موضـوع   أن تـدرس  ارتأت الباحثـة العلم الشرعي بشكل مباشر وغير مباشر، لذلك       

ل المشاكل المستعصية التي يواجههـا       في ح   جداً  كبيرٍ دوٍرمن   لما له    ؛الشرعيالتعليم  
لى أن يسمو بنا إلى     من جهة، وقادر ع   صله  ة لهذا الدين الموثوق بأ    فهو دراس ،  المجتمع

و الذي سـِلم مـن    ه هي وحد اإلسالموالعلم  .  والمادي من جهة أخرى    الكمال الروحاني 
 .وثبتت مصادره  وكملت مبادؤه،ه، ووضحت معالمالتغيير والتحريف

ـ           اإلسالمو  انية رفيعـة   هو الدستور الكامل والمنهج الذي استهدف إقامة حيـاة إنس
 .يتحرر فيها العقل وتستقل فيها اإلرادة

 وذلك لوجود   ؛يف بالعلوم الشرعية وافراً   رن التش وكان حظ مدينتي الخليل ونابلس م     
كلية الشريعة في جامعـة  (و) كلية الشريعة في جامعة الخليل   (منارتي علم بارزتين هما     



 2

لمين عئمة مساجد وم أاظ و  ووع  تخرج منهما علماء وفقهاء     هاتان الكليتان اللتان   ،)النجاح
 فلسطين بإشعاعات من نور العلم والوعي الديني، إلى جانب المؤسسات التعليمية            اومأل

ظامية من مساجد ومدارس ومراكز تحفيظ القرآن وجمعيات        ناألخرى النظامية وغير ال   
 . وغيرها

ن القـدماء  لذلك اتجهت الدراسة إلى بيان مفهوم التعليم الشرعي عند علماء المسلمي          
والمصـطلحات   الشـرعي،  ثم بيان آراء الباحثين في مصطلحي التعليم         والمعاصرين،

ومسؤوليات معلمي العلوم    ثم تطرقت الدراسة إلى واجبات       اإلسالمية،األخرى كالتربية   
 عام، وأهداف التعليم الشرعي بشكل      الشرعي، ومن ثمّ  بيان مصادر التعليم        الشرعية،

  .مفصلكل ثم أهداف كل علم بش
 خـاص،  ونابلس بشكل مؤسسات التعليم الشرعي في الخليل      ثم خصصت الدراسة    

 . لكونهما مدينتين حظيتا بوفرة مؤسسات التعليم الشرعي فيهما
 

  :الدراسةخلفية 
وتعـرض نموذجـاً   ، تعلق بأهمية دراسة التعليم الشرعيبما أن موضوع الدراسة ت    

 لدى الجميـع أن      وبما أنه أصبح معروفاً    ،نابلسفي الخليل و  لمؤسسات التعليم الشرعي    
سـواء  ( بتطوير العلوم بين الحين واآلخر ضرورة بسبب المتغيرات العديـدة            االهتمام

 السـريع فـي وسـائل    أو نتيجة للتقدم الحضاري اجتماعيةأكانت متغيرات سياسية أو     
حقيق التقدم في    لت والسعي واقع التعليم الشرعي،     فكان ال بد من التعرف على     ) التدريس

 وأهميـة   المؤسسـات ه  تجهيزات المؤسسات التعليمية، وبيان الظروف المحيطة بهـذ       
 على تاريخ ونشأة التعليم الشرعي فـي مـدينتي          ف، والتعر النهوض بالتعليم الشرعي  

  .ونابلسالخليل 
 

  :الدراسةأهداف 
 : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها

، مسمياته المختلفة في كتب التربيـة     هوم التعليم الشرعي ب   التركيز على بيان مف    -1
 . والمقارنة بين هذا المفهوم والمفاهيم األخرى
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 .والخاصةوأهدافها العامة ، بيان أنواع العلوم الشرعية -2

 . على مؤسسات التعليم الشرعي قديماً وحديثاالتعرف  -3
   .المجتمع ودورها في ونابلس،إبراز مؤسسات التعليم الشرعي في الخليل  -4

أن تظهر مؤسسات التعلـيم  ، وكانت تود الباحثة بعد الدراسة العميقة والبحث الشاق    
 منها مـا كـان      :كثير لكن ذلك لم يتسنى لها ألسباب        شاملة؛الشرعي بصورة مشرقة    

راجعاً إلى تقصير من المسؤولين والقائمين على هذه المؤسسات وعدم إدراكهم لعظـم             
 التحـديات   ويعذرون فيه بسبب  ،  ومنها ما كان رغماً عنهم    ،   بها المهمة التي شرفهم اهللا   

وهذا ظهر جلياً في تحفظهم مـن  ،  والصعوبات التي تواجههم في ظل ظروف اإلحتالل      
بالرغم من أن الباحثة قد أظهرت لهم       ،  إعطاء معلومات حول مؤسسات التعليم الشرعي     

ـ           ى أن جمـع المعلومـات      كتاب تيسير مهمة موقع من عمادة الدراسات العليا يدل عل
  .بحتلغرض علمي 

 
 :أسئلة الدراسة

  وما مصادره؟؟هأهدافمفهوم التعليم الشرعي، وما  ما -1
  أهداف كل نوع ؟وما، أنواع العلوم الشرعية ما -2

 ؟   العلوم الشرعيةالصفات الواجب توافرها في معلم  وما -3
  الخليل ونابلس؟  مدينتيمؤسسات التعليم الشرعي في ما -4
 الخليل ونابلس؟  مدينتيفي ليم الشرعي مؤسسات التعخصائص ما -5

 هذه   كل موضوع من   وتأتي اإلجابة على هذه األسئلة بعد تخصيص فصل يبحث في         
 .  الموضوعات على حدة 

 
 :الدراسةمسوغات 

 الدراسة أهمية الموضوع وقلـة الدراسـات   هالدافع األول والرئيسي الختيار هذ   •
 .صريح بشكل هالمقدمة في

 . الذي ينبغي أن يكونهك البعض ألهداف التعليم الشرعي على الوجعدم إدرا •
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تركيز بعض المعلمين على حشو أذهان المتعلمين بمعلومات مدونة في الكتـب             •
 .المقررة من فقه وحديث وتفسير دون ربط ذلك بالواقع

 اإلدراك التام أن التعليم الشرعي ليس      عالموضوع، م في كتابة هذا    رغبة الباحثة    •
 هو أمر خطير يحتاج إلى تضافر الجهود والعوامل المؤثرة          وإنما السهل،   باألمر

 .في التربية
،  والمسلمين بالنفع قدر المستطاع    اإلسالمفي كتابة بحث يعود على       رغبة الباحثة  •

  العلـم الشـرعي  ة إلى حملر فيه أصابع االتهاماشالسيما في هذا العصر الذي تُ  
 . باإلرهاب والتشدد واألصولية

 
 : ية الدراسةجمنه

اإلستقرائي، ثم منهج البحث الكيفي؛ وذلك      المنهج الذي ُأتبع في هذه الدراسة هو المنهج         
 : وفقا للخطوات التالية

أي من خالل الرجوع إلى كتـب التـاريخ وكتـب التربيـة             دراسة نظرية؛   :  ىاألول
 .ومصادره مفهوم و نشأة التعليم الشرعي وفلسفته وأهدافه إلسالمية لمعرفة وإيضاحا

 صلة بالموضوع قديماً وحـديثاً للتعـرف    اثم الرجوع إلى العديد من الدراسات التي له       
 .على آرائهم وأفكارهم الخاصة

علـى  واإلطـالع   زيارة مؤسسات التعليم الشرعي في مدينتي الخليل ونابلس،          :الثانية
 . أوضاع التعليم في تلك المؤسسات

على واقـع هـذه   للتعرف  على هذه المؤسسات؛  إجراء مقابالت مع القائمين  :الثالثـة 
 .المؤسسات من خالل طرح أسئلة محضرة من الباحثة مسبقاً

 .بعض السجالت والمجالت التي تصدر عن تلك المؤسسات مراجعة :الرابعة
للقائمين على المؤسسات التعليميـة   واإلقتراحات   التوصياتالنتائج و  وفي الختام عرض  

 .عي وللمعلينالتي تعنى بالتعليم الشر
 :وأخيراً وضعت عدة فهارس للرسالة وهي

 .فهرس اآليات •
 .فهرس األحاديث •
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 .فهرس المراجع •
 فهرس الموضوعات •

 
 :للموضوعالدراسات السابقة 

 
مـن   في العديـد     وأهدافه ههناك بعض الدراسات المتعلقة بالتعليم الشرعي ومفهوم      

ا قورنت بالدراسات التي اهتمـت      الكتب والرسائل الجامعية منها، وهي قليلة جداً إذا م        
على زهد المتعلمين ببيان واقع      وهذا إن دّل على شيء فإنما يدّل على          األخرى،بالعلوم  

  .الشرعيالتعليم الشرعي ومؤسسات التعليم 
 

 :م2009دراسة بكار 
 أشار فيها الباحث إلى أنه وقبل مئات ؛)التهميشالتعليم الشرعي وصناعة    (وهي بعنوان   

 وأن العواصـم    قويـة، ان التعليم الشرعي يحظى باهتمام كبيـر ومسـاندة           ك السنين،
 وأحياناً مئات المـدارس والمعاهـد       بعشرات،اإلسالمية كانت تعج في معظم العصور       

وكان طالّب العلم الشرعي بمختلف تخصصاتهم ووظـائفهم هـم          ،  والكليات الشرعية 
 فطـالّب العلـم   واضـحاً؛  تغييـراً   فإننا نشهداليوم؛  أما .األمة الفقري لمثقفي  دالعمو

 .الثقافيةوال يقودون المسيرة ، الشرعي ال يشكلّون اليوم أغلبية طالّب العلم
 ثم أوصى الباحـث بـأن علـى         ذلك،وأشار الباحث إلى بعض العوامل التي أدت إلى         

المدارس والكليات الشرعيه أن تفتح عيونها بقوة على التحديات التي تولـدها الحالـة              
 وإالّ ستجد نفسها تعـيش علـى هـامش          ذاتها؛وأن تعمل جاهدة على تطوير      ،  ةالراهن
 .المهمشينوتخرج جماعة كبيرة من ، الحياة

 أنـه يقـوم   المقصود بالتعليم الشرعي الذي يعتقـد     ثم استطرد الباحث في تحديد بدقة       
بتهميش معظم الدارسين له، وبين في دراسته بعض المشكالت التي تسهم في ضـعف              

   .األهليةلمخرجات التعليمية في المدارس والمعاهد الشرعية ا
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 : م2005دراسة البوشيخي 
حول واقع التعليم   ) وضرورة تنموية   ،  التعليم الشرعي فريضة شرعية   (  وهي بعنوان   

حيث اعتبر أن التعليم في بالده يتمثل في التعليم العتيق والتعليم           ،  الشرعي في المغرب  
 أما التعليم العتيق فهو ما كان قبل مجيء اإلستعمار الفرنسي إلى       لعام؛ااألصيل والتعليم   

وهذا النوع من التعليم يقوم أساساً على تعلـيم         ،  المغرب ؛ أي تعليم القرويين وما شابه      
فال يدخل هذا التعليم إال الـذي       ،  العلوم الشرعية التي عرفتها األمة من كتاب اهللا تعالى        

ثم حفـظ   ،  خول إلى جامع القرويين اآلن حفظ القرآن كلّه       فشرط الد ،  يحفظ القرآن كله  
 الخ -----المنظومات في مختلف العلوم في الفقه والنحو والصرف وعلم الحديث 

ثم تحدث على النوع الثاني الموجود في المغرب؛ وهو التعليم األصيل في مقابل التعليم              
ليم المواد الشرعية وليس    العصري الذي أسسه اإلستعمار الفرنسي، ألنه يشتمل على تع        

متخلصاً لها، واعتبر أن هذا التعليم في وضعه الجديد بعد إحـداث التعـديالت علـى                
 .طريقته ومؤسساته مترشح ألن ينسخ التعليم العام والتعليم الفرنسي مع الزمن

ثم تحدث الباحث عن النوع الثالث؛ وهو التعليم العام الذي يعتبره متطوراً على التعليم               
ويعتبر أن حظ التعليم الشرعي هزيل داخل التعليم العـام، وفـي            . رنسي في أصله  الف

النهاية خلُص الباحث إلى أن التعليم الشرعي يتمثل في بالدة في التعليم العتيـق، ثـم                 
 .ثم في التعليم العام ثالثاً في مادة التربية اإلسالمية ، التعليم األصيل

 
 : م1996جرجاويالدراسة 

 واقعها ومشـكالتها تحـت      )األصول التربوية في فلسطين   (ه بعنوان   رسالة دكتورا 
  . االحتالل اإلسرائيلي

الكشـف عـن مشـكالت األصـول         إلى   دراستهن خالل    وكان الباحث يهدف م   
التاريخية، االجتماعية، العقدية، الفلسفية للتربية في فلسطين، وتحديد السياسة التعليميـة          

شرف عليها وزارة   سة الباحث على المناطق التي تُ     واقتصرت درا . المتبعة في فلسطين  
 . التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فيما يسمى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني

تعلـيم،  كما أشار الباحث إلى بعض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات ال          
ـ        ة وإقامـة  والتي شملت اإلغالق المستمر والمتكرر للجامعـات، والمالحقـة والمراقب
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الحواجز، والمراقبة على الكتب والدوريات، كما أشار إلى المشـاكل التـي يواجههـا              
ة التوسع في البناء، وفتح     القائمون في التدخل في عملية التطوير، ويتمثل ذلك في عملي         

وكليات جديدة، والمساس بالحريات الخاصة مثل فرض اإلقامة الجبرية للعديد من   أقسام  
إضافة ،  واالعتقاالت ، ن، ويصل أحيانا إلى اإلبعاد والطرد من فلسطين       الطالب والمعلمي 

 . إلى المشكالت المالية
ين فـي   تعدد النظم التي يتم تعليم الطالب الفلسطيني      : ومن النتائج التي توصل إليها    

 .أنفسهم نيتم بإشراف الفلسطينييظلها، حتى في التعليم الذي 
، نالتي خضع لها تعليم الطالب الفلسـطينيي تناقض االتجاهات الفكرية والسياسية     و

مما يترك آثاراً متباينة على هؤالء الطالب الذين سـيتخرجون متعـددي االتجاهـات              
 . متنوعي السلوك

يقف وراء هذا التفريق الفكري تعدد المنطلقات العقائدية وتنازع االعتبارات السياسـية            
 .التي تحكم حياة األمة العربية

 
 :1998دراسة عابدين 
م وعـام   1948تاريخ التعليم الشرعي في مدينة القـدس مـا بـين            ( وهي بعنوان 

 التعليم الشرعي، وتاريخ ونشأة وتطور      أهمية إبراز  دراسته وكان يهدف من  ،  )م1998
 أهميـة  إبراز إلىم، كذلك كان يهدف     1948العلم الشرعي في مدينة القدس بعد نكسه        

 التعلـيم   يم الشرعي، ثم التعرف على معيقـات      لمبدأ استمرارية التعليم في انتشار التع     
 . الحلول لهاإيجاد في اإلسهامجل أالشرعي في مدينة القدس من 
، وذلك باستخراج المعلومـات     التحليلية الوصفية الطريقةواتبع الباحث في دراسته     

 .الدراسة أسئلة على لإلجابة، وتصنيفها، المتنوعةمن مصادرها 
 في وجه التعليم الشرعي من وجهـة        تقفيقات  المع مجموعه من    إلى الباحث   أشار

الرغم من العقبات   ولكن على   .  القدس  في  مؤسسات التعليم الشرعي    عن نظر المسئولين 
يجابية للتعليم الشرعي في مدينة القـدس       ظهر الباحث بعض الثمار اإل    والمعوقات فقد أ  

 : منها
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 المظهـر    ونشـر  والتخصـص، تشجيع الطالب على طلب العلم والبحث والدرس        
 .الكبير في التعليم الشرعي للبناتومواجهة القصور  المدينة المقدسة في ياإلسالم

 
 : 1998دراسة عوض اهللا 

 والى الغربية الضفة في الشريعة بكليات  الطلبةدوافع التحاق    معرفة( إلى تههدفت دراس 
ـ  و .)فيهـا  الملتحقين بتلك الكليات نحو دراسـتهم        الطلبةالوقوف على اتجاهات      عىس

 : من خالل دراسته هيأهداف تحقيق عدة إلىالباحث 
 الضـفة  في   الشريعة بكليات   الطلبةالتعرف على طبيعة الدوافع التي تقف وراء التحاق         

البحث عـن مـدى     وكذلك  ،  ، واتجاهاتهم، وما يتعلق بها من ظروف ومجاالت       الغربية
اتهم نحو دراسـتهم بعـد      ، واتجاه الشريعة بكليات   لاللتحاق الطلبةاالرتباط بين دوافع    
 .التحاقهم الفعلي بها

 وقـوة   الشـريعة  بكليـات    لاللتحاق الطلبة عنده قوة دوافع     الدراسة نتائج   أثبتتثم     
، وأن االرتباط موجب ودال إحصائياً بين كل من         الشرعيةاتجاهاتهم نحو دراسة العلوم     

، الشـرعية لـوم   نحـو دراسـتهم للع  الغربية الضفة في   الشريعةاتجاهات طلبة كليات    
 لاللتحـاق  في دوافعهـم     الطلبةودوافعهم لاللتحاق بها، وأنه لم يثبت وجود فروق بين          

 بين بعض مسـتويات     محدودة وكانت الفروق    الدراسة حسب متغيرات    الشريعةبكليات  
  .الشرعية في اتجاهاتهم نحو دراسة العلوم الدراسةمتغيرات 

 واالهتمـام بـالتعليم     الرعاية إيجاد  وجوب إلى الدراسةوأوصى الباحث في نهاية     
وتوظيف خريجيـه   والتمويل، واإلشراف والمناهج  األهدافالشرعي الدائمين من حيث     

 .ةمن كافة الجهات المسؤول
 بـالتعليم الشـرعي     المتعلِّقـة  التربوية أيضاً بإجراء المزيد من الدراسات       وأوصى

 المدرسي، مما يسـاعد     أوجامعي  وطالّبه، والعاملين في ميادينه سواء على المستوى ال       
 .على النهوض بهذا التعليم نحو األفضل
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 : 2009 غضباندراسة 
 تحدث فيها عـن     ،) الهجريمنهج طالب العلم الشرعي في القرن الثالث عشر         (حول   

المؤسسات التي كانت مختصة للتعليم الشرعي في القرن الثالث عشـر هجـري، ثـم               
 ثم أعطى وصـفاً مجمـالً       التالي،التغيرات في القرن    الظروف التي أدت إلى تسارع      

 مقررات العلوم الشرعية في هذا القرن، والكتب التي ُألفت في كل علـم         السائد،للمنهج  
  .القرنمن العلوم في ذاك 

واعتبر غضبان علم التاريخ وعلم النحو وعلم التصوف والزهد وعلم المنطق من ضمن       
 .  في هذا القرنالعلوم الشرعية التي كانت تدرس

 وتاريخ مختلف عن العلوم الشرعية مستقلّة،وأشار إلى أن تعلم العلوم الكونية له مسيرة        
 .  وكانت تتم في مؤسسات وأماكن متخصصة بها أحياناواإلسالمي،في العالم العربي 

 
 :2007المهدليدراسة 

ه إلـى أن اسـتخدام        أشار المهدلي في مقالت     )عليهالتعليم الديني وما له وما      (بعنوان   
 وأنه  وعلومها، اصطالح يراد به تمييع تعليم الشريعة اإلسالمية         الديني،مصطلح التعليم   

 ويعتبر المهـدلي أن مؤسسـات       الديني،يجب أن يقال التعليم الشرعي بدال من التعليم         
التعليم الشرعي هي أفضل المؤسسات ألنها قائمة في الغالـب األعـم علـى الطلـب                

 .العلمسبيل والتضحية في 
لنـوع مـن التعلـيم وتطـويره        والواجب على المسلمين ان يعملوا لتعزيز هذا ا       

، ثم أشار المهدلي إلى بعض الملحوظات الواجب مراعاتها حفاظاً على روعة            وتحسينه
  :ومنها المنهج؛ وجمال السير،
ضرورة ربط هذه المؤسسات والمدارس بالمنهج الصـافي والمعـين الـذي ال              •

 ألن هذه المراكـز     وهفواته، ال بشخص الشيخ وقصوره      والسنة،اب  ينضب الكت 
 . بجهودها وإمكانياتها تذهب سدى بعد وفاة الشيخ

 والمساواة؛ضرورة قيام هذه المؤسسات الشرعية على تحري العدالة والشورى           •
 .ال سيما وأنها تعيش في الغالب خارج إطار نظام التعليم الرسمي في البلد
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 لل األوـالفص
 :وفيه ثالثة مباحث

 : مكانة العلم الشرعي: ث األولالمبح
 :وقُسم هذا المبحث إلى مطلبين

 حث اإلسالم على طلب العلم الشرعي : المطلب األول
 فضائل العلم الشرعي : المطلب الثاني
  العلماءمفهوم التعليم الشرعي عند : المبحث الثالث

 
 : علماءمفهوم العلم الشرعي عند ال:  الثانيثالمبح

 :وقد قُسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب
 تعريف العلم الشرعي، وأقسام العلوم الشرعية: المطلب األول
 العلم الشرعي في مؤلفات علماء التربية األقدمين: المطلب الثاني
 العلم الشرعي في مؤلفات علماء التربية المعاصرين: المطلب الثالث

 

 تي الخليل ونابلستعريف عام بمدين: لثالث المبحث ا
 :لبامطأربعة وقُسم هذا المبحث إلى 

 تعريف عام بمدينة الخليل : المطلب األول
 تعريف عام بمدينة نابلس: المطلب الثاني
 نشأة وتطور العلوم الشرعية في الخليل ونابلس: المطلب الثالث
 أسباب نشأة التعليم الشرعي في الخليل ونابلس: المطلب الرابع
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  .مكانة العلم الشرعي :لاألو المبحث
 

  . حث اإلسالم على طلب العلم الشرعي:األولالمطلب 
 

لقد رفع اهللا الخلق درجات بعضهم فوق بعض لحكم عظيمة هو أعلم بهـا، ومـن                
أهل العلم، وقد بين الرسول صلى اهللا عليه وسلم منزلـة    ؛ات العالية الذين تبوؤا الدرج  

 .)1()رد اهللا به خيراً يفقهه في الدينمن ي: (وحض على طلبه فقال العلم،
ـ  تَِجدون : (وجعل العلم ركناً من أركان الخير وميز الناس به فقال      ـ اس مالنّ اِدعن :

، وجعل طلب العلم الشرعي الذي      )2()واهِقسالم إذا فَ  م في اإلِ  هاري خِ ِةم في الجاهلي  هيارِخفَ
صـلى اهللا   جعل الرسـول وكما . المسلميحتاج إليه المسلم ليقيم أمور دينه فريضة على       

اً قَيِر طَ كلَن س م: (الوقت إلى الجنة، فقال   الطريق إلى العلم طريقاً في نفس        عليه وسلم   
  لتَِمسعِ يِهِفي لم لَكاً إلى ريقَ طَ  له ُ    اهللاُ اً، س ( وسلم ه صلى اهللا علي   ، وقال )3()ةنّ الج : َّر  نض

 .)4() مبلٍّغ َأحفَفَظُ لَه من ساِمع بره، فَغَلّبى يتَ حةُظَِفحاً، فَثَيِدا حنّ ِمعِم سءاً امراُهللا
كما أن  ألن به قوام اإلسالم     ،  بيل اهللا وطلبه من الجهاد في س    ،  والعلم أفضل الجهاد    

 :ولهذا كان الجهاد نوعين، قوامة بالجهاد
 . جهاد باليد واللسان:األول

                                                
 1/28صحيح البخاري، ، 71/3116  العلم، أخرجه البخاري في كتاب)1(
واللفـظ  ) 2526(، وأخرجة مسلم في كتاب فضائل الصحابة        )2496(أخرجه البخاري في كتاب المناقب    ) 2(

 . له
 2/342) 2159( وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي       ) 2682( أخرجه الترمذي في كتاب العلم      )3(

) 223( ورواه إبن ماجه في سننه      ،  من سلك طريقا يطلب   : فظ  بل) 3641( ورواه أبو داوود    ،  واللفظ له 
 . من سلك طريقا يلتمس : بلفظ 

، وصححه األلبـاني فـي سلسـلة     7/221وصححه شعيب األرناؤط    ) 4157(  أخرجه أحمد في مسنده      )4(
 1/760) 404( األحاديث الصحيحة 
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وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسـل وهـو جهـاد            جهاد بالحجة والبيان،     :الثاني
مصداقا لقوله   .)1(األئمة، وهو أفضل الجهادين، لعظم منفعته، وشدة مؤنته، وكثرة أعدائه         

 تِطِع الْكَاِفِرين وجاِهـدهم ِبـِه ِجهـادا         ال فَ *﴿ولَو ِشئْنا لَبعثْنا ِفي كُلِّ قَريٍة نِذيرا        : تعالى
  .)2(كَِبريا﴾

العبادات ال تصح بدون معرفة أحكامها      أن التعليم جزء ال يتجزأ من التربية، و        وبما
وشروط صحتها، فإن العبادات على هذا األساس متوقفة على المعرفة والتعلم ومن هذه             

، كما ورد في الحديث الشريف، ولهـذا  )طلب العلم فريضة على كل مسلم(الناحية كان  
: يحض على طلب العلم والتعلم، وقال صلى اهللا عليه وسـلم           أيضاً نرى القرآن الكريم   

)إن لَ العماء و ياءنِب األَ ةُثَر            ثُوا الِعلـمرماً ؛ ِإنّما واً وال ِدرهثُوا ِديناررولَم ي اَألنبياء إن ، ،
ق شـرف  وال شرف فو، ومعلوم أنه ال رتبة فوق النبوة    . )3()فَمن أخَذَه َأخَذَهُ  ِبحٍظ واِفر     

الّ إذا تحققت هـذه الوراثـة بمعناهـا الكامـل           وال يكون كذلك إ   ،  اثة لتلك الرتبة  الور
ومضمونها التام، فكما أنهم ورثة للعلم فهم ورثة للصفات والمهمات، ويجب على هؤالء 

البشـرية  ، فاألنبياء قـادة األمـم، ومنقـذو    الوارثين أن يكونوا على طريق من ورثوه     
وقـد  . وهذه المهمة ُأسندت من بعدهم إلى العلماء      ،  والنجاح والرشد ودعاتها إلى الفالح    

فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي الديِن وِلينِذرواْ قَومهم            ﴿: قال عز من قائل   
 )4 (﴾ِإذَا رجعواْ ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ

 يقرؤون  يق من المؤمنين  يقوم به فر  ) تعلّم(عملية    خطوة أولى وهي   ة إلى هنا إشار و
 لكنهم ال يفعلون    ، ويحفظون جوانب متعددة من الدين     ويستوعبون ويتناقشون، ويفهمون  

ون ما تعلموه في عقولهم وقلوبهم، وإنما ينتقلون إلى الخطوة          بسهذا ألنفسهم وحدهم فيح   
مهم إذا رجعـوا إلـيهم، أي أن   ا قـو فإنهم ينذرون أ  ) التعليم: ( أال وهي  الثانية المحكمة 

                                                
، دار الغـد  21لعلم والتحصـيل، ص  السعيد، صالح الدين محمود، صور من صبر العلماء على شدائد ا          )1(

 م2006 -هـ 1427، 1 القاهرة، ط–الجديد، المنصورة 
 .52-51 سورة الفرقان، آية )2(
) 2159( وصححه األلباني في صـحيح سـنن الترمـذي          ،  )2682(  أخرجه الترمذي في كتاب العلم       )3(

 . الحديث ...) من سلك طريقا(  وهو جزء من حديث 2/342
 .123 آية  سورة التوبة،)4(
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يوقفوهم على ما وصلوا إليه من المعرفة الدينية، إذ من شأن هـذه المعرفـة أن تنبـه            
المسلم إلى منهيات ال ينبغي أن يقربها، وواجبات وفرائض ال بد أن يقوم بها حتى ينال                

إن تعلمه طلـب لألفضـل،      وإذا كان العلم أفضل األعمال ف     . رضي اهللا سبحانه وتعالى   
وتعليمه إفادة لألفضل، وإن إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن األخـالق المذمومـة              

 من أشرف   - وهو المراد بالتعليم   -المهلكة، وإرشادهم إلى األخالق المحمودة المسعدة       
 ورفع اإلسالم منزلة العلماء، وأشاد بهم، وأعلى من شأنهم ،حيث لم تحظ فئة               .)1(المهن

. )2 (﴾ِلقَوٍم يعلَمونَ ﴿: فقد أنزل اهللا  . ن الفئات بتلك المكانة التي جعلها اهللا تعالى للعلماء        م
وجعل اُهللا خشيته ألزم للعلماء، قـال       . وبثََّ آياته في األنفس وفي اآلفاق لقوم يعلمون         

 .)3 (﴾ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء﴿: تعالى

قـال اهللا   . ن الكريم اسم الحكمة على العلم، وهذا يدل على فضل العلم          وأطلق القرآ 
 )4()الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيرا كَِثريا ومن يؤت( :تعالى

ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي          : (وقال اهللا تعالى  
نسأَحِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم لَمأَع وه كب5() ِإنَّ ر( . 

بين لَكُم بعض الَِّذي تختِلفُونَ ِفيِه فَاتقُوا       ألقَالَ قَد ِجئْتكُم ِبالِْحكْمِة و    : (وقال اهللا تعالى  
 .)6()اللَّه وأَِطيعوِن

 في تطوير حياة األمة والنهوض بها حرص اإلسالم ذات فاعلية وحتى تكون التربية    
وعلى ذلك فالتربية في نظر اإلسالم ليسـت        ،   يكون طلب العلم مقروناً بالعمل     على أن 

  لقند كالم يإنمـا   ، أو نظريات تطرح في معزل عن مجال التطبيق وواقع الحياة،          مجر 

                                                
، دار األنـدلس للطباعـة   132 البرجس، عارف مفضي، التوجيه اإلسالمي للنشء في فلسفة الغزالي،ص  )1(

 .ط . ت . ، د) لبنان–بيروت (والنشر والتوزيع 
 .230سورة البقرة، آية  )2(
 .28سورة فاطر، آية  )3(
 .269 سورة البقرة، آية )4(
 .125 سورة النحل، آية )5(
 .63رف، آية  سورة الزخ)6(
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لحكمة التي تقوم عليهـا وتتحقـق   وا،  تتجسد فيها كل األخالق والقيم     هي ممارسه فعلية  
 .(1)الفطن في المتربي  واإلتّباع،فيها القدوة الحسنه في المربي

 .)2(﴿والَِّذين َآمنوا ِباللَِّه ورسِلِه أُولَِئك هم الصديقُونَ﴾: وقال تعالى
ة فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل، ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة، والصـديقي           

هي كمال اإليمان بما جاء به الرسول علماً وتصديقاً وقياماً به، فهي راجعة إلى نفـس                
 .)3(العلم، فالصديقية شجرة، أصولها العلم، وفروعها التصديق، وثمرتها العمل

لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها ال تفيـده        ")4(:قال الغزالي 
لعلم مائة ألف سنة وجمعتَ ألف كتاب ال تكون مستعداً لرحمـة         ا تإال بالعمل، ولو قرأ   

ويبدو ،  لم ولكنه يؤكد أهمية تطبيق العالم لما علم       ، فالغزالي ال يكتفي بالع    "اهللا إال بالعمل  
ن كلهـم هلكـى إالُ العـاملين،        والناس كلهم هلكى إال العالمين، والعالم     : "ذلك من قوله  
 فهو يطلب من المسلم أن يتعلم ويعمل بما يعلم،          )5("نهم هلكى إال المخلصي   والعاملون كلُّ 

 والتحلـي   ،ويخلص في عمله، ويقصد بالعمل صقل قاذورات الدنيا وخبائث األخـالق          
باألخالق الحميدة من الصبر والشكر وحسن الخلق وطيب المعاشرة واألخالق والزهـد   

 .)6(والتقوى

                                                
).  القاهرة -مصر(، دار السالم للطباعة والنشر      36 علي، سعيد إسماعيل، أصول التربية اإلسالمية، ص       )1(

 ).م2005-1426( ، 1ط
 .19ورة الحديد، آية س )2(
 .23س، ص. السعيد، م)3(
 ، محمد بن محمد الغزالي الطوسـي، أبـو        )م1111:  ت – 1058(هـ،  )505:  ت – 450: (( الغزالي   )4(

قصـبة طـوس،    ( فيلسوف، متصوف له نحو مائتي مصنف، مولدة ووفاته فـي           : حامد، حجة اإلسالم  
رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبالد الشام فمصر، وعاد إلى بلدتـه، نسـبته إلـى                  ) بخراسان

عـارج  إحياء علوم الدين، تهافت الفالسـفة، م      (من كتبة   ) من قرى طوس  (صناعة الغزل، أو إلى غزالة      
 .7/22س،.الزركلى، م: أنظر ) . في أحوال النفس

.  مصـر  –، المكتبة التوفيقيـة، القـاهرة       1/12 الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين،           )5(
 .ط.ت.د

، مطبعة عيسى الحلبي وشـركاه، مصـر،        40 األبراشي، محمد عطيه، التربية اإلسالمية وفلسفتها، ص       )6(
 .م1975 -هـ 1395، 3ط
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بالحض على العلم وتوجيـه     وذلك  .  على أهله  هو الدين الذي فرض العلم      فاإلسالم  
ألن الشخصية اإلنسانية ال يقومها وال يصلحها شـيء         ،  عناية الناس إليه توجيهاً خاصاً    

 فإن أول آية خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله الكريم         ،وال عجب من ذلك   . غير العلم 
نسانَ ِمـن   إللَق ا خ* اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق      ﴿: صلى اهللا عليه وسلم هي قوله تعالى      

 .)1 (﴾نسانَ ما لَم يعلَمإلعلَّم ا * الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم* كْرم َألاقْرأْ وربك ا* علٍَق 
 كما أن التذّكر وهو أحد المراتب العقلية التي تشير          ،وفي هذا تشريف للعلم والعلماء    

 وبالتذكّر تتوافر القدرة ،لتفكير وبالعقلإلى إدراك المرئي حيث تكون الرؤية بالحاسة وبا
 ويتضـمن التـذكر الـتعلم       ،على االحتفاظ بالتجارب والمعلومات السابقة واسـتعادتها      

 الذي هو بدوره يشير إلى احتفاظ الفرد بمـا      ،واالكتساب كما يتضمن االحتفاظ والوعي    
 ئة واحدةت، وهذه األمور محصورة بفمر به من خبرات وما اكتسبه من عادات ومهارا       

 .)2(بهي أولوا أللبا
تعلموا العلم فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه       : (-رضي اهللا عنه  - )3(معاذ بن جبل    يقول 

عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمة ممن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله             
      قربة، وهو األنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الـدين، والم ر صـب

على السراء والضراء، والوزير عند األخالء، والقريب عند الغربـاء، ومنـار سـبيل         
 ،، يقتدي بهم أدلة الخيـر ةالجنة، يرفع اهللا به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة وساده وهدا          

وترمق أفعالهم، وترغب المالئكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وكـل          ، آثارهم   قتصتُ
الطيـر وأنعامـه،     يستغفر لهم حتى حيتان البحر وهوامه وسـباع          رطب ويابس لهم،  

                                                
 .5-1 سورة العلق، آية )1(
 عجمـان،   -، مؤسسة دار القرآن   38 محجوب، عباس محجوب، أصول الفكر التربوي في اإلسالم، ص         )2(

 ). م1987-1408(، 1ط
 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليـل، كـان أعلـم        )3(

صلى اهللا عليـه    _ ذين جمعوا القرآن الكريم في عهد الرسول        األمة بالحالل والحرام، وهو أحد الستة ال      
 أسلم وهو فتى، وشهد العقبة مع األنصار السبعين، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع                -وسلم

 قاضياً وعلماً ومرشـداً ألهـل   - صلى اهللا علية وسلم    -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبعثه الرسول         
العسـقالني،  : أنظـر  . يث، توفي عقيما بناحية األردن، ودفن بالقصير المعيني بالغور   حد157اليمن، له   

 .9/218اإلصابة في تمييز الصحابة، 
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ألن العلم حياة القلوب من العمى، ونور اإلبصار من الظلم، وقـوة            والسماء ونجومها؛   
 .)1(األبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل األبرار، والدرجات العلى

، أصـبحت تمثـل     وقد وضع المسلمون مناهج تعارفوا عليها في نقل العلم وتعليمه         
أساليب المسلمين في مكانة العلم والعلماء، واألصول الواجبـة فـي طريـق التلقـي               
والصفات التي يتحلى بها طالب العلم، ونظرياتهم في التعلـيم اإللزامـي واالختيـاري       
والتعليم المستمر وآداب العالم والمتعلم، ومدى االستفادة من الخبرات اإلنسانية وحدود           

ا، وكيفية التعامل مع الثقافات األخرى، وما يقع في حدود العقل وما يتبـع          االنفتاح عليه 
 .الوحي

ولم يترك علماء المسلمين البحث في أساليب التعليم المختلفة؛ باعتبارهـا الوسـائل    
 والمناظرة، واألسـئلة  السماعمثل لم، فتحدثوا عن الطرق المختلفة  الناجحة في تعليم الع   

طلب العلم، كما بحث العلماء في نظريـات الـتعلم والتربيـة            واألجوبة، واالنتقال في    
  . )2(وطرق التدريس

لقد اجتمع لهذه الفئة من القدرات والمؤهالت ما جعلها تحتكر جمله من الوظـائف              
  .)3(عجزت غيرها من الفئات أن تقوم بها إذ أنها خاصة ألهل العلم

ق العلماء العاملين األبـرار     وجميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في ح          
ال مـن طلبـه     ،  المتقين الذين قصدوا به وجه اهللا الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم           

لسوء نية وخبث طوية، أو ألغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكـاثرة فـي األتبـاع              
  .)4(والطالب

                                                
 .1/12س، . الغزالي،  اإلحياء، م)1(
 .50س، ص. محجوب، م)2(
،  عمـان  -، دار جرير للنشر والتوزيع    76 القادري، أحمد رشيد القادري، الفكر التربوي اإلسالمي، ص          )3(

 م2005 -هـ1426(، 1ط
 أبي إسحاق إبراهيم بن السيد الكناني، تذكرة السامع والمـتكلم فـي أدب العـالم           ،    الكناني، إبن جماعة    )4(

 . ط.ت.، دار الكتب العلمية، د13والمتعلم، ص
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ِإنَّ فَِريقاً  و﴿ :سوء عمل الذين يكتمون علمهم، بقوله تعالى      عن   وقد كشف اهللا تعالى   
ـ  َلِئمن س : (وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم     . )1 (﴾منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ     ن  ع

 .)2()ارن نَاٍم ِمجِل ِبِةامي الِقوم يملِج ُأهمتَ كَمّ ثُهمِل علٍمِع
: قال سـبحانه  . علمكما قرر أنه ليس لطلب العلم نهاية، ومن ظن ذلك فقد أزرى بال            

 . )3( ﴿وقُلْ رب ِزدِني ِعلْما﴾
 

 : فضائل العلم الشرعي: المطلب الثاني
 : من أهم فضائل العلم ما يلي

أنه إرث األنبياء عليهم الصالة والسالم، فاألنبياء لم يورثوا درهمـاً وال دينـاراً               .1
 .وإنما ورثوا العلم

إذا : (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالأنه يبقى والمال يفنى، فقد ثبت في الحديث  .2
مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولـد                

 .)4 ()صالح يدعو له
 ألنه إذا رزق العبد علماً، فمحله في القلـب ال           أنه ال يتعب صاحبه في الحراسة؛      .3

 وفي الوقـت    س محروس، يحتاج إلى صناديق، هو في القلب محروس، وفي النف        
اإلنسان يتوصل به إلـى أن      و نه يحمي من الخطر بإذن اهللا،      أل نفسه هو حارس؛  

 ال ِإلَـه إِ   ال﴿شِهد اللَّه أَنه    :  تعالى قوله  عليه يكون من الشهداء على الحق، والدليل     
الْمو وِط﴾الها ِبالِْقسأُولُو الِْعلِْم قَاِئم5 (ِئكَةُ و(. 

                                                
 .146 سورة البقرة، آية )1(
 .455/ 2)  214( ذي، وصححه األلباني في سنن الترم) 2649( ،  أخرجه الترمذي، في كتاب العلم)2(
 . 114 سورة طه، آية )3(
 .76 /6،)1631(كتاب الوصية، ،  أخرجه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي)4(

 .18 سورة آل عمران، آية )5(
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﴿يـا  : في والة األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم في قوله تعالى    أهل العلم هم أحد صن     .4
، فـإن والة    )1( مِر ِمـنكُم﴾  ألأَيها الَِّذين َآمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي ا        

 . )2(األمور هنا تشمل أهل الفقه والدين

 .)3(عةإن أهل العلم هم القائمون على أمر اهللا حتى تقوم السا .5
يحتاج إليه الملوك ومـن      فصاحب العلم    المال؛أشرف من صاحب     العلمصاحب   .6

 . دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة والحاجة
والمال يحصل للبر والفاجر، والمسلم والكافر، أما العلم النافع فال يحصـل إال              -7

  . )4(للمؤمن
 

                                                
 .59 سورة النساء، آية )1(
، المكتبـة   1/460،   ابن كثير، أبو الفداء الحافظ بن كثير القرشي الدمشقي،  تفسـير القـرآن العظـيم،                )2(

 ) .  م2003 -هـ 1424(،  بيروت-لعصرية ا

 .ت، ط.محمد بيومي، مكتبة اإليمان، المنصورة، د: ، تحقيق14 العثيمين، محمد بن صالح، العلم، ص)3(

، 1 القـدس، ط   –، جمعيـة أهـل السـنة الخيريـة          30 ربعي، إسماعيل محمد، رسائل إلى الدعاة، ص       )4(
 ). م2002 -هـ1423(
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 ند العلماءمفهوم العلم الشرعي ع: انيالمبحث الث
 

  :مطالبوقد قُسم هذا المبحث إلى ثالثة 
 :وأقسام العلوم الشرعية، تعريف العلم الشرعي: المطلب األول

 القرآن الكـريم والسـنة      –يطلق على العلوم المأخوذة من مصدري الثقافة اإلسالمية         
 وهـي   العلوم الشرعية؛ فهي مجموعه من العلوم المتعددة وليست علماً واحداً،         : النبوية

 .علوم شرعيه؛ ألن مصدرها ومنبتها وأساسها من الشرع والدين
  -:ومن العلوم الشرعية ما يلي 

 )1(علوم القرآن والتفسير
أو علم أصول الدين؛ ألنـه يعتنـي           )2(.وهذا العلم يعرف بعلم الكالم    . علم العقيدة  .1

ـ            رعية، ورد  بإثبات أركان اإليمان، وأصول االعتقاد باألدلة العقليـة واألدلـة الش
 .الشبهات عنها والوقوف في وجه الكفر واإللحاد

وعلم الرجال والحكم ، وما يتصل به من معرفة باألسانيد والمتون         )3(.علم الحديث  .2
 . على األحاديث من حيث الصحة والضعف 

 
 

                                                
ه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث داللته على مراد اهللا تعالى بقدر الطاقة              علم التفسير؛ علم يبحث في     .1

 ط.م.د، م1976-هـ 1396( ، 2، ط15/ 1، التفسير والمفسرون، الذهبي، محمد حسين. البشرية
والرد على المبتدعة والمنحـرفين     ،  باألدلة العقلية ،  علم الكالم ؛ علم يتضمن الحجاج عن العقائد اإليمانية        )2(

، إبـن خلـدون   . وسر هذه العقائد اإليمانية هو التوحيد       ،  وأهل السنة ،  ي اإلعتقادات عن مذاهب السلف    ف
مقدمة إبن خلدون ،، العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب              ،  عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين     

 –بيـروت  ( ، اث، دار إحياء التر  4، ط 458/ 1والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر       
 ط.ت.د)  لبنان 

علم يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما ُأضيف إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم من قـول أو فعـل أو                      )3(
ويطلق العلماء على مجموعة المباحث والمسائل التي يعرف بها حال الراوي من حيث             . تقرير أو صفة    

،  108ص،  علـوم الحـديث ومصـطلحاته     ،  صبحي،  لح الصا       . علم أصول الحديث     القبول والرد 
 )م 1996 -هـ 1959( بيروت _ دار العلم للماليين ، 20ط
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وحـال  ،  وكيفيـة اإلسـتفادة منهـا     ،  علم أصول الفقه؛ معرفة دالئل الفقه إجمـاالً        .3
  )1(.المستفيد

العملية، المستدل على أعيانها ؛بحيث ال يعلم       ،  هو العلم باألحكام الشرعية   .م الفقه عل .4
  )2(. كونها من الدين ضرورة 

  )3(: علم األخالق .5
 : ويقصد بها العلوم الموصلة إلى غيرها، وليست هدفاً لذاتها وهي: علم اآللة .6

 علم  علم الصرف علم النحو،   : علوم منها  علوم اللغة العربية وهي جمله من ال       –أ  
 .الخ... البالغة، علم األدب، علم اإلمالء، علم معاني الكلمات 

 تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في        بقوانين عقلية  وهو علم :  علم المنطق  –ب  
  .)4(الفكر

:  حيث قال  )1( إلى العلوم الشرعية السابقة الذكر علم تعبير الرؤيا        )5(وأضاف ابن خلدون   
ندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها، وأما الرؤيا والتعبير         إنه حادث في الملة ع    

                                                
، قـدم  1/34 ، شرح المنهاج للبيضاوي في علم األصول، شمس الدين محمود عبد الرحمن، األصفهاني )1(

 –نشـر والتوزيـع     ، مكتبة الرشـد لل    1ط،  عبد الكريم بن علي بن محمد     ،  له وحققه وعلق عليه ؛ النملة     
 ) . م1999-هـ 1420( السعودية 

، تحقيـق ؛ عبـد   1/6، المحصول في علم أصـول الفقـه  ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، الرازي )2(
_ هــ   1420) بيـروت   –صـيدا   ( المكتبة العصـرية    ،   معوض، علي محمد   –الموجود عادل أحمد    

 ط.م، د1999

 .وبالرذائل وكيفية توقيها لتتخلى عنها، لتتحلى النفس بهاوكيفية اقتنائها ،  وهو علم بالفضائل)3(
، منشورات مكتبة   1/35مصطفى بن عبد اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،           ،    خليفة حاجي   -1

 . ط .ت.المثنى، بغداد، د
لشـريعة،   بحوث المؤتمر الثالث بكليـة ا – مكحل، عمر سليمان، تدريس الثقافة اإلسالمية في الجامعات     )4(

 ). م2001 -هـ 1422(، 1ط، ، مكتبة النجاح الوطنية267ص
عبد الرحمن محمد بـن محمـد، ابـن         ) م  1332 ت   -1332) = ( هـ  808 ت -732: ( ابن خلدون ) 5(

خلدون، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي، من ولد وائل بن حجر، الفيلسـوف المـؤرخ، العـالم       
شبيلية، ومولده ومنشأة بتونس، رحل إلى فـارس وغرناطـة وتلمسـان      االجتماعي، البحاثه، أصله من إ    

واألندلس، وتولى أعماالً، توفي في القاهرة، كان فصيحاً عاقالً، صادق اللهجة، طامحاً للمراتب العاليـة،        
السخاوي، الضـوء الالمـع ألهـل       : أنظر  . اشتهر بكتابه العبر، ومقدمته تعد من أصول علم االجتماع        

 . 4/145، القرن التاسع
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لها فقد كان موجوداً في السلف كما هو في الخلف، وربما كان في الملوك واألمم مـن                 
قبل إال أنه لم يصل إلينا لالكتفاء فيه بكالم المعبرين من أهـل اإلسـالم وإالّ فالرؤيـا            

 بد من تعبيرها فلقد كان يوسف الصِِِِـديق         موجودة في صنف البشر على اإلطالق، وال      
 .)2 (صلوات اهللا عليه يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن، وكذلك ثبت عن الصحيح

 ،هي القرآن الكـريم والتفسـير     :  في المدارس   المتعارف عليها  تعريف العلوم الشرعية  
ات، السـيرة،   ، وكـذلك العبـاد    )3( الثقافة اإلسـالمية   ، الفقه والتوحيد  ،الشريفالحديث  

  .)4(المعامالت
 

  .العلم الشرعي في مؤلفات علماء التربية األقدمين: المطلب الثاني
  

 : العلوم الشرعية إلى أربعة أضرب قسم اإلمام الغزالي
كتاب اهللا عز وجل، وسنة رسول اهللا صـلى اهللا  : وهي أربعة: األصول: الضرب األول 

ة، واإلجماع أصل من حيث أنه يـدل علـى          عليه وسلم، وإجماع األمة، وآثار الصحاب     
السنة، فهو أصل من الدرجة الثالثة، وكذا األثر فإنه يدل على السنة، ألن الصحابة قـد            
شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن األحوال ما غاب عن غيرهم عيانه، وربما ال             

قتـداء بهـم    االن هذا الوجه رأى أكثر العلمـاء        فم. تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن    
 .من يراه والتمسك بآثارهم، وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند 

 

                                                                                                                                              
 وهو علم يتعرف منه المناسبة بين التخيالت النفسانية واألمور الغيبية لينتقل من األولـى إلـى الثانيـة،              )1(

وليستدل بذلك على األحوال النفسانية في الخارج أو على األحوال الخارجية في اآلفاق ومنفعت البشرية               
 .  1/416س، .  م، ن كشف الظنو، خليفة حاجي:  أنظر .  أو اإلنذار بما يروه

 .1/475س،  .ابن خلدون، عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين، مقدمة ابن خلدون ،م )2(

، 3، دار المعـارف، أسـيوط، ط      467 قورة، حسين سليمان، تعلم اللغة العربية والدين اإلسـالمي، ص          )3(
 . م1986

 مكتبـة الفـالح للنشـر    137 الرشيدي، سعد محمد، التربية اإلسالمية وتدريس العلـوم الشـرعية، ص       )4(
 . م1999 -هـ 1420، 1 الكويت، ط–والتوزيع 
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وهو ما فهم من هذه األصول ال بموجب ألفاظها بل بما تنبـه             : الفروع: الضرب الثاني 
 : وهذا على ضربين، لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره

 .نيا ويحويه كتب الفقه، والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيايتعلق بمصالح الد: أحدهما
 .ما يتعلق بمصالح اآلخرة وهو علم أحوال القلب وأخالقه المحمودة والمذمومة: الثاني

المقدمات، وهي التي تجري منه مجرى اآلالت كعلم اللغـة والنحـو،            : الضرب الثالث 
عليه وسلم وليست اللغة والنحو من العلوم       فإنها آلة لعلم كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا          

الشرعية في أنفسهما، ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشـريعة              
 . بلغة العرب وكل شريعة ال تظهر إال بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة

م وذلك في علم القرآن، فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعل          :  المتممات :الضرب الرابع 
القراءات ومخارج الحروف، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، فإن اعتماده أيضا على            
، النقل، إذ اللغة بمجردها ال تستقل به وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ             

وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه      ،  كيفية استعمال بعضها مع بعض    و. والعام والخاص 
 وأما المتممات في اآلثار واألخبار فـالعلم بالرجـال وأسـمائهم            .ويتناول السنة أيضاً  

وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم، والعلم بالعدالة في الرواة، والعلم بأحوالهم ليميـز           
الضعيف عن القوي، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند وكذلك ما يتعلق بـه،              

  .)1(ن فروض الكفاياتفهذه العلوم الشرعية كلها محمودة بل كلها م
 

 : علوملل )2(تصنيف اإلمام ابن تيمية 
واعتبر بعضها إجبارية مثل دراسة العقيدة اإلسالمية وقد اشترط         :  العلوم الشرعية  -1

 واعتبرها األساس في كل ماده أخرى وكان يهـدف         ،تعلمها مهما كان مجال التخصص    
 واتخاذ موقـف    ،جوانب الحياة من وراء ذلك إلى تزويد المتعلم بتصور إسالمي لجميع          

                                                
   .1/33س، . الغزالي، إحياء علوم الدين، م)1(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـالم، بـن   ) م 1328 ت  -1263) = ( هـ  728 ت   -661: ( ابن تيمية )2(
ين بن تيمية، شيخ اإلسالم، ولـد فـي   أبي القاسم الخضر النميري الحراني الحنبلي، أبو العباس، تقي الد         

حران، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصالح في الدين، آية في التفسير واألصول، فصـيح                 
 .1/144س، .الزركلي،  األعالم، م: أنظر . اللسان، قلمه ولسانه متقاربان
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 ،دون أن يقع تحت تأثير التقليـد      (يتفق مع العقيدة اإلسالمية جميع المواقف والظروف        
  .)1()وتغير المضيفين الذين يتأثرون بأهوائهم أو بيئاتهم وأزمانهم الخاصة

 .)2()تنتظم كل ما شرعه اهللا من العقائد واألعمال: (والشريعة في اصطالح القرآن
 والعلوم االجتماعيـة   ، وعلوم األحياء  ،مثل العلوم الرياضية والطب   : علوم العقلية  ال – 2

 ألن الشرع   ، وهذه العلوم أطلق عليها ابن تيميه علوم شرعيه عقليه         ،والفيزياء وغيرها 
أو دّل ، أن كل علم عقلي أمر الشرع به(دّل عليها ثم ترك للعقل والحواس والبحث فيها  

 )3()ضاًالشرع عليه فهو شرعي أي
ويذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الفقهاء المتأخرين في زمانـه خصـوا الشـريعة         

    .)4(باألحكام الشرعية العملية
إال أن االصطالح القرآني للشريعة لم يهجر، ولم يترك، فأكثر العلماء يطلقون التشريع،      

 . )5(ويريدون منها االصطالح القرآني العام، وهذا أفضل وأولى وأطيب
 

العلم الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلـف           بأنه : العلم الشرعي  )6(وعرف العسقالني 
من أمر دينه في عباداته ومعامالته، والعلم باهللا وصفاته، وما يجب له من القيام بـأمره      

 . )1(وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه
                                                

دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،      ،  229 المعايطه، عبد العزيز، المدخل إلى أصول التربية اإلسالمية، ص         )1(
 .م2005، 1عمان، ط

، جمع وترتيب عبد الـرحمن بـن   306 / 19 ابن تيميه، أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، أصول الفقه،       )2(
 . هـ 1398، 1محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ط

 .233س، ص . ابن تيمية، ن)3(
 .19/134س، . ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ن )4(

، 3 األردن، ط  –، دار النفـائس، عمـان       13 األشقر، عمر سليمان، خصائص الشريعة اإلسـالمية، ص        )5(
 ). م1991 -هـ 1412(

أحمد بـن علـي بـن محمـد الكنـاني           ) م1339 ت   -1372) = ( هـ  852 ت   -773: (  العسقالني )6(
) بفلسـطين (ة من عسقالن العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين، إبن حجر، من أئمة العلم والتاريخ، أصل     

ومولدة ووفاته بالقاهرة، ولع باألدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهـا                
:  أنظـر   . لسماع الشيوخ، فصيح اللسان، عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين، تصانيفه كثيرة جليلة           

  .131/ 1الفندي، محمد ثابت، دائرة المعارف اإلسالمية، 
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ط في طلبها، وهو  أن يجهلها، أو يفريسع أياً منهمال  ،  وهناك علوم غيبية على كل مسلم     
 إال بها، من معرفه صحيحة للعقيدة والعبادات، والمعامالت،         ما ال يصح إسالم اإلنسان    

والسلوك، والخوف، والرجاء، والتطهر من الذنوب، والتوبة إلى اهللا، وحسـن تـالوة             
 . )2(قتداء والتأسي بهااالنبي صلى اهللا عليه وسلم ليحسن القرآن، والتعرف على سيرة ال

 
ما شرع اهللا لعبادة من األحكام التي جاء بها نبي مـن            : الشرع: ()3(ويقول التهانوي 

ودون لها علم الفقه، أو     ،  األنبياء سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية        
  .)4(بكيفية االعتقاد، وتسمى أصلية واعتقاديه، ودون لها علم الكالم

 
  :المعاصرين العلم الشرعي في مؤلفات علماء التربية :الثالثطلب الم

محتوى الشرعي والتصنيف هـو كمـا      لل شامالً العلوم الشرعية تصنيفا ً    )5(النقيب صنّف
 :يلي

 .وتجويده القرآن الكريم – 1
  . التفسير وعلوم القرآن– 2

                                                                                                                                              
 لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت      1/360 العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،          )1(

 )م2000-هـ 1421(، 3ط
 شوق، محمود احمد، االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات اإلسـالمية،               )2(

 ).م 2001 -هـ 1421( دار الفكر العربي، د  . 134ص 
، محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد جابر الفاروقي            )م1745 -هـ  1158: ( التهانوي، ت  )3(

نسق الغايـات فـي نسـق       "الحنفي التهاوني، باحث هندي، لغوي، مشارك في بعض الفنون، ومن كتبه            
 .11/47كحاله، معجم المؤلفين، : أنظر " اآليات

 2/326أسماء المؤلفين آثار المصنفين، البغدادي،، هدية العارفين : وأنظر

، 1، مكتبـة لبنـان، ط     1019 / 1 التهانوي، محمد علي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،          )4(
 م1996

نال اإلبتدائية األزهرية، حفظ القرآن الكريم كامالً في صغرة، واستفاد من ،  ولد بمحافظة الدقهلية)5(
درج في سلك الدراسة بالتعليم العام حتى دخل كلية اآلداب ؛ قسم ، رزينمشايخ الدعوة وطالّب العلم البا

هداية (؛ من مؤلفاته ، الماجستير فالدكتوراة من جامعة القاهرة، ثم درج في الدراسات العليا، اللغة العربية
 ) ھدایة القاصد لنیل أھم المقاصد  

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=1084 

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=1084


 25

 . الحديث وعلومه– 3
 .الهيآت، نبوات، سمعيات: ه منبما تشتمل) التوحيد( العقيدة اإلسالمية – 4
 . الفقه اإلسالمي بما يشتمله من عبادات، معامالت، جنايات، حدود– 5
  . السيرة النبوية– 6
 .األخالق – 7
 . البحوث اإلسالمية والنظم والثقافة اإلسالمية– 8
 )1( . األعالم، الشخصيات اإلسالمية– 9
 

                                                
، دار السـالم  45 النقيب، عبد الرحمن عبد الرحمن، كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقـة صـحيحه، ص            )1(

 ).م2005 -هـ 1425(، 1 القاهرة، ط-للطباعة
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 مدينة الخليلتعريف عام ب :لثالثالمبحث ا
 

 جبال الخليـل والتـي      القدس على قع مدينة الخليل إلى الجنوب الغربي من مدينة         ت
 2كم997وتبلغ مساحتها  .)1(م940 وترتفع عن مستوى سطح البحر       أودية،تخترقها عدة   

وتتكون المحافظة . م2006 نسمة في عام 542593ويبلغ إجمالي سكانها ما يقارب الـ  
 .)2( قرية100من 

) أربـع (نسبة إلـى بانيهـا   ) قرية أربع(ريخ لمدينة الخليل هو وأقدم اسم عرفة التا  
العربي الكنعاني، وهو جد العناقيين الكنعانيين الذين عمروا ديار الخليل،          ،  بمعنى أربعة 

وهم القبيلة التي كانت منازلها على الجبال الممتدة بين الخليل والقدس وكان العنـاقيون              
رف وجـودهم    والذين ع  )3(منهم قبل أن يحاربوهم   يوصفون بالجبابرة، وقد خاف اليهود      

 .)4(م. ق3500منذ بداية العصر التاريخي، حوالي سنة 
هو نسبه إلى حاراتها األربعة، فقد جرت       ) قريات أربع ( سبب تسميتها بـ     وقيل إن 

بابل العادة القديمة حسب نظام تنظيم المدن أن تقسم المدينة إلى أربعة أقسام منذ كانت               
 مدنها إلى أربـع أربـاع،        وحلب األرامية وهما من الشعوب القديمة مقسمة       األشورية،

والخليل اسم موضـع      .)5( أحياء ةحتى انه في هذه األيام تقسم المدينة والقرية إلى أربع         
 فيه قبر الخليل، وبلده فيها حصن وعماره وسوق بقرب البيت المقدس بينهما مسيرة يوم     

 متسع،ت األرض وعلى المغارة بناء عليه سور دائر         إبراهيم عليه السالم في مغارة تح     
 .) 6(. وهناك مشهد وزوار وقوام في الموضع وضيافة

                                                
، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع،        1/314 أبو حجر، آمنة إبراهيم، موسوعة المدن والقرى الفلسطينية،          )1(

 .م2003، 1، ط) عمان-األردن(
)2(http://www.alquds.com/node/870  

أربع، حبرون، حبرى، مسجد إبراهيم، مطلون،      : وقد ذكر علماء التأريخ لمدينة الخليل عدداً من األسماء هي         
 .المرطوم، خليل الرحمن خليل اهللا، بلد الخليل، الخليل

 م1988 ،4 بيروت، ط–، دار الطليعة 9/51 الدباغ، مصطفى مراد، بالدنا فلسطين، )3(
 .م 2000، األهلية للنشر والتوزيع ،2، ط12محمد محمد حسن، معجم بلدان فلسطين، ص،  شراب)4( 
 .315س، ص. أبو حجر، ن)5(

، 2/387 الحموي، اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي، معجم البلـدان،                  )6(
 . ت،ط . لبنان، د–دار الكتاب العربي، بيروت 

http://www.alquds.com/node/870
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عندما قدم تميم الداري إلى  )1( الدارياًوقد أقطعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم تميم    
ـ          9الرسول سنة     فأقطعـه   اًهـ وأسلم، وطلب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم إقطاع
 .منطقة الخليل

صلى اهللا عليه وسلم     - الداري سأل رسول اهللا      اًأن تميم  ((2)والموفي رواية كتاب األ   
 الـذي فيـه قبـر إبـراهيم     ، والموضعه وفالن،)3( عنيون.قريات بالشامأن يقطعه   -

  ).وإسحاق ويعقوب صلوات اهللا عليهم
مـيم  بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا ما أنطى محمـد رسـول اهللا لت  : (ونص النسخة هي 

الداري أو إخوته حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيهن، يطه، بـتٌ              
من آذاهـم لعنـه اهللا،      وذاهم آذاه اهللا،     فمن آ   .هم ألعقابهم بينهم ونفذت وسلّمت ذلك ل    

                                                
 تميم بن أوس بن حارثة، وقيل خارجة بن سود، وقيل سواد بن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار، أبـي     )1(

رقية الداري، مشهور في الصحابة، أسلم سنة تسع، عابد أهل فلسطين، أول من أسـرج السـراج فـي                   
 .1/183صحابة، العسقالني، اإلصابة في تمييز ال: أنظر . المسجد، قبره ببيت جبريل من بالد فلسطين

، 1 لبنـان، ط   –، دار الكتـب العلميـة، بيـروت         289 ابن سالم، أبي عبد اهللا القاسـم، األمـوال، ص          )2(
 )م1986 -هـ1406(

 .قيل هي من قرى بيت المقدس : عينون )3(
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، )3(بـن عفـان    وعثمان ،)2(، وعمر بن الخطاب   )1(ةوشهد على ذلك عتيق بن أبي قحاف      
   واستمر هذا اإلقطاع بين ذرية، )وشهد )4(وكتب علي بن أبي طالب
   .)5( الداري إلى يومنا هذا

عمر رضي اهللا عنه،  في زمن افتتحت مصر والشام أن: )6( وورد في كتاب الخراج  
فقـام  : سان وبعض السند افتتحت في زمن عثمان رضي اهللا عنه قال   اوإن أفريقية وخر  
لروم بفلسطين لهم قرية يقـال لهـا         من ا  إن لي جيرة  يا رسول اهللا    : تميم الداري فقال  

: هما لـك، قـال    : وأخرى يقال له عينون، فإن فتح اهللا عليك فهبها لي، فقال          ،)7(جيرون
بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتـاب مـن محمـد           "فكتب له   : فاكتب لي بذلك كتاباً، قال    

                                                
أول الخلفـاء الراشـدين،   :  عبد اهللا بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي، أبو بكـر        )1(

من آمن بالرسول صلى اهللا عليه وسلم من الرجال، ولد بمكة، وفي تسميته بعتيـق ثالثـة أقـوال           وأول  
: أنظـر  . أنه سمي به لجمال وجهـه    : أنه اسم سمته به أمه، الثالث     : عتيق اهللا من النار، الثاني    : أحدهما

 .97/ إبن الجوزي،، صفوة الصفوة، ا
و حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقـب بـأمير   بن نفيل القرشي العدوي، أب: عمر بن الخطاب )2(

المؤمنين، الصحابي الجليل، صاحب الفتوحات، أول من وضع التأريخ الهجـري وأتخـذ بيـت مـال                 
: أنظـر  .المسلمين، أول من دون الدواوين في اإلسالم، لقَّبه الرسول صلى اهللا علـه وسـلم بالفـاروق                

 .1/271عشرة ،الطبري،، الرياض النضرة في مناقب ال
بن أبي العاص بن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف، أمير المـؤمنين، ذو النـورين،                 :  عثمان بن عفان   )3(

ثالث الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهاجر إلى الحبشة مرتين، تزوج رضي اهللا عنـه      
س، .ابـن الجـوزي، ن    : أنظر  . ة رقية   رقية ابنة النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم تزوج أم كلثوم بعد وفا            

1/121. 
 بعـد   600ابن عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولد بمكة سـنة            :  علي بن أبي طالب بن عبد المطلب       )4(

الميالد، وأم علي هي فاطمة بنت أسد بن هاشم، كنيته أبو الحسن، صهر الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                   
ة الرابع، أول خليفة من بني هاشم، أحد العشرة المبشرين بالجنـة،  على ابنته فاطمة، أبو السبطين، الخليف   

: أنظـر  . من كتاب الوحي روي له عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة ثمانون وخمسمائة حـديث        
 8+7رضا، محمد، اإلمام علي بن أبي طالب، ص 

، إعـداد وتحقيـق     2/146الخليل،   الحنبلي، مجير الدين الحنبلي العليمي، األنس الجليل بتاريخ القدس و          )5(
 ).م1999 - هـ 1420(، 1ط.  الخليل–ومراجعة محمود عوده الكعابنة، مكتبة دنديس

 لبنـان   –، دار المعرفة للطباعة والنشـر، بيـروت     216ص،  أبي يوسف،  يعقوب بن إبراهيم،  الخراج       )6(
 . ط . د) م1979 -هـ1399(

 .ينة الخليل وهي اليوم مد–في رواية حبرون : جيرون  )7(
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 ، قريتيهمـا كلهـا    وس الداري أن له قرية جيرون وبيت عينـون        أرسول اهللا لتميم بن     
 ال يحاقه فيهـا أحـد وال        ، من بعده  له ولعقبه وبقرها،   وسهلها وجبلها وماؤها وحرثها   

 " منهم شيئاً فإن عليه لعنة اهللاًأحد بظلم، فمن ظلم واحدا هيلجم
أحسن التقاسيم  :  في كتابة  )1(الخليل الرحالة المقدسي المعروف بالبشاري      مدينة ووصف

رية إبراهيم الخليل عليه السالم، فيهـا حصـن       حبرى هي ق  :  بقوله )2(في معرفة األقاليم  
وسطه قبة من الحجارة    ،المنيع، يزعمون أنه من بناء الجن، من حجارة عظيمه منقوشة           

وقبر يعقوب في المـؤخرة،     ،  المغطّىبراهيم وقبر إسحاق قدام في      اإلسالمية على قبر إ   
زوار، واختلطت فيه    لل اًوبني حوله دور  ،  مسجداً الحيرحذاء كل نبي امرأته، وقد جعل       

العمارة، ولهم قناة ضعيفة، وهذه القرية إلى نحو نصف مرحله، من كل جانـب قـرى       
 ال يرى مثله، وال أحسن من فواكهه، عامتها         ،وكروم وعنب وتفاح، تسمى جبل نصره     

  .حمل إلى مصر وتنشر، وفي هذه القرية ضيافة دائمة وطباخ وخباز وخدامتُ
 في الضفة الغربية وإذا كان      ةالصهيونيألطماع االستيطانية    ل األولكانت الخليل الهدف    

أصدرته الحكومة اإلسرائيلية بعد احتاللها للضفة الغربية هـو قـرار ضـم       أول قرار   
استيطاني تم في الضفة الغربيـة       عمل   أول، فإن   )م1967 حزيران   28(القدس واقعياً   

ستراتيجي المهم على مشارف  كان إقامة النواة االستيطانية في كفار عصيون، الموقع اال        
 .م1967 أيلول 27مدينة الخليل على الطريق الموصل إلى القدس في 

مـن  ) خطة تهويد المدينـة (، وما عرف بـ الصهيونيةكثرت نسبة المستوطنات  وبعده  
 .)3(خالل مصادرة األراضي وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها

                                                
محمد بن احمد بن أبي بكـر البنـاء المقدسـي،    ) : م990م نحو 947= هـ 380 نحو 336(البشاري  )1(

شمس الدين، أبو عبد اهللا، رحالة جغرافي، ولد في القدس، وتعاطى التجارة، طاف أكثر بالد اإلسـالم،                 
، خيـر الـدين، األعـالم،    الزركلـي : أنظر. امتاز عن سائر علماء البلدان بكثرة مالحظته وسعة نظره       

5/312. 
 البشاري، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر المقدسي، أحسن التقاسـيم فـي معرفـة                  )2(

 -هــ   1424(،  1ط.  لبنـان  -محمد أمين الفناوي، دار الكتب العلمية، بيـروت         : األقاليم ،علق عليه    
 ).م2003

م، 2006لجغرافية الجزء السابع عشر، طباعة مكتبة كل شـيء،  لخوند، مسعود، الموسوعة التاريخية اا )3(
  .University company published and Distributor. 211ص
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 .تعريف عام بمدينة نابلس: المطلب الثاني
 

من أقدم مدن العـالم، حيـث يعـود         ،  بلده كنعانية عربيه    :وهي بضم الباء والالم   
أقدم من سكن نابلس من العـرب الكنعـانيين هـم           ،  )1( سنة 9000تاريخها إلى ما قبل     

مـن  شكيم هي أول مدينة نزل فيها إبراهيم الخليل قادماً          أ و  .)2()الجرزيون(و) الحويون(
فتحها المسـلمون فـي عهـد أبـي بكـر       .)3( السالمأور، كما نزل فيها يعقوب عليهما     

وهي مدينه باألرض المقدسة مقابل بيت المقدس من جهة الشـمال، خـرج         )4(،الصديق
منها كثير من العلماء واألعيان، وهي كثيرة األشـجار والفواكـه واألعـين، ومعظـم      

   .)5( الزيتون،األشجار بضواحيها
 72( مـيالً    45هـر األردن يقـدر بنحـو        عرض البالد النابلسية من البحر إلى ن      

من حدود قضاء الناصـرة إلـى       (، وأكبر طول لها من الشمال إلى الجنوب         )اًكيلومتر
  .)6( اً كيلو متر86 ميالً، 54نحو ) حدود قضاء رام اهللا

وبظاهر نابلس جبل ذكروا أن آدم عليه السالم سجد فيه، وبها الجبل الـذي تعتقـد          
إسحاق عليه السالم، ولليهود في هذا      هو  ه، وعندهم أن الذبيح     اليهود أن الذبح كان علي    

 .الجبل اعتقاد أعظم ما يكون وأسمه كزيرم، وهو مذكور في التوراة
يرتبط جبل جرزيم بالطائفة السامرية ارتباطاً وثيقاً، ويدعى أيضاً جبل الطور ويعتقـد             

 طقوسهم الدينية أثناء    السامريون أن موسى عليه السالم كلم ربه من فوقه ويقيمون عليه          
عيد الفصح حيث يحتفلون بنحر الذبائح وتقديم القرابين وتأدية الفرائض والصلوات في            

 وقيل إن سيدنا يوسف     .)7(ال يسكنون غيرها إال لحاجه من عمٍل وغيره       و،العراء كل عام  

                                                
http://www.khayma.com/nablus-online/nablus.HTM  

 .6/98س، . الدباغ، م)2(
 .232س، ص.الخوند، م )3(

 . 697ص، س.م،  شراب)4(

 .137س، ص. الحنبلي، م)5(

 .17س، ص.غ، م الدبا)6(

، 1/480 البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع،               )7(
 ). م1954 -هـ 1373(، 1ط.  لبنان-دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

http://www.khayma.com/nablus-online/nablus.HTM
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هم يعقوب علي  وبمدينة نابلس مشهد يقال أن به بئر      ،  عليه السالم قبره بالغرب من نابلس     
 وبضواحيها مشاهد كثيرة تنسـب      – وهو بشرق مدينة نابلس في قرية بالطه         –السالم  

ن الجبـل الـذي     أ :العلماء ويقول السامريون ويوافقهم بعض      .)1(إلى جماعه من األنبياء   
جبـل  (ال ) جبل جـرزيم (يقدم ابنه ضحية عليه كان  على أن عزم إبراهيم عليه السالم 

 )2(.ليهودا في القدس كما يزعم) موريا
لضروب البطوالت والبسالة التي بدت مـن أهـل         ) جبل النار (سميت جبال نابلس    

 . خالل جميع الثورات التي كانت تنطلق لمقاومة المحتلين. نابلس
م واغتصـاب فلسـطين   1948وقد شهدت نابلس نمواً غير طبيعي بعد أحداث عام      
رة من الالجئين الذين أقاموا فيها      فزاد عدد سكانها ومبانيها وذلك نظراً لتدفق أعداد كبي        

حيث امتدت المباني حتى وصلت إلـى قمتـي جبـل جـرزيم        . أو في مخيمات حولها   
في الوسـط والمدينـة     " البلدة القديمة "وصارت المدينة تتكون من قسمين هما       . وعيبال

 . الجديدة على األطراف المميزة بشوارعها وأبنيتها الحديثة
اشتهرت بصناعة النسيج   . تالل مركزاً اقتصادياً هاماً    ظلت نابلس رغم سياسة االح    

   .)3( والجلود والكيماويات والصناعات المعدنية
 
 

                                                
 .2/137س، . الحنبلي، م)1(
 . 6/98س، . الدباغ، م)2(

﴿فَلَما بلَغَ معه السعي قَاَل يا بنَـي ِإنِّـي          :  علماء التفسير في قوله تعالى     موقف اإلسالم والذي أشار إليه      **
                        ِمـن اللَّـه شَـاء ِني ِإنـتَِجدس را تُـْؤمْل مِت افْعا َأبى قَاَل ياذَا تَرم فَانْظُر كحنَاِم َأنِّي َأذْبى ِفي الْمَأر

 ﴾اِبِرينأن الذبيح هو إسماعيل عليه السالم]102: سورة الصافات[الص ،. 
، دار  1007النسفي، عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي، مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل، ص                : انظر

 ).م2000 -هـ 1421(، 1ط.  لبنان–المعرفة، بيروت 
 التنزيـل، دار    معـالم : البغوي، اإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء، تفسير البغوي المسمى            :وأنظر  

 ). م1993 -هـ 1414(، 1، ط1/28 لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 
 .4/13س، ,إبن كثير، تفسير القرآن العظيم، م:  وانظر 

)3(www.khayma.com/nablus–online/ nablus.html  

http://www.khayma.com/nablus
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 نشأة وتطور العلوم الشرعية في الخليل ونابلس : الثالثطلبالم
 

مر التعليم الشرعي في مدينتي الخليل ونابلس بثالث مراحل أساسية؛ تبعـاً للظـروف              
 : بها فلسطين، وهذه المراحل هيالسياسية التي كانت تمر 

 
ـ )492-15(،  من الفتح اإلسالمي حتى اإلحتالل الصليبي     : الفترة األولى  -637(-هـ

  .م)1099
 -187(-هـ)922-583 (،من الفتح الصالحي حتى نهاية دولة المماليك      : الفترة الثانية 

 .م)1516
  .م)1917–1516(-هـ)1335-922(،  العصر العثماني:الثالثةالفترة 

 .م)2009 -1918(، العصر الحديث: لفترة الرابعةا
 

 :الفترة األولى
كان من التوجيهات األولى لعمر بن الخطاب بعد الفتح األمر ببناء المسجد التي كانـت               

 فقد كتب إلى أمراء األجناد بالشام أن يتخذ في كـل  نفسة،مراكز علم وتعليم في الوقت     
 فإنـه ال يعذرأحـد      الدين،تفقهوا في   : (يقولأمراء األجناد    وكتب إلى    .مسجداًمدينة  

 ). وال يترك حق وهو يرى أنه باطل، باتباع باطل، وهو يرى أنه حق
وأرسل الخليفة المعلمين إلى فلسطين لتعليم الناس فيهـا القـراءة والكتابـة والقـرآن               

  )1(.والسنة
فكـان  ،  نوتابع الخليفة عثمان بن عفان سياسة عمر بن الخطاب التعليمية في فلسـطي            

 )2(.يرزق المعلمين فيها من بيت المال

                                                
 ،بيت المقدس للنشـر والتوزيـع     ،  1، ط 359 فلسطين في صدر اإلسالم،  ص        ،  هاني حسين ،  أبو الرب )1(

 . م 2002، بيت المقدس
 361 ص، ن، س،  أبو الرب)2(
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حيث ،   فساعد ذلك على انتشار تعليم القرآن هناك       مصحفة،وأرسل إلى الشام نسخة من      
استنسخت منه مئات النسخ، وقد رفع الشاميون الذين دعوا للتحكيم في صفّين خمسماية             

 )1(. وفيهم جماعة من الفلسطينين، مصحف
 وتشير عملية إحصائية إلـى أن حـوالي     الحال،ائدة بطبيعة   وكانت علوم الدين هي الس    

 )2(.من علماء الشام وفلسطين في القرون األولى كانوا يعلمون الدين وعلومة% 95
 وكانت دراسة القرآن محـور      التعبدي،وكانت فكرة التعليم تقوم على الجانب الروحي        

عزيز فيتقنة حفظا ويجتهد في     وكان على المتعلم ان يبتدىء بكتاب اهللا ال        كلها،الدراسات  
  )3(. فإنه أصل العلوم وأمها وأهمهاعلومة،اتقان تفسيرة وسائر 

وكانت رواية الحديث والنظر في أسانيدة ومعانيه وأحكامه تأتي بعد القرآن في منـاهج            
 اإلسالمية، وكان لعلم الحديث مكانة خاصة بين العلوم         بخاصة،الدراسة في هذه الفترة     

الـخ،  ...ألصلين تفرعت العلوم اإلسالمية األخرى من قصص وفقه ونحو        وعن هذين ا  
وكانت هذه العلوم مختلطة غير متميزة في أول األمر، وال سـيما فـي القـرن األول                 

 . الهجري ثم اخذ التمايز بينها يبرز للعيان في القرن الثاني
 بعـده،   وال سيما في القرن الثالـث ومـا  التدريس،ومن الموضوعات التي شاعت في   

 )5(. وعلم الكالم)4(الزهد والتصوف
أخذ بعض اإلنحسار يطرأ على الحركـة العلميـة         ،  وفي أواسط القرن الرابع الهجري    

وازداد عدد المهاجرين من علماء     ،  وضعفت حركة الحديث فيها   ،  والتعليمية في فلسطين  

                                                
 363 ص، س. أبو الرب، م)1(
  .م1990، ، بيروت1،  ط3/7، القسم الثاني، الموسوعة الفلسطينية، صايغ، أنيس)2(

التربية والثقافة العربية واإلسالمية في الشام والجزيرة خـالل القـرون الثالثـة األولـى             ،   أبيض، ملكة  )3(
 ،)1980(،  دار العلم للماليين، بيروت 1، ط84 ص، للهجرة

 علم التصوف؛ أطلق عقب العهود اإلسالمية األولى على أناس اتخذوا الصوف لباساً، وعرضـوا عـن                 )4(
ارتداء فاخر الثياب، طلباً للنسك والتقشف، ويعرف الصوفي عن صـفا قلبـه هللا، والتصـوف ؛ إرادة                   

، دار  1، ط 24فيق، األصول اإلسالمية منهجهـا وأبعادهـا، ص       العجم، ر  .ومجاهدة طلباً لصفاء القلب     
 .  1983العلم للماليين، 

 .35س، ص.الكناني، م)5(
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 زاد تطور    ومع اإلنحسار النسبي في الدراسات الدينية      ،  فلسطين إلى  األقطار األخرى    
  )1(.العلوم الطبية وتدريسها 

 وقد بدأ بناء المساجد في فلسطين       اإلسالم،وكان المسجد هو مركز التعليم الرئيسي في        
وبنيت المساجد األولى في المواقع التي افتتحت أوالً مثل قيسـارية           ،  بعد الفتح مباشرة  

، اإلبراهيمي في الخليـل   وكان أن عمر األمويون المسجد      ،  ونابلس واللد ويافا وأجنادين   
  )2(.وبنوا جامع نابلس في وسط المدينة 

م باإلحتالل الصليبي 1099/ هـ 492وفي عهد اإلحتالل الصليبي؛ نكبت فلسطين سنة       
 وقد قتل الصليبيون لدى احـتاللهم فلسـطين         .الفور فيها على فخمدت الحركة العلمية    

  )3(.وزهادهمجماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم 
 ومع ذلك فقد لوحظ في هذه الحقبة تطورا يلفت النظر في منطقة             العلم،وأغلقت معاهد   

بالذات حيث نشأت حركة دينيـة علميـة        ) جماعيل  ( نابلس ال سيما في قرية جماعين       
 وتمثلـت   قدامة،تحدت اإلحتالل الصليبي وحمل لوائها علماء الحنابلة وفي طليعتهم آل           

  )4(.وكان أهل القرى يجتمعون إليهم في خطبة الجمعه، امة بالتمسك بالدينمقاومة آل قد
أما في الخليل فقد وضع الفرنج أيديهم منذ اليوم األول علـى الحـرم اإلبراهيمـي،                  

كما أثبتت البحـوث األثريـة أن   ) سانت أبراهام ( وأسسوا فيه كنيسة لهم عرفت بإسم     
وقد سادت كل من الكنيسة والدير      ،  ة من الحرم ديراً   الصليبيين أقاموا في الساحة األمامي    

                                                
 8ص، ن، س،  صايغ)1(
  . 14ص، س.م،  صايغ)2(

محمد بن محمد أبي عبد الكريم بن عبـد الواحـد           ،  عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم       ،  ابن األثير )3(
، دار الكتاب العربـي     3، ط 8/425 ،  تدمري،عمر بن عبد السالم   : اريخ ،تحقيق الكامل في الت  ،  الشيباني

 ) م2001_ هـ 1422.(  بيروت–

م، شيخ اإلسالم موفق الدين ابي محمد عبد اهللا بن أحمد بـن محمـد بـن          1146/ هـ  541 -:إبن قدامة )4(
وكان عالم أهل   ،   العالم وكان من بحور العلم وأذكياء    ،  حفظ القرآن ،  قدامة، ولد بجماعيل من عمل نابلس     

، عابداً،  ورعا ً ،  نبيالً،  ثقة، حجة، غزير الفضل، نزهاً    ،  كان إمام الحنابلة بجامع دمشق    ،  الشام في زمانه  
وأمـا الفقـه   ، فأما الحديث فهو سابق فرسانة  ،  أخذ بمجامع الحقائق التقليدية والعقلية    . عليه النور والوقار  

.  ، وله مؤلفات غزيرة في الحديث والفقه، وفـي أصـول الـدين            فهو سابق ميدانه، أعرف الناس بالفتيا     
 .167/ 22أنظر؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، 
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وبذلك اصطبغت الثقافة الفرنجية    ،  الطقوس الدينية المتمشية مع الفكر الديني الكاثوليكي      
مشتملة على أنشطة الهوتيه ورهبانيـة ؛ ارتكـزت علـى القواعـد             ،  بالصبغة الدينية 

 .رب األوروبياألوغسطينية التي عرفت في الغ
 وبالتالي بدون أي إفراز     تميزه؛ المجتمع العربي اإلسالمي ظل بال ثقافة        وهذا يعني أن  

حضاري، ففي الحقيقة صمتت المصادر المختلفة عن ذكر وجود حركة ثقافية إسالمية            
 وعليه فمن الواضح أن التيار الثقافي اإلسالمي قد طُعن في الصميم            الخليل،ما في بالد    

يعياً إذ تحول المسجد الجامع بالحرم اإلبراهيمـي        طيلة هذا العصر؛ وهذا يعد أمراً طب      
 والعلماء إلى بالد الشام     الداري، وهاجر من الخليل من ذرية الصحابي تميم         كنيسة،إلى  

 ومن برز منهم في بالد المهجـر آثـروا أن يحملـوا لقـب               واليمن،والعراق ومصر   
 )1(.المقدس تمسكاً بانتمائهم إلى أرض بيت المقدسي؛

 
 :ثانيةالالفترة 

 
 القدس ومعظم أنحاء فلسطين )2(م استرد صالح الدين األيوبي1187 -هـ 583في عام 

 .الصليبيبعد ثمانية وثمانين عاما من اإلحتالل 
 وشرع يبني المدارس وحذا حذوة ابنه الملك       اإلسالمي،وثبت صالح الدين دعائم الحكم      

علمية التي أخذت باإلنتعاش من  ثم ابن أخيه الملك المعظم في تشجيع الحركة ال   األفضل،
 العـادل،  صالح الدين نشبت منازعات على السلطة بين أبنائة وأخية    بعد وفاة  ثم   جديد،

 وفي هذه الظروف عانت البالد كثيرا من حالة عدم اإلسـتقرار  وورثتهم،وأبناء العادل   
 .الشرعية ومنها العلوم –وأثّر ذلك في تطور الحركة العلمية فيها 

                                                
 ،1ط، 331الخليل والحرم اإلبراهيمي في عصر الحروب الصليبية، ص،  السيد، علي أحمد محمد)1(

  ) . م 1998 -هـ   1418(  دار الفكر العربي      
 
یوس   ف ب   ن أی   وب ب   ن ش   ادي، أب   و  ) م1193-1137) = (ھ   ـ589-532: ( ص   الح ال   دین األی   وبي)2(

المظفر، صالح الدین األیوبي، الملقب بالملك الناصر، من أشھر مل وك اإلس الم، م ن األك راد ال ذین       
نزلوا بتكریت، نشأ في دمشق، وتفّقھ وتأّدب وروى الح دیث بھ ا وبمص ر واإلس كندریة، وح ّدث ف ي         

ي فلسطین، والس احل الش امي؛ ی وم حّط ین؛ ال ذي ت اله       القدس، وكان أعظم انتصاراتھ على الفرنج ف      
 .4/79إبن خلدون، .  8/220أنظر ترجمتھ في؛ الزركلي، األعالم،     .استرداد طبریة وعكا ویافا
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 وقضـاؤها، القدس، غزة، نابلس    :  المملوكي –اكز العلم في العصر األيوبي        وأهم مر 
  .وصفدوالرملة والخليل 

 وكان بناء المدارس وبناء     العلمي،وشهد القرن التاسع الهجري قمة التطور في النشاط         
 وكان من أهداف ذلك استنهاض الحميـة الدينيـة      .القادرونالمساجد غاية يتسابق إليها     

  .الخارجيبلدان اإلسالمية ضد العدوان للدفاع عن ال
بعد إجالء الصليبين عن الخليل أخذت الحياة الثقافية في النهوض بالتدريج ؛ إذ ارتبطت       
بالحياة الثقافية في بيت المقدس ذاتها التي عنـي صـالح الـدين منـذ الشـهر األول            

يـث حـرص    ح،  باستردادها بإحياء الدور الحضاري الثقافي والعلمي للمسجد األقصى       
 )1(.ر اإلستبارية إلى مدرسة الشافعيةوحول دا، على إقامة المؤسسات العلمية والمدارس

عرفت الخليل التعليم في أول أمرها في الحلقات التدريسية التي كانت تعقد في الحـرم               
وأما المدارس النظامية فقد تأسست في الخليل ، وفي مساجد القرى ،  اإلبراهيمي الشريف 

 )2(.ليك في عهد المما
وقد حفظت كتب التراجم أسماء     . وشهدت الخليل نهضة علمية حسنة في عهد المماليك         
ن مـنهم فـي عهـد المماليـك         أكثر من خمسين عالما من علمائها ظهر زهاء أربعـي         

 )3(.، وهذا يعني أن القرن التاسع كان قمة الحياة العلمية في المدينة الشركسية
فقد اهتموا  ،  ترى هنا وهناك في مختلف أنحاء الخليل      وما زالت آثار العصر المملوكي      

 . وأنشأؤا المساجد والمستشفيات، لففتحوا المدارس، وسهروا على نشر العد، بالعلم
وكان معظم علماء الخليل يعملون في المسجد اإلبراهيمي الذي كان مركز الحياة العلمية     

رباطـات مثـل؛ المدرسـة      غير أن الخليل كان بها عدة مدارس وزوايا و        ،  في المدينة 
وكان فـي   . والمدرسة الفخرية بحارة الشعابنة     ،  القيمرية عند باب المسجد اإلبراهيمي    

 .المنصوريوالرباط ، ورباط مكي، المدينة عدد من الرباطات منها الرباط الجماعيلي
بقة عن الفترة السا  ية اإلسالمية بعد الفتح اإلسالمي      وهناك اختالف بين يميز الحياة الثقاف     

 )1(.دت الحياة الثقافية تعتمد أساساًعلى المذهب الشافعي السنّيغ،إذللغزو الصليبي للخليل
                                                

 . 10/37 ، س.م، الكامل في التاريخ،  إبن األثير)1(
 9/35، س. م، الدباغ )2(

  9/61، س.م، الدباغ) 3(
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وواصلت الحياة الثقافية والعلمية نهضتها في بالد الخليل بـاطّراد خـالل العصـرين              
األيوبي والمملوكي حيث امتدت ظاهرة وقف الخيـر مـن ذوي اليسـار لألراضـي               

بنفقة الفقهاء واألساتذة وطالّب العلم ومـا يحتاجونـه مـن           والعقارات والبساتين لتقوم    
 .اإلبراهيمي ولينفق منها على أعمال صيانة المباني العامة وبخاصة الحرم رواتب،

 العلمية،وكان مستوى العلماء الذين تولوا خدمة ملحقاته التعليمية على أعلى المستويات            
 وقد  الدينية،لمسجد األقصى ومعاهدة    حيث إن كثيراً منهم قد شغلوا وظائف مماثلة في ا         

 )2(.حملت أسماؤهم ما يدل على أنهم ينحدرون أصالً من الخليل
الثامن الهجـري تشـكل     /وأصبحت مدينة الخليل مع بداية القرن الرابع عشر الميالدي        

" ،   حيث غطت الدراسات الفقهية فيها المذاهب األربعـة        المختلفه،مركزاً للعلوم الدينية    
هاية العصر المملوكي قدم صاحب األنـس       ومع ن ،  المالكية والحنفية والحنبلية  الشافعية و 

قائمة تضم أسماء اثنتين وثالثين زاوية ومسجداً ومدرسة داخل الخليـل هـي              )3(الجليل
ومن ذلك يتضـح    ،  حصيلة النشاط العلمي الذي شهدته البالد منذ أن بارحها الصليبيون         

ة المضمحلة والنهضة الثقافية العلمية الواسعة التي       عمق الهوة بين حركة الفرنج الثقافي     
  )4(.شهدتها الخليل في العصر اإلسالمي التالي 

ومعظـم مسـاجد   لمساجد والمدارس في عهد المماليـك،     وفي نابلس أنشىء كثير من ا     
ومن أشهرها الجامع الكبير أو الجامع      ،  نابلس القديمة القائمة حاليا ترجع الى  هذا العهد        

وجـامع النصـر،   ،  الذي حوله صالح الدين األيوبي من كنيسة إلى مسـجد         الصالحي  
 .وجامع الخضراء ، وأصلها كنائس صليبية، وجامع الحنبلي وجامع الساطون

وظهر في نابلس من القرن السابع حتى التاسع عدد كبير من العلماء كان أكثرهم مـن                
 .الفقهاء والمحدثين، وكان بينهم عدد من الشعراء

                                                                                                                                              
لحافظ بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق أحمد بن عبـد الوهـاب              ابن كثير، أبو الفداء ا    ) 1(

 ، دار الحديث، القاهرة)م1998 -هـ 1418(، 5،  ط263/ 12فتيح، 
 332ص، س.الخليل والحرم اإلبراهيمي، م، السيد)2(

  237إلى ص225من ص،   أنظر ؛  الحنبلي، األنس الجليل)3(

 340ص  ، س.م، براهيميالخليل والحرم اإل، السيد)4(
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د من اإلشارة إلى ظاهرة هامة أن الريف النابلسي أنجب عددا كبيرا من كبـار           وال ب 
: العلماء بين القرنين السادس والتاسع، ومن أبرز القرى التي أنجبت علمـاء مشـاهير             

جماعين التي خرج منها العلماء من بني قدامة، وبورين التي أنجبت علماء مـن بنـي                
ورامين التي ينسب إليها العلماء     ،  اء من بني الديري   والدير التي ينسب إليها العلم    ،  غانم

 . من بني مفلح
 

  :الحقبةوثمة ظاهرتان ترتبتا على نشاط الحركة العلمية في هذه 
 القـرآن والحـديث والفقـه       أن النشاط العلمي شمل العلوم كلّها مـن علـوم         : األولى

 . ط العلمي، مع أن علمي الفقه والحديث كانا غالبين على هذا النشاوالتصوف
هي أن مراكز العلم تعددت في مدن وقرى فلسطينية كثيرة كان فـي مقـدمتها               : الثاني

  )1(.القدس ونابلس والخليل والرملة، وبعض قرى الريف الفلسطيني
 

 الفترة الثالثة
وكان ،  ودام حكمهم لها أربعمائة سنة    ،  م1516/ هـ  922دخل العثمانيون فلسطين سنة     

وشـهد القـرن    ،   عهد إزدهار كانت الدولة فيه في أوج منعتها        القرن األول من حكمهم   
/ هــ  1336حكـم العثمـاني سـنة     وانتهت بزوال ال  ،  األخير محاوالت نهضة لم تتم    

السابع عشر / الحادي عشر والثاني عشر للهجرة( وأما القرنان الثاني والثالث . م1917
ت المدارس الدينية تضمحل    وقد أخذ . فكانا عهد جمود وانحدار     ) والثامن عشر للميالد    

ثـم تالشـت بسـبب     ’ السابع عشر للمـيالد     / ابتداء من القرن الحادي عشر للهجرة       
وقّل عـدد العلمـاء وزادت      ،  اضمحالل األوقاف والتخلّف اإلقتصادي العام في الدولة      

وعلماء ،  عالما11وكان علماء الخليل    . هجرتهم إلى دمشق ومصر وانخفض مستواهم       
وأكثر هـذه  ، ضح ذلك من مستوى التراجم التي وضعت في تلك الفترة  ويت ،  18نابلس  

  - إلى حـد كبيـر   –وظل علماء العصر العثماني ، الكتب كانت تنقصها روح األصالة    
عالة على كتب األسالف في مختلف العلوم يشرحونها ويختصرونها ويضـعون لهـا              

 . الحواشي والذيول 
                                                

 461ص ، س.م،  صايغ)1(
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وظاهرة رجحان الفقـه  . انتشاراً في هذا العصر  وكان علم الفقه أكثر العلوم اإلسالمية       
فـإن  ،  على غيرة من العلوم تتضح من مراجعة تراجم العلماء في العصـر العثمـاني             

وفي ، يليهم المتصوفون الذين كانوا يزدادون باطّراد، المشتغلين بالفقه كانوا األكثر عدداً 
( رد في كتب التراجم أسـماء     هذه الفترة قلّت نسبة المحدثين والقراء والمفسرين، ولم ت        

واستمرت ظاهرة العائالت العلميـة التـي       ،  الالتي كثرن في عهد المماليك    ) المحدثات  
   )1(.اختص أبنائها بفرع من العلوم أكثر من سواه

 ، الفترة العثمانية كانت الحركة العلمية والتعليمية في فلسطين تسير في خط متراجع            في
بالتدريج في العصر العثماني حتى أخذت تختفي تماما في         وأخذ عدد المدارس يتناقص     

 مدرسة  56فمن بين زهاء    ،  التاسع عشر الميالدي  / أوائل القرن الثالث عشر الهجري      
 . كانت قائمة في عصر المماليك 
التاسع عشر الميالدي كانت األوضاع التعليمـة قـد         / في أوائل الثالث عشر الهجري      
كما كانت مؤسسـات  ، عمت االمية والجهل سواد الشعب   بلغت درجة بالغة من السوء و     

التعليم في تدهور تام سواء من حيث مبانيها أو معلموها أو تجهيزاتهـا أو أو اسـاليب              
 .التدريس فيها

/ هــ   1321وفي االحصائيات التي أوردتها حولية وزارة المعارف العثمانية لسـنة           
في لواء نابلس حتى ذلك العام بلغ       م أن مجموع المدارس التي أنشأها العثمانيون        1903

  مدرسة 12كما بلغ عدد المدارس التي أسسها المبشرون في اللواء ،  مدرسة ابتدائية90
  )2(وكان في مدينة نابلس نفسها في ذلك العام أربع مدارس رسمية ومدرستان إسالميتان

 
 م 1831/ هـ 1247منذ : العصر الحديث

 
سطين لم يستمر أكثر من عشر سنوات؛ فإنه أحـدث           لفل )3( باشا مع أن حكم محمد علي    

هــ  1247ي سـنة    وف. رجه في البالد، وفتح الباب أمام دخول الحضارة الحديثة فيها         
                                                

 471 ص، س.م،  صايغ)1(
  .26س، ص . صايغ، م)2(

 )  م1849_ 1770= هـ 1265_1184(  محمد علي باشا )3(
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 حاكم مصر على فلسطين، وحـاول إدخـال         علي باشا استولى ابراهيم باشا ابن محمد      
ا عـاد   وعنـدم .وسـواها في التعليم واإلقتصـاد واإلدارة  : مختلف الحياةالتحديث في  

 كانت المؤثرات األجنبية الثقافية والسياسـية واإلقتصـادية قـد           1840العثمانيون سنة   
اشتدت إلى درجة أرغمت الدولة العثمانية على القيام بإصالحات كثيرة عرفـت باسـم      

 1839 وفي سنة    األجنبي،التنظيمات لتمكين الدولة من النهوض والوقوف أمام التغلغل         
 1856 وتبع ذلك في سـنة       كلخانة، التنظيمات بما يسمى بخط      العثمانيلسلطان  استهل ا 

وكان من نتائج هذه التنظيمات في المجـال        ،  خط جديد عرف بخط التنظيمات الخيرية     
، وقد نص على تحديث نظام التعليم  1869الثقافي صدور قانون المعارف العثماني سنة       

  .انقرضتالتي وإنشاء مدارس جديدة تحل محل المدارس الدينية القديمة 
وفي غضون ذلك اشتد غزو البعثات التبشيرية للبالد وفتحت فيها كثير من المـدارس              

،  وتعرضت البالد للتوسع اإلقتصادي األوروبـي      .التبشيراألجنبة التي اتسمت بصبغة     
األمر الذي اضطر علماء المسـلمين      ،  وكذلك لمؤثرات الحضارة األوروبية ومفاهيمها    

 . إلى اتخاذ موقف منها
فقد كانت هذه العلوم تـدرس      ،  وقد واجهت العلوم الدينية في هذه الظروف موقفاً معقدا        

وكان أكثر العلماء يتجهون إلى األزهر الذي       ،  اساساً في المساجد على الطريقة التقليدية     
كما أن التعليم العصري الذي بدأ في المدارس        ،  كان هو بنفسه في حاجة إلى اإلصالح      

وبالطبع فإن المدارس األجنبيـة  ، لم يعط العلوم الدينية مكان الصدارة   الحكومية الجديدة   
وقد أدى التطور الذي حـدث فـي الـبالد          ،  لم تُعر هذه العلوم إال القليل من اإلهتمام       

، والتنظيمات الحكومية الجديدة إلى الحاجة إلى متعلمين في غيـر المجـاالت الدينيـة             
 -1917وبعد اإلحتالل البريطاني لفلسطين     . فانصرف أكثر الناس إلى هذه المجاالت       

                                                                                                                                              
، مؤسس آخر دولة ملكية بمصـر، ألبـاني األصـل       ،  المعروف بمحمد علي الكبير   ،  بن إبراهيم آغا بن علي    

هـ بوسيلة  1226قتل المماليك سنة    ،  في الخامسة واألربعين من عمره    تعلم القراءة   ،  كان أمياً ،  مستعرب
) محمد علـي  ( ، لمحمد فريد) البهجة التوفيقية ( مما كُتب في سيرته     . ودفن بالقاهرة   ،  تقوم على الغدر  
، الزركلـي : أنظر ترجمته فـي   . لعبد الرحمن بن عبد الكريم      ) محمد علي وعصره    ( ،  إللياس األيوبي 
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 شغل العمل السياسي أيضاً كثير من علماء الدين الذين كرسوا جهودهم لمحاولة             1918
 .درء الخطر عن البالد 

 ووضعت أمام   المختلفة،وهذه كلها عوامل أدت إلى ضعف العلوم الدينية على انواعها           
 .الوافـدة  من الحضارة الغربيـة   موقفاتخاذ  علماء الدين مهام جديدة كان في طليعتها        

 مـا، والحقيقة أن كثيراً  من علماء الدين لم يروا أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ موقـف                
 الـبالد، وكان كثيرون منهم على جهل تام بالحضارة الغربية التي أخـذت تفـد إلـى                

 فواصلوا اهتمامات العلماء السابقين في مجاالت التصوف والفقه والحديث والتفسـير،          
دون أن يشعروا أن من واجبهم المساهمة في حل معضالت الحياة باإلستناد إلى إعمال              

 غير أن عدداً غيـر قليـل مـن    درسوها،الفكر واإلجتهاد في إطار العلوم الدينية التي    
العلماء أدرك الحاجة إلى فهم عصري جديد لإلسالم يجعله قادراً  على حل المشكالت              

  .الجديدة
في حقبة التحدي التي كان يواجهها اإلسالم من جانب الغزو الفكري           وكان من الطبيعي    

للحضارة األوروبية ومن جانب المبشّرين والمدارس التبشيرية أن ينهض عدد كبير من            
 منهم علماء الخليل ونابلس مثل محمـد        .عنهالعلماء والمسلمين لتزكية اإلسالم والدفاع      

دة كتب في الدفاع عن اإلسـالم مـن          وقد وضع ع   نابلس،عزت دروزة الذي ولد في      
  )1().الدستور القرآني والسنة النبوية في شئون الحياة(أهمها 

 
رية التي ترعى العلـم وطـالب       وفي العصر الحديث أنشأ أهل الخليل المؤسسات الخي       

 وعملـت   الخليل،بمحافظة  ) جمعية رابطة الجامعيين    (  تأسست   1953، ففي سنة    العلم
فظة علمياً وثقافياً واجتماعيا فأخذت تساعد الطالب المحتـاجين         على رفع مستوى المحا   

 فقدمت مساعدات   الدراسة،إلتمام دراستهم الجامعية بمنحهم قروضا يقضونها بعد إتمام         
 وأقامت معهداً ومدرسة لدراسة مواد الشهادة       الجامعية،آلالف الطالب إلتمام دراستهم     

 .الثانوية 
بيت الخليـل   (  وقامت بإنشاء    :اإلسالمية الخيرية    تأسست الجمعية  1963   وفي سنة   

سـنة  ) المدرسـة الشـرعية     (  وقامت بإنشاء    علمياً،لرعاية األيتام   ) الخيري لأليتام   
                                                

 478ص ، س.م، صايغ)1(
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يـوفر لليتيمـات الخـدمات      ) بيت الخليل الخيري لليتيمات     ( ومن منجزاتها   . 1967
  .والتعليميةالصحية واإلجتماعية 

  .اتللبنكما أسست المدرسة الشرعية 
  .الشريعةوأخيراً جامعة الخليل بدأت بكلية 

 
  .ونابلسأسباب نشأة التعليم الشرعي في الخليل :  الرابعطلبالم
 

 وفيـرة   خـاص،  والخليل ونابلس بشكل     عام، فلسطين بشكل بعد الفتح اإلسالمي كانت     
إذ  اإلسـالمي، الحظ في احتضان النهضة العلمية الثقافية الذي أفرزته تداعيات الفـتح            

  :وهيتوفر فيها بعض العوامل التي رشّحتها لذلك 
لى فلسـطين فـي القـرن األول        دخول عدد كبير من الصحابة إلى الصحابة إ        •

السابع للميالد، وتالهم في هذا القرن والقرون الذي أعقبته عددا أكبر من /للهجرة
ء هم الذين  وأولئك وهؤالالكبار، كذلك معظم أئمة الفقه  التابعين، وأتباع   التابعين،

 )1(.أرسوا دعائم العلوم اإلسالمية في بيت المقدس وفلسطين كلّها
 على تنـوع فـرقهم      المسلمين،مركزية فلسطين الدينية وقدسيتها الروحية عند        •

إضافة إلى استراتيجية موقعها كخندق متقدم بإزاء العدو البيزنطـي          ،  وطوائفهم
ادت فريضة الجهاد أتقيـاء     فق،  على أخطر خط مواجهة أمام األسطول البيزنطي      

المسلمين وعلمائهم من كل حدب وصوب إلى فلسطين ليـؤدوا هـذا الواجـب              
وصارت فلسطين كلها رباطاً ؛ مدنها وقراها وضياعها، فأصبح الرباط         ،  المقدس

  )2(.أمنية يصبو أتقياء المسلمين إلى أن يرزقوها
ر أبناؤهـا بـذكائهم     كما اشـته  ،  عرف سكان بالد نابلس بحبهم للعلم منذ القديم        •

ففي اإلحصـاءات   ،  وقلما توجد في العهد العثماني قرية بدون مدرسة       ،  وفطنتهم
/ هـ 1321التي أوردها الكتاب السنوي لوزارة المعارف العثمانية الصادر عام          

                                                
 460 ص ، س.م،  صايغ)1(
 –،  بيـروت  318فلسطين في خمسة قرون من الفتح اإلسالمي حتى الغزو الفرنجي، ص      ،  خليل،  عثامنة)2(

 ط. ت.د، لبنان
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م ذكر بأن مجموع المدارس الفردية التي أنشأها العثمانيون فـي الـديار             1903
 )1(. مدرسة ابتدائية 90النابلسية حتى ذلك العام بلغت 

وقد ، إن رغبة الناس في تعليم ابنائهم وبناتهم في القرى والمدن فاقت كل وصف         •
(  بلغ مجموع ما تبرعت به قرى الديار النابلسية في مدة خمس سنوات من سنة               

  )2(.جنيهاً فلسطينيا 48 ،385لتعليم أطفالهم )   م 1945 – م 1941
وكل قريـة   ،  )3(ثير من العلماء والفقهاء والمحدثون    وينسب إلى البالد النابلسية ك    

، ت عالماً أو علماء ينتسبون إليهامن قرى نابلس سواء صغيرة أو كبيرة قد أنجب 
فعلماء آل قدامة والجعافرة وآل مفلح والخالديين والمردايين وغيـرهم ممـن             

ويرجع الفضل فـي انتشـار      ،  ظهروا في العصور الماضية والحديثة كثيرون     
 )4(.ب الحنبلي في مصر وغيرها لعلماء الديار النابلسية المذه

، والمساجد وبيوت الصوفية غاية يتسابق إليهـا القـادرون        ،  كان بناء المدارس   •
فالنسبة إلى السالطين والحكام المماليـك كـان        ،  وكانت الدوافع كثيرة ومتنوعة   

مـن  وكـان   ،  الهدف السياسي في استرضاء شعب كانوا غرباء عنه هدفاً هاماً         
أهدافهم أيضاً استنهاض الحمية الدينية للدفاع عن البلدان اإلسالمية ضد العدوان           

وتمثلـت  ،  وازداد كثيرا عدد المساجد والكتاتيـب     ،  فنشأت المدارس ،  الخارجي
وبرز أهـم   ،  بالتالي في زيادة كبيرة في أعداد الطلبة والعلماء والمشتغلين بالعلم         

 . ونابلس مراكز العلم في هذا العصر في الخليل
 كذلك كان اهتمامهم بالمدارس العتبار المدرسة مؤسسة سنية نشأت لتدعيم المذهب           

 والدولة السنية في خضم نزاعاتها مع الشيعة سواء البويهيـون مـنهم فـي            السنّي،
  .الغرب أو الفاطميون في الشرق،

                                                
 54 ص ، س.م،  الدباغ)1(
 55  ص ، س.م، الدباغ)2(

  _صلى اهللا عليه وسلم_ راوي حديث رسول اهللا :  المحدث )3(

 63ص، س.م، الدباغ)4(
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نا هذا  وكانت هذه المدارس تعادل في مستواها المدارس الثانوية والجامعات في وقت          
  )1(.األولىوكانت مدارس دينية في الدرجة 

ومن أسباب انتشار العلوم الدينية في الخليل ونابلس أن فلسـطين فـي الفتـرة                •
وقد هاجر كثير من علمـاء      ،  األيوبية المملوكية شهدت تبادالً واسعاً في العلماء      

راً كما أم فلسطين علماء من أكثر من عشرين قط        ،  فلسطين إلى دمشق والقاهرة   
 . وقد انتعشت العلوم اإلسالمية جميعها بسبب انتشار معاهد العلم    .إسالمياً 

وعلى الرغم من الوفرة الكمية في علوم الدين ، وكان للنساء نشاط بارز في علم الحديث 
وقـد ازداد أتبـاع     ،  فإن اإلبتكار واألصالة كانا محدودين    ،  في الفترة األيوبية المملوكية   

 . هذا العصر زيادة كبيرة الفرق الصوفية في
لفلسطين إيذاناً باستئناف الحركة العلمية في الـبالد          الدين األيوبي  استرداد صالح كان  

 وشرع هو وخلفـاؤة فـي إنشـاء         الصليبي،بعد حوالي تسعين عاما من بدء اإلحتالل        
 وكان لدعم السالطين الفعال األثر البـالغ فـي          والمساجد،المدارس والزوايا والخوانق    

 وساعدت على ذلك القوة اإلقتصادية التي كانـت تتمتـع بهـا        العلمية،زدهار الحركة   ا
 .والطلبة وفي ظل هذا الدعم لمؤسسات العلم زاد عدد العلماء المملوكية،الدولة 

 وابتداء مـن القـرن      واللغة،وقد أدت المدارس خدمة جليلة في تطوير علوم الدين          
وم ال سيما علم الفقة الذي سـد فيـه بـاب    الخامس الهجري سيطر التقليد على العل  

 والتقدير العام للعصر األيوبي هو أنه لم يكن بوجه اإلجمال عصر أصالة             اإلجتهاد،
 موسـوعات،  بل كانت أهم سماته جمع أخبار الماضي ومنجزاته في           علمي،وإبداع  

ومع ذلك فإن في هذا العصر تمكن بجهد علمائه وتشجيع الحكام من حفـظ تـراث               
وهذه مأثرة كبرى أنجزتها بصورة خاصة معاهد العلم التـي          ،  ي من الضياع  الماض

  )2(.أقيمت بالمئات في أنحاء الدولة المملوكية 
 هـي أن سـكان فلسـطين        فلسطين،ومن أهم أسباب انتشار العلوم الدينية في         •

 . ويقل أن يرى في فلسطين فقيهاً  له بدعةوسنة، أهل جماعة مستقيمة،مذاهبهم 

                                                
 16 ص ، س.م، صايغ)1(

 461 ص ، س. صايغ ،م)2(
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 المشاهدات والمزارات المنتشرة على أرض فلسطين فـي تعميـق           ساهم بعض  •
 كما ساهم في تنشيط زيارتها من المؤمنين الـذين          بقداستها،الوعي الجماهيري   

 وتنقسم هذه المشاهد إلى قسمين؛ األول يعود إلـى          أخرى،يعيشون في واليات    
، ليه وسـلّم مشاهد األنبياء التوراتيين الذين سبقوا ظهور النبي محمد صلى اهللا ع    

والثاني يعود إلى مشاهد الشخصيات التريخية التي اكتسبت مع مـرور الـزمن            
  )1(.قداسة دينية ذات صبغة تعبدية

من أسباب انتشار التعليم الشرعي في الخليل ارتباط التعليم فيها بوجود الحـرم              •
ارتبطت فـي غالـب الفتـرات       ،  اإلبراهيمي لما له مكانه مقدسة عند المسلمين      

وخصوصاً فـي  ، ريخية بالحرم القدسي والمسجد األقصى المبارك في القدس     التا
أي ، حيث كان هناك منصب ناظر الحرمين الشريفين  ،  العهد المملوكي والعثماني  

   )2(.القدس والخليل 
 ونزول عـدد كبيـر مـن        قدسيتها،من أسباب انتشار العلم في الخليل ونابلس         •

 )3(.فيهااألمويين ومواليهم 

                                                
 321س ص.عثامنة، م)1(

 دائرة المساعدات التقنية والتدريب، الموارد الثقافية في نتائج المسح الميداني للعمائر في الضفة الغربيـة                )2(
 .م2002القدس ) بكدار(، المجلس اإلقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار 150وقطاع غزة، ص

 421ص، س.م، أبو الرب)3(
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 لثانيلفصل اا
 

 :آراء الباحثين في مصطلحي:  األولالمبحث
 : ، وفيه خمسة مطالب)التربية اإلسالمية، التعليم الشرعي(

  . تعريف التربية والتعليم: المطلب األول
 .العالقة بين التربية والتعليم : المطلب الثاني
 .- التعليم الشرعي-سمات التربية اإلسالمية: المطلب الثالث
الفروق بين فلسفة التربية اإلسالمية، والفلسفات      : المطلب الرابع 

 .األخرى
 .تناسق العلم واإليمان والتربية: المطلب الخامس

 
 : مطلبين وفيه، ميزات معلم العلوم الشرعية:حث الثانيالمب

 الصفات التي يجب أن يتميز بها معلم العلوم الشرعية:  المطلب األول
 .الشرعية معلم العلوواجبات ومسؤوليات م: المطلب الثاني

 
 مصادر التعليم الشرعي: المبحث الثالث

 
 الشرعيأهداف التعليم : المبحث الرابع
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 )ية، التعليم الشرعياإلسالمالتربية (آراء الباحثين في مصطلحي :  األولالمبحث
 

 : تعريف التربية والتعليم : المطلب األول 
 

وهي من ربا الشيء    . غذية والرعاية   جاءت كلمة التربية بمعنى الزيادة والنشأة والت      
  .)1(ربواً ورباء أي زاد ونما

يقـال  : التعليم  : مثل  ،  التربية  معنى ووردت في النصوص الشرعية مصطلحات تحمل     
﴿ولَِكن كُونوا رباِنيني ِبمـا كُنـتم        :قال تعالى . )2(عرفته:  علماً أي  أعلمهعلمت الشيء   

و ابونَ الِْكتلِّمعونَ﴾تسردت متا كُن3(ِبم(. 
 

 .)6(ون أي تفهمونتعلم: )5(أي حكماء علماء، وقال الضحاك: )4( عباسابنقال 
 ِمنكُم يتلُو علَيكُم َآياِتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الِْكتاب        الً﴿كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسو    :قال تعالى 

هم بعد أن لم يكن بهما علـم وال         أي يعرفّ ،  )7( مكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ﴾    والِْحكْمةَ ويعلِّ 
 .)8(معرفة

                                                
 . 1/1098 ابن منظور، لسان العرب المحيط، )1(

 .2/871، س. ابن منظور، ن)2(
 .79 سورة آل عمران، آية )3(
عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القرشـي الهاشـمي،       :  ابن عباس  )4(

يه وسلم، يسمى بالبحر لسعة علمه، وحبر األمة، ولد قبل الهجرة بـثالث    ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عل      
ابن األثير، أسد الغابة فـي معرفـة الصـحابة،    : أنظر . سنين، توفي بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة     

3/294. 
 الذهبي، سـير  : أنظر  . بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم، مفسر، كان يؤدب األطفال         :  الضحاك )5(

 .4/598أعالم النبالء، 
 .1/331س، . ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، م)6(
 .151 سورة البقرة، آية )7(

، )م2002 -هــ   1423(،  1، ط 48 ريان،محمد هاشم، المنهاج التربوي من منظور إسالمي،  ص         )8( .1
 . القدس–دار اليقين للنشر والتوزيع 
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:  فقـال  )1( اإلمام البيضاوي   منهم وقد عرف التربية الكثير من علماء المسلمين األقدمين       

  )2() شيئاً فشيئاًهالتربية هي تبليغ الشيء إلى كمال(
 

 .علمته العلم فتعلمه  :  يقال  فإنه ،)تعلّم، والعلم مطاوع التعليم   مس(: التعليم لغةً أما تعريف   
علمه إذا عرفه، وعلمه واعلمه إياه فتعلمه، وعلـم األمـر           : يقال: والتعليم مصدر علم  

 .والعلم نقيض الجهل. أتقنه: وتعلمه
: وجـاء بمعنـى  . هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على سـبيل الثقـة      : والعلم أيضاً 
   . )3(اًالمعرفة أيض

 
 : ية ما يأتي اإلسالمالتربية ف يتعرومن المعاني التي وردت في 

 عملية تضم األفعال والتأثيرات المختلفة، التي تستهدف نمو الفرد في جوانب            أنها -1
، عن طريق التكيف مع ما يحـيط  ه نحو كمال وظائفهالشخصية جميعها، وتسير ب 

  .)4()سلوك وقدرات هذه الوظائف من أنماط هبه، من حيث ما تحتاج
عملية مقصودة تهدف إلى تنشئة جوانب الشخصية اإلنسانية جميعها، لتحقيق          أنها   -2

غايات محدودة، ويقوم بها أفراد ذوو كفاءة عالية بتوجيه وتعليم أفـراد آخـرين،       
 .)1( )ق تقويم مالئمةروفق طرق مالئمة، مستخدمين تعليماً محدوداً، وط

                                                
 بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد أو أبو ، عبد اهللا)م1286= هـ 685: (البيضاوي، ت  )1(

الخير، ناصر الدين البيضاوي، قاٍض ومفسر وعالمة، ولد في المدينة البيضاء بفـاس قـرب شـيراز،                 
وولي قضاء شيراز مده، وهو قاض شيراز وعالمها، وعالم أذربيجان وتلك النـواحي، وصـرف عـن                 

 .13/344ابن كثير، البداية والنهاية،  : أنظر. القضاء فرحل إلى تبريز فتوفي فيها

، دار الجيل،   3/ 1 البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد اهللا الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،              )2(
 ).م1982 -هـ 1402(، 1بيروت، ط

لمكتبـة   ا 2/427 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،                 )3(
 . ط.ت. لبنان، د–العلمية، بيروت 

 –، دار وائـل للنشـر والتوزيـع، عمـان           14 الرشدان، عبد اهللا زاهي، الفكر التربوي اإلسالمي، ص        )4(
 . م2004، 1األردن،، ط
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 )2(.، على أساس الدين اإلسالمي سلوكه، وعواطفههي تنمية فكر اإلنسان وتنظيم -3
  )3(.عملية منهجية تهدف إلى تنشئة وتكوين اإلنسان الصالح وفقاً لغاية الخلق -4
هي التنشئة المعرفية والسلوكية واالجتماعية والحركية واالنفعالية، وفـق عقيـدة            -5

 )4(.اإلسالم وشريعته وأخالقه
.  تربيتـه وإعـداده وتكوينـه   ،ان المسلمتعني في مفهومها عملية صنع اإلنس     أنها   -6

وتنشئته تنشئه إسالميه قوامها السلوك اإلسالمي الـذي تحكمـه القـيم والمثـل              
 فهي تنمية جوانب الشخصية تنمية شاملة متوازنة وفق كتاب اهللا وسنة            ،اإلسالمية

تتحقق في تـدريس  ) التربية اإلسالمية(رسوله صلى اهللا علية وسلم، وهذه التنمية   
  )5(.وم الشرعية وقد تتحقق بأسلوب غيرهاالعل

   

  العالقة بين التربية والتعليم :الثانيالمطلب 
 ).التعليم(و) التربية( في العالقة بين كل من وقد كثُر الجدل

يشبه الفكر الشائع من حيث التفرقة بين كل من التربية والتعليم على أسـاس               يوجد ما   
ـ        أن التربية تعني كل ما يتلقاه اإلن        ةسان من تأثيرات من مختلف عناصر الحياة المحيط

 ،غير حية أو  بغير قصد وسواء كانت حيةبقصد أو واردة به سواء كانت هذه التأثيرات
كمـا أن   ،  ومعنى هذا أنها ال تقتصر على ما يتلقاه اإلنسان في معاهد التعليم المعروفة            

تحرك فيه هـذا الفـرد وذاك       التربية يتسع باتساع المحيط الذي ي     ) مكان(معنى ذلك أن    
تمتد منذ لحظة الميالد      فهي وإنها زماناً ،  والقائم بها هو كل ما يتعرض له من مؤثرات        

                                                                                                                                              
 –، دار الفكـر العربـي       19 عبد اهللا، صالح عبد الرحمن، األهداف السلوكية في التربية اإلسالمية، ص           )1(

 . م2003 -هـ1414، 1القاهرة، ط

 .15س، ص. المعايطة، م)2(

 . مطبعة غزة) م2002 -هـ 1423(، 1، ط3 أبو دف، محمود خليل، مقدمة التربية اإلسالمية،  ص)3(
دار ، 1، ط33 سعيد، همام،  الخالدي، صالح،  حمودة، محمود،  الوجيز فـي الثقافـة اإلسـالمية، ص          )4(

 . ،)م2002 -هـ1422( عمان  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 .17س، ص . الرشيدي، م)5(
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ع بتنوع خبرات    كما أنها تتنو   – وربما قبلها وفقاً لحالة وظروف كل من األب واألم           –
 )1(.الحياة المختلفة

ر للتعليم قد وسع من معنـاه       لكن الحقيقة التي ينبغي التنبه لها هي أن المنظور المعاص         
وم المعاصر  أن المفه (إلى الدرجة التي تكاد أن تجعل منه مرادفاً للتربية أو بتعبير آخر             

يشير إلى هـذا االهتمـام       ولعل أبرز ما  ،  )والتعليم كل من التربية   للتعليم يتسع ليشمل  
تعلـيم تربيـة    العالمي من سنوات بما يسمى بالتعليم المستمر الذي يستهدف أن يكون ال           

 ويأخـذ   ،ويجمع بين الصغار والكبار ومتوسطي العمر     ،  لإلنسان في كل مراحل عمره    
 وعلى المستوى الفردي    ،بكل نواحي القابلية التربوية في جميع جوانبها العقلية والنفسية        

أم ،   ترفيهيـة  معنوية أم   ماعي وسواء أكان ذلك لحاجات ذاتية أم مجتمعيه مادية        واالجت
، والمدرسـة بـالمجتمع   ،  والكتاب بالحياة ،  ثم فهو تعليم يربط العلم بالعمل     ومن  ،  نفعية

 )2(. موضوعاً للدراسة والتعلمويجعل من كل خبرة حية
، التعليم صناعة معقدة كسائر الصنائع، ال بد من توافر شروطها فيمن يتصدى للتعلـيم       

ف، فإنه كالرياضـة    إن التعليم صناعة تحتاج إلى معرفة ودربة ولط       : (فقال ابن خلدون  
 . )3 ()للمهر الصعب، الذي يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنيس، حتى يرتاض ويقبل التعليم

مما يدل على أن التعليم صناعة، : (ودلل ابن خلدون على ذلك في المقدمة مؤكداً أن        
اختالف االصطالحات فيه، فلكل إمام من األئمة المشاهير اصطالح في التعليم يختص            

شأن الصنائع كلّها، فدّل على أن ذلك االصطالح ليس من العلـم، وإالّ لكـان        به، شأنه   
واحداً عند جميعهم، ومالزمة المجالس العلمية وكثرة الحفظ والعناية بتحصـيل العلـم             

 .)4(ليست جميعها بمانحة ملكة التصرف في العلم وتعليمة

                                                
 .  21 ص، س.علي، أصول التربية اإلسالمية، م) 1(

  .14س، ص.م، علي،  أصول التربية) 2(
 .1/430س، . م،  ابن خلدون، المقدمة )3(

، دار اليازوري 106رضا، محمد جواد، التربية اإلسالمية، تساؤالت حول جدلية اإلسالم والحداثة، ص  )4(
 ). م1997 -هـ 1418(، 1العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط
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) التربيـة ( بـين    ومن هذه الرؤية المهنية الواضحة، فرق المسلمون تفريقا جيـداً         
وعلى ذلك نصـح الغزالـي      ،  وتبينوا جلياً أن األولى أكبر من الثانية وأشمل       ) التعليم(و

 . )1(أولياء األمور أن يتذكروا جيداً  أن تربية الصبيان ليست مقصورة على تعليمهم
التعليم وسيلة للتربية، فالتربية هي عملية تهدف إلى إيصال المربي إلـى درجـة              و

ي هيأه اهللا لها فهي تشمل جميع جوانب النفس اإلنسانية، أي جوانب الشخصية    الكمال الت 
وهي تستعين بوسائل منها التعليم، والتعليم قد يهدف إلى تحصيل المعرفة، أو            . اإلنسانية

التدريب على مهارة، والتربية تتخذ من كل ذلك وسـيلة لتربيـة المشـاعر، وتنميـة                
 وتربية اإلرادة الحرة الواعية، والقيم اإلنسـانية،        اإلحساس، وتربية الضمير والوجدان،   

 . )2(والقيم الخلقية التابعة منها، وأنماط السلوك التابعة لها
إذاً فالتربية والتعليم ليسا متعارضين وال منفصلين، بل هما متآزران ومتكـامالن،            

ـ         داد ويترتب على هذه العالقة تطبيقات كثيرة في تخطيط المناهج وتطويرها، وفـي إع
  .)3(الكتب وتصميم الوسائل، وغيرها

التعليم والتربية شيئان متالزمان ومصطلحان يكثـر اسـتخدامهما فـي األوسـاط             
إكساب مهارات عقلية أو (فالتعليم يقصد به ، التعليمية ويلحظ أن لكل منهما داللة خاصة     

تنمية متكاملـة   تنمية الشخصية اإلنسانية    ( في حين أن التربية تعني      . )4()يدوية أو بدنية  
 إلى أقصى درجة تسمح بهـا       واالجتماعيةمن جميع النواحي العقلية والنفسية والجسدية       

 .)5()انات الفرد واستعداداته وقدراتهإمك
  هذه التعريفات جميعها وتتبعها عند الباحثين القدماء والمحدثين        استقراءومن خالل   

 أي  –ي  اإلسـالم ت بمعنى التعلـيم     ية جاء اإلسالمفالباحثة تميل إلى القول بأن التربية       
                                                

) م1986 -هــ   1406(مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، السنة الثالثة، العدد السادس، ربيع األول           ) 1(
 .159جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، بقلم فرغلي، جاد اهللا، ص

ط، .، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، د        59س المواد الشـرعية، ص     مدكور، علي احمد، منهجية تدري     )2(
 ). م1999 -هـ 1419(

 ط .م.د.م2002 -هـ1422،   1، ط33 مدكور، علي أحمد، منهج التربية في التصور اإلسالمي، ص)3(
 .4س، ص. أبو دف، م)4(
هـ 1424 1 عمان ،ط  –، مكتبة الرائد العلمية     28 ناصر، إبراهيم، أصول التربية، الوعي اإلنساني، ص       )5(

 . م 2004 -
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 وما حصل من خالف بين الباحثين والمفكرين بين مفهومي التربية والتعليم            –الشرعي  
  . اإلسالمفيقصد به التربية والتعليم في الفلسفات األخرى ال في 

، وبدون التربية ال يكون البناء التعليمي قائماً على وأساسهفالتربية هي مدخل التعليم     
 والسقوط أسرع منه إلى العلو والشموخ فالفصل بين         االنحدارويكون حينئذ إلى    أساس،  

فمهمة التربية بالنسبة للتعلـيم أن تصـوغ        . التربية والتعليم قتل لهما على التو والفور      
ليصبح هذا الفرد وعاء صالحاً ...  األفراد صياغة نفسية وخلقية وسلوكية وعقدية معينة  

   .)1( ثم فيما بعد يحول العلم إلى عمل مثمروحافظاً للمادة العلمية،
التعليم وسيلة للتربية، فالتربية هي عملية تهدف إلى إيصال المربي إلـى درجـة              و

الكمال التي هيأه اهللا لها فهي تشمل جميع جوانب النفس اإلنسانية، أي جوانب الشخصية     
ف إلى تحصيل المعرفة، أو     وهي تستعين بوسائل منها التعليم، والتعليم قد يهد       . اإلنسانية

التدريب على مهارة، والتربية تتخذ من كل ذلك وسـيلة لتربيـة المشـاعر، وتنميـة                
اإلحساس، وتربية الضمير والوجدان، وتربية اإلرادة الحرة الواعية، والقيم اإلنسـانية،           

 . )2(والقيم الخلقية التابعة منها، وأنماط السلوك التابعة لها
، واألعم من   ، والقاصرة عن معناها أحياناً     المرادف للتربية أحياناً   –وإذا كان التعليم    

 بمعنى تنـوير الـذهن      –جال  م، كما هو معروف لدى الباحثين في هذا ال        معناها أحياناً 
وإثراء الفكر بكل ما يحتاجه من وسائل تمكنه من القيام بوظيفة الخالفـة فـي األرض             

 – كذلك   – بالفعل، فإن التعليم بكل تأكيد       وإعمارها ليعيش فيها حياة كريمة، وهو كذلك      
  .)3( في الحياةاإلسالمي، أي جزء من منهج اإلسالم االجتماعيجزء من النظام 

 
 : يةاإلسالمسمات التربية  :الثالث المطلب  

 .فطلب العلم فريضة على كل مسلم، تهتم بإلزامية التعليم ومجانيته .1

                                                
 –، دار الـدعوة للنشـر والتوزيـع        22 النشمي، عجيل جاسمي، طريق البناء التربوي اإلسـالمي، ص         )1(

 . م1989 -هـ 1409، 1، ط22الكويت، ص
 . 59 ص، س. مدكور، منهجية تدريس المواد الشرعية، م)2(

، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر    1/387مسلمين،محمود، علي عبد الحليم، منهج التربية عند اإلخوان ال )3(
 ). م1991 -هـ 1421(، 1والتوزيع، المنصورة، ط



 53

لقولة تعالى مخاطباً الرسـول     ) ل الحياة مستمرة طو  (استمراريةية  اإلسالمالتربية   .2
 . )1( ﴿وقُلْ رب ِزدِني ِعلْما﴾ :صلى اهللا عليه وسلم

ية على تكافؤ الفرص في التعليم للجميع، وأفـراد المجتمـع          اإلسالمتعتمد التربية    .3
  .)2(﴿ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم﴾ :متساوون في التعليم لقوله تعالى

ية على أخذ المعرفة المفيدة عن أي طريق بما ال يتنافى مع            اإلسالممد التربية   تعت .4
﴿ِإنَّ السمع والْبصر والْفُـؤاد كُـلُّ       : لقولة تعالى ،  ية بالسمع والبصر  اإلسالمالقيم  

   .)3(أُولَِئك كَانَ عنه مسئُولًا﴾

ية غايتها عقد الصـلة     اإلسالمألن التربية   ،   بالروح أو الناحية الروحانية    االهتمام .5
 . )4(الدائمة بين اإلنسان واهللا سبحانه وتعالى

 افترقاوهذا التفصيل يقصد به أن مصطلح التربية إذا انفصل عن مصطلح التعليم             
 . دالّ على نفس المفهوماجتمعاوإذا ، في المعنى
 هـو   ألولا: ثالثةمعايير  يوجد   – التعليم الشرعي    – اإلسالمية للتربية وفي تدريس 

 ومن اجل ذلـك تسـند       ، والثالث طبيعة المجتمع   ، والثاني طبيعة التالميذ   ،المادةطبيعة  
لدارس للعلـوم    فا لياً والتفتح عق  ،الدينية الثقافية الخلفية المعلم ذي    إلى اإلسالمية التربية
 العـارف بـالقراءات     النبويـة  والسنن   الشرعية األحكام المطلع على    ،والحديثة القديمة
،  والتأثير اإلقناع القادر على    ،واإلعجاز والمدرك للبيان    ،المختلفة والتفاسير   روحوبالش
 التي يقتدي بها الطالب     الشخصية لم تكن    إن ،والخطورة الصعوبة في غاية    المهمةألن  

 .نا الكثير من طالبنادقِف. المسؤوليةعلى القدر الكافي بتحمل تبعات هذه 
 ومـا  ، علميه تتبعأسس بل هناك  في التدريس،لمدرس بخطة سير معينهوال يلتزم ا  

 ما يـراه  واألساليب يتخذ من الطرق أنفله ،  تطبيقهاأساليب عارفاً   ،دام المعلم ملماً بها   
 .)1( تالميذهوأهدافبل   درسهوأهداف ،محققاً ألهدافه

                                                
 .114 سورة طه، آية )1(
 .13 سورة الحجرات، آية )2(

 .36 سورة اإلسراء، آية )3(

 .243س، ص. ناصر، م)4(
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 بالجانب الروحي لما في اإلنسـان مـن نفحـة روح اهللا    اهتمتية  اإلسالموالتربية  
 بالجانـب   اهتمـت ، كما   ي التي تقوي الصلة بين العبد وربه      عالى، وألنها ه  سبحانه وت 

المادي في اإلنسان، حيث هو مخلوق من الطين ،وللطين حاجاته ورغباته، وهو بحاجة             
 .)2(إلى التنظيم والضوابط والمهارات التي تمكنه من القيام بواجب الخالفة

 
 :ية، والفلسفات األخرىالماإلسالفروق بين فلسفة التربية  :الرابعالمطلب 

) المواطن والمواطنـة ( التربية في كل مجتمع من المجتمعات البشرية موضوعها      .1
في إقليم بعينه تطبق فيه هذه التربية، وتنبع فلسفتها مما يسود هذا اإلقليم من قيم،               

ية موضوعها اإلنسان في عمومة من غير نسبة إلى وطن أو           اإلسالمبينما التربية   
ـ    اإلنسان من كل جنس ولون،     إقليم ذلك   للحيـاة  صـالحاًً اإلنسـان   ن  ووكيف يك

ه ا، بمعن إطالقهاإلنسان على   . اإلنسانية يأخذ منها ويعطيها، ويحترم اإلنسانية كلها      
، اإلنسان مـن حيـث هـو        أعماقه الكامن في    اإلنساني الشامل، اإلنسان بجوهره   

في ذلـك المكـان،     إنسان، ال من حيث هو مواطن في هذه البقعة من األرض، و           
  .)3(وذلك معنى أعم وأشمل وال شك من كل مفهوم للتربية عند غير المسلمين

 
ية تحرص كل الحرص أو توجب أن يكون اإلنسان فـي ظـل   اإلسالمإن التربية    .2

، ومـن   لوجود اإلنساني على هذه الحياة    فلسفتها أو نظريتها على يقين من أمور ا       
 ال شريك له، والعمل ني هدفه عبادة اهللا وحدهود اإلنسافالوج. أمور ما بعد الوجود  

 هدفه عمران اآلخرة بالطاعة هللا في الدنيا،        نيالليوم اآلخر، وما بعد الوجود اإلنس     
ية أو نظريتها التي توجبها على      اإلسالمهذه فلسفة التربية    . واإليمان باليوم اآلخر  

 . اإلنسان ليكون على يقين من الوجود ومما بعد الوجود

                                                                                                                                              
يبـة للنشـر    ، مؤسسـة ط   223-221 الزواوي، خالد، التعليم المعاصر، قضاياه التربوية والفنيـة، ص         )1(

 . 2004ط، . والطباعة، د
 .83س، ص. محجوب، م)2(
 ).م1981 -هـ 1401(، 5ط. ، دار الشروق، بيروت1/13 قطب، محمد، منهج التربية، )3(
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فعبـادة اهللا   المحسوسئر الفلسفات فتتخبط حتى في الوجود اإلنساني المشاهد أما سا 
 من شاء فعل ومن شاء ترك، وفعل الخير مشروط بالمصـالح الذاتيـة              اختياريةمسألة  

 إالونصر الحق والتواصي به والصبر عليه مسـائل خياليـة أو مثاليـة ال يمارسـها             
وأنهم ال يحشـرون  ، رمته كأنما خلقوا عبثاًالحالمون، وكذلك فيما بعد الوجود ينكرونه ب 

 . وعلى الشر عقاباًإلى اهللا فيجازى على الخير خيراً
 التربيـة    وعملية )1(ية وغيرها من الفلسفات   اإلسالموهذا فرق جوهري بين الفلسفة      

األسلوب األمثل في التعامل مع الفطرة البشـرية وفـق مـنهج خـاص     ية هي  اإلسالم
 هللا  واألرضـى ير أو تعديل في سلوك اإلنسان نحو األمثل         ووسائل خاصة إلحداث تغي   

 .سبحانه
واألسلوب األمثل في التعامل مع الفطرة البشرية إنما كان أمثل ألن اهللا سبحانه هو              

، والتعامل مع الفطرة ال ينجح فيه إال من عرف أسرار هذه الفطرة       وأوجبه اختارهالذي  
ل معها وفق منهج خاص هو من وضـع         وما يدور في داخلها من خير أو شر، والتعام        

، ومنهج   وتصيب قليالً  اهللا ال من وضع الناس، ومناهج الناس ظنية النتائج تخطئ كثيراً          
 .بل هو قطعي سواء كان قطعي النتائج أم ظني النتائج اهللا ال يخطئ،

ففي الوقت الذي يكون القانون عرضة للتغيير والتبديل، أو ما يسمى التطور كلّمـا              
ية ليست في حاجة إلى التبديل والتغييـر مهمـا   اإلسالمجماعة، فإن الشريعة تطورت ال 

وهـذه  ،  )2(  تبِديلَ ِلكَِلماِت اللَِّه﴾   ال﴿: تطورت الجماعة، وتغيرت األزمان، يقول تعالى     
 :الميزة تقتضي أن

 أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجـات            -أ 
 . األزمان وتطورت الجماعة، وتعددت الجماعات وتنوعتالجماعة مهما طالت

                                                
 .1/402س، . محمود، م)1(

 .64 سورة يونس، آية )2(
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 بحيـث ال يمكـن أن   واالرتفـاع أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو       -ب 
ي يجمع بين   اإلسالمفالتشريع  . تتأخر في وقت أو عصر ما عن مستوى الجماعة        

  . )1(ثباتاً في األصول واألهداف ومرونة في الفروع والوسائل، الثبات والمرونة
 مر    التقدير، فهي كما   أما الفلسفات األخرى فليست من هذا كله على شيء يستحق         

 المواطن ال اإلنسان وتتعامل مع فطرة بشرية ال تعلمها وال تعلم عنها إال من خالل                دِعتُ
ما قدمه علم النفس من وصف حاالت مرضية، والمنهج من عقول البشر وهي قاصرة              

ل ال يشترط أن تكون مشروعة من اهللا وإنما حسـبها أن            بحكم خلقها وتكوينها، والوسائ   
توصل إلى الغاية، والتغيير أو تعديل السلوك نحو األحسن من وجهة نظـر المواطنـة               

فهو أمر ال ينظرون إليه ألنهم في مجمـوعهم ال يعترفـون            اهللا  واإلقليمية، أما إرضاء    
 .بوجوده

قية في التربية، وتعتبر القيم الخلقية      ية تقيم أكبر وزن للقيم األخال     اإلسالم التربية   .3
الفاضلة قادرة على حل كل المشكالت، وعلى اإلفتاء في كل معضـلة وينـادى خـاتم       
النبيين صلى اهللا عليه وسلم بأنه بعث ليتمم مكارم األخالق، وأن أكمل المؤمنين إيمانـا            

 .أحسنهم خلقاً
بـل كثيـرا مـا    ، في التربيةأما الفلسفات األخرى فال تقيم كبير وزن للقيم الخلقية       

  .تضحي ببعض هذه القيم في سبيل ما يسمونه الحرية الشخصية
 - الذي تربيـه   –أن هذه الفلسفات عجزت وما تزال عاجزة عن الوصول باإلنسان           

والناس والحياة والكون،   ،  سبحانه  مع الخالق  واالنسجامإلى الحد الذي يحقق له الرضى       
 والتالؤم، وأولى هذه األدوات هو القلـب        واالنسجام ألنها ال تملك أدوات هذا الرضى     

، والعمل المتجاوب مع اإلحسان، وهي     اإلسالمالعامر باإليمان والجوارح المنضبطة مع      
  .إفالسك في مع كل ذل

 والرضى أنهـا تنكـر وجـود        االنسجاموحسب هذه الفلسفات ضياعاً في إحداث هذا         
 الخالق نفسه، فما بالها تطيب للمخلوق؟

                                                
، دار  80ة، ص  عويضة، محمود أحمد، في الثقافة اإلسالمي      – المصري، محمد عبد الغني      – نوفل، أحمد    )1(

 ). م 1990-هـ 1411 ( 2 عمان، ط–عمان للنشر والتوزيع، األردن 
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 تقـيم أكبـر وزن للرضـى        – في تربيتها لإلنسان     –ية  اإلسالمفي حين أن التربية       
 الذي يجب أن يتم بين اإلنسان وخالقه وبين اإلنسان ونفسه، وبين اإلنسـان              واالنسجام

والمجتمع والحياة والكون كله، وهي تملك لذلك كل األدوات القادرة على تحقيـق هـذا       
 .)1(واالنسجامالرضى 

 
 :والتربية واإليمانالعلم  :خامسال المطلب 
 الحقيقة العلم والدين يتكامالن ويتعاونان في جالء أن القرآن الكريم عدة مرات   أشار

: وقـال سـبحانه  ، )2(﴾ه ِمن ِعباِدِه الْعلَمـاءُ   ِإنما يخشى اللَّ  ﴿: قال تعالى ،  وتقويم السلوك 
 .)3(نِزلَ ِإلَيك ِمن ربك هو الْحق﴾﴿ويرى الَِّذين أُوتوا الِْعلْم الَِّذي أُ

 والتكذيب بالدين سببه الجهـل      ، للوصول والتعرف على الدين    فالعلم بأنواعه وسيلة  
 .)4( بجميع عناصر الموضوعاإلحاطة قبل األحكاموالتسرع بإصدار 
اهللا سـبحانه   ما عند   ان  وإذا ك  .)5(بلْ كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا ِبِعلِْمِه﴾     ﴿: قال جل جالله  

﴿قَالَ ِإنما الِْعلْم ِعند اللَِّه وأُبلِّغكُم ما أُرِسـلْت ِبـِه    :هو المصدر الوحيد للعلم الصـادق    
، وهو سبحانه خالق اإلنسان واألكوان فـال تعـارض          )6( ولَِكني أَراكُم قَوما تجهلُونَ﴾   

 والقرآن كتاب اهللا المقروء، وإذا حدث تعارض        ،ا، فالكون هو كتاب اهللا المنظور     بينهم
  .)7(فهذا دليل على زيف العلم، والعلم الزائف يؤدي إلى التهلكة

﴿فَلَما جاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَِرحوا ِبما ِعندهم ِمن الِْعلِْم وحاق ِبِهم ما     :قال تعـالى  
 .)8(لَما رأَوا بأْسنا قَالُوا َآمنا ِباللَِّه وحده وكَفَرنا ِبما كُنا ِبِه مشِرِكني﴾ فَ*كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ 

                                                
 .1/406س، . محمود، م)1(

 .28 سورة فاطر، آية )2(
 .6 سورة سبأ، آية )3(

 .87س، ص. طويلة، م)4(

 .39 سورة يونس، آية )5(
 .23 سورة األحقاف، آية )6(
، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع،        223تربـوي، ص   السمالوطي، نبيل، التنظيم المدرسي والتحديث ال      )7(

 ). م1980 -هـ 1400(، 1ط. 223السعودية، ص

 .84-83 سورة غافر، آية )8(
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ن بـه،   يقومـو :  ألنهم يربون العلـم، أي      وذلك بالربانيين؛لقد وصف اهللا العلماء     و
 هـذا    على والتربية ؟   التربية إلىأو  ،   الرب إلى ، هل هي نسبة   النسبةُأختلف في هذه    و

: معلّماً، عامالً، وعرف بعضهم الربـاني      للعلم وال يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً،       
. ما وضح من مسائله   : الذّي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والمراد بصغار العلم         

ـ       : وقيل. ما دقّ منها  : وبكباره ل أصـوله، أو    يعلمهم جزيئاته قبل كلّياته، أو فروعه قب
 .)1( ته قبل مقاصدهمقدما

، وتوجيهة، وتنمية   اإلنسان بتعليم   التربية ارتباطوكل هذه التعريفات تدُل على مدى       
 المتصلة غاياته  إلى الموصل لإلنسان    اإلنساني الكمال   إلى، وقدراته للوصول به     مواهبة

 .)2(بسر وجوده في األرض
ما أَرسلْنا ِفـيكُم     كَ ﴿: هقال سبحان ،  والنبي صلى اهللا عليه وسلم كان معلماً ومربياً       

            ـا لَـمكُـم ملِّمعيةَ والِْحكْمو ابالِْكت كُملِّمعيو كِّيكُمزيا واِتنآي كُملَيلُو عتي نكُموالً مسر
  .)3( ﴾تكُونواْ تعلَمونَ

 
 

                                                
ـ 1421(،  3 ط 1/388  العسقالني، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري،           )1( ، دار الكتـب    )م2000-هـ

 . لبنان–العلمية، بيروت 
 .1/388 العسقالني، فتح الباري، ن، س، )2(
 .151رة البقرة، آية  سو)3(
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 ميزات معلم العلوم الشرعية :حث الثانيالمب

 : لتي يجب أن يتميز بها معلم العلوم الشرعيةالصفات ا: المطلب األول
 

هناك صفات ينبغي أن تَوافرها في معلم علوم الشريعة ويمكن تصنيفها علـى النحـو               
 :التالي
 : ة صفات نفسي:أوالً 

 : التاليةوهذه تتضمن الصفات 
، تـارة  ويـنجح   ويصيب، يخطىء معلم المسلم إنسان   فال :تعالىاالطمئنان بذكر اهللا     –1

. ويصيبه ما يصيب اآلخرين من األسـقام واألخطـار والنـوازل          .  أخرى تارةويفشل  
؛ فال يجزع وال يضطرب     إيمانية اهللا تعالى، فيمده بقوه      إلىوعندما يشعر بالضعف يلجأ     

 فـي   ي تمأل قلبه، واستقرار نفسي يسر     بطمأنينة بل يحس    األمور؛إذا فشل في أمر من      
 .كيانه؛ ألنه آوى إلى ركن شديد

 ووقار، هادئاً في سلوكه، بعيداً عن       بهيبة تجعل المسلم يسير     الصفة وهذه   :اناالتز –2
 تتطلب أن   الصفة كما أن هذه     .اآلخرينالمواقف والسلوكيات التي تثير االستهجان لدى       

ألسباب؛ بل ينظـر إلـى األمـور        يكون المعلم ضابطاً لنفسه؛ فال يثور غضبه ألتفه ا        
ويواجه ما  .  في نفوس المتعلمين   والطمأنينةك األمن   ؛ فيدخل بذل  ة، ويعالجها بحكم  ةبروي

، وليتجنب اإلكثـار    ة من غير خروج إلى حد الخالع      وجه، ةيعتريه بسعة صدٍر وطالق   
 .)1(وعلمه وليحذر كل الحذر من أن يشين نفسه والضحك،من المزاح 

 يجمع مـع جديـة العمـل روح         أن الشرعية ينبغي لمعلم العلوم     :والدعابةالمرح   – 3
؛ وذلك حتى يجذب طالبه إليه الحكمة وفكاهة الحديث؛ وعذوبة المنطق، وطرفة       دعابةال

                                                
، دار البشير للنشر والتوزيـع،  333عبد اهللا، عبد الرحمن صالح، المرجع في تدريس علوم الشريعة، ص        (1)

 . م 1997 -هـ 1418، 1 األردن، ط –عمان 
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 التي توجههم توجيهاً   اإلسالمية والقيم   ئ فيغرس فيهم المباد   لقوله؛فيلتفوا حوله وينصتوا    
  .)1(سليماً
 : برز هذه الصفاتأومن : ةصفات إيماني: ثانياً 

تترسخ لدى معلم علوم الشريعة ثقة بأن حكم يجب أن ف:  الثقة باهللا تعالى وبما شرع – 1
اهللا الذي ارتضاه لعباده ال يمكن أن يعتريه ما يعتري األنظمة البشـرية مـن نقـص                 

 .وقصور، ألنه شرع اهللا
 
ـ            :التقوى – 2 ؛ ة ويقصد بها الخوف من اهللا سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعالني

 :د لإلنسان المسلم، كمـا قـال تعـالى        لذلك فإن اهللا عز وجل قد جعل التقوى خير زا         
 .)2(لْباِب﴾أل﴿وتزودوا فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى واتقُوِن يا أُوِلي ا

﴿ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه   : قال تعالى . فالتقوى هي المعيار الذي يتفاضل الناس على أساسه       
﴾قَاكُم3(أَت( ،ل قال تعالىوالتقوى أساس لقبول العم :﴾ِقنيتالْم ِمن لُ اللَّهقَبتا يمِإن﴿)4(. 

فالمعلم المسلم ينبغي له أن يحرص كل الحرص على التزود بتقوى اهللا الذي يعينه              
على اإلخالص في عمله والعدل بين طالبه واالستقامة في سـلوكه داخـل المدرسـة               

 .وخارجها
ن المسلمين جعلوا صالح المعلـم وتقـواه        ومن هنا نجد أن أغلب العلماء والمربيي      

ومراقبته هللا تعالى شرطاً أساسياً في مهنة التعليم؛ ألن المعلم مرهوناً به إعداد الجيـل               
وهو يحمل مشعل الهداية، فهو القدوة الموروثة عن صاحب القدوة، فبصالحه يصـلح             

الب في مختلـف  وك الطالتالميذ، وهو يمثل االنعكاس اإليجابي إذا كان صالحاً على سل 
 .)5(أنماط حياتهم

                                                
، 8 بيـروت، ط -، مؤسسـة الرسـالة   115 الهاشمي، عابد توفيق، طرق تدريس التربية اإلسالمية، ص    )1(

 . م 1985 -هـ 1405
 .197 ، آيةسورة البقرة (2)
 .13 ، آيةالحجرات سورة (3)
 .27، آية المائدة سورة (4)
، دار ابـن حـزم للطباعـة    23النجار، يوسف محمد، النُهج التربوية للعلماء والمربين، المسـلمين، ص   (5)

 ). م1999 -هـ1420 (1 لبنان، ط–والنشر والتوزيع، بيروت
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ابتغـاء  ويقصد به أن يجعل المعلم عمله خالصـاً لوجـه اهللا تعـالى و          :اإلخالص -3
 .  وال أي غرض من أغراض الدنياةال يبتغي بذلك شهر، رضوانه

وصفة اإلخالص تقتضي أن يقتنع معلم علوم الشريعة بدوره التربوي، وأن يؤديه بإتقان 
اً من المدير أو الموجه؛ وإنما طاعة هللا عز وجـل، وامتثـاالً             على أكمل وجه؛ ال خوف    

 .ألمره
فمن الواجب على المعلم أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم لـه بمـا                
جعله اهللا تعالى له من العزة والرفعة والشرف، فال يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهلـه،                

 .)1(ناء الدنيا في غير ضرورة أو حاجهمن أب
 : ربانياً، كما صرح بذلك قوله تعالى      ذلك أن يكون هدفه وسلوكه وتفكيره     ويقتضي  

  ﴾نياِنيبوا ركُون لَِكنال بطاعتكم إياه، وعبـوديتكم     أي تنتسبون إلى الرب جّل وع     . )2(﴿و
 وإذا كان المعلم ربانياً استهدف من كل أعماله         ،تباعكم لشريعته، ومعرفتكم لصفاته   اله و 

يرون آثار عظمة اهللا ويستدلون عليها   ه أن يجعل طالبه أيضاً ربانيين،        ودروس التعليمية
 من عبر التاريخ أو     ةفي كل ما يدرسونه، ويخشعون هللا ويشعرون بإجالله عند كل عبر          

 من سنن الحياة أو سنن الكون، وبدون هذه الصفة ال يمكن للمعلم أن يحقق هـدف                 ةسن
يجب أن تعم نظرتنا إلى الكون، وأعمالنـا كلهـا فـي           التربية اإلسالمية ألن عبادة اهللا      

 .)3(الحياة، وتفكيرنا كله
 
فالعلماء هم أطباء    :فيقول  يشير الغزالي إلى أهمية العلماء الربانيين في اإلصالح،       و

الدين، عليهم أن يطلبوا مرضى العقول والنفوس لعالجهـم؛ ألنهـم ورثـة األنبيـاء،               
هلهم، بل كانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون علـى         واألنبياء ما تركوا الناس على ج     

                                                
 .16صس، .م، الكناني  (1)
 .79، آية ل عمرانسورة آ (2)
، دار الفكـر،    157، ص )البيت، المدرسة، المجتمـع   (، أصول التربية اإلسالمية     النحالوي، عبد الرحمن   (3)

 . )م1979 -هـ 1399(، 1دمشق، ط
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أبواب دورهم في االبتداء ويطلبونهم واحداً واحداً، فيرشدونهم، فإن مرضى القلوب ال            
 .)1( وهذا فرض عين على العلماء... هم يعرفون مرض

وللعلماء الذين يقومون بوظيفة تطبيب الناس من مرض الـدنيا شـروط وصـفات       
 : وهي

 .الدنيا بعلمهأن ال يطلب  -أ 
أن تكون عناية العالم بتحصيل العلم النافع في اآلخرة، المرغب في الطاعـات،              -ب 

 .مجتنباً العلوم التي يقل نفعها، ويكثر فيها الجدل والقيل والقال
 
 : صفات خلقيه: لثاً ثا

 : وأهم الصفات الخلقية ما يلي
لوم الشـريعة وألنـه      وهو أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها معلم ع          :لصدق ا –1

 .شعار اإلسالم، بل إن الصدق أطلق على اإلسالم كله
والصدق يكون في القول بمطابقته للواقع، ويكون في العمل بأدائه وفق مـا أمـر اهللا                 

جلت قدرته فإذا ما تمسك المعلم بهذه الصفة         ئللبارتعالى، ويكون في النية بإخالصها      
كما أن تمسك المعلم بهذه الصـفة       .  في الحياة الدنيا   الطمأنينةوالحميدة؛ فإنه ينال األمن     

 . ، ويعلي من مكانته في عمله ومجتمعهميكسبه احترام المتعلمين وثقته
 ، ويعني االتصاف باالستقامة والنزاهة والموضوعية في التعامل مع اآلخرين   : العدل –2

 المتعلمين يتفاوتون ن في الفصل الواحد عدداً منأم ال بد أن يتسم بالعدل والسيما  والمعل
وعلى . في قدراتهم واستعداداتهم ونشاطاتهم؛ فهناك الذكي والضعيف والنشيط والخامل        

 .المعلم أن يراعي كالً بحسب مستواه؛ دون ميل أو محاباة ألحد دون اآلخرين
فكل المصائب التي نزلت وما زالت تنزل بالبشرية بصفة عامـة، وبالمجتمعـات             

 غياب السمة اإلنسانية، فقد حل الدمار وعـم         بسببا هي إال    البشرية بصورة خاصة، م   
 . )2(ا في غياب الصبغة اإلنسانية عنهاالخراب تحت مسميات متباينة تشترك جميعه

                                                
، مؤسسـة اقـرأ للنشـر    88الصالبي، علي محمد، اإلمام الغزالي وجهوده في التجديد واإلصالح، ص    (1)

 ). م2007 -هـ1427 (1 ط، القاهرة–والتوزيع 
 .23 ص،س.القادري، م (2)
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 ويقصد بذلك أن يكون المعلم قادراً على تحمل مشـاق الحيـاة ومجابهـة               : الصبر –3
يبذل المعلم جهداً بالغـاً فـي       وفيها  ،  ة ومعقد ةفالعملية التعليمية شاق  . األزماتالشدائد و 

جمع المعلومات وترتيبها، ثم تقريبها إلى أذهان المتعلمين، مستخدماً في ذلك األسـاليب       
يضاف إلى ذلك أن المعلم يعـيش      . والوسائل المتنوعة بما يتناسب مع الموقف التعليمي      

بشكل في وسط اجتماعي يتسم بالتغير المتسارع، فالمعارف والعلوم تتزايد وتتضاعف           
ومعلم علوم الشريعة مطالب بالقيام     . كبر التحديات لإلنسان  أمذهل؛ حتى أصبحت تمثل     

بالعديد من األدوار التي تعينه على مواجهة تلك التحديات واستيعاب المسـتجدات بمـا              
وكل ذلك يحتاج إلى صبر من      . يسهم في المحافظة على قيم المجتمع ومبادئه اإلسالمية       

 . في عملهقبل المعلم حتى ينجح 
 تجعل المسلم يشعر بآالم اآلخرين، ويقدر مشاعرهم، ويعمـل          ة وهي صف  :الرحمة –4

والرحمة خلق عظيم حث عليـه اإلسـالم        . على مساعدتهم في التغلب على تلك اآلالم      
 . الحنيف

فمنها تتولد المحبة والتسامح والتعارف والتعاون بين أفـراد المجتمـع؛ وهـذا يعـزز       
تهم، وإذا كان اإلسالم قد حث على هذه الخصلة الحميدة فإن معلم وحدتهم، ويقوي عزيم  

ثمارها ما لـم    تي   وال يمكن لدعوة المعلم أن تؤ      ، الشريعة أولى الناس بالتخلق بها     علوم
يحبون من يوليهم عطفـه      فالناس عادة . ك قلوب المتعلمين  تقترن بالرحمة التي بها يمل    

  . )1(لجانبواهتمامه، ويظهر لهم الشفقة والحب ولين ا
 
واألمانـة    الخصال الحميدة التي دعا إليها اإلسالم الحنيف، تعتبر من اجلّ  :األمانة – 5

تعني المحافظة على حقوق اهللا، وحقوق العباد، وشعور اإلنسان بمسؤوليته أمام كل ما             
وألهمية األمانة وضرورتها األكيدة في بناء المجتمـع وتماسـكه          . يلقى إليه من تبعات   

 .ومعنى هذا أن من ترك األمانة فقد ابتعد عن طريق اإليمان. اإليمانقرنت ب

                                                
 .167س، ص.المعايطة، م )1(
، دار السالم للطباعة والنشـر  205 طويله، عبد الوهاب عبد السالم، التربية اإلسالمية وفن التدريس، ص        -2

 .م 1997 -هـ 1418، 1 القاهرة، ط–والتوزيع 
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المعلم من أكثر الناس أمانه؛ نظراً لـدوره الخطيـر ومسـؤولياته     يجب أن يكون    و
 يقوم بتربية   فهو. افظ على قيم المجتمع ومبادئه    المتعددة؛ فهو الناقل لتراث األمة، والمح     
ى تحمل المسؤولية؛ فالمعلم من أقوى العوامـل        أفراده وتزويدهم بالعلم الذي يعينهم عل     

 . المؤثرة في بناء المجتمع
، كمـا  اآلخرينهو عدم االغترار بالنفس والتفاخر بالمال أو العلم أمام      و :التواضع – 6

 يكون متواضـعاً،    أنوالمعلم المسلم ينبغي    . يعني التذلل والخضوع هللا سبحانه وتعالى     
 الصالحين، منبسط الوجه، سمح التعامل، طيـب        تسكينه ووقار، عليه سما   ويتصرف ب 

؛ ألن  هذة الصـفة     يتسم ب  أن إلى ةوالمعلم بحاجه ماس  . وال متعال ،  الحديث، غير متكبر  
لم يكن سهل المعشر فإنه لـن        وإن   معهم،عمله يحتم عليه أن يلتقي بالمتعلمين ويتعامل        

ـ رسالته؛يتمكن من تبليغ     ويمقتـون  ويألفونـه، ع  ألن المتعلمين يحبون المعلم المتواض
 .ويكرهونهالمتكبر 

يحتاج التدريس مـن جانـب      :  القدرة على المساعدة على تنظيم الفكر وتنميته       -7
المعلم إلى بيان كيفية مساعدة التالميذ والطالّب أن يكونوا مستقلّين في عمليـة الـتعلُّم               

يفها بما يعـود     لهم ولمجتمعهم ويمكن توظ    المناسبةوالتعليم، ويحصلوا على المعلومات     
عليهم بالنفع، مما يتطلب معلماً قادراً على مساعدتهم على تنظيم الفكر بطريقه تمكـنهم             
من تنظيم الكم المعرفي الذي يحصلون عليه، إما بأنفسهم أو بمساعدة المعلـم، كـذلك               

          احتياجـات  قدرة المعلم على مساعدتهم في تنمية هذا الكم المعرفي وممارسته في سـد 
 .)1( حتى يتمكن أن يوجه تالميذه؛ن أمور حياتهمالكثير م

 في كل األمور؛ لهذا نجد أن رسول اهللا ذميمة إن التطرف صفه  : والتوسط االعتدال –8
فما بالـك فـي بـاقي    ، - الصالة-الدين في عمود االعتدالصلى اهللا عليه وسلم يحب      

 !؟التربوية العملية أهمها األخرى، والتي الحياتيةاألمور 

                                                
، دار الوفاء لدنيا الطباعة     24والعشرين، ص جويلي، مها عبد الباقي، دراسات تربوية في القرن الحادي           (1)

 . ط . ت . ، د اإلسكندرية–والنشر
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 في  أكلها؛ تؤتي   األحيان ال  إن كثرة الكالم في كثير من        :ة الحسن بالموعظةتخول   ال –9
 .)1( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاة الحسنبالموعظةحين نجد أن التخول 

 وأن يكون على نصـيب وافـر مـن          :أن يكون دائم التزود بالعلم والمدارسة له       -10
 أو لغـة  أو تاريخ أو جغرافيا أو   ةعي شر إسالمية من علوم    يدرسه، بالعلم الذي    المعرفة

ألن تعليم العلم وتبسيطه للناشئين ال يأتي إال بعد          ة؛اضي أو علوم ري   طبيعية ةعلوم كوني 
 .)2(هضمه والتعمق في فهمه

 
  :ةعقلي صفات :رابعاً

  :الصفاتومن هذه 
 من ثمرات الذكاء سرعة فهم القضايا واألحداث التي تواجه اإلنسـان فـي              :الذكاء –1

، كما يواجه الكثيـر مـن   المتجددة والمعلم يواجه العديد من القضايا والمشكالت      .حياته
، وهو مطالب بإيجاد الحلول لتلـك       المتباينة والتعليمية العقليةالطالب ذوي المستويات    

 وهذا في حد ذاته     .والعقلي والتعامل مع أصحابها كل حسب مستواه العلمي         المشكالت،
 .والمرونة تتسم بالعمق واسعة ة عقليإلىيحتاج 

 ويقصد بذلك أن يكون المعلم متحرراً من التقليد األعمى، قادراً على إنتاج            :االبتكار –2
 . ينهج المنهج العلمي والموضوعي في حل المشكالت، الجديد

 المطالعـة  تتطلب أن يواظب المعلـم باسـتمرار علـى           الصفة وهذه   :سعة األفق  –3
، بما ينمـي معارفـه      والتربوية العلميةت والمؤتمرات    وأن يشارك في الندوا    والبحث،
 كـان   إذا وهذا ال يمكن أن يتحقق إال        .لألمور ويوسع مداركه ويعمق نظرته      وقدراته،

 بتخصصه العلمي، مطلعاً على العلوم األخـرى،  تامة، على دراية  المعرفةالمعلم واسع   
 . المستجدة، والمشكالت المعاصرةوعلى دراية بالقضايا 

 المتباينة ذات األفكار  المتعددة بالثقافات   اإلنسانية الحياة تعج   : على النقد البنّاء   لقدرةا –4
وعلى المعلـم أن    .  منهج تتبعه لبث أفكارها ونظرياتها     ثقافةولكل  . في أهدافها وغاياتها  

                                                
 –، شركة مكتبة ألفا للتجارة والتوزيـع 34السيد، عبد الباسط محمد، المنهج التربوي في تربية الطفل، ص    (1)

 )م2005 -هـ1426 (1 ط،مصر
 .159 ص،س. م،النحالوي (2)
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ن يكون قادراً على التمحيص والنقد مستقالً فـي فكـره           أ و يقرأ،يكون على وعي بما     
 بما هو صحيح ومفيد، تاركاً كل ما يتنافى مع          اً، آخذ الفكرية التبعية عن    مبتعداً وآرائه،

   .)1 (مبادئه وأخالقياته
 

  :ةصفات جسمي: خامساً
 : الشريعة التي ال بد من توافرها في معلم علوم الجسميةومن الصفات 

فصل أم  سواء أكان داخل ال    والمهام،يقوم المعلم بالعديد من األدوار       : والقوة الصحة –1
ولهـذا  .  وهذه المهام تتطلب من المعلم مجهوداً كبيـراً .الخارجي، أم المجتمع    المدرسة

 القـوة  ةوقد اعتبر القرآن الكريم صـف     . البنية صحيح   الجسم،فإنه ال بد أن يكون قوي       
   .)2(معياراً لصالحية الفرد للعمل

 وهـو علـى     سـة المدر إلى الشريعة يستحب أن يخرج معلم علوم       :ة الحسن الهيئة –2
 يظهر بالمظهر   أنكما ينبغي له    . ؛ ألنه يقوم بتالوة القرآن الكريم أثناء التدريس       طهارة

 تنفيذاً لقول الرسول عليه ذلك؛الالئق النظيف، ويتطيب بما لديه من طيب وال يغالي في 
 . )3()ةحاِئالر بيل طَحم الميفُِف خََهنَِّإ؛ فَهدرال ي فَ طيبليِه عضِرع نم: (الصالة والسالم

 
 :  واجبات ومسؤوليات معلم العلوم الشرعية:الثانيالمطلب 

  :المعنويةالواجبات والمسئوليات  
 وبالتالي فإنه يلـزم معلـم الدراسـات         ة لطالب ةحسن ةفإنها تظهر في كون المعلم قدو     

فـي حركتـه    لطالبه في عمله وسلوكه وخلقه،   ة أن يكون خير قدو    واإلسالمية القرآنية
ومشيته، في كالمه ومنطقه، في بسمته وعبوسه، في تناوله لطعامه وشرابه، في ملبسه             

                                                
دراسات القرآنية واإلسالمية وإعداد دروسها اليومية باألهـداف        أبو الهيجا، فؤاد حسن، طرق تدريس ال       (1)

 . م2002-هـ1423، 2األردن، ط-، عمان2، ط38السلوكية، ص
 .  88 ص، س.عبد اهللا، المرجع في تدريس علوم الشريعة، م (2)
، وصححه األلباني في صحيح سـنن النسـائي فـي كتـاب     )5274(  أخرجه النسائي في كتاب الطيب  (3)

وصححه األلبـاني  ، )4172( ورواه أبو داوود في كتاب الزجل ، ، واللفظ له  3/1067) 4853( ،  الزينة
 ) خفيف المحمل ،  ؛ فإنه طيب الريح----(  بلفظ 2/786) 3515( في صحيح سنن أي داوود 
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أمام طالبه   يمثُل قرآناً يمشي على األرض ال       أن يكون هذا المعلم   وهذا يعني   ،  ظهرهوم
 يوافق قوله فعله وفعلـه      أن، يجب   المتهتكة طبيعته   إلىفإذا ما غاب عن أنظارهم عاد       

ى فـي كـل    قدوته المثل-صلى اهللا عليه وسلم    – تخذ الرسول الكريم   ي أن يجب   –قوله  
 .يجب أن يكون ورعاً تقياً داعياً إلى اهللا في سره وعالنيته، عمل يعمله أو قول يقوله

، وال ينكر أحد أثـر      الصالحة القدوةمن بين أوصاف المعلم وأقواها عند الغزالي،        و
 ألنها تعـيش    ؛ أبلغ الناشئة ولكن أثرها عند     ة وللناس عام  خاصة، للناشئة بالنسبة القدوة

مرحله ذات قابليه أكثر للتأثر واكتساب المعلومات والسلوك، فرسول اهللا صلى اهللا عليه        
 وسلم يةٌ         :  لآلخرين، يقول اهللا تعالى    ة أنبل قدو  عدـووِل اللَّـِه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَقَد﴿

    و اللَّهجركَانَ ي نةٌ ِلمنسا  ح موالْيأل و﴾فقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم خير         ،)1(ِخر 
  وسـالمة   بالرسـالة ، استطاع أن يؤثر فيمن حوله بحكم قوة إيمانه          معلم، وخير مرب ،

 . )2(قصده، وعدم مخالفة قوله لفعله
 

 : ة والعلميالعمليةالواجبات والمسئوليات 
ى اليقين، ومن الرياء إلى اإلخالص، ومن        على المعلم أن يدعو الناس من الشك إل        :أوالً

وعلى المعلـم   ،  النصيحة إلى   العداوة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن         الرغبة
، وأن يخفّض صوته، فإن أنكر األصـوات أرفعهـا إال            اللحن والخطأ  كذلك أن يجتنب  

   .)3(بالضرورة
 وتعقيداتـه، كيبـه، ومقوماتـه      متفهماً لطبيعـة تر    مجتمعه، أن يكون ملماً بواقع      :ثانياً

 . وسلبياتهوإيجابياتهوتناقضاته، 

                                                
 .21آية  ،األحزاب سورة (1)
 .102س، ص.البرجس، م (2)
 –، مكتبـة عـالم الكتـب      236كر التربوي اإلسالمي، ص     علي، سعيد إسماعيل، النزعة العقلية في الف       (3)

 . ط . ت. ، د1، طالقاهرة
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 في التناول والتثبيت والتدقيق الموضوعيةيقوم منهجه في اكتساب العلم على  أن  :ثالثـاً 
ه أن تتوفر في صفات فيلمها لطالبه وهذا يقتضي والتمحيص للنصوص واآلراء التي يع

  . )1(الباحث القدير، والعالم المتمكن
 بين المدرس والتالميذ ليطمئنوا إليه ويثقوا بـه،         والمحبة األلفة أن يوجد جو من      :رابعاً

فيكشفوا له عن نفوسهم ومشكالتهم، وبذلك يعرف ما قد يكون لديهم من انحراف خلقي              
 .فيعمل على إصالحه وتقويمه

 النبويـة   بتحفيظ التالميذ قدراً كافياً من آيات القرآن الكريم، واألحاديث         العناية :خامساً
مع فهم معناها فهماً جيداً، ويمكن استغالل هذه اآليات في توجيه سلوك التالميذ إلى ما               

الميذ في ، وقوة اإليمان، فإذا تقدم التوالمثابرةكالحلم، والصبر، : ترشد إليه من الفضائل   
 العامـة لهم من اآليات ما يتعلق بالعقائـد والعبـادات واآلداب           و اختار   السن والعقل أ  

  . )2(ألحكاموا
 التدرج، وهذا يقتضي الترتيب بين أجزاء الفن الواحد من العلم، أو بين الفنون              :سادساً
 ولـيكن  الجهـد،  من العلم، والقفز دون مراعاة الترتيب يضيع العلم، ويبعثـر      ةالمختلف

  . )3(باستمرارالقصد تحري الترقي 
لى إتقان فن من فنـون       وهي أن ال يعكف المتعلم ع      ذكرها، ال بد من     موازنةوهنا  

 بل إن   ذلك، فإن العمر ال يتسع لكل       وفروعه،العلم بحيث يحيط به بكل جوانبه ومسائله        
 فـن،  ولكن المقصود أخذ قواعد كـل        فقط،العمر ال يكفي أحياناً الستجماع علم واحد        

فـي وصـايا    ال الغزالي    ولذا ق   ؛  حتى ال يضيع غيره    العامةوأحسن ما فيه، ومناهجه     
أن ال يخوض في فن من فنون العلم دفعه، بل يراعي الترتيب، ويبدأ بـاألهم،      (:المتعلم

  . )4()فإن العمر إذا كان ال يتسع لجميع العلوم غالباً، فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه
                                                

، 187 أبو سل، محمد عبد الكريم، كتاب مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، ص            .ملكاوي، فتحي حسن   (1)
 ). م1995 -هـ1415(، 1ط،  عمان–المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

 مصر،  -مكتبة أنجلو المصرية  ،  544عربية والتربية الدينية، ص   سمك، محمد صالح فن التدريس للغة ال       (2)
 .    م 1969، 3ط

، الرسالة الثانية، دار المنطلـق للنشـر والتوزيـع،    26الشويخ، عادل عبد اهللا الليلي، ربانية التعليم، ص   (3)
 ) . م1992 -هـ1413 (1 ط،جده

 .1/52 ،س.الغزالي، اإلحياء، م (4)
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وكذا تعليم العلم يجب أن يكون بالتـدريج؛ ألن الشـيء إذا            (:بن حجر معقباً  إوقال  
، االزدياد، وكانت عاقبته غالباً     بانبساط من يدخل فيه، وتلقاه      كان ابتداؤه سهالً حبب إلى    

  . )1()بخالف ضده
، االخـتالف  أن يكون التعليم عنده للمسائل المتفق عليها، وال يخوض في مسائل   :سابعاً

، وإضاعة ألصل مقاصد التعليم، كمـا وأنـه يربـك عمليـة      ة للمتعلم مفسد  فاالختالف
، لما في األمر    الشريعةدي إلى إضاعة الدين وحفظ أصول       التفكير، إضافةً إلى ما قد يؤ     
  . )2(من ضياع في متاهة الجدل

 يجب أن يكون المدرس أباً قبل أن يكون مدرساً، فيجب أن يحب تالميذه محبتـه               :ثامناً
 التربيـة وعلى هذا المبدأ اإلسـالمي تبنـى        ،  ألبنائه، ويفكر فيهم كما يفكر في أوالده      

ي أن يكون التلميذ أحب إلى المعلم من الولـد الصـلبي، وإن األب       اليوم، وينبغ  الحديثة
    الذي يضع أبناءه في قلبه أب عادي جداً، ولكن األب الذي يضع أبناء غيره في قلبه يعد

 وهنـا  الفقراء، أولئك والشفقةمن اآلباء الطاهرين المثاليين، وإن أولى التالميذ بالعطف  
ي الوصول إلى قلوب هؤالء البائسين لينقذ حياتهم،        أمام المدرس في أن يعمل ف      الفرصة

ويجتهد في مساعدتهم، بحيث يكون أباً شفيقاً يعطف عليهم ويقوي ضعيفهم، ويشاركهم            
  .)3(في شعورهم

 
  :يأتي الغزالي أن وظائف المعلم وآدابه تنحصر فيما ويرى
 .أبنائه على المتعلمين وأن يجريهم مجرى الشفقة .1
 الرحمة سوء األخالق بطريقة تعريض ما أمكن، وبطريق         أن يزجر المتعلم عن    .2

 .ال بطريق التوبيخ
أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، وال يلقي إليه ما ال يبلغه عقلـه فينفـره أو                  .3

 .يخبط عليه عقله

                                                
 .1/163، س.ي، مالعسقالني، فتح البار (1)
 .28 ص،س.الشويخ، م (2)
 .137ص، س.األبراشي، م (3)
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أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن ال يقبح في نفس المتعلم العلوم التـي وراءه                .4
  . )1( الفقه عادته تقبيح علماللغةكمعلم 

 : غيره من المعلميننوالدراسات اإلسالمية ع، ميزات معلم القرآن الكريم
نه معلم علوم الدنيا وعلوم     أعلى غيره من المعلمين في       العلم الشرعي يمتاز معلم    .1

 .اآلخرة في الدنيا سيحاسب عليه في ة وأن ما يعمل،اآلخرة
وه ويجيدوه ويداوموا على القيام      يتقن أن لتالميذهم في الدنيا يجب      ة كل ما يعلم   نإ .2

، والسنة السلوك المستقى من القرآن الكريم       أنواع كالعبادات وكل     ؛ الحياةبه مدى   
 وغير ذلك فعلمه ثابت مسـتمر  الشخصيةوكل المعامالت وكل ما يتقبل باألحوال     

 .الحياة يظل ثابتاً في نفوس طالبه مدى أنويجب 
 من لفتاتـه،    ة من حركاته ولفت   ةى كل حرك  التربية اإلسالمية محاسب عل     معلم نإ .3

 وألنـه  المعلمين، لطالبه أكثر من غيره من      ىالمثل القدوةألنه  ؛   من كلماته    ةوكلم
 .وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنته، مبلغ عن رب العالمين كالمه

 

                                                
-، دار وائل للنشـر والتوزيـع، األردن       107، تدريس التربية اإلسالمية، ص    الساموك، سعدون محمود   (1)

 . 2005، 1ط عمان،
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 مصادر التعليم الشرعي: المبحث الثالث
 
نيه أو غير دينيه وغالباً ما تشـتق األمـم          لكل أمه من األمم تربيتها سواء كانت دي       

 ومن نعم اهللا سبحانه وتعالى على ، والمبدأ الذي تتبناه  ،تربيتها من العقيدة التي تؤمن بها     
األمة اإلسالمية أنها اشتقت تربيتها من العقيدة اإلسالمية التـي تـدين بهـا والمبـدأ                

 .اإلسالمي الذي تنتمي إليه
ادر التشريع في اإلسالم، وهي األدلة التي تستنبط هي مص التعليم الشرعيومصادر 

منها األحكام الشرعية، وال بد أن تكون هذه المصادر من الوحي قطعـاً، أي البـد أن                 
 تقْف ما لَـيس     ال﴿و: يقولألنها من عند اهللا تعالى، واهللا سبحانه        تكون قطعية الثبوت؛    

  ﴾ِبِه ِعلْم ويقول تعالى  )1 (لَك ، : تا يمإِ  ﴿و مهأَكْثَر الِبع     ا ِإنَّ الظَّنال ظَن      ـقالْح ِني ِمـنغي 
 . )2(شيئًا﴾
 

 : هي كاآلتيومصادر التعليم الشرعي 
هو المصدر األول للثقافة اإلسالمية، والمصـادر األخـرى         و القرآن الكريم : أوالً

ئقه وتصوراته،  منبثقة عنة ومرتبطة به، وهو أساس اإلسالم في مناهجه وعلومه، وحقا          
وتبدو منزلة القرآن األولى في اإلسالم من كونه كالم اهللا سبحانه وتعالى، وكـالم اهللا               

م هو األساس واألهم واألعظم، والحاكم والمهيمن على كالم البشر، وال بد أن يلتزم كال          
    لكل شـيء،   ) تبياناً( اهللا على المسلمين بالقرآن، فجعله       البشرية، وأن يرجع إليه، ومن

 مشتق من البيان، فاهللا     والتبيان؛. )3( ﴿ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء﴾     : قال تعالى 
الحكيم جعل في القرآن بياناً وتوضيحاًً لكل ما احتاج المسلمون إلى بيانـه وإظهـاره                

 .)4(وتوضيحه، مما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم

                                                
 .36 سورة اإلسراء، آية )1(
 .36 سورة يونس، آية )2(
 .89 سورة النحل، آية )3(
 .41صس، . سعيد، م)4(
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المقيـاس لكـل   ودر من المصادر، بل هو المصدر وليس القرآن الكريم مجرد مص    
تفكير يراد وصفه بأنه إسالمي، مثلما أنه المصدر والمقياس لكل تشـريع واسـتنباط               
فقهي، وذلك باإلضافة إلى كونه المنبع األساسي لكل وجهة نظـر إسـالمية، وكونـه               

إالّ بيـان  المقياس، يعني أنه المقياس الوحيد، وإذا كان ثمة من مصادر أخرى، فما هي   
له، أو تفصيل لمقتضيات نصوصه ودالالتها فهو مشكاة هذه المصادر، وهو مبـدؤها،             

  .)1(وإليه تعود، هو األصل في التفكير اإلسالمي
نلمس في القرآن الكريم باعتباره دستور حياة المجتمع اإلسالمي، وهو المصدر األول            

مي الشامل وفيه الفصل ما بيننا، قال        ألنه سجل الكون اإللهي ونظام الحياة العال       ،لثقافتنا
ِإنْ هو  ﴿: وقال تعالى . )2(﴾ما فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيٍء ثُم ِإلَى ربِهم يحشرونَ         ﴿: تعالى

 .الحياة بحيث يشمل جوانب متعددة من هذه ثراء واسعاً. )3(﴾ ِذكْر لِّلْعالَِمنيالِإ
ي بالغ في نفوس المسلمين، وذلك ألن له أسلوبا رائعا وللقرآن وقع عظيم وأثر تربو 

ومزايا فريدة في تربية المرء على اإليمان بوحدانية اهللا، وباليوم اآلخر، فهو يفـرض              
العقـل  اإلقناع العقلي مقترناً بإثارة العواطف واالنفعاالت النفسية، فهو بـذلك يربـي             

طة وعدم التكلف، وطرق باب العقل      مع فطرة اإلنسان في البسا    والعاطفة جميعاً متمشياً    
   .)4(مع القلب مباشرة

وهذه أفضل طريقه اهتدى إليها علم النفس لتربية العاطفة، إنها تكرار إثارة االنفعاالت،             
مع تجارب سلوكية مشحونة بهذه االنفعاالت، مصحوبة بموضوع معين حتـى يصـبح          

ر هذا الموضوع، وهل العاطفة إال      عند المرء استعداداً الستيقاظ هذه االنفعاالت كلما أثي       
 ذلك االستعداد الوجداني االنفعالي؟ 

                                                
 .50س، ص. ريـان، م)1(

 .38 سورة األنعام، آية )2(
 .87 سورة ص، آية )3(
،  دار   159السبحي، عبد اهللا محمود، أصـول التربيـة العامـة والخاصـة، ص            .  باقارش، صالح سالم   )4(

 ) .م1990 -هـ 1410(، 1السعودية، ط–األندلس للنشر والتوزيع
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 فإذا ربي مع العاطفة سلوك مثالي تتطلبه تلك العاطفة، فقد بلغت التربية ذروتهـا              
 )1(في توحيد النفس، واستنفاذ طاقتها لخير اإلنسانية

مـا فـارق    وفي القرآن منهج تربوي فريد، وفيه أيضا مبادئ تربوية فريدة، وبينه          
تبـاع مبادئـه    القرآن بالمسلم إلى ا   أما المنهج التربوي فهو الطريق الذي سلكه        . كبير

 .والتمسك بأحكامه
أما المبادئ التربوية فهي تلك األحكام والنظم التي أرساها ودعا إليها، ممـا يقـوم               
عليه تهذيب الفرد وترقيته في الخلق والسلوك، كأحكـام الحـالل والحـرام، والقـيم               

 .خالقية المختلفة التي دعا إليها القرآن الكريماأل
األسلوب والطريقـة ومظـاهر االفتنـان        إنّما يعني ) المنهج التربوي : (فعندما يقال 

  .)2(.فيهما، وال نعني شيئاً من القيم أو األحكام بحال
إن التربية التي تهتم بتنشئة اإلنسان تحتاج إلى مجموعة من المبادئ التي تحدد لها              

اف والوسائل، وهذه المبادئ موجودة في القرآن الكريم، وإن الطريقة الفريدة التي            األهد
حسن : جمع بها القرآن الكريم تزود التربويين بمنهجية في البحث تقوم على أسس منها            

االختيار، وتحمل المسؤولية، وتتبع المعلومات من مصادرها األساسية، والتثبـت مـن            
  .)3(صحة المصادر
لقرآن مختلف نواحي الحياة اإلنسانية، والتربية من أهم الموضـوعات          ولقد عالج ا  

ن كل آية من كتاب اهللا هي لبنه فـي بنـاء صـرح              لجها، وليس من المبالغة إ    التي عا 
التربية التي يحتاج إليها كل إنسان وهبه اهللا العقل، فاستخدمه وانتفع به، وال غرابة في               

داية إال نتيجة التربية الصحيحة وثمرة الطاعـة        ذلك ما دام القرآن كتاب هداية، فما اله       
 .)4(واالمتثال

                                                
 .22س، ص. النحالوي، م)1(
 . ط .ت. ، مكتبة الفارابي، دمشق، سوريا، د18 سعيد رمضان، منهج تربوي فريد، ص  البوطي، محمد)2(
، دار  25 الشمري، زينب حسن نجم، أساليب تدريس التربية اإلسـالمية، ص          - الدليمي، طه علي حسين    )3(

 .م2003-هـ1423، 1 رام اهللا، ط-الشروق للنشر والتوزيع
_ هــ   1402(  القـاهرة،      –، مطابع دار الشـعب      13م، ص  التربية في اإلسال   – مهنا، أحمد إبراهيم     )4(

 .ط .د) م1982
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إن مبادئ الشريعة وأحكامها خاليه من معاني الجور والنقص والهوى ألن صانعها            
هو اهللا، واهللا له الكمال المطلق الذي هو من لوازم ذاته، بخالف القوانين الوضعية التي          

ان، واإلنسان ال يخلو من معاني الجهل       ال تنفك عن هذه المعاني ألنها صادره عن اإلنس        
 .)1(والجور والنقص والهوى وما إلى ذلك

 لئن تميز القرآن بأنه المصدر األول، ولئن تميز كذلك بـأن           :السنة المطهرة ثانياً       
تالوته في حد ذاتها عبادة، فإن السنة تقف مع القرآن مورداً عذباً للتربيـة الصـحيحة               

 أجمله القرآن، أو قيد العام والمطلق، وفيها ما جاء زائداً عـن  ل مايفصتالسليمة، ففيها  
   .)2(القرآن وإن أمكن رده إلى القرآن كذلك، ولقد كان فيها التشريع والتوجيه

 وقد تركت سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم آثارها العميقة في العالم أجمع، حتـى               
عليه وسلم تأخذ الرتبة األولى     اعترف المفكرون الغربيون أن شخصية محمد صلى اهللا         

 .(3)في سير العظماء والعلماء واألنبياء
هـو  :   والمـنهج  ، والـنهج  بهو الطريق واألسلو  : والمعنى اللغوي لكلمة السنة     
 من أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسـلم وأعمالـه           ةمجموعة ما نقل بالسنة الصحيح    

 .اته وأحواله وحياته وغزو، وما أحب وما كره،وتركه ووصفه وإقراره ونهيه
ويقدم لنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل حياته العملية العديد من اللمحـات         
والنظرات والمواقف ما يشكل في جملته معيناً رائعاً نستطيع أن نغترف منه الكثير في              

  . )4(عالم التربية والتعليم
اً يقوم بجملـه مـن      فالتربوي يجد في شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم مربي         

القضايا من مراعاته صلى اهللا عليه وسلم لحاجات الطفولة ومراعاته لمخاطبة النـاس             
  .)1(على قدر عقولهم

                                                
 –، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيـع   35 زيدان، عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ص        )1(

 . م1992 -هـ1412، 1المنصورة، ط
-هــ  1406ط . هرة،   دالقـا –، مكتبة وهبة162 جريشة، علي،  نحو نظرية للتربية اإلسالمية، ص          )2(

 . م 1986

 .57س، ص. سعيد، م)3(
 .16س، ص. أبو دف، م)4(
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ولما كان القرآن الكريم كتاب تعبد وتالوة كانت آياته محدودة، وكلماتـه معـدودة،           
   ىعنوهو دستور مجمل، ي وما ورد فيـه    بالفرعيات والجزئياتىعن بالكليات أكثر مما ي

من تفاصيل األحكام قليل كما في آيات المواريث؛ ولذا فقد أحال القرآن الكريم علـى                
 ال   والقرآن من غير سنّة    ع، أو النسخ  السنة لتبين األحكام؛ على وجه االبتداء، أو التفري       

 ويشككون في السـنة إنّمـا       طبيقه والذين يقبلون القرآن وحده    يمكن فهمه، وال يمكن ت    
قد يغيب عن كثير من المسـلمين،        - فيه دهاء ومكر     – القرآن بأسلوب ذكي  يحاربون  

  . )2( يعملون على تعطيل القرآن عن العمل يحاولون أن وهم
 : وللسنة النبوية في مجال التربية آثار مهمة هي

وبيـان  ،  تكامل الوارد في القـرآن الكـريم      م إيضاح المنهاج التربوي اإلسالمي ال     -1
 . ترد في القرآن الكريم التفاصيل التي لم

- وصحبه الكرام    -صلى اهللا عليه وسلم   - استنباط أسلوب تربوي من سيرة القائد        -2
   .)3( وغرسه اإليمان في النفوس،وكذلك في تعامله مع األوالد الصغار -رضي اهللا عنهم

 وكـانوا يجلسـون فـي       ، تمسك المسلمون بالسنة النبوية    :القياس واإلجماع  ثالثا  
 وما اشتملت عليه مـن  ،لنبوي يتعلمون من رسول صلى اهللا عليه وسلم الحياة        المسجد ا 

 . تعامل ومن طلب العلم والترغيب فيه
وازداد تمسك المسلمين بالسنة النبوية بعد انتقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلـى       

ون يقيسون األمور التـي ال يجـد     ،  الرفيق األعلى وجعلوها مقياساً بعد كتاب اهللا تعالى       
 واجتهدوا بالقياس وما اجمعوا عليـه    ،دليلها الواضح في كتاب اهللا تعالى والسنة النبوية       

 فأوجدوا ما يسمى بالقياس واإلجمـاع وأضـاف      ،أنه أقرب إلى السنة النبوية عملوا به      
علماء التربية المسلمون لتوضيح التصور التربوي اإلسالمي فوضعوا أنظمه ومنـاهج           

                                                                                                                                              
، دار  20 القادري، أحمد رشيد، أبو شريخ، شاهر ذيب، تعلم وتعليم التربية اإلسالمية واالجتماعية،  ص              )1(

 . م2005 -هـ 1425، 1جرير للنشر والتوزيع، ط
مية في تربية الفرد وإخـراج األمـة وتنميـة األخـوة             الكيالني، ماجد عرسان، أهداف التربية اإلسال      )2 (

ـ 1417، 2 رام اهللا، ط–، مركز بيت المقدس لألدب، فلسطين    124اإلنسانية، ص    س، .م. م1997 -هـ
 .95ص

 .23س، ص. الساموك، م)3(
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 فإن وافق الكتاب الكريم     ،علماء المسلمون في الماضي والحاضر    تربويه، وما وضعه ال   
 ومـا   ،يدخل ضمن توضيح التصور اإلسالمي للتربيـة       والسنة النبوية في إطاره العام    

 ألنـه يخـالف    ،خالف ذلك ال يمكن تصنيفه ضمن التوضيح للتصور اإلسالمي للتربية         
 وهما الكتاب الكـريم والسـنة   ،ةالنبعين اللذين يستسقى منهما التصور اإلسالمي للتربي     

   .)1( النبوية الشريفة
 يعد الفقه من أكثر المصـادر التـي تغـذي التربيـة اإلسـالمية               : الفقه -:رابعاً

 والتـابعين  ألن السلف الصالح من الصـحابة  ا علماء التربية؛ويستفيد منه  .بالمعلومات
كـون مبـالغين إذا مـا        وال ن  ، من اجتهاداتهم الفقهيـة    تركوا لنا ثروة تربوية ضخمة    

 ،استشعرنا أنهم أفنوا حياتهم في تنظيم سلوك المسلمين وتصحيح معتقداتهم وسلوكياتهم          
ـ  وعليه   ،وباألخص إذا ما سلكوا طريقاً مغايراً للمنهج اإللهي والتربوي اإلسالمي          ال ف

يمكن للتربية اإلسالمية االستمرار في تهذيب األخالق وتقويم الطبـاع دون االسـتعانة         
االستفادة مما سطّره الرعيل األول في تقييم السلوكيات والمثل األخالقية العالية ممـا             و

   .)2(تجده منشوراً في أبواب الفقه المختلفة
 للتخاطب أو  العربية في نظر المسلم مجرد أداة ليست اللغة: اللغة العربية-:خامساً

وإنمـا هـي لغـة    ، ضالتفاهم أو مصطلحات لمسميات األشياء ولتمييز بعضها عن بع  
 فهي لغة التشريع الذي يضبط حيـاة النـاس          ،القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف    

 وبغيرها يستحيل االجتهاد ألن نصوص القرآن والسـنة         ،وينظمها في كل مكان وزمان    
   .)3( فهي شرط أساسي فيه،ال يمكن فهمها إال بها

، وقالوا بوجوب االبتداء بعلـوم      ولقد أشار بعض المربين إلى خطأ االبتداء بالقرآن       
 )4(اللغة حتى يتقنها الطالب فيتمكن من فهم القرآن، فلقد قال القاضي أبو بكـر العربـي      

                                                
 .56س ص . المعايطة، م)1(

 .60س ص. المعايطة، م)2(
 242س ص.م.  مكحل)3(

من القضاة باشبيلية، محمد بن عبد اهللا بن محمـد  ) م1148-1076=هـ543:ت-468(بي بكر العربي،أ )4(
هــ،  485بن عبد اهللا بن أحمد العربي المعافري، المكنى بأبي بكر، من أهلها، رحل إلى المشرق سنة                 

 هـ، ودخل بغداد مرتين وكان من أهل التفـنن فـي العلـوم    489فدخل الشام، ورحل إلى الحجاز سنة    
ا، متكلماً في أنواعها كان فصيحاً حافظاً أديباً شاعراً، ولكثرة حديثـه وإخبـاره              متقدماً في المعارف كله   
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بوجوب البدء بتعليم الشعر وعلوم اللغة واالنتقال من ذلك إلى تعليم الحساب، حتى إذا              
 . )1(أتقن الوليد ذلك انتقل إلى دراسة القرآن فيتيسر له فهمه

 إن التاريخ اإلسالمي هـو المـرآة   : التاريخ اإلسالمي والمغازي والسير -:سادساً
الناصعة التي يجب أن ينظر فيها المسلمون في كل عصر ليروا وجه أمتهم وماضـيها               

وتغطيـة حاجـات   ، وبنـاء األجيـال     ، وينتقوا منه ما هو جدير بتربية الرجال       ،الكبير
  . )2(المسلمين

ن الشخصية مهم جداً، ومن هنا تحرص كـل األمـم    والتاريخ مصدر للثقافة وتكوي    
 نعلى تاريخها، فتنشئ له الدراسات والمعاهد والكليات وما ذلك إال لشـعور أولئـك أ              

ولوال هـذه   . تداد واستمرار لوجودها في ماضيها    جود األمة في حاضرها إنما هو ام      و
 والقصص علينا،   األهمية للتاريخ لما توسع القرآن الكريم في عرض الوقائع التاريخية         

 القرآن الكريم يكاد يكون متخصصا للقصص وأخذ العبرة من التـاريخ،            ربعحتى إن   
 . )3(  .إلى االتعاظ عن سبق، وأخذ العبرة ممن عبرالنظر وما تخلو سورة من لفت 

ن المسلم مع توكيده على االستقالل       إ : الخبرات المستفادة من األمم األخرى     :سابعاً
 فالرباط موجود بينه    ؛لعزلة عن الناس والمسلم كائن اجتماعي وإنساني       يكره ا  ،والتميز

وبين اإليحاء فهو يتعلّم لغة غيره من األقوام ليأخذ منهم أو ليعطيهم أو على األقل ليأمن     
وهذا ما  ،  لقطه طالما يثبت له أنه حقّ وحكمة       وليبحث بها عن الحق أينما كان في       ،شرهم

وعلى هذا فالخبرات اإلنسانية    ،ر اإلسالم الزاهرة    حدث خالل ترجمة العلوم في عصو     
النافعة مما قدمته العقول الخيرة في أنواع االبتكار والحضارة والنظم والعلوم خليق بأن             
تكون مصدراً إضافياً للثقافة اإلسالمية على أن تكون من أمور الدنيا التي ال تتعارض               

  . )4(مع نصوص القرآن والحديث
                                                                                                                                              

المالقي األندلسي، تـاريخ    : أنظر.  وغريب حكاياته ورواياته، أكثر الناس في الكالم، وطعنوا في حديثه         
 .105قضاة األندلس، ص

 م1974، 1روت، طبي–، دار العلم للماليين55 عاقل، فاخر، التربية قديمها وحديثها، ص)1(
 .259س، ص. مكحل، م)2(

، جمعية الدراسـات والبحـوث      81 جرادات، عزت وآخرون، نحو صياغة إسالميه لمناهج التربية، ص         )3(
 . م1978 -هـ1298ط، . األردن، د-اإلسالمية، عمان

 .269س، ص. مكحل، م)4(
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 : ومنها  ة،ى للتربية اإلسالمية إلى جانب المصادر الرئيس أخروهناك وسائل

وهي . من كواكب ونجوم وأشجار وبحار وأنهار وجبال ونبات       : الكون بكل ما فيه    -1
 ألن إدراك حقيقة وجودها جزء ال يتجزأ من          ؛ غير منعزلة عن التربية اإلسالمية    

 . وهي تدل داللة واضحة على وجود اهللا ووحدانيته، هذه التربية
واإليمان بذلك يبعد عن االعتقـاد عشـوائية        ،  ويعد اإلسالم الكون مسخراً لإلنسان    

  . )1(األحداث الكونية، حيث أنها مسخرة لخدمة اإلنسان إذا ما أحسن التعامل معها
 إن التأمل والتفكير في هذا الكون الذي خلقه اهللا تعالى هو ضرورة لتلبيـة حاجـة    

  )2(.شباع الرغبة الفطرية إلى التدين عندهالناس إلى المعرفة والحكمة، وإ
إن الكون مخلوق لهدف وغاية تتضح في معرفة الظواهر الكونية، وإن الكون كلـه      
خاضع لسنن سنها اهللا وفق أقدار قدرها اهللا، وأن تيسير هذا الكون وتدبيره هو بقـدرة                

   .)3(لك لإلنساناهللا وحده، والكون قانت هللا عز وجل، والكون خاضع بأمر اهللا بما في ذ
وهذا من شأنه أن يدعو اإلنسان إلى التفكير في كل الوسائل التي تهيئ له اسـتثمار       

حداث فيه،  لوقت الذي يتدبر في هذا الكون واأل      ما في هذا الكون لخدمته ولصالحه في ا       
ـ )4(.مسبحاً إياه ومقدسـاً لـه  ، فيلجأ إلى اهللا العلي القدير طالباً منه العون والهداية         ال  ق

  . )5(﴿ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر﴾: تعالى
 ومسـتمرة، والـذين   نسان والكون عالقة متبادلـة وفاعلـة      العالقة الجارية بين اإل   

يتفاعلون مع الكون بوعي وكفاءة يفرزون خبرات هائلة تترك آثارها العميقة في مسيرة  
ذين يمرون على آيات الكون دون أن يحسنوا استعمال طاقاتهم السـمعية            الحياة، أما ال  

 .والبصرية والعقلية فإنهم يبقون ضحايا الغفلة والجهل كأن لم يسمعوا أو يبصروا

                                                
 .24س، ص. الساموك، م)1(
 اإلسـكندرية،  –، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة        176، ص    المليجي، يعقوب، المدخل للثقافة اإلسـالمية      )2(

 . م 1995 -هـ 1،1415ط
 .163س، ص. باقارش، م)3(
 .69س، ص. نوفل، م)4(

 .191 سورة آل عمران، آية )5(
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والخبرات الكونية المربية هي التي مكنت اإلنسان من اكتشـاف قـوانين الكـون              
   .)1( ونعمهوتسخير خيراته وكنوزه الهائلة الكاشفة عن قدرات اهللا

ومن هنا كانت التوجيهات القرآنية المتكررة التي تأمر بالتوجه إلى الكون والتفاعل            
، )2 (رِض﴾أل﴿أَولَم ينظُروا ِفي ملَكُوِت السـماواِت وا : مع مكوناته من ذلك قوله تعـالى  

  . )3( بنيناها وزيناها﴾﴿أَفَلَم ينظُروا ِإلَى السماِء فَوقَهم كَيف: وقوله تعالى
 : أما عن عالقة اإلنسان في الكون فتبدو من ناحيتين

 .أنه مكلف باستثماره واالنتفاع به وتسخيره لمنفعته: األولى
أنه مجال للنظر والتدبر والتأمل ال بد أن ينتهي منـه للوصـول إلـى خالقـه                 : الثانية

  . )4(ومدبره
وأعلى من شأن أولي األلباب، فالعقل هو ،   سبحانه العقل   اهللا وقد منحه  :اإلنسان -2

ون العقل ال القوة التي تمكن اإلنسان من فهم اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، ومن د    
ف اإلنسان بمطالبه الواقعيـة بـال تزييـف وال     وإن العقل يعر   يمكن اكتساب المعرفة،  

  . )5(مبالغة، فيختلف بذلك عن بقية المخلوقات
 

                                                
 .95س، ص. الكيالني، م)1(
 .185 سورة األعراف، آية )2(
 .6 سورة ق، آية )3(
 –، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع      18ص   عثمان، عبد الكريم، معالم الثقافة اإلسالمية،        )4(

 . م1985 - هـ1406، 13بيروت، ط

 .25س، ص. الساموك، م)5(
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 أهداف التعليم الشرعي: المبحث الرابع
 

 جمع هدف، وهو كل شيء مرتفع من بناء أو جبل أو كثيب رمل أو               :األهداف لغة 
   .)1(ومنه يسمى الغرض الذي يرمى هدفاً فهو القصد. نحو ذلك

اً أو عقلياً أو علمياً     نيما تسعى العملية التربوية إلى بلوغه في الناشئة بد        : واصطالحاً
 )2( .قياً أو غير ذلكأو خل

 تسعى العملية التربويـة    بالتغيير المرغوب الذي    الهدف التربوي  )3(وعرف الشيباني 
أو الجهد التربوي إلى تحقيقه، سواء في سلوك الفرد وفي حياته الشخصية، أو في حياة               
المجتمع وفي البيئة التي يعيش فيها الفرد، أو في العملية التربوية نفسها، وفـي عمـل                

 .تعليم كنشاط أساسي، وكمهنة من المهن األساسية في المجتمعال
واألهداف التربوية حسب هذا التعريف هي التغيرات المرغوبة في هذه المجـاالت            

 : واألهداف التربوية بهذا المعنى ثالثة أنواع رئيسة هي ة الرئيسة السابقةالثالث
خاصة، وبما يتعلق بهـؤالء     أهداف فردية ذاتية تتعلق بأفراد المتعلمين وبذواتهم ال        - أ

ومن نمو مرغوب أيضاً    ،  األفراد من تغيير مطلوب في سلوكهم ونشاطهم وأدائهم       
 . في شخصياتهم ومن إعداد مطلوب لهم في حياتهم الدنيا وحياتهم اآلخرة 

أهداف اجتماعية تتعلق بحياة المجتمع ككل، وبالسلوك االجتماعي العـام، وبمـا             - ب
 .ير مرغوب فيها، ومن نمو وإثراء وتقدم مطلوب فيهايرتبط بهذه الحياة من تغي

                                                
 .هدفه: ، مادة2/783س، . ابن منظور، م)1(
، دار المسيرة للنشر والتوزيع     69 الحيلة، محمد محمود، المناهج التربوية الحديثة، ص         -مرعي، أحمد   ) 2(

 . م2000 -هـ 1420، 1 عمان، ط–

قضى حياتـه كلّهـا   ، م1927عباد بمدينة مصراته سنة –ولد بمحلة الشط ، عمر محمد التومي،  الشيباني) 3(
ونشر المعرفة في شتى مجاالت الحياة ؛ العلوم اإلنسـانية       ،  في طلب العلم  والكتابة والعمل في التدريس       

ء المحاضـرات وإبـداع البحـوث       وكان بارعاً في إلقا   ،  واألدبية وخاصة في مجال التربية وعلم النفس      
ثم عاد إلى ليبيا وعين مدرسا بمعهد المعلمـين         ،  إلتحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة     ،  التربوية النافعة 

وحصل على شهادة الدكتوراة في التربية وعلـم        ،  ثم أوفد في بعثة دراسية إلى جامعة واشنطن       ،  بطابلس
. وغيرها كثيـر  ) االتجاهات الحيثة في مفهوم التربية    ) (ربويآراء في اإلصالح الت   (من مؤلفاته؛   . النفس

http://www.khayma.com/oshibani/#link  

http://www.khayma.com/oshibani/#link
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أهداف مهنية تتعلق بالتربية والتعليم كعلم وفن وكمهنة وكنشاط من أوجـه نشـاط          -ج
 )1(. المجتمع 

 
  : للتعليم الشرعياألهداف العامة: المطلب األول

 : الهدف الديني-1
تبـاره أن مجـيء     إن أي تصور ألهداف التربية اإلسالمية ال بد وأن يضع في اع           

من الطبيعي إذن أن يرسم اإلسـالم       ه جديدة للمجتمع العربي، و    اإلسالم يمثل بداية تربي   
مثالً أعلى مغايراً لما كان عليه حال العرب في الجاهلية أو قبل اإلسالم وعلـى هـذا                 
يمكن القول بأن أهم أهداف التربية اإلسالمية هو بلوغ الكمال اإلنساني، ألن اإلسـالم              

  )2(يمثل بلوغ الكمال الديني، فهو خاتم األديان وأكملها وأنضجهانفسه 
فاهللا سبحانه وتعالى خلـق     ،   هللا اًإن هدف التربية اإلسالمية أن يصبح اإلنسان عابد       

 والتعلـيم الشـرعي   ،ى والدين اإلسالمي يدعو إلى اإليمان والتقوميعاً لعبادته،الناس ج 
 .)3(﴿واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه﴾ :قال تعالىوالتقوى تزيد من العلم، ، ينمي التقوى

 ،ويهدف التعليم الشرعي إلى تعليم الفرد آداب الشرع وتعويده أداءها بشكل سـليم            
 بهدف بلوغ مرضاة اهللا واإلنعتاق من غضـبه وعقابـه وتحقيـق        ،وفهم روح اإلسالم  

  . )4(العبودية المخلصة له سبحانه وتعالى
ل أو أحاسيس أو أي جزء من شاملة لكل ما يقوم به العبد من أقوال وأعما    والعبادة ال 

وفي إطار هذه النظرة الشمولية للعبادة كان هدف التعليم في اإلسـالم إعـداد              سلوكه  
 . ان العابداإلنس

                                                
، المنشـأة العامـة للنشـر والتوزيـع        283 الشيباني، عمر محمد التومي، فلسفة التربية اإلسالمية،، ص        )1(

 . م 1985 -هـ 1394، 5 طرابلس، ط -واإلعالن
 م1979ط، . القاهرة، د–، عالم الكتب 41ربية الثقافية والفلسفية،ص مرسي، محمد منير، أصول الت)2(

 .282 سورة البقرة، آية )3(
 –، المكتبة األمويـة  52محمد سعيد رمضان، تجربة التربية اإلسالمية في ميزان البحث، ص   ,  البوطي   )4(

 . م1961ط، .دمشق،، د
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 وبمعنى  ،ني الهدف الديني أيضاً بتعليم الناس آداب الشريعة والتثقيف في الدين          تويع
هذا الهدف الشامل ال يعني اقتصـار الطالـب      و،  )1(دين علماً وعمالً   تعليم الناس ال   ،آخر

على دراسة الموضوعات المنهجية، وإنما هي زيادة على ذلك عبارة عن نمـط حيـاة               
وسلوك، هي تتحقق بمساهمة فروع التربية اإلسالمية وأنشطتها كافّة، إذ أن من مرامي             

المية وللقيم التي نادى بها اإلسالم،      هذه التربية تكوين الشخصية المخلصة للعقيدة اإلس      
ويكون الهدف النهائي للتربية اإلسالمية هو تحقيق العبودية هللا في حياة اإلنسان الفردية             

 . )2(واالجتماعية
 وليس فقط فـي حفـظ النصـوص     ،والتعلم الشرعي يؤكد التعلم عن طريق العمل      

وأَن ﴿:  قال تعالى  ،ب الحياة والمعلومات التي ال تقود صاحبها إلى العمل النافع في درو         
وقد تأكدت هذه األولوية بما جاء فـي القـرآن الكـريم            . )3 (﴾ ما سعى  النساِن إِ إللَّيس لِ 

   فمن آيات القرآن    ، على طلب العلم وإعالء شأن المتعلمين      والحديث الشريف من حض 
، )4 (﴾لْباِبألعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُوا ا     ي الهلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين      قل  ﴿: الكريم

 .)5 (﴾يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجاٍت﴿: وقوله تعالى
 :  الهدف الدنيوي-2

يتمثل الهدف الدنيوي للتعليم الشرعي في االهتمام بالتـدريب الميـداني والتربيـة             
 ويتحقق الهدف الدنيوي للتعليم الشرعي من خالل التربية العملية التي تناسـب           ،مهنيةال

 وتتطلب مستوى معيناً من إتقـان      ، وتشمل جميع أفراد المجتمع    ،إمكانات الفرد وطاقاته  
 .)6(﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْسا ِإالَّ وسعها﴿: العمل وإحسانه قال تعالى

                                                
 .54س، ص. المعايطة، م)1(

 .21س، ص. الساموك، م)2(

 .39آية , ة النجم سور)3(
 .9 سورة الزمر، آية )4(
 .11 سورة المجادله، آية )5(
 .286 سورة البقرة، آية )6(
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وإنمـا يتجـه   ، ديني لم يكن وحده غاية التعليم الشـرعي وهكذا يتضح أن العامل ال    
 . )1(د على أن يأخذ نصيبه من الدنياالتعليم الشرعي إلى تدريب الفر

  : الهدف العلمي المعرفي-3
 فبالعلم يتم تحصـيل المهـارات   ،يكون بتنمية المعرفة التي مجالها العقل اإلنساني     و

 وقد خُتم العديد من اآليـات الكريمـة         ، وتوصيل هذه المهارات إلى اآلخرين     ،المعرفية
م بالجهـل  وذم اهللا تعالى الكافرين بنعـته     .  يتدبرون ، يفقهون ، يتفكرون ،يعقلون: بالفعل

 .)2(﴾وطَبع اللّه علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يعلَمونَ﴿: وعدم المعرفة قال تعالى 
لق للعقل عقالـه، وتعطيـه    سليمة، فهي تطم الشرعي يربي الفرد تربيه عقلية    التعلي

  . )3(الحرية في التفكير في كل شيء إالّ الغيبيات
وقد أنحى باللوم على من لم يستعمل عقله ومنطقه ويعمل فكره في النظر والتأمـل               
واستخالص البراهين والنتائج من المعلومات التي تتوافر لديه مـن األمـور الدينيـة              

اإلسالمي وهي االهتمام باإلنسان من جميـع       وهذه النظرة من سمات الفكر      . والدنيوية
جوانبه المتعددة، وهذه شمولية المعرفة العقلية، فيهتم بعلوم البدن، والعلـوم النظريـة،        
والعلوم الشرعية، والدنيوية، وبتدريب العقل والحواس، ومن سمات الفكر اإلسـالمي           

 التفكير واالختيار، وهو     على احترام العقل، فاإلنسان لديه قدرة    أيضاً الثقة في اإلنسان و    
  . )4(يتحمل نتائج فكره ومسؤولية عمله، وال إكراه وال تكليف أكثر من المستطاع

لقد حقّر اإلسالم العلم الذي ال ضمير معه، والعقل الذي ال يصحبه قلب سليم وعمل        
  . )5(حكيم
 
 

                                                
 .30س، ص. طويلة، م)1(
 .93 سورة التوبة، آية )2(
 .58س، ص. المعايطة، م)3(

 ط،. اإلسـكندرية، د –، مؤسسة شباب الجامعة159 الميالدي، عبد المنعم عبد القادر، أصول التربية، ص        )4(
 . م2004

 . م1956 -هـ 1375، 1 مصر، ط–، دار الكتاب العربي150 الغزالي، محمد، ظالم من الغرب، ص )5(
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 : الهدف الخلقي–4
اء مجتمع تسوده مجموعة     التربية اإلسالمية بناء إنسان على خلق عظيم، وبن        تهدف

   :من القيم والمثل العليا من خالل
 . تنشئة إنسان يسلك في إطار مجموعة من القيم والمثل العليا التي يشملها الدين-أ

 . غرس القيم الخلقية-ب
 . إعطاء الحرية للفرد والمجتمع-ج
   .)1( تعويد المرء النظام في الحياة وضبط النفس-د

 في القلب يظهر كونباالستقامة وصفاء القلب، ألن كل صفه تاإلنسان العابد يتصف 
بل إن هذه ال تتحرك إالّ بخطرات القلوب وإرادتها، فالقلب هـو            . أمرها في الجوارح  

المتصرف فيها، وهي مسخره له، فال يصدر عنها عمل إالّ بإشاراته، ال يسـتطيع لـه           
يجب تصحيحه وتقويمـه وحسـابه      خالفاً، وال عليه تمرداً ومن ثم فإن القلب هو الذي           

   .)2(وعقابه
وقد وجد بعض الباحثين أن أغراض التربية اإلسالمية كلهـا تتحقـق فـي اآليـة                

  .)3( تنس نِصيبك ِمن الدنيا﴾الِخرةَ وأل﴿وابتِغ ِفيما َآتاك اللَّه الدار ا: الكريمة
تحقيق نجاحه في الدنيا واآلخرة،     نسان ل التربية هي الوسيلة العملية التي يمتلكها اإل      ف

التربية تثبت المثل العليا، وتنمو القيم األخالقية ويتحول الرياء مـن مظهـر شـكلي               و
وادعاء ظاهري بالتكامل واالكتمال الخلقي إلى حقيقة مؤكده، يتطـابق فيهـا ظـاهر              

فيهـا وال    ال شـك      اإلنسان المتكاملة عقيدة إيمانيـة     اإلنسان مع باطنه، فتصبح أخالق    
  . )4(ريب

                                                
 .155 ص، س. مجلة الدراسات اإلسالمية، م)1(
 .56س، ص. المعايطة، م)2(

 .77 سورة القصص، آية )3(
 –والنشر والتوزيـع    ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة      256 نحو تربيه إسالميه، ص    ،   الشرقاوي، حسن  )4(

 م1983ط، .اإلسكندرية، د
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واالتجاه الخلقي للتربية واضح عند فالسفة المسلمين، وجعلهم يؤكـدون أن أبـرز             
أغراض التربية هو تهذيب النفوس، وتحصيل الفضيلة؛ فالفضيلة والتقـرب إلـى اهللا             

  . )1(تعالى أهم أغراض التربية
 قول أحـد الحكـام    ومما يدلل على مكانة التربية اإلسالمية في تكوين الرجال األبطال   

رن السابع الميالدي وقد أرسل إليه اإلمبراطور يعنفه لعجزه عن صـد            قالرومان في ال  
إنهم أيها اإلمبراطور أقل منـا عـدداً،        : (جيوش المسلمين، فرد عليه هذا الحاكم قائالً      

 من رجالنا، ذلك أنهم ال يطمعون في شيٍء مـن متـاع             ةولكن عربياً واحداً يعادل مائ    
ويكتفون بالكساء البسيط، والغذاء القليل، هذا في الوقت الذي يرغبون فيه فـي             الدنيا،  

االستشهاد، ألنه أفضل طريق إلى الجنة، في حين نتعلق نحن بأهداب الحياة، ونخشـى              
  . )2(الموت يا سيدي اإلمبراطور

 : الهدف االجتماعي -5 
لمجتمع القوي البنيـان     فا ،أي أن يتعلم الطالب كيف ينمي عالقاته االجتماعية للفرد        

 ، مـن الصـراعات والتناقضـات      بين أفراده عالقات اجتماعية مترابطة خاليـة       جدتو
واإلسالم حريص على أن يعرف الفرد حقوقه وواجباته وحريص على أن يعرف الفرد             

 ويرتبط الهدف االجتماعي بالتعاون واألمر بـالمعروف        ،وهذا بالتعلّم . حقوقه وواجباته 
   .)3(روالنهي عن المنك

والهدف االجتماعي للتعليم الشرعي يغرس في النشء أن البشرية سواسية وال فضل   
 أجل تنمية األخوة اإلنسانية وتنميـة الـوالء        من  وذلك ،لعربي على عجمي إالّ بالتقوى    

  . )4(للمجتمع اإلسالمي واألمة اإلسالمية وتحقيق الكرامة اإلنسانية
 .آلخرةالزماني لعمر المتعلم في الدنيا وا -1

                                                
 الريـاض،  –، مكتبة العبيكـان  16 داغستاني، بلقيس إسماعيل، التربية الدينية واالجتماعية لألطفال، ص      )1(

 .م2001 -هـ1422، 1ط
، المؤسسة الجامعية للدراسـات  58 رابح، تركي، دراسات في التربية اإلسالمية والشخصية الوطنية، ص  )2(

 . م1982 - هـ1،1402 لبنان، ط-والتوزيع، بيروتوالنشر 
، دار الفرقان للنشر والتوزيع     64 فرحان، إسحق أحمد، التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة، ص           )3(

 .م1982 -هـ1402، 1 عمان، ط–
 .60س، ص. المعايطة، م)4(
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 وتنتهـي  ، كمـا تبـدأ بالـدنيا   ، وتنتهي بالمجتمع اإلنساني عامـه   ،فهي تبدأ بالفرد  
ومن ثم فإن مهمة التربية اإلسالمية هي إعداد المسلم السوي الـذي يعتـز              . )1(باآلخرة

  . )2( ثم نفسه وأمته، ويشعر بمسؤوليته تجاه ربه،بإسالمه وعقيدته
 

                                                
 .28س، ص. طويلة، م)1(
 .64س ص. فرحان م)2(
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 الفصل الثالث
 لشرعية في المؤسسات التعليمية أهداف تدريس العلوم ا

 
 .قرآن الكريمأهداف تدريس ال: المبحث األول

 تدريس التفسيرأهداف : المبحث الثاني

 أهداف تدريس الحديث الشريف: المبحث الثالث

 تدريس الفقه اإلسالميأهداف : المبحث الرابع

 )العقيدة(أهداف تدريس التوحيد : المبحث الخامس

 تدريس السيرة والشخصياتأهداف : المبحث السادس
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 ثلـثاالفصل ال
 م الشرعية في المؤسسات التعليميةأهداف تدريس العلو

 
األهداف التعليمية هي تلك األهداف التي يؤمل اكتسابها بعد أن ينتهي الطالب مـن              
الدراسة في صف معين، أو مرحلة معينة، ونظراً ألن التربية اإلسالمية هـي إحـدى               

 الطالب، فإن أهدافها في صف معين أو مرحلة معينـة تتـأثر             المقررات التي يدرسها  
 : بمجموعة من العوامل منها

الوقت المخصص للتربية اإلسالمية، إذ كلما زاد الوقت المخصص لها أصـبح             -أ 
تحقيق أهداف شاملة بصورة معمقة أكثر احتماالً، والمنهاج الذي يعطي وقتا أقل   

لتالوة، أو التعمق فـي إدراك المفـاهيم   قد ال يفسح المجال أمام الطالب إلتقان ا  
 .اإلسالمية

عطى للتربية اإلسالمية، هناك صلة وثيقة بين المواد األخرى التي          تي  ت ال المكانة -ب 
تربية ( تدرس والتربية اإلسالمية وهذه الصلة هي التي جعلت المربين يسمونها           

فهو من  ،  مع أن سائر المقررات يجب أن تكون إسالمية في توجهاتها         ) إسالمية
 . قبيل إطالق مسمى الجزء على الكل

المعلم مطالب باسـتخدام األسـاليب التـي تنمـي          : األساليب التعليمية التعلُّمية   -ج 
العمليات العقلية العليا، واألهداف القلبية، فال بد من إيجاد جو يسـاعد الطالـب     

ـ               ة على التفاعل مع الموقف التعليمي، وال بد للمعلم أن يأخذ في الحسـبان تنمي
قدرة الطالب على التعلم الذاتي، وتوظيف الثقافات التربوية المعاصرة، والبرامج 

 .المحوسبة في تدريس التربية اإلسالمية
تؤثر أساليب التقويم في أهداف المنهاج، وعندما يركز المعلـم          : أساليب التقويم  -د 

 في تقويم الطالب على األسئلة التي تقيس التذكر، فإنه يقضي على كل أمل في             
تنمية قدرة طالبه على التفكير، والمعلم الذي يسرف في األسئلة الموضـوعية            

 . يحرم الطالب من تنمية القدرة على صياغة األفكار وتنظيمها
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يعتقد بعض المعلمين أن مقاصـد الشـريعة   : إعداد المعلم ونظرته لألهداف   -هـ  
ا بدعوى أنهـا    تتحقق بمجرد سرد المحتوى، وينتقدون األهداف، ويقللون منِ شأنه        

   .)1(تربوية، والحقيقة أن الهدف يتقدم على المحتوى مثلما تتقدم النية على العمل
  

                                                
 .26س، ص. عبد اهللا، م)1(
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 ف تدريس القرآن الكريمأهدا: المبحث األول
 

 :تحت هذا العنوان نجد نوعين من الدراسة
 .دراسة القرآن الكريم بمعنى حفظ آياته دون التعرض لتفسيرها بشمول -
   .)1(لم تحفظير آياته سواء حفظت هذه اآليات أم  بمعنى تفسدراسة القرآن الكريم -

 :أهداف تدريس القرآن الكريم وحفظ آياته
تزويد القارئ باألحكام والمفاهيم واآلداب السلوكية والعبـر وقواعـد التعامـل             .1

االجتماعي والديني التي شرعها اهللا سبحانه وتعـالى للنـاس وأودعهـا كتابـه          
عالج شافي من شرعية التي جاء بها، وندرسه وهو      حكام ال ومعرفة األ   .)2(العزيز

   .)3(كل المشكالت
 .فقراءة القرآن عبادة،  وعبادتهالتعرف على عنصر هام من عناصر ذكر اهللا .2

 .أن يتعود على مراعاة آداب التالوة كاالستعاذة والبسملة والخشوع .3
به التعبيرية ولغتـه    أن يبقى الطالب على اتصال دائم مع كتاب اهللا ليألفوا أسالي           .4

 .ومعانيه
ويكتسب الطالب  .  بعض أحكام التجويد   ادة الترتيل للقرآن الكريم مع مراعاة       إج .5

    .)4(مهارة التالوة السليمة يظهر فيها حسن األداء مع الضبط السليم
ارتفاع مستوى التعبير عن األفكار، فالقرآن غني بثروة هائلـة مـن األلفـاظ               .6

 .تقاةواألساليب األدبية المن
 الوازع الديني لدى الطالب، لما يتضمنه القرآن من مواعظ، وعبـر            أن ينمي    .7

 .(5)وقصص مؤثرة
 .إمتاع القارئ بالقراءة وتحبيبه فيها .8

                                                
 .468س، ص. قورة، م)1(

 .475ص، س.قورة، م)2(

 .76س، ص. الدليمي، م)3(
 .30س، ص. أبو الهيجا، م)4(

 .29س، ص. عبد اهللا، م)5(
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ما يناسب قـراءة القـرآن الكـريم        ة للقراءة ب  األساسيتربية كثير من المهارات      .9
المـادة  كسرعة التقاط الكلمات وفهم مدلولها وإصدار األحكام الصحيحة علـى           

 .المقروءة

حكام والمفاهيم واآلداب من اآليـات       بكيفية استنباط األ   – على وجٍه ما     –اإللمام   .10
 .القرآنية

 باعتبـار أن القـرآن      ،الربط بين آيات القرآن الكريم والحياة التي يحياها الناس         .11
  . )1(كتاب هداية وإرشاد وتعليم للسلوك القويم الفاضل

، مختلفة درجة الفهم باختالف المرحلة الدراسـية        الفهم اإلجمالي لمعاني اآليات    .12
ومستوى الطالب، وتظهر هنا براعة المدرس في تبسيط المعاني وتقريبها مـن            

  . )2(أذهان الطالب بصورة شيقة، والسيما في المرحلة االبتدائية
من أهداف فـي   فهي جميع ما ذكرت الباحثة    ،  أما األهداف الخاصة بتدريس االستحفاظ    

 ما يبذلونه من جهـد       بسبب ،بل هي هنا أعمق أثراً في نفوس الطالب        ؛وة  درس التال 
 :  ويضاف إلى ذلك ما يليلتحقيق الحفظ

تمكين الطالب من عبادة ربه ومناجاته بتالوة ما يحفظ من كتاب اهللا في الصـالة                .1
 . وفي أي زمان ومكان،وخارجها

 ،لـه  طاقة نهياً اختزنهفكلما حفظ نصاً يتضمن أمراً أو ، التزام الطالب طاعة ربه  .2
 إلى جانب ما يتزود به من عقيدة        ،تدفعه نحو فعل المأمورات وترك المحظورات     

 .وفقه وأخالق وغير ذلك
إكساب الطالب ثروة لغوية وفصاحة وبالغة بما يحفظه مـن نصـوص قرآنيـة            .3

  . )3(رفيعة المستوى
  

 

                                                
 .469س، ص. قورة، م)1(

هــ  1424(ط، .، مركز إبداع العلم، د53سالمة، عبد اهللا، أضواء تربوية لمعلم التربية اإلسالمية، ص )2(
 ). م2003 -

 .115، صس. الرشيدي، م)3(
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 األهداف الخاصة بتدريس التفسير: المبحث الثاني
 

 :  أهمها ما يأتي ،ول إلى أهداف كثيرةريس التفسير الوصيقصد من تد
تكوين القدرة على الفهم الصحيح لكتاب اهللا عز وجل ضمن نطاق تفسير القرآن          -1

بالقرآن وبالسنة وما صح من أسباب النزول وما ُأثر عن السلف الصالح رضي             
  . وأساليب العرب في التعبير،اهللا عنهم وعلى ضوء قواعد اللغة العربية

لبـدع   واالبتعاد عن ا   ،غرس العقيدة اإلسالمية الصافية بعد ذلك الفهم لكتاب اهللا         -2
 وغرس اإليمـان    )1( واالنتفاع بما حواه من العلوم     والخرافات والوهم واألباطيل،  

   .)2(في قلوب الناشئة، وإيقاظه، وتقويته
لتشريعية األدبية والعلمية وا  : إظهار جوانب اإلعجاز المختلفة في القرآن الكريم       -3

 سـواء تعلـق بالماضـي أو      ، والتصديق بكل ما أخبر به من غيب       ،وغير ذلك 
واالعتقاد بأن الحقائق العلمية الثابتة ال يمكن أن تتعارض مع الحقائق           ،  المستقبل
 .القرآنية

 وغرس االعتقاد بأن هذا الكتاب يحل )3( تمكين الطالب من ربط اإلسالم بالواقع،      -4
 فهـو دسـتور     ،اختالف أنواعها في كل زمان ومكان     المشكالت اإلنسانية على    

  . )4( ولن يفلح البشر بغيره،اإلنسان في هذا الوجود
ومعرفة ما يفيد من أحكام فـي        هاالتدرب على االستنتاج من اآليات التي تفسر       -5

 . الحياة العملية
 ، ال  سواء ظهرت لنا الحكمـة أو      ،التسليم التام بحكمة ما جاء في القرآن الكريم        -6

ن أحكامه وتشريعاته ال تتعارض مع العقل السليم والفطرة الصافية والفكـر            وبأ
 .  بل تنسجم معها،المستقيم

                                                
 .80س، ص. طويلة، م)1(
 .120س، ص. الرشيدي، م)2(

 .96س، ص. الدليمي، م)3(
 .104س، ص. عبد اهللا، م)4(
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 وتحقيق التـأثر القلبـي والوجـداني    ،ربط القرآن الكريم بواقع الحياة وجوانبها  -7
وإيقاظ روح الطاعة واالستجابة هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم لـدى سـماع        

 ،)1(آيات القرآن الكريم

ـ             دبره ال  إن الحديث عن فضل القرآن الكريم واألسباب التي تدعونا إلى دراسته وت
وان فهمنا له يزداد بازديـاد مـرات     ،  حد فإن فضله عظيم   يجمعها جامع وال يحصيها أ    

،  وتفسيرات حديثه  ةالعلماء يتدارسون فيجدون فيه أشياء جديد     وما زال   ،  اءته وتدبره قر
آن الكريم منارة قلوبنا ونور أفئدتنا إنه نعم المولى ونعم          نسأل اهللا سبحانه أن يجعل القر     

 .المجيب
 

فما علـيهم إال    ،  ن ما يحتاجه المسلمون موجود في القرآن الكريم       إ: وصفوة القول   
ومن الحلول الناجعـة    ،  ه ويدرسوه ليجدوا ما هم بحاجه إليه من أمور دنياهم         وأن يقرؤ 

ـ       واألمور الجديدة التي ظ   ،  للمشكالت القديمة  تظهر فـي   هرت في أيامنا هذه والتـي س
 .مستقبل األيام 

 
  
 

                                                
 . 87س، ص. طويله، م)1(
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 أهداف تدريس الحديث الشريف: المبحث الثالث
 

 :أهداف تدريس الحديث الشريف
 . قراءة الحديث الشريف مضبوطاً سليماًأن يتقن .1
 ا فيه من أحكام وشروح وأمور دينيـة        فهمه الفهم الصحيح الستخراج م     أن يتقن  .2

 .)1(ةودنيوي
توضيح مجمـل   وألن فيه    . بينه وبين القرآن الكريم    يميزأن  ع الطالب   أن يستطي  .3

أو تقييده، وإلكمال ما جاء في القرآن الكـريم كحـد            ،ما في القرآن، وتفصيله   
  . )2(الزاني المحصن مثالً

س على لسـان  ألحاديث الصحيحة وما قد يدالتفريق بين أأن يتمكن الطالب من      .4
 .-صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 

  .)3(أن ينمو الوازع الديني لدى الطالب .5

هماً فَ،   الطلبة إلى واجب المسلم في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة          أن يتوجه  .6
 . )4(وحفظاً ونقالً، مع تحري الدقة والصدق في ذلك

 سلم في قلوب الناشئة ليتخذوه قـدوة؛      غرس محبة الرسول صلى اهللا عليه و      أن تُ  .7
، يعجبون بـه،    مرحلة المراهقة بحاجة إلى قدوة حسنة     والسيما في   فإن الطالب   

 فيمأل قلوبهم وعقولهم، فإذا برزت جوانب عظمة الرسول
فـالتزموا بطاعتـه    ،  ه في قلوبهم  تأصل حب .  وسمو أخالقه  _صلى اهللا عليه وسلم   _ 

 . (5) لهموأخلصوا لشريعته، وصار ذلك عادة

                                                
 .164س، ص. أبو الهيجا، م)1(
 .153س، ص. الرشيدي، م)2(
 .  127س، ص. طويلة، م)3(

 .57س، ص. سالمة، م)4(
 .108س، ص. عبد اهللا، م)5(
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 لينـا، وطرق وصـولها إ    ، ومراتبها ،ها وخواص ،ةالسنة الشريف تعرف على   أن ي  .8
ومعرفته بصحة الـنص وسـالمة      ،  وإفهام الطالب منهج جمع الحديث الشريف     

  . )1(النقل
جمل  ما أُ  تت وبين  فالسنة فصلّ  طالب األحكام الشرعية التفصيلية ؛    تعرف ال أن ي  .9

وفي ذلك إرواء لحاجات الطـالّب      ،   الكريم كالصالة والزكاة والحج    في القرآن 
 .من مشكالت، وتأكيد لصالحية اإلسالم للحياة الكريمة لما يعرض لهم ةومعالج

وذلك بدراسة الطـرق  ، تعود الطالب على المنهج العلمي والتفكير الصحيح      أن ي  .10
التي وصل بها الحديث إلينا، ومعرفة الجهود العظيمة التي بذلها علماء الحديث            
حتى وصل إلينا صحيحاً، فقد انفردت هـذه األمـة بعلـم األسـانيد وأصـول           

  .)2(لحديثا
     

                                                
 .110س، ص. م الدليمي،)1(
 .59س، ص. سالمة، م)2(
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 يتدريس الفقه اإلسالمأهداف : المبحث الرابع
 

حكـام الشـرعية وشـعائر العبـادات        ي الشريعة اإلسالمية يعني تلـك األ      الفقه ف 
-تباعاً لسنة نبيهم محمد     بهم وا روالمعامالت التي يلتزم بأدائها المسلمون امتثاالً ألمر        

 واإليمانصالة والزكاة والحج والبيوع وذلك كأحكام الطهارة وال، -صلى اهللا عليه وسلم 
  . )1(وغير ذلك

وهو النظـر   ،  وأكثرها فائدة ،  والعلم بأصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلّها       
 وأصول األدلة الشرعية الذي ،في األدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها األحكام والتآليف   

  . )2(هو القرآن ثم السنة المبينة له
 األهداف تهجل أن تحقق دراس سالمي في المنهج التربوي للمتعلمين من أ      يوضع الفقه اإل  

 : اآلتية 
وقوف المتعلم على التشريعات الدينية التي تنظم عالقة اإلنسان بربـه وعالقتـه              -1

 .مما يرضاه اهللا لعباده، بغيره من المخلوقات

خبير هي  م ال ياإليمان الخالص بأن هذه األحكام والقوانين التي شرعت من قبل العل           -2
 والى تنظيم النـاس وتـدبير       ،أفضل سبيل إلى تقوى اهللا سبحانه وتعالى من جهة        

 وهي أولـى باإلتبـاع إذاً مـن أي    ،شؤونهم وتحقيق السعادة لهم من جهة أخرى   
 .تشريع آخر يضعه البشر بعجز وقصور ال شك فيه

جـل  و سليمة يزينها الخشـوع هللا عـز        ة المتعلم الشعائر الدينية ممارسة     ممارس -3
وتقوده إلى التزام جانب اهللا في السر والعلن وتفتح عليه باب التقـوى ومكـارم               

 ألن فقه، فقه العبادة ال علـم العبـادة  لذلك قصد بعض العلماء بعلم ال   ؛   )3(األخالق
 فالفقـه   لق بها العلم إلى القلوب والنفوس     الفقه يتجاوز الرؤوس والعقول التي يتع     

  . )4( في العقول فقطشيء في القلوب والعقول، والعلم

                                                
 .476س، ص. قورة، م)1(
 .452س، ص. ابن خلدون، م)2(

 .479س، ص. قورة، م)3(
 .38س، ص. محجوب، م)4(
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وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم، التعريف بمبادئه ومسائله وأهدافه             
وثماره حتى تتحقق االستفادة منه، فإن الفقه اإلسالمي لم يعد قاصراً علـى مجموعـة               

 أصـبح منهجـاً     - بالمفهوم العـام   - الفرعية في العبادات والمعامالت، ولكنه       األحكام
 واالقتصـاد،  نية كلها، في العقيـدة، والعبـادة واالجتمـاع   مالً لشعب الحياة اإلنسا متكا

 ألن الطور الذي وصل إليه الفقه اإلسالمي في آخر مراحله كان            ة؛والتشريع، والسياس 
بناء متراصاً، ينظّم العمران البشري وأنواع المعامالت والعالقات اإلنسانية للمسـلمين           

عطي دراسة تاريخ التشريع والفقه اإلسالمي أهمية كبيـرة، ألنهـا   تنظيماً دقيقاً، وهذا ي   
 . تتناول الحياة اإلسالمية في أخص عناصر مقوماتها

ورأى الناس في تاريخ هذه األمة النموذج األمثل للحضارة اإلنسانية في أوج عظمتهاً،             
  .)1(خرة الدنيا واآليتصوراً للحياة، وفهما لرسالتها واتجاها نحو العمل فيها لخير

الوقوف على كيفية مواجهة األوضاع التي تستجد في حياة النـاس فـي مجـال                -4
 )2 (. العبادات، ومجال المعامالت

                                                
 -هــ  1412، 10 بيـروت، ط –، مؤسسـة الرسـالة  11 القطان، مناع، تاريخ التشريع اإلسالمي، ص     )1(

 . م 1992
 .105س، ص. قورة، م)2(
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 )العقيدة(أهداف تدريس التوحيد : المبحث الخامس
 

عقيدة التوحيد في اإلسالم هي عنوانه وموضوعه وقاعدته العظيمة التي تقوم عليها            
تعني اإليمـان الكامـل بربوبيـة اهللا         ه وأفكاره، إنها  سائر تشريعاته وأحكامه ومناهج   

 .وُألوهيته بجميع معانيها التي هي محض حق اهللا تعالى، وال يستحق غيره ذرة منها
إن هذه العقيدة إذا ما رسخت معانيها في نفس الفرد كان لها تأثير بالغ، كما أن لها                 

 وحكمـت مختلـف جوانبـه        وشاعت فيـه   ،ذا قام عليها  إمثل هذا التأثير في المجتمع      
 .وشؤونه

أما تأثيرها في الفرد فيظهر في قدرتها العجيبة على صياغته صياغة إسـالمية، فـي               
ـ            ي الحيـاة   تفكيره وأخالقه وسلوكه وأعماله وموازينه التي يزن بها األمور، وغايته ف

أنه خلق من جديد، فهي تحـرر عقلـه مـن           كو  يصير بهذه الصياغة و .ووسائله إليها 
ت واألباطيل، وتحرر روحه من أي عبودية لغير اهللا تعالى مهما كـان شـكلها          الخرافا

  . )1(ونوعها، ومهما كان صاحبها ومدعيها
إن التوحيد هو األساس الذي تُبنى عليه عقيدة المسلم والحكم بإسالمه وإيمانه من عدمه،        

 ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَّـِه   يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفرال﴿ِإنَّ اللَّه   : قال تعالى 
 .)2(فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما ﴾

وقد جعل العلماء دراسة التوحيد أو العقيدة فرضاً على جميع المسلمين رجاالً ونساء   
ة وأطفاالً، وألزم اآلباء منذ الصغر بتربية أبنائهم عليها، وألزم والة األمـور بمحاسـب             

ذلك أن العقيدة هي رأس الـدين، فـإذا         . الناس الذين يخرجون عليها أو يشككون فيها      
  . )3(صلح الرأس صلحت أجزاء الجسد كله، وإذا فسد الرأس فسدت بقية األعضاء

  :هي كاآلتي  أهداف تدريس التوحيدو  
 .أن يعتز المسلم بعقيدته الصحيحة وباإلسالم في كل جوانبه -1

                                                
 القـاهرة،   –، مكتبة النهضة المصـرية    105قادر، طرق تعليم التربية اإلسالمية، ص      أحمد، محمد عبد ال    )1(

 . م 1980 -هـ 1400، 1ط
 .48 سورة النساء، آية )2(

 .142س، ص. أبو الهيجا، م)3(
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ن باهللا وحده، والتعريف بصفاته وأسمائه الحسنى، عن طريق         تنمية فطرة اإليما   -2
 .بناء العقيدة السليمة من الكتاب والسنة

فيجد االطمئنـان    .أن يسلم المسلم أمره إلى اهللا سبحانه ويرضى بقضائه وقدره          -3
 .وسكون النفس باإليمان لدى الناشئة، والبعد عن الحيرة والقلق واالضطراب

 اإليمان جميعها، كاإليمان بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه           أركان أن يستوضح الطالب   -4
ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره، وغرس محبة الرسل وتكريمهم جميعاً     

   .)1(في قلوب الناشئة
أن يتخلص المسلم من البدع والخرافات التي تنتشر في بالد المسلمين كالتعاويذ             -5

 .ة األضرحةروالتمائم والسحر، وزيا
 فـي تيـارات فكريـة    فرد المسلم من أول عمره حتى ال ينزلـق  الأن يتحصن  -6

، أو فلسفات كاذبـة، أو      ، أو خرافات جامحة، أو شك قاتل أو تقليد أعمى         خادعة
 . هدامةآراء بشرية

 المقدرة للدفاع عـن العقيـدة اإلسـالمية ضـد الزيـغ             أن تتكون لدى المسلم    -7
  . )2(واالنحراف واإللحاد بالحجة والبرهان الساطع

ريس التوحيد يعمق مفهوم اإليمان بالقرآن الكريم، وهو الكتاب الكامل وهـو         تد -8
منهج اهللا سبحانه الذي أنزله على رسوله ليسير عليه المسـلمون فـي حيـاتهم               

  . )3(الدنيوية التي هي مزرعة اآلخرة
وأهمية الرسـالة   ) بشكل عام ( التوحيد أو العقائد بشكل عام يعمق أهمية الرسل          -9

  . )4(حمدية في هذه الحياة بشكل خاص وبالمالئكة ودورهمالنبوية الم
ربط العقيدة بواقع الحياة وسلوك اإلنسان، وإقامتها على العقل     يتمكن الطالب من     -10

  . )5(والعاطفة معاً، فإن كالّ منهما يدعم اآلخر ويؤيده

                                                
 .141س، ص. أبو الهيجا، م)1(
 .279س، ص.الهاشمي، م)2(
 .466س، ص. قورة، م)3(
 .165س، ص. الرشيدي، م)4(
 .142س، ص. مأبو الهيجا، )5(
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  العقيدة اإلسالمية وما يندرج تحتها من مفاهيم طريقاً  للسلوك في            الطالب جعلي -11
 . الحياة ومنهجاً في الفكر والعمل

   .)1(تدريب الطالب على إقامة الحجة واالستدالل -12
   

                                                
 .131س، ص. الدليمي، م)1(
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 أهداف تدريس السيرة والشخصيات :المبحث السادس
 

 وأصـحابه والصـالحين  ، _ صلى اهللا عليـه وسـلم      _تأسي التالميذ برسول اهللا    -1
والرياضيين، وخاصة في هذا العصر الذي اتخذ األبناء فيه قدوتهم بعض الفنانين            

 .وغير الملتزمين باإلسالم، أو ربما غير المسلمين
 .تجسيد تعاليم اإلسالم في صورة سلوكية عملية -2
 .غرس اإليمان وزيادته وإيقاظ اإليمان المخدر -3

تزكية النفس، وتنمية اتجاهات التالميذ نحو االستمساك بالحق، والجهاد في سـبيل    -4
 . ي سبيل اهللاإظهاره، وإلهاب حماس التالميذ للجهاد ف

 .، ومن ثم بناء المجتمع المسلم القويرهإعداد الفرد الصالح في نفسه المصلح لغي -5
 حتـى   اإلسالمية، للسلوكيات اإلسـالمية  تزويد التالميذ باألسس الفكرية السلوكية     -6

  . )1(يلتزمها على بصيرة وقناعة، ويدافع عنها دفاعا واعيا قويا
 

                                                
 .196س، ص. الرشيدي، م)1(
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 الفصل الرابع
  ودورها في التعليم الشرعي المؤسسات التربوية

 

 :خمسة مطالب الكتاتيب ودورها في التعليم الشرعي؛ وفيه :المبحث األول
 .نشأة وتطور الكتاتيب: المطلب االول
 .أقسام الكتاتيب: المطلب الثاني
 .شروط معلم الكتاب: المطلب الثالث
 .التنظيم اإلداري للكتاب: المطلب الرابع

 .جتماعية للكتابالحياة اال: المطلب الخامس
  

 : مطالب  ثالثةوفيه، المدارس ودورها في التعليم الشرعي: ث الثانيحالمب
 .ر المدرسة في العملية التربويةدو: المطلب األول

 .بمهامها للقيام المدرسةواجب : المطلب الثاني
  دورها التربوي؟المدرسةمتى تحقق : المطلب الثالث

 ي التعليم الشرعيالمساجد ودورها ف: المبحث الثالث
 . دور المسجد في العملية التربوية : المطلب األول
األساليب التي يمكن انتهاجها لتحقيق تفعيل دور المسجد في         : المطلب الثاني 
 .حياة الناس 

 .تنشئة المسلم في المسجد: المطلب الثالث
 :ثالثة مطالبالجامعات ودورها في التعليم الشرعي، وفيه : المبحث الرابع 

 .مراحل التعليم الجامعي في الوطن العربي: المطلب األول
األسس العامة التي حددتها السياسة التعليمية في الجامعات : المطلب الثاني

 .اإلسالمية
 .مدى تحقق أهداف الجامعات اإلسالمية: المطلب الثالث
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 الفصل الرابع
 المؤسسات التربوية ودورها في التعليم الشرعي

 
 المزيد من العلـم المفيـد       اكتسابالوسط الذي يساعد المتعلم على      المؤسسات هي   

 وتختلف هذه المؤسسات بحسب المرحلة السنية التـي         القوية، الحسن والتربية والسلوك  
  .الحياة فاألسرة تحتضن األطفال وتبدأ معهم رحلة الطالب،يكون فيها 

ين يرتفعـون   الـذ ختصـين  وتضم مجموعة من المالتالية،والمدرسة هي المؤسسة    
  .والسلوكيبمستوى الطالب التعليمي 
 اسـتيعاب الحقيقي فـي  ه ت الهامة خاصة إن كان يؤدي دور      والمسجد من المؤسسا  

 اإلسـالمية،  والجمعيات األهلية، والنـوادي، والحركـات        وتربيتهم،الطالّب وتعليمهم   
 اسـتكمال  كلها مؤسسات تعمل علـى    ...   والثقافية واالجتماعية اإلعالميةوالمؤسسات  

طة في أدائها  وكلما كانت هذه المؤسسات نشوالفتاة،البناء التربوي والسلوكي عند الفتى    
 وكـان   متقن، كلما أدت دورها بشكل      الروتين، بعيدة عن    التربية،على معرفة بطرائق    

  . )1(والمجتمعإنتاجها وفيراً ومفيداً للفرد 
 السـائد،  باعتبارها أنماط للسلوك ؛التربية أيضاً  تتفاعل مع   االجتماعيةوالمؤسسات  

 العـام،  االجتمـاعي  وتكيف نفسها مع النظام عناصرها،والمفاهيم والعادات التي توحد   
ووظيفتها األساسية إدماج الفرد في النظام العام وثقافته المتميزة إدماجـاً يـؤدي إلـى              

  . )2(هتكيف
 

                                                
، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر    40الطحان، مصطفى محمد، التربية ودورها في تشكيل السلوك، ص  )1(

 . م2006 -هـ 1427، 1طوالتوزيع، 

، 2 األردن، ط    –، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمـان      76محمد، أحمد علي الحاج، أصول التربية، ص       )2(
 . م2003 -هـ 1423
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 .الكتاتيب ودورها في التعليم الشرعي: المبحث األول
 

 .نشأة وتطور الكتاتيب: المطلب االول
 

 وشبه جزيرة   والشام،عرف العرب الكتّاب قبل اإلسالم؛ إذ أنشئوا الكتاتيب في الحيرة           
 .  وعندما جاء اإلسالم طورت لتلبي حاجات المجتمع اإلسالميالعرب،

هتم  بل ت  والكتابة؛وهكذا ظهر نوع جديد من الكتاتيب التي ال تقتصر على تعليم القراءة             
 ولعل تلك المؤسسة بشكلها اإلسـالمي       والفقه،بتحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف      

 وازدادت انتشاراً من بعدة – صلى اهللا عليه وسلم –الجديد قد ظهرت منذ عهد الرسول 
  )1(.الصدارةلتلبي حاجات المسلمين لتعليم أبنائها تعليما إسالمياً  يحتل القرآن فيه مركز 

ثم مات : ()2(ذه الحركة التربوية في عصر الخلفاء الراشدين، يقول إبن حزم      واستمرت ه 
، وفتحت الشام كلّها، والجزيرة      أبو بكر وولي عمر، ففتحت بالد الفرس طوالً وعرضاً        

 وقرأ األئمـة   ومصر كلها، ولم يبق بلد إال وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف،           
  )3(.) شرقاً وغرباًالقرآن، وتعلمه الصبيان في المكاتب

وظهرت الكتاتيب القرآنية بصورة مبكرة في الشام، وكان بعض معلمي هذه الكتاتيـب             
 وكان الصبيان يكتبون اآليات القرآنيـة       التلقين، وكان يتم عن طريق      العلماء،من أكابر   

) مقريـا (أو  ) معلمـا ( وكان القائم على الكتّاب القرآني يسمى في البداية          ألواحهم،على  
 ).المكتب(لتمييزة عن معلم الكتابة 

                                                
 47ص ، س.م،  المرجع في تدريس علوم الشريعة، عبد اهللا)1(
وأحد أئمة  ،  أبو محمد ؛ عالم األندلس في عصره      ،   ابن حزم ؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري           )2(

( أشهر مصـنفاته    ،  فيهافقيهاً ،حافظاً، رحل إلى بادية لبلهمن بالد األندلس فتوفي          ،  ولد بقرطبة ،  اإلسالم
أنظر ترجمتـه فـي ؛      ) .  الناسخ والمنسوخ ) ( جمهرة األنساب ) ( المحلّى) ( الفصل في الملل والنحل     

  .1/136، س.الفندي، دائرة المعارف اإلسالمية،م.  4/254، الزركلي، األعالم

، ؛ الملـل والنحـل  الفصل في الملل والنحـل وبهامشـه   ، أبي محمد علي بن أحمد    ،  إبن حزم ،  الظاهري)3(
 .هـ 1317مصر،_ ، المطبعة األدبية 1، ط1/144الشهرستاني ؛ أبي الفتح محمد بن عبد الكريم،
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لهذا النوع من المعلمين، مع أن كلمة مـؤدب         ) مؤدب(وفي القرن الثاني استعمال كلمة      
وهو من باب توسيع المفهـوم،      . كانت محصورة في القرن األول بعلمي ابناء الخاصة       

 )1(.وال سيما أن أعمال التأديب في القصور قد ضاقت في الشام بزوال العهد األموي
وازداد عدد الكتاتيب فيما بعد زيادة سريعة، حتى أنه أصبح في كل  مدينـة أو قريـة                  

وما أتيح  ،  وهذه الزياده تعكس الطلب الجماهيري على التعليم من ناحية        ،  كتّاب أو أكثر  
كما ازداد عـدد معلّمـي      ،  لهذا الطلب الجماهيري من وسائل اإلشباع من ناحية أخرى        

ثالثمائة معلـم   _ على سبيل المثال ال الحصر    _ ة بلرم بصقليه    الكتاب فقد بلغ في مدين    
  )2(.كتّاب 

أول من وقف األوقاف من أجل تعليم األطفـال الفقـراء             وكان صالح الدين األيوبي   
وتابع المماليك اإلهتمام بتعليم األطفال فأنشئت في العصر المملوكي مكاتـب           ،  واأليتام
عليها للعناية بأمر األيتام وتعليمهم وتوزيع الغذاء       واهتم منشئوها بحبس األوقاف     ،  كثيرة

بـل  ،  وبلغ من عناية الواقفين باأليتام أن خصصوا لهم معاليم شهرية         . والكساء عليهم   
وكان التعليم في الكتاتيب يشـمل القـرآن        ،  حرصوا على تزويدهم حتى بأدوات الكتابة     

 .الكريم والخط والهجاء واإلستخراج 
 كمـا أن    ذلك،ى اآلباء أن يعلموا أوالدهم إذا كانوا قادرين على          فقد أوجب اإلسالم عل   

إضافةً إلى مـا كـان      ،  األوقاف التي كان يحبسها المحسنون من محبي العلم والمعرفة        
يسود المجتمع اإلسالمي من شعور بالتكافل اإلجتماعي بين أفرادة ؛  أتاح لكثيـر مـن      

 . المؤسسات التعليمية الطالب مواصلة التعليم في الكتاتيب وغيرها من 
وظلت تلـك الكتاتيـب     ،  لقد ظلت الكتاتيب مطارح التعليم الشعبي لعامة أبناء المسلمين        

اإلسالمية تؤدي دورها عبر عصور اإلسالم المختلفة حتى نازعتها هذا الدور المدرسة            
 . اإلبتدائية الحديثة ؛ واستطاعت أن تحل محلها في كثير من بلدان العالم اإلسالمي 

وكان المعلم في الكتاب القرآني يعلم اللغة والنحو إلى جانب القرآن، كمـواد مسـاعدة               
أو بأن تدريس   ) األدب(، وهذه المواد تعد جرعاً مما كان يسمى آنذاك          حفظ القرآن على  

مستوى أولي للصبيان، ومستوى عـال للكبـار، جعـل مـن            : القرآن على مستويين  
                                                

 .49س، ص .م ،  في تدريس علوم الشريعة ، المرجععبد اهللا)1(
 )م1991 -هـ 1412( جامعة الخليل ، 1، ط329ص، تاريخ الحضارة اإلسالمية، خلقي،  خنفر)2(
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ق اسم التأديب على المستوى األولي، واإلقـراء        الضروري التمييز بينهما بينهما بإطال    
  )1(.على المستوى العالي

 
 .أقسام الكتاتيب: المطلب الثاني

   :قسمت الكتاتيب إلى قسمين
 ، ويحفظـون القـرآن    ، وكان يتعلم األطفال فيها القراءة والكتابـة        :كتاتيب أولية  .1

   .ومبادئ الدين وأوليات الحساب
كانت لتعليم األطفال والشباب علـوم اللغـة   –ا التعبير  إن صح هذ  :كتاتيب قانونية  .2

واآلداب، وكانوا يتوسعون فيها بعلوم الدين والحديث وسـائر صـنوف العلـوم             
 )2(.األخرى بصورة عامة

 
 .معلم الكتاب شروط: المطلب الثالث

أما معلم الكتاب فقد جمع مهاماً متعددة بيده، ومهمته تشبه إلى حد ما مهمـة المعلـم                 
   .رد، لكنه يتصرف ضمن لوائح وإرشادات معينة ال يحق له الخروج عنهاالمنف

وقد تحروا جهدهم في انتخاب المعلم الذي يتولى تعليم صبيانهم، فال يختارون لهـذه              "
المهمة إال من تقرر عندهم حسن أخالقه، وتوفرت فيه خصال رشـيدة جمـة، منهـا            

وقد وضـع  . خبرة العامة بالقرآن وعلومه اإلشتهار باإلستقامة والعفاف، والعدالة مع ال     
الفقهاء المسلمون خصاالً ينبغي توفرها في معلم الكتاب، فالقابسي يرى أنه ينبغـي أن          
يكون مهيباً ال في عنف، ال يكون عبوساً مغضباً، وال مبسطاً، مرفقاً بالصـبيان دون               

  . غي أن يخلص أدب الصبيان لمنافعهملين، وينب
فاشترط لهـذا المعلـم أن      ،  شراف على معلم الكتاب بالمحتسب    ولقد أنيطت مهمة اإل   

أهل الصالح والعفة واألمانة، حافظاً للكتاب العزيز، حسن الخط، ويدري          "يكون من   
الحساب، واألولى أن يكون متزوجاً، وال يفسح لعازب أن يفتح مكتبـاً إال أن يكـون          

                                                
 .  بتصرف 266-251ن ص م، س. أبيض،  م)1(
 110ص ، س.م،    مهنا)2(
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ذن للتعليم إال بتزكية مرضية     ومع ذلك فال يؤ   ،  وقد اشتهر بالدين والخير   ،  شيخاً كبيراً 
 )1(."وثبوت أهلية

 
 .التنظيم اإلداري: المطلب الرابع

أما تنظيم التعليم في الكتاب فقد قام الفقهاء بمحاوالت تنظيمه قدر اإلمكان، وأخضعوا             
 عليهـا، الكتاتيب لشروط موحدة، باإلضافة إلى ما كانت تقوم به الدولة من اإلشراف             

 ومراقبته لها، والذي له الحق أن يمنـع مـن لـم    المحتسب،وعلى أنظمتها من خالل     
   .من ممارسة المهنة تتوفر فيه الشروط الالزمة 
وأوقات الدراسة فيهـا كانـت تحـدد        " فطرية في الغالب  "وكانت الحياة في الكتاتيب     

يطول ويقصر تبعاً لشروق    ،   فشروق الشمس كان بدء اليوم الدراسي      ،بعالمات طبيعية 
 ." العصرالشمس، وأذان

وأما بالنسبة للراحة والعطل المدرسية، فقد لوحظ اهتمام المسلمين بإعطـاء الصـبي             
قسطاً من الراحة بعد عناء الدراسة، وهناك تعطيل في أيام األعياد، وحاالت المرض،             

   .والرياح والعواصف والبرد والمطر الشديد
ن من يكون فـيهم بمثـل       فعليه أن يستأجر للصبيا   "أما المعلم فإذا تغيب لشغل طارئ       

كذلك إن هو سافر فأقام من يوفيهم كفايته لهم، إن كـان        ... كفايته إذا لم تطل مدة ذلك     
سفراً ال بد منه، قريباً اليوم واليومين، وما أشبههما فيستخف ذلك إن شاء اهللا، وأما إن                

 ."بعد أو خيف بعد القريب لما يعرض في األسفار من الحوادث فال يصلح له ذلك
 

 :  ، وميزانية الكتاب الحياة االجتماعية في الكتاب: المطلب الخامس
لم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز بين الكتاب والمجتمع، ولذلك فهو يتفاعـل              

أو ، فإذا مات عالم جليل أفاد العبـاد بعلومـه  "ويشارك في حياته اليومية     ،  مع مجتمعه 
 عادل أنصف في أحكامه، أغلقت الكتاتيـب        رئيس نفع البالد بآرائه وأعماله، أو أمير      

                                                
تحقيق د، شعبان، محمـد  ، ،260معالم القربة في أحكام الحسبة، ص       ،  محمد بن محمد بن أحمد    ،  القرشي)1(

 ط. ت. د، الهيئة المصرية العامة، صديق أحمد عيسى، محمود ؛ المطيعي
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أبوابها، وعطل األحداث دراستهم يوم دفنه مشاركة في المصاب العمومي، وإظهـاراً            
  )1(."للتأسي وإجالالً لخدمة الصالح العام

 
واستسـقى  ، إذا أجدب الناس "تي تلم بالمجتمع ويشارك الصبيان في القضايا العامة ال    

ج بهم من يعرف الصالة منهم، وليبتهلوا إلى اهللا بالدعاء          فأحب للمعلم أن يخر   ،  اإلمام
 لمـا   -صلى اهللا على نبينا وعليه السـالم      –ويرغبوا إليه، فإنه بلغني أن قوم يونس        

        )2(."  "فتضرعوا إلى اهللا بهم، عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم
 

يقوم المعلـم بتأديـب     "وقد تميز التعليم في الكتاب باالهتمام باآلداب االجتماعية حيث          
 وتعويدهم العادات الحسنة، وتعليمهم كيفية احترام       ،وتربيتهم التربية الصالحة  ،  األطفال
 ومراعاة الذوق واألدب طبقاً للعرف الجاري، وأن يلقي السالم على من يـدخل           ،الناس
 أو يمر بهم من الناس، ويأمرهم ببر الوالـدين، واإلنقيـاد ألمرهمـا بالسـمع                ،عليهم

وتقبيل أياديهما عند الدخول إليهما، ويضرب المعلم طالبـه         ،  طاعة، والسالم عليهما  وال
والفحش في الكالم وغير ذلك من األفعال الخارجـة عـن قـانون             ،  على إساءة األدب  

  )3(.."الشرع
 إما شهرياً وإما سنوياً وذلك باإلتفاق مـع آبـاء           عن التعليم المعلم يتقاضى أجراً    وكان  

اً يترك تحديد األجر مما تجود به أنفسهم ، وقـد أجـاز بعـض فقهـاء            التالميذ وأحيان 
المسلمين بجواز أخذ المعلم أجرة على التعليم على الرغم من أن بعضهم ومـن بيـنهم              

 ) 4( .الغزالي استقبح ذلك 
تمويل التعليم في الكتاب كان يتم عن طريق ما يقوم به اآلباء نحو أبنائهم، ومـا يـدفع          

أي يقطعـه   (أو مقاطعـة    ) أي معاملة بالسـنة   (مشاهرة، أو مسانهة    لمعلمهم من أجر    
                                                

مسلمين من منتصف القرن الثـاني الهجـري        مراد ، يحيى حسن ، آداب العالم والمتعلم عند المفكرين ال          )1(
  ) م 2003 -هـ 1424( لبنان -، دار الكتب العلمية ؛ بيروت1،  ط57وحتى نهاية القرن السابع ، ص

مراد ، يحيى حسن ، آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثـاني الهجـري                  )2(
  ) م 2003 -هـ 1424( لبنان -ر الكتب العلمية ؛ بيروت، دا1،  ط57وحتى نهاية القرن السابع ، ص

 .111 صس ، . مراد، ن)3(
 . م1980 القاهرة، -، عالم الكتب2مرسي ، محمد منير ، تاريخ التربية في الشرق والغرب ، ط) 4
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أو بما يقوم به القادرون مادياً، نحو أقاربهم الفقراء وغيـر           ) مقاطعة مقابل تعليم الطفل   
   .)1(أقاربهم من أبناء المسلمين، مما يدخل في باب التكافـل العلمـي عنـد المسـلمين               

 صوراً من التضامن الشـعبي فـي مجـال          ولقد أبرز التطبيق العملي لمبادئ اإلسالم     
مما رفع عن كاهل الدولة الصرف على التعلـيم وتمويلـه إال فـي    ، الخدمات التعليمية 

أضيق الحدود، ولعل ذلك كان سبباً لالنتشار الواسع لمؤسسات التعليم األولي في العالم             
 )2( .اإلسالمي

                                                
 . 261س ، ص.القرشي ، م) 1(
)2 (www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=144998 

http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=144998


 110

 المدارس ودورها في التعليم الشرعي: المبحث الثاني
 

 :  دور المدرسة في العملية التربوية :األولطلب الم
 مقدسه  رسالة فهي   والمعلمين، والدعاة والمصلحين   باءآلا مهمة والتعليم   التربيةمهنة  

، وفي العامة ففي مرحلة التعليم العام يتزود الفرد بثقافته المهن، وهي أهم    سامية، ةومهن
 )1(المطلوبةفي التخصصات العليا     ختصونم الجامعي والعالي يتخصص الم    مرحلة التعلي 

.   
 التربويـة  العملية التي لها أثر كبير وواضح في        التربوية من المؤسسات    والمدرسة

 التي تقـوم علـى      المؤسسةيد   -: في المفهوم الحديث لها بأنها     المدرسةويمكن تعريف   
التي وهي تتمثل اآلن في المدارس       ومقصوده، محدده   تربوية لتحقيق أهداف     واعٍ نظاٍم

كـل لـه أهميتـه      و م والمدرسـة  المختلفة، التعليميةتقوم برعاية الطالب في المراحل      
 فكلما كـان منهلهـا صـافياً        المعرفة وزاد   ،العلم ينبوع   إنها ،العظمىالقصوى وقيمته   

 الضـرورة  وساقها فطناً حاذقاً غذّ ت روادها بما يتوافق ومتطلبات   ،دسماًوزادها شهياً   
  . )2(كفاءاتهم ويبرز ،مواهبهم ويصقل ،ومداركهممي عقولهم  وربما ين،والحاجة

 االجتماعيـة  والتكيف مع المعايير     انفعاالتهم،والمدرسة تساعد األطفال على ضبط      
 بهم من أطفال معتمدين على غيرهم إلـى       واالنتقال المشكالت،التي تساعدهم على حل     

  )3(واجتماعياًراشدين مستقلين معتمدين على أنفسهم متوافقين نفسياً 
  السيما في السنوات   بالتربية التي تتعهد الطفل     الطبيعية البيئة هي   األسرةوإذا كانت   

 ، على تربية الطفـل    األسرة التي تعمل مع     األداة هي   المدرسة  فإن ، من طفولته  األولى
  . )4(ناجحة ولكنها أداه باألسرة إذا قورنت طبيعية غير صناعيةنعم هي أداه 

هذه المؤسسة إلى أنها تمثل الخبرة األولى المباشـرة للطفـل خـارج     يعود أهمية   و
األسرة، وتلعب المدرسة دوراً حيويا في عملية التنشئة السياسية من عدة جهات، فهـي              

                                                
 .31س، ص.حان، مفر )1(
 .76 ص،س.المعايطة، م )2(

 .169س، ص.داغستاني، م )3(

، 2، مكتبـة النهضـة المصـرية، ط       84ء التربية وطرق التدريس، ص    يعبد الرحيم، عبد المجيد، مباد     )4(
 . م 1970
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ـ  وذلك من خالل المناهج واألنشطة        ؛  المختلفة واالتجاهاتتتولى غرس القيم      ةالمختلف
 . التي ينخرط فيها التالميذ

 من خالل عالقة المدرس بالتلميـذ ومـن   االتجاهاتتؤثر في نوع    كما أن المدرسة    
 ومؤدى ذلك أن المدرسة من خالل الكتـب        التدريسي،خالل مدى أداء المدرس لواجبة      

ميزات كما أن من لتي تسهم في نشر القيم العليا الدراسية تعد المؤسسة الرسمية األولى ا
 لمـا  – دون اختيار – كافة التالميذ   ومن ثم يتعرض  ) إلزامية(أنها  المدرسية  المقررات  

 التي يكتسبها الفرد في حياتـه المدرسـية         واالتجاهاتبها من مضمون، وتنعكس القيم      
  . )1(على خبرته في التعليم الجامعي

 وتعدهم  الفردية، الشخصية هي التي تقوم بتربية التالميذ من جميع نواحي          المدرسة
 في التقدم االجتماعي مهما بلغـت       ة فعلي ة مشارك والمشاركة،  السليمة االجتماعية للحياة

؛ ألن ذلك يتطلب سليمة تربيه أبنائهم ثقافة الوالدين وفراغهما ال يستطيعان القيام بتربية    
، المهمة والتفرغ الهام لهذه     التربوية ومشكالت المجتمع وسائر العلوم      للتربيةفهماً كبيراً   

 فتقـوم لألفـراد     طبيعتهـا، غ لها بسـبب      التي تستطيع أن تتفر    المدرسةكما هو شأن    
 :التاليةبالوظائف 

قبـل التحـاقهم    ،   باألفراد التي يتعودونها في منازلهم     الضارةتقويم أنواع السلوك     .1
 . في مواجهة مشاكل حياتهموالمرونة على التصرف بالقدرة، وتزودهم بالمدرسة

 بسـاط    في بحث مشاكل المجتمع وعالجها، وذلك بعرضها علـى         المدرسةتسهم   .2
البحث، والكشف عن جوانبها، فيستهدي بذلك المجتمع ويتغلب على العقبات التي           

  . )2( في المعاهد العلياخاصةتعوق تقدمه 
تنظر التربية اإلسالمية إلى المدرسة نظرة إيجابية قوامها تفاعل المدرسة بكافـة            -3

سة ال يقف عنـد تزويـد       ية، وترى أن دور المدر    ِمفعالياتها مع العملية التعليمية التعلُّ    

                                                
 .194س، ص.الميالدي، م )1(
 .78 ص،س.عبد الرحيم، م )2(
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المتعلم بالمعارف، بل إن دورها يتسع ليغطي تنمية شخصيته بأبعادها المختلفة، والتي         
 .)1(تشكل القيم جزءاً كبيراً منها

 
 :بمهامها للقيام المدرسةواجب : المطلب الثاني

 .تحقيقها وتعرف طرق وأساليب التعليم،حل ادراسة أهداف كل مر -1
 .المقررة والكتب تعليميةلة دراسة المناهج لكل مرح -2
 .واألدوات واحتياجاتها من التجهيزات المدرسة إمكاناتتعرف  -3
 .مهنياًعقد الدورات وورشات العمل والمؤتمرات لتنمية العاملين  -4
 .منها واالستفادة الحديثة التربويةمواكبة التطورات والمتغيرات  -5
  .المدرسيةالختبارات  ودراسة مدى كفاية ا،الطلبه على عملية تقويم اإلشراف -6
 حلّهـا مـع المعلمـين       إمكانيـة وتـدارس   ،  للطلبة التحصيليةتعرف المشكالت    -7

 .االختصاصوالمشرفين التربويين وذوي 
 . والسعي لحلهاوالنفسية والصحية االجتماعيةتعرف المشكالت  -8
  . )2( منهالالستفادة المجتمع المحلي والتخطيط إمكاناتتعرف  -9
 

  دورها التربوي؟المدرسةى تحقق مت: المطلب الثالث
 :لتاليها في النقاط اإلجابةيمكن تحديد 

 الذي يمتاز عن غيره     اإلسالمي المنهج التربوي    إلى التعليميةود المؤسسات   عأن تَ  .1
 واألدب  ة الحسـن  القدوة أوالً ثم    العقيدة بالتركيز على تربية     الوضعيةمن المناهج   

  .والشباب الصبية في سلوك المستمرة يةوالتنم ،التوصيةثانياً مع اإلخالص في 
 ،مسـؤوليته  الذي يدرك حقيقة عملـه وعظـم         ،المخلصوجود المربي والموجه     .2

 تتوقف على وجود معلمين يؤمنون بهـذه المبـاديء          للمدرسة التربويةفاألهداف  

                                                
، دار الرازي للطباعة والنشـر والتوزيـع،   100المية، صالجالد، ماجد زكي، دراسات في التربية اإلس    )1(

 م2003 -هـ1424، 1 األردن، ط–عمان

 .180س، ص.سالمة، م )2(
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 وتكـون  ،وحكمـة  ويخلصون لها كل اإلخالص ويدعون إليها بإيمـان   ،والغايات
  .إليهيدعون حياتهم خير مثال لما 

ا كـان المعلمـون   وال ينجح نظام تعليمي وال يؤتي ُأكله مهما كان كامالً محكماً إذ   
 إذاً فقضـية  ،والعلـم  ال تتفق حياتهم مع رسالة الـدين    ،الفكرةمناقضي   ،مذبذبين

 التعليميـة  والمقـدرات    ،وحده العلم   ا أساسه تليسو بسيطةاختيار المعلمين ليست    
 والغايـة  والخلق والمبـدأ     للسيرة بل يجب أن تكون      ،فحسب العلميةوالمؤهالت  

 .  الكبرى في اختيار المعلمالمكانة والعقيدةواإليمان 
 
 التي وضع مـن أجلهـا   للغايةسالمة المنهج الدراسي واكتماله ليكون بذلك محققاً        .3

  . )1(وهي تكوين الطالب تكويناً سليماً وقويماً من جميع جوانبه
 

                                                
 .78س، ص. م،المعايطه )1(
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 جد ودورها في التعليم الشرعيالمسا: المبحث الثالث
 

 : دور المسجد في العملية التربوية : المطلب األول 
 والتي اإلسالمالحديث عن المسجد إنما هو حديث عن المؤسسة التربوية الرئيسة في 

 وهما دعامتـا الحضـارة العربيـة        اإلسالمية،ساهمت في نشر اللغة العربية والثقافة       
 .واإلسالمية

 في تربية الصغار    الهامة والتعليمية العباديةالمؤسسات اإلسالمية   يعتبر المسجد من    
 خيـر أُمـٍة أُخِرجـت     ﴿ الذي دعاها اهللا لتكـون       األسمىوالكبار، لتحقيق هدف األمة     

 نور  إلى ذكر اهللا ويتطلع     إلى نفسه   إليه والدرس كل من تهفو      للصالةيدخله   ،)1(ِللناِس﴾
ناء المساجد في صدر اإلسالم مقصوراً علـى العبـادات          ولم يكن الباعث على ب    ،  العلم
 لتثقيف المسـلمين وتعلـيمهم      األول كان المنطلق    وإنما،   الشعائر اإلسالمية فقط   وأداء

 . وغيرها والسياسية االجتماعية الناحيةوما يتعلق بشؤون الحياة من ، األحكام الشرعية
القيم حيث يتم فيه اللقاء     ، وغرس   والدنيويةفالمسجد مصدر خصب للمعرفة الدينية      

 والتعامـل   اآلخـرة المباشر بين الداعي والمواطنين مما يحقق لكل منهما االقتراب من           
 واإلخاء والتراحم، هذا االتصال يتم من خـالل الحـوار           المودة تقوم على    تلقائية ةبقو

 لغ االقتنـاع ذروتـه    يب، وتقديم الحجج والبراهين حتى      واإليحاءات واإلشاراتوالنقاش  
 والتي يتم   .وغيرها والصحافة مثل الراديو والتلفزيون     األخرىبخالف وسائل االتصال    

 يـب ق فرصه لالستفسـار أو التع     يستقبلاالتصال فيها من جانب واحد ال تباح فيه لمن          
  . )2(المواجهة في ة مباشرةوعرض وجهة نظره في الحال وبطريق

 للمسجد انتهى العمل بها بعـد       يةوالتعليم التربويةأن المهام    بعض الناس وربما ظن   
 فقد ظلت المساجد تمـارس   صحيح، وهذا ظن غير     وسلم،وفاة الرسول صلى اهللا عليه      
 .لى يومنا هذاإ من التاريخ وطويلةعدداً من هذه المهام فترات 

 المسجد قد اختص بكثيـر مـن الوظـائف والنشـاطات لجماعـة       أنوبالرغم من   
 ألنهـا  واستمرارية؛ أهميه وأكثرها وظائفه،برز  أثل   بقيت تم  التربية أن إالالمسلمين؛  

                                                
 .110سورة آل عمران، آية  )1(
 . م2001-هـ1422 ،1 القاهرة،  ط–دار الفكر العربي، 275 التربية،  صهعلي، سعيد إسماعيل، فق )2(
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 فقد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعلم المسلمين في           إنشائه،واكبت المسجد منذ لحظة     
 أن رضي اهللا عنـه      هريرة أبي فعن   والتعلم؛ ويحث الناس على العلم      بالمدينة،مسجده  

 وَأ ه،لمعتَي يٍرخَ لِ الِّإ ِهأِتم ي ذا لَ ي ه ِدسِج م اءن ج م (:قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
يلِّعمفَ ،ه هبِ و ِةلَنِزم الم ِداِهج  اهللا يِلِب في س          نظُرِل يجَنِزلَِة الرو ِبمفَه ِلغَيِر ذِلك اءن جمو ،

  . )1()غَيره إلى متَاِع 
شـكلت مراكـز     ف التربوي، منها تقوم بدورها     الجامعة وخاصةواستمرت المساجد   

تطورت  اتسعت المساجد، كما تشعبت و     الالحقة وفي العصور    وحضاري، علمي   إشعاع
القـرآن  : ، مثل المختلفة لتدريس العلوم    ثقافية فأصبحت معاهد    فيها،العلوم التي تدرس    

وعلومه، والحديث وعلومه واألخبار واألنساب والشعر، واحتوت على حلقات علميـه           
وكانت ة ،  الحلقات تشتمل على موضوعات عد     وكانت. مختلفةال تعقد في جهاتها     متنوعة
 .لآلخرين هذا العلم إيصال، وقدرته على  العالمة علمعتحدد بس الحلقةمنزلة 

 هذه،  أيامنا اتخذت شكل الجامعات في      الجامعة بعض المساجد    نإلذلك يمكن القول    
خصصات التي كانت    من جهة العلوم والت    أو والتنظيم، اإلدارةسواء أكان ذلك من جهة      

، الزيتونةالجامع األزهر، وجامع القرويين، وجامع      :  على ذلك  األمثلةتدرس فيها، ومن    
  . )2(قرطبةوجامع 

 التي تنصهر فيها الدنيا بالدين وتصاغ فيها شخصية         البوتقة المسجد هو    أن والحقيقة
 اإلنسـان  لتكوين   بالسلوك العملي  العبادة تمتزج فيها    باقية إنسانيه صياغةالرجل المسلم   

الذي يعيش فيـه     فهو بمثابة المختبر     المتطور،الصالح الجدير بحياة المجتمع اإلسالمي      
، ثم يخرجـون    اإليمان السلوك في ظل     أنواع ويمارسون فيه أرقى     ةالناس حياه نموذجي  
 مـن قـيم التعـاون       العبـادة  ونفوسهم وعقولهم بما رسخته      أرواحهممنه وقد تشبعت    

 تطبيق المثل العليـا التـي       إلى ووحدة الهدف فيسعون دائماً      واأللفة والتكاتف والصدق 
 بين حياة المسجد وحياة     العالقة، ألن   عاشةالم على حياتهم    النموذجيةتمثلها حياة المسجد    

الناس عالقة أخذ وعطاء دائمين، وكلما ضعفت صلة الناس بحياة المسـجد وجمـدت              
                                                

 صحيح الترغيب ، ، وصححه األلباني في صحيح إبن ماجه)223(بن ماجه، في المقدمه أخرجه إ )1(
)186(، 1/44. 
 .250س، ص.عبد اهللا، م )2(
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 بين النموذج والمثال كما تمثله حياة المسـجد         لةالفاع الجدلية العالقةالحياة وانتفت تلك    
، فإن اإلسالم دين حيـاه ومعايشـه   اليوميةوبين واقع الحال كما تمثله ممارسات الناس        

 وال يختلـف    دنيا، ال ينفصل فيها دين عن       متصلة ة بالمسلك في حرك   العبادةتتعانق فيه   
 . )1(عمل عن إيمان

 الدينيـة   التربيـة رسنا ومعاهدنا تقـدم     والمسجد هو معيار كل ذلك، وكثير من مدا       
ويمكن للمسجد أن يسد هذه الثغـرات،       ،   يغلب عليها الطابع التلقيني    أو ة هامشي ةبصور

 . العابد الصالحاإلنسانن يقوم بدور في بناء أو
، ينبغـي أن يـتم   ولكي يعود للمسجد اإلسالمي دوره في تعليم النشئ تعاليم الـدين         

في نفوس السامعين ينبغـي أن تكـون         ولكي يؤثر خطباؤه     اختيار دعاته بعناية فائقة،   
 عن التـأثير بالشـوائب      نابعة من قلوب مؤمنة مخلصة متجردة لرسالتها بعيدة       خطبهم  

، متجاوبـة مـع مقتضـيات العصـر، ملبيـة           المادية، والتكالب على المنافع الدنيوية    
 .الحتياجات المجتمع الروحية واإلصالحية

  على حمل هذه الرسالة للخصائص والمزايا التـي يتعـين أن           ين  اِمإن استكمال القو
مر ضـروري  ي تنفذ كلماته إلى أعماق القلوب أيتحلى بها الخطيب المؤثر والداعي الذ   

   .)2( المسجد في نشر رسالته وأداء دورهلنجاح 
  

األساليب التي يمكن انتهاجها لتحقيق تفعيل دور المسجد في حيـاة           :  المطلب الثاني 
 : الناس

 :لتفعيل الدور التربوي للمسجد يمكن العمل على تحقيق ما يلي
 بالقدر الكافي الستيعاب    اإلسالمية، الطرق إلنشاء المساجد في المدن       أسرعسلوك  -1  

مكاناتها لتوفير  إ و والفكرية الماديةن تستنفر الجهود بكافة مستوياتها      أ و ،جميع المصلين 
 .  لذلكةاألساسيالمقومات 

                                                
 .277س، ص. م،علي )1(

 . 37س، ص.أحمد، م )2(
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 فـي   إسراف في بنائها وتجهيزها دون      بسيطة تكون المساجد    أنالحرص على    -1
 اإلسـالمية   للطريقـة  ألن ذلك على كونه منافيـاً     ؛  النقش والزهور والتزاويق    

 .عظيمة مالية تكاليف إلى يحتاج الصحيحة
 من ثقات الناس، وصـندوق يسـمى        ةً شعبي ةًالعمل في كل بلد على تكوين لجن       -2

 من الناس، وتقبل الكبيرة األعداد من اليسيرةات صندوق المساجد تجمع فيه التبرع  
 .ةفيه التبرعات الكبير

 بـبعض  ةًلالجتماع ومجهزة  تكون كذلك صالحأن المساجد إنشاء يراعي في    أن -3
 التي تتيح توصيل صـوت المتحـدث بوضـوح،          الحديثة التكنولوجيةالتجهيزات  
في تكنولوجيا  ، وعدد مما هو معروف      الحاجة حسب   أخرى إلى لغة من   والترجمة

 مـن   متنوعـة  ثقافيـة  محاضرات   إللقاء الراحةالتعليم، فضالً عن توافر وسائل      
 .ختلف فروع المعرفة م

 هن فـي    الالتي قسم منعزل عن االختالط بالرجال ألجل النساء المسلمات          إقامة -4
 . تتناولهن رسالة المسجد وتوعيتهأن إلى الحاجة شدأ

 ويشـترط فـي     ،الثقافةب فصيح واسع     متفرغ وخطي  إمام يكون لكل مسجد     أن -5
 ويعطـى   ن مقدرته وثقة الناس بعلمه ودينه      تضم وسلوكية ةاختياره شرائط نظامي  

 يمـتهن عمـالً آخـر    أو يستذل نفسه أندون ، ةب الذي يكفيه للعيش بكرام المرتّ
 .لكفاية عيشه هو وأسرته

يشـرف عليهـا     الهامة، والثقافية بالكتب الدينية    ة مزود ة تلحق بالمسجد مكتب   أن -6
 . خارجهأو الجمهور عليها داخل المسجد إطالععامل مختص لتيسير 

 والناشئين في وقـت     السنيلحق بالمسجد مكتب لتحفيظ القرآن الكريم لكبار         أن -7
 .فراغهم

، وهذا التعليم مأذون فيه حتـى       والكتابة القراءة يلحق به مكان لتعليم األميين       أن -8
 . مكان خاص به كان فيإذابالمسجد، فال بأس به 

، ومنعاً لما قد يحدث من      للسرية لفض المنازعات صونا     ة تخصص فيه حجر   أن -9
 .تشويش على الحاضرين
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 .(1)العاجلة للحاالت بسيطة ة عالجية تلحق به وحدأن -10

 
 : تنشئة المسلم في المسجد : المطلب الثالث 

 : يأتي   اهتمت بماأخالقيةة وتنشئه اجتماعيه وديني، تنشئة المسلم في المسجد
للعلـم،    يكون العمل قرينا   أن يشترط القرآن الكريم     إذ: والخبرةاالهتمام بالعمل    .1

 المسلم وروحياته، وبناء عالقاته االجتماعية ال تكـون         اإلنسان أخالقياتفتكوين  
 الصـالة ، والمسلم يؤدي    اإلنسان يمارسها   أعمال إلىبالوعظ فقط، لكنها تحتاج     
 والتي تتحقق عـن طريـق       نظافة التي تعتبر    رةالطهافي المسجد والشرط فيها     

 خلقيا وروحياً، وتقوي    اإلنسان تربي   والصالة الغسل الكامل للجسم،     أوالوضوء  
 عقائدية ة تربي الصالة، وفي   والمثابرة وتعوده على ضبط النفس والصبر       إرادته
 .ةخالقيأ ة وتربيةعملي ةوتربي

 صلى اهللا   - بالرسول اإلقتداءة  القرآن الكريم يؤكد على ضرور    : ة الحسن ةاألسو .2
 أيضـاً  يكـون    أن في المسجد ينبغي     واإلمام الحسنه،   األسوة فهو   ؛-عليه وسلم 

 .ة حسنة قدوللصالة، والكبار الذين يأتون ة الحسنالقدوة
يأمر القرآن الكريم بـاألمر بـالمعروف       : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر     .3

 المسلم بالحقّ والصبر، كما يتعلم      خيهأوالنهي عن المنكر، والمسلم يتواصى مع       
 .الصغار من الكبار، فإن الكبار يتعلمون أيضاً من الصغار

 يغرس  أن المسلم في تعليمه الديني على       اإلمامويحرص  : الخلقيةغرس العادات    .4
 الضـارة عند الصغار والكبار العادات الدينية واالجتماعية واقـتالع العـادات           

 .ربا وغيرهاكشرب الخمر ووأد البنات وال
 القرآن الكـريم    إلىالمسلم الصغير والكبير يستمع في المسجد        :الفكرية التوعية .5

 . بالمسجدالجمعة، ويصلي مختلفة أوقات في ةوالى دروس ديني
 يؤمن  إنمانه حين يسهم في تعمير مسجد       أالمسلم يعلم   : والعاطفةتكوين الوجدان    .6

 دار أيضـاً  من بيـوت اهللا، وهـو   تيبك،  للعبادةوهكذا فإن المسجد مكان     ،  باهللا
 .السليمة االجتماعية للتنشئة

                                                
 .280س، ص .علي، فقه التربية، م )1(



 119

 ومـن نفـس الجـنس        من نفس السن   أطفاالًهي جماعه تضم    : األقرانجماعة   .7
، فاهتمامـاتهم   المسـاواة  أسـاس ، ويتعاملون معا علـى       بعضاً يصادق بعضهم 

، يتقاسـمون الخبـرات     متعـددة  بطـرق    بعض، ويؤثر بعضهم على     متشابهة
  . )1( والقيمتشابهةالماالجتماعية 

    
 

                                                
ـ 1422 (1 القاهرة ط–، دار الفكر العربي60  حجي، أحمد إسماعيل، تربية اإلنسان وتعليمة، ص       )1(   -هـ

 )م2002
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 عليم الشرعيالجامعات ودورها في الت: المبحث الرابع
 

باعتباره الرصـيد الـذي      يحظى التعليم الجامعي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات؛       
يغذي الجتمع بكل احتياجاته من الكوادر البشرية التي يحتاج المجتمع للنهوض بأعبـاء             

  .المختلفةالحياة 
 وتطبيق المعرفة من    التدريس، الجامعي يسهم في نشر المعرفة من خالل عملية          فالتعليم

 وذلك من خالل ما يقدمـه مـن أبحـاث           المجتمع،خالل استخدامها في حل مشكالت      
 .جديدةودراسات ومعارف 

 حظيت الجامعة والجامعيون أسـاتذة  الجامعي،وانطالقاً من تلك األهمية الخاصة للتعليم  
 . متميزة ومرموقة من قبل أفراد المجتمع وطالّبا بمكانة 

ومـا يخصـص   ،   وبحكم األعداد الكبيرة المقبلة عليـه      رسالته،والتعليم الجامعي بحكم    
وبحكم ما يواجه من تحديات جدير      ،  لإلنفاق عليه من الموازين المخصصة للتعليم ككل      

 . باالهتمام  به حتى يحقق األهداف  المرجوة منه 
 

 احل التعليم الجامعي في الوطن العربي مر:األولالمطلب 
؛ وحتى اآلن بأربعة مراحل رئيسة    لقد مر التعليم الجامعي في الوطن العربي منذ بدايته          

وتبدأ هذة المرحلة مـع بدايـة الـدعوة         . المرحلة األولى كانت مرحلة النشأة والتطور     
المسـجد هـو    وكان  . م750/ هـ  132اإلسالمية وتنتهي بنهاية الخالفة األموية سنة       

وكانت برامجه تتمحور   ،  المؤسسة التي تكاد تكون الوحيدة لهذا التعليم في هذه المرحلة         
  وكانت الدراسـات   )1(.بها من علوم  بصورة رئيسية حول الدراسات الدينية وما يرتبط        

حيث كان كل شيخ يستند إلى عمود مـن أعمـدة   ، العليا تتم بصورة رئيسة في المسجد    
 ) حلقة(ه الطالب على شكل دائرة ويتحلق حول، المسجد

                                                
دار الفكـر للطباعـة   ، 1ط، 46ص، قواعد الدراسة في الجامعـة ،  وآخرون،  محمد،  العناتي،  سعيد،  التل)1(

 )م 1997 -هـ 1417(  عمان ،–والنشر والتوزيع 



 121

على أن ، كان بعض الشيوخ يدرسون مادة واحدة، بينما كان آخرون يدرسون عدة مواد          
هؤالء وأولئك كانوا يتفقون على توقيت لدروسهم يسمح للطلبة باإلنتقال من مدرس إلى             

 .آخر لإلستفادة من وقتهم إلى أبعد الحدود 
دراسية والشيوخ الذين يلتحقون بهم بإرشاد من أقـاربهم    وكان الطلبة يختارون المواد ال    
 . أو من األساتذة الذين يثقون بهم

وكان بعض الشيوخ يقرئون القرآن من تلقاء أنفسهم شـعوراً مـنهم بالمسـؤولية إزاء      
، تكليف من القائمين علـى السـلطة      وأن آخرين كانوا يقرئون بناء على       ،  التعليم الديني 

 )1(.م ديني جيد كان يعد من مسؤوليات الخليفة والوالةنظراً ألن توفير تعلي
مع بداية الخالفة العباسـية فـي       ،  وهي مرحلة اإلزدهار والتقدم   ،  وتبدأ المرحلة الثانية  

وتنتهي بسقوط بغداد بيد التتار سـنة       ،  بغداد وبداية الحكم األموي المستقل في األندلس      
وقد وصل هذا التعليم فـي هـذه   . م1492وسقوط غرناطة بيد اإلسبان سنة    ،  م  1258

المرحلة إلى مستوى رفيع من التعليم والبحث وشملت برامجه جميـع آفـاق المعرفـة      
  .والمهنيةاإلنسانية في المجاالت الدينية والفكرية 

 وتسـتمر خـالل حكـم األتـراك         وغرناطة، مع سقوط بغداد     الثالثة فتبدأ أما المرحلة   
 الحديثة،لقرن الماضي مع بدايات النهضة العربية        حتى أواخر ا   والعثمانيين،والمماليك  

وخالل هذه المرحلة انعكست الظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعيـة واألمنيـة           
 وعلـى مؤسسـات   العربي،السيئة جداً على جميع أنحاء مؤسسات المجتمع في الوطن          

ـ التعليم الجامعي بصورة خاصة فأصاب هذه المؤسسات الجمود والتخلـف         عف،والض
 وتعتبر هذه المرحلة من أحلك      .الثقافةونتج عن ذلك عمق الجهل وتخلف العلم وتدهور         

  )2(.العربيةمراحل تاريخ األمة 
أول وأقـدم   ) م972(و يعتبر الجامع األزهر الذي أنشئ في القرن العاشر المـيالدي            

 تنظيمـه   جامعة إسالمية ؛ على الرغم من أنه لم يطلق عليه إسم جامعة إال عندما أعيد              
 )3(.م1961عام 

                                                
  .266س، ص. ابيض، م)1(
 .47ص، س. م،  التل)2(
 . م1977،  القاهرة–، دار النهضة العربية 7ص، تهالتعليم الجامعي قضاياه واتجاها، محمد منير، مرسي)3(
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 مـع   اإلسـالمي، وكان منارة هادية للعلوم اإلسالمية تشع منه إلى مختلف بقاع العالم            
  )1(.اختالف درجة اإلشعاع باختالف العصور

 وظّل األزهر حتـى بدايـة       عاما؛وبدأت أول حلقة للتدريس فيه بعد حوالي ستة عشر          
 والـذي قـدم للمجتمـع األفـراد         القرن التاسع عشر المعهد العلمي الوحيد في مصر       

  )2(.والمسئولين عن تسيير األمور المجتمعية على درجة عالية من التعليم
 واسـتمر كـذلك     العـالي، وظّل الجامع األزهر في العصور الوسطى مركزاً للتعلـيم          

 وجـامع  تـونس،  وإلى جانب األزهر كان هناك جامع الزيتونة فـي    الحديثة،العصور  
 ومن األزهر، وكانا مركزين دينيين للتعليم العالي على غرار مغرب،بالالقيروان في فز   

المعروف أن فترة الحكم التركي العثماني للبالد العربية تعتبر فترة ركود فكري وثقافي             
  )3(. ومنها بالطبع التعليم الجامعيالحياة،انعكست آثارها بقوة على كل جوانب 

يل وحتى نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة        ولقد تحددت رسالة األزهر في تاريخه الطو      
القرن العشرين في المحافظة على الشريعة وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد األمـة    
ويخرج علماء يوكل إليهم أمر التعاليم الدينية والقيام بالوظائف التشريعية التي ترشـد             

أصابه ما أصاب الحياة     إال أن األزهر قد ً     واآلخرة،الشعب إلى طريق السعادة في الدنيا       
 ومع ذلك فقد ظـّل محتفظـاً        العثماني،الثقافية والفكرية من تدهور وجمود في العصر        

                      )4(.آخربمكانته المتميزة كمركز للعلوم الدينية ال يضاهيه فيها أي معهد علمي 
                            

 :التعليمية في الجامعات اإلسالميةددتها السياسة األسس العامة التي ح: المطلب الثاني
 .اإليمان باهللا رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً ورسوالً -1
وأن الوجود كلّه خاضع لمـا      ،  التصور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان والحياة      -2

 .سنّه اهللا تعالى ليقوم كل مخلوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب 

                                                
 100 ص، س.ن،  مرسي)1(

 ط.ت.د، 10ص، قضايا في التعليم العالي والجامعي، ناس، السيد محمود، سعيد طه، محمود)2(

، 1، ط9ص، اإلتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصـر وأسـاليب تدريسـه   ، محمد منير ،  مرسي)3(
 )م 2002( رة  القاه–عالم الكتب 

 .11ص، س. محمود ،م)4(



 123

 .رير حق الفتاه في التعليم بما يالئم فطرتها ويعدها لمهمتها في الحياةتق -3

اإلستفادة من جميع أنواع المعارف اإلنسانية النافعة على ضوء اإلسالم للنهوض            -4
 .باألمة ورفع مستوى حياتها 

باعتبارها من أهم وسائل ) التقنية ( التناسق المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقة        -5
 .الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية والصحيةالتنمية 

المحافظة على القيم اإلسالمية وتطبيق شريعة اهللا وترسيخها ونشـرها والـدفاع     -6
 . عن الدين والوطن 

 )1(.دفع الحركة الثقافية واإلعالمية إلى المستوى الذي يجعلها تساير التطور -7

  
 :مدى تحقق أهداف الجامعات اإلسالمية: المطلب الثالث

 متعـددة، تعمل على إكساب الطالب مهارات      ) دراسة توجيهية   ( إن الدراسة الجامعية    
 وهي تعتمد على مواد توجـه الطالـب         .بنفسةوتفتح أمامه آفاق المعرفة ليتعامل معها       

 وبإمكان الجامعـات فـي زماننـا    والدراسة،الستيعاب تفاصيلها بإعطائة أوسع للبحث     
 فمن المالحظ أن كثيـراً      أخرى،مج بعضها في مواد      ود المواد،اإلستغناء عن كثير من     

من األهداف للجامعات اإلسالمية تعاني بعض اإلهمال منها إبـراز الفكـر اإلسـالمي       
والتصور اإلسالمي للكون والحياة ،والتعبير عن إرادة أمم اإلسالم باألساليب التي يقبل            

 على فقدان الثقة فـي      ولعل قصور المناهج هو الذي ساعد البعض      ،  عليها الناس جميعا  
 .وتاريخياً بين الشباب ومسؤولياتهووضع حاجزا نفسياً ، أمته وتاريخه ودينه وحضارته

بكميـة المـواد    (  إن من الخطأ أن نقيس مستوى الطالب في الجامعـات اإلسـالمية             
دون اعتبار لكيفية المعلومات التي يحصلها الطالب ويوظفها فـي          ) اإلسالمية المقررة   

عالج بها مشكالت مجتمعه المسلم المحتاج إلـى الجهـود الواعيـة والعقـول              حياته وي 
وطلبا لرضاه قبـل كـل     ،  والتي تعمل هللا رغبةً في ثوابه     ،  المخلصة والنفوس المتجردة  

                                                
، س.اإلتجاهات الحديثة في التعلـيم الجـامعي المعاصـر وأسـاليب تدريسـه ،م             ،  محمد منير ،   مرسي )1(

  بتصرف 160 إلى ص135من ص. بتصرف
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ولذلك ال بد من دراسة مستوى ونوعية المناهج والبرامج الجامعية التي تقدمها            . شيء  
 )1(.الجامعه وعالقتها باحتياجات المجتمع

فال بـد أن    ،  وإذا ُأ ريد للثقافة اإلسالمية أن تؤدي دورها اإليجابي البناء في الجامعات           
كمـا يتطلـب    ،  الطلبة،  المنهاج ومحتواه ،  مدرس الثقافة اإلسالمية  : تتركز العناية على  

تدريس التقافة اإلسالمية قدراً كافياً من المعرفة في شتى العلوم والمجاالت ؛ باالضافة             
وهذا ضروري لتشكيل القدرة األكاديمية لـدى       . تخصص واإللمام به بشكل كبير    إلى ال 

 والجانب الذي ال يقل أهمية عن ذلك هو ما يتمتع به المدرس             اإلسالمية،مدرس الثقافة   
من خالل الممارسة العفويـة  ، من قدرة على ترجمة المعلومة النظرية إلى واقع تطبيقي    

 )2(. على التأسي واإللتزام- عمليا–وحث الطلبة التي تعبر عن تأصيل معنى القدوة 
كذلك يقترح على الجامعات إسهاما في خدمة المجتمع وتنميته تربوياً أن تُنشىء مدرسة             

بحيث تكون المدرسـة أنموذجـاً فـي    ،  تابعه لها في المنطقةوثانوية،نموذجية أساسية   
 )3(.التربية

 بطريقة جديدة تشمل العناصر التي تحقق ثم من المهم أن يصاغ منهاج الثقافة اإلسالمية       
 : أمرين هما

نحو تعريفها ومفهومهـا    ،  الصلة العميقة واإلرتباط المتين بمصطلح الثقافة اإلسالمية       -
 .وميادينها وآثارها وتطبيقاتها ، وخصائصها

 قابلية اإلقتناع بالثقافة اإلسالمية وتعميقها وتمثلها نظرياً وعملياً  والسـعي إلحاللهـا          -
والتحذير من الغـزو الثقـافي والهيمنـة        ،  وهذا يشمل رد الشبهات عنها    ،  تمكين لها وال

 (4).الفكرية الوافدة 

    
                                                

 -إربـد ( عالم الكتب الحـديث   ،  ط.، د 141ص،  نحو منهج إسالمي في التربية والتعليم     ،  عباس،  محجوب)1(
  .م2007) األردن

  . 40ص، س.م، مكحل)2(

،  عمان –دار الشروق للنشر والتوزيع     ،  1ط،  57ص،  أساليب التدريس الجامعي  ،  عايش محمود ،   زيتون )3(
1990.  

 .43ص، س.م،  مكحل)4(
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 الفصل الخامس
 المؤسسات ومراكز التعليم الشرعي في مدينتي الخليل ونابلس

 
 

 )جامعة الخليل(كلية الشريعة : المبحث األول

 الخليلمدارس التعليم الشرعي في مدينة : المبحث الثاني

 دور ومراكز تحفيظ القرآن في مدينة الخليل: المبحث الثالث

 )نابلس(كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية : المبحث الرابع

 مدارس العلم الشرعي في مدينة نابلس: المبحث الخامس

 مراكز تعليم وتحفيظ القرآن في مدينة نابلس: المبحث السادس
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سئلة التي كانت تطرحها على المسؤولين والقـائمين      رض الباحثة هنا نموذج األ    عتست
في محاولة للوصول إلى إبراز فكرة شاملة عامة عن ، على مؤسسات التعليم الشرعي

ثم اإلطّـالع  ، من خالل وجهات نظر القائمين والمسؤولين  ،  كل مركز من هذه المراكز    
ـ    ،  على النشرات والمجالت التي تصدرها كل مؤسسة       ع تلـك   إضافة إلى تصفح مواق

 . المؤسسات في اإلنترنت إن وجد 
 

  إلى أي عام يعود تاريخ إنشاء هذه المؤسسة، ومتى بدء العمل فيها بالفعل؟1س
 وما هي مؤهالتهم؟، على هذه المؤسسة القائمون من2س
  من الممول لهذه المؤسسة والمشرف الرئيسي عليها؟3س
 ق للدراسة بهذه المؤسسة؟ ما الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يود االلتحا4س
 ما األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها من خالل العمل في هـذه المؤسسـة؟               5س

 وكيف يتم العمل من أجل تحقيق هذه األهداف؟
  ما المناهج المقررة لكل مرحلة من مراحل الدراسة والعمل في هذه المؤسسة؟6س
 المؤسسة؟ من القائمون على وضع المنهاج الذي يدرس في هذه 7س
  هل تفي هذه المناهج في تحقيق األهداف المرجوة؟8س
 ؟)الدروس العملية(  ما اإلمكانيات المادية المتوفرة لتطبيق بعض دروس المنهاج 9س
  كم تستغرق مدة الدراسة في هذه المؤسسة؟10س
 الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب الملتحـق والمنـتظم فـي هـذه                ما   11س

 المؤسسة؟
  كم عدد الخريجين من هذه المؤسسة منذ بداية تأسيسها إلي يومنا هذا؟12س
 نهاء الدراسة في هذه المؤسسة؟التي يمكن أن يشغلها الطالب بعد إ ما الوظائف 13س
 إليجادها في هذه المؤسسة  ما التحسينات التي تطمح المؤسسة 14س
 )الخ .... تطوير أبنية، زيادة غرف التدريس، مكتبات، أجهزة حاسوب( 
التحفيزات والمنح والدورات التي تمنح للعاملين لتحسـين وضـعهم ورفـع             ما   15س

 مراتبهم؟
 التوصيات األخرى التي تودون تقديمها من أجل تطوير هذه المؤسسة؟ ما 16س
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هذا نموذج لبعض األسئلة المقترحة من أجل البدء في التعـرف علـى واقـع التعلـيم       

وهناك أسئلة أخرى كثيرة تخص بعض المؤسسـات دون         الشرعي في الخليل ونابلس،     
 .غيرها 
هذه األسئلة بداية تعرض على مدير المؤسسة المقصودة أو بعض القـائمين            : مالحظة

عليها، لكن هناك الكثير من المعلومات يمكن الحصول عليها مـن خـالل السـجالت               
 . ما أمكن ، الخ... الوثائق واالستمارات و
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 )جامعة الخليل( الشريعة كلية: المبحث األول
 

في ، اإلسالمية هي حياة التعليم العالي في العلوم والمعارف اإلسالميةالجامعات 
والقيم ،  فهي مراكز إشعاع األخالق.المختلفةواإلختصاصات ، الموضوعات المتنوعة

 .والعلماءوهي المنابر التي تنطلق منها آراء المفكرين والدعاة ، اإلسالمية
هو جامعة الخليل وخاصة ، هللا مدينة خليل الرحمن بمركز إشعاع علم ونور وقد حبى ا 

أسسها المرحوم بإذن اهللا ، أنشئت في فلسطين  أول كلية جامعيةكلية الشريعة التي هي
 )1(.لشيخ محمد علي الجعبريا
م بدون أقسام، إلى أن حدثت خطوة 1991م إلى 1971ستمرت هذه الكلية منذ سنة إ

قسم أصول الدين، وقسم : م؛ حيث افتتح فيها قسمان هما1991في سنة  ويرية نوعيةتط
الفقه والتشريع، ثم جاءت الخطوة التطويرية الثانية حيث تم إنشاء المعهد العالي للقضاء 
الفلسطيني المتفرع عن قسم الفقه والتشريع، وهدفه إرفاد سلك المحاكم الشرعية بقضاة 

 .ا الجانب؛ ألنه هو المعهد الوحيد في فلسطينمؤهلين يساهمون فعالً في تغطية هذ
 

وكانت المرحلة الثالثة في التطور تلبية الحتياجات المجتمع لخريجين جامعيين مؤهلين            
تربويا، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، فكان قسم أساليب تـدريس التربيـة              

 كلية  ، والباقي في  ساعة تدريس في  كلية الشريعة     ) 73(مية حيث يدرس الطالب     اإلسال
 التربية، وسائر كليات الجامعة

                                                
، ثم انتقل إلـى األزهـر بمصـر   ، وتعلم في مدارسها ،  ولد في مدينة الخليل   )   1980-1901(الجعبري  )1(

وعاد إلى   . 1922وشهادة الوعظ واإلرشاد سنة     ،  1921 والعالمية سنة    1918فحصل على األهلية سنة     
 واختير أواخـر    1931ونال شهادة الحقوق من القدس سنة       ،  الخليل وعمل مدرساً في الحرم اإلبراهيمي     

. وشارك في النشـاط السياسـي الفلسـطيني         . العشرينات رئيساً  لجمعية الشبان المسلمين في الخليل         
واعتقل أثنـاء ثـورة     . ، مندوبا عن مدينة الخليل      1928عربي الفلسطيني السابع سنة     فحضر المؤتمر ال  

 ضـمن الوفـد     1937 في معتقل صرفند، وحضر المؤتمر العربي القومي فـي بلـودان سـنة               1936
سلسـلة المـدائن    ،  شراب. وانتسب إلى الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني         . الفلسطيني  

 . م2006األردن _ عمان ، ، األهلية للنشر والتوزيع1، ط131ص ، ، يلالفلسطينية ،الخل
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والمشرف الرئيسي على هذه المؤسسة هو مجلس األمناء، والتمويل لهذه الكلية يأتي من      
مصادر متعددة، أحدها مجلس التعليم العالي، وهناك األقساط الجامعيـة مـن الطلبـة،            

 .والمساعدات التي يقع جمعها على عاتق مجلس األمناء

 المجتمـع الفلسـطيني باألئمـة والخطبـاء          أهداف هذه الكلية رفـد       ومن أهم 
والواعظين والمعلمين والقضاة، واإلسهام الجاد في إنهاض األمة، وتوعية الشعب ونشر    
العلم الشرعي وتصحيح األوضاع الخاطئة، وتحرير العقول من القيود الجاهلية تمهيـدا        

 .للتحرر من تبعية االستعمار واالحتالل األجنبي

وال بد هنا من اإلشارة إلى أثر هذه الكلية في توعية إخواننا في فلسطين المحتلة               
م، حيث رأينا خريجي هذه الكلية يتسلمون القيادة والريادة في المؤسسات 1948منذ عام 
 .تضيء إلخوانهم سبل النهضة والرفعة  توالدينية والخيرية، وصاروا مناراالعلمية 

 :أقسام الكلیة

 :الدینقسم أصول 

 م 1991سنة هذا القسم تأسس  .1

    
 قسم الفقه والتشريع 

 م 1991تأسس سنة
 : مجلس الكلية

يشمل مجلس الكلية جميع أعضاء الهيئة التدريسية ويعقد جلساته شهرياً وحسـب   
 . الحاجة لمناقشة البرامج، والخطط، وحل إشكاالت الطلبة، والمدرسين والمساقات

   
 :إدارة الكلية

 :كلیة طالب ال  
، وهم ) إناث166ذكور، 118(طالب وطالبة  245) م  2009(العام   يدرس في الكلية في   

 :موزعون حسب السنوات التالية
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 إناث ) 48(     ذكور) 56: (طالب السنة األولى
  إناث )30    (ذكور) 21: (طالب السنة الثانية
  إناث )13(    ذكور) 16: (طالب السنة الثالثة
  إناث )36(     ذكور)25: (عةطالب السنة الراب

  

هذا باإلضافة إلى الطالب المؤجلين، والمنسحبين، وطالب الخـط األخضـر، الـذين             
يدرسون في كلية الشريعة حيث عمل لهم برنامج دراسي خاص مكثف، وذلك للتسهيل             

 وقد افتتح   .بوظائفهموالتيسير عليهم نظراً لكون معظم هؤالء الطلبة ممن هم مرتبطون           
م 1948لبرنامج الخاص لهؤالء الطلبة لسد حاجة إخواننا في المناطق المحتلة سنة            هذا ا 

  .طالباً وطالبة ) 80(لخريجي العلم الشرعي، حيث يفيد من هذا البرنامج حوالي 

وتستغرق مدة الدراسة أربع سنوات، كل سنة عبارة عن فصلين، وتقل الدراسة مـن               
 . إلى ثالث سنوات ونصفخالل الفصول الصيفية، وتتراوح من ثالث

 
 :المناهج المقررة في مرحلة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية لألقسام الثالثة

 .ساعة معتمده) 137( قسم أصول الدين –أ 
 ).137( قسم الفقه والتشريع –ب 
 ).138( قسم الشريعة وأساليب تدريس التربية اإلسالمية –ج 

يات الشريعة في الداخل والخارج وبخاصـة       والمنهاج هو مزيج مما هو مطلوب في كل       
 .الخطط الدراسية وهي مسبوكة ومحكمةويمكن النظر في . الجامعة األردنية

والذين أعدوا مناهج كلية الشريعة هم الخبراء في الجامعة األردنية وهم من أعالم العالم   
يعة هـي   والهيئة التدريسية في كلية الشر    . اإلسالمي في لبنان وسوريا ومصر واألردن     

وهذه المناهج تفـي فـي تحقيـق        . التي أعدت الخطط، ومجلس األمناء قام باعتمادها      
  .األهداف المرجوة
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أما التحفيزات المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين لتحسين وضعهم ورفع مراتبهم فهي            
ـ              ة التحفيزات المتمثلة في الدرجات العلمية ثم المنح المتاحة لتطـوير الكفـاءات العلمي

 .لدرجتي الماجستير والدكتوراه 
ويطمح القائمون في المستقبل على زيادة التخصصات فـي مرحلتـي البكـالوريوس             

 )1( .والماجستير والتطلع إلى منح درجة الدكتوراه في المستقبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ونابلس  الخليلمدارس التعليم الشرعي في مدينتي: المبحث الثاني 

                                                
 .دليل جامعة الخليل  -
- http://www.hebron.edu/arabic/Faculties/Al-shareha/Overview.htm 
بتـاريخ  . هـارون الشـرباتي المحتـرم     : أجاب عن األسئلة المطروحة عميد كلية الشـريعة الـدكتور          -

 . م 20/12/2006

http://www.hebron.edu/arabic/Faculties/Al-shareha/Overview.htm
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ثر فـي  وعامل مـؤ ، بل هي عنصر حيوي وهام، من المجتمعالمدارس الشرعية جزء  
وتتميز المدارس الشرعية عن غيرها بأنها تقدم       ،   واألخالقية واالجتماعيةينية  التنشئة الد 

وتخضع لإلشراف والتوجية من    ،  نمطاً في التعليم قائماً على الضبط والتنظيم والمرحلية       
لمدارس الشرعية القائمة في مدينتي     ا،  ومن هذه المدارس  ،  خيرة رجال ونساء المجتمع   

 . الخليل ونابلس 
 

 مدارس التعليم الشرعي في مدينة الخليل
 

 :المدرسة الشرعية للبنين -1
وأما عدد موظفيهـا    .  طالباً 850ويبلغ عدد طالبها    . م1968تأسست هذه المدرسة عام     

. اً فوج29ة وقد تخرج من هذه المدرس. اً صف23وعدد الصفوف فيها .  موظفا42ًفيبلغ 
وحاليـا ال يقبـل     . ويدرس في هذه المدرسة العديد من حملة البكالوريوس والماجستير        

 .المدرس من حملة الدبلوم
س فـي   دروي،  رعيها العلمي واألدبي  تضم هذه المدرسة المرحلة األساسية والثانوية بف      

ج الشرعي و المعد    هذه المدرسة المناهج المقررة في التربية والتعليم مضافا إليها المنها         
وتهتم هذه المدرسة باختيار الطلبة من األيتام، ومن المتفوقين مـن           . من دائرة األوقاف  

 .غير األيتام
 :وتهدف هذه المدرسة إلى

 ومن أجل ذلك حرصت المدرسة على وضـع          ؛ تزويد الطلبة بالعلم الشرعي    .1
 .الرجل المناسب في المكان المناسب

 .طة به تعريف كل شخص باألعمال المنو .2
 . استخدام أساليب التدريس الحديثة والوسائل العلمية المتقدمة .3

 
لتحقيق هذه األهداف تعتمد إدارة المدرسة إلى إشراك المعلمين في دورات التربيـة،             و

دورة متقدمـة  : وعمل دورات خاصة ألعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة نفسها مثل     
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تدريس، دورة مهارة االتصال بالطالـب،      في استخدام الحاسوب، دورات في أساليب ال      
 .دورة تعليم بطيئي التعلم

صين من الجامعات من حملـة الـدكتوراه أو مـن أهـل     ويتم إحضار محاضرين مخت   
 .الخبرة

ضـعف  :  مـدير المدرسـة هـي       بـه  المشاكل التي تواجه المدرسة حسب ما صرح      
ختبر، ووسـائل   وعدم القدرة على شراء أجهزة حاسوب كافية ،وأجهزة م        ،  اإلمكانيات

 .حديثة لتحديث طريقة التعلم 
 مثـل عمـل مسـابقات       ،وتقوم هذه المدرسة بنشاطات متعددة منها النشـاط الثقـافي         

واحتفاالت بالمناسبات الدينية، ودورات تطويرية في المجاالت التربوية والبيئية، وكذلك          
كمـا  . رهـا يشارك طالبها بالمباريات والمهرجانات السنوية لمدارس المحافظـة وغي        

 .يشاركون في النشاطات االجتماعية والمخيمات الصيفية السنوية
وقد حصلت المدرسة على جوائز متعددة في كافـة المجـاالت الثقافيـة والرياضـية،      

 .ودورات األمان على الطرق
مكتبة مزودة بالكتب القيمة والحديثة العلمية واألدبيـة لكافـة المراحـل             المدرسة وفي

الجامعة، ويطمح القائمون على هذه المدرسة بتطويرها نحو األفضـل،          التعليمية وحتى   
 .كما تحتوي على مختبر يضم أحدث األجهزة العلمية

ويضم مختبر الحاسوب في المدرسة ستة عشر جهازاً للتعليم ضمن المنهاج المقـرر،             
ر حصل عدد كبيقد وتهتم المدرسة بتحفيظ القرآن الكريم خالل الدورات التي تنظمها، و       

 على مستوى المحافظة وفلسـطين      من طالبها على جوائز تقديرية من خالل المسابقات       
 .كافة 

وشراء أجهـزة   . إعادة تجهيز المختبرات والمكتبات   ن في المدرسة إلى     وويطمح القائم 
 .حاسوب كافية الحتياجات الطلبة

 : أما عن أعداد خريجي المدرسة منذ سنة تأسيسها فيبينها الجدول التالي
 

 العام الدراسي عدد الخريجين من الفرع العلمي دد الخريجين من الفرع األدبيع

18 == 70-71 
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18 == 71- 72 

20 == 72 -73 

5 == 73-74 

8 == 74 -75 

14 == 75 – 76 

22 == 76 -77 

13 == 77 – 78 

24 == 78 -79 

22 == 79 - 80 

11 == 80 - 81 

12 10 81 - 82 

17 11 82 - 83 

14 19 83 - 84 

17 31 84 - 85 

23 17 85 - 86 

21 19 86 - 87 

29 22 87 - 88 

19 15 88 - 89 

30 24 89 - 90 

26 19 90 - 91 

35 27 91 – 92 

21 36 92 – 93 

21 29 93 - 94 

15  94 - 95 

25 25 95 - 96 

30 28 96 - 97 

18 31 97 - 98 

30 20 98 - 99 

33 25 99 - 2000 
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29 33 2000 – 2001 

28 28 2001 – 2002 

30 29 2002 – 2003 

28 33 2003 – 2004 

33 29 2004 – 2005 

36 41 2005 – 2006 

 
 
 :م2006 حتى عام 1968نذ سنة فم

 601عدد خريجي الفرع العلمي بلغ 
 )1()1(796 عدد خريجي الفرع األدبيو

                                                
ـ 1421 –1420(الخليل، فلسطين،   ) ة الخيرية اإلسالمية  الجمعي(مجلة   - م، مطبعـة األمـل،     2000)/هـ

 .القدس
 .م4/12/2006لقاء مع مدير المدرسة بتاريخ  -
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 : المدرسة الشرعية للبنات -2
 39أما عدد موظفاتهـا فيبلـغ       ،   طالبة 680يبلغ عدد طالباتها    م، و 1983تأسست عام   

 اًصـف 22  من الصف األول األساسي حتى الصف الثاني عشر          موظفه، وعدد صفوفها  
 .  أفواج6وقد تخرج منها 

وتدرس في هذه المدرسة معلمات مؤهالت من حملة البكالوريوس والماجستير وتضـم            
وية بفرعها العلمي واألدبي مضافاً إليها المنهـاج        هذه المدرسة المرحلة األساسية والثان    

 .الشرعي، وتدرس المناهج المقررة في التربية والتعليم مضافاً إليها المنهاج الشرعي
وهذه المدرسة هي إحدى مؤسسات الجمعية الخيرية اإلسالمية، وما ينطبـق علـى               

األهداف، والمشاكل،  المدرسة الشرعية للبنين ينطبق عليها من حيث المناهج المقررة و         
 .وإلى غير ذلك... والطموحات، والعقبات، والتوصيات 

 وتقوم هذه المدرسة بنشاطات متعددة من نشاطات ثقافية ومسابقات، احتفاالت، مجالت           
وكذلك بنشاطات اجتماعية مثل الرحالت، إقامة المخيمـات        . الحائط، دورات تطويريه  

جوائز متعـددة فـي المجـاالت الثقافيـة         وقد حصلت المدرسة على     .الصيفية السنوية 
 .واالجتماعية والرياضية

 ويبلغ عدد الكتب فيهـا حـوال        ،   بالكتب القيمة والحديثة    تضم المدرسة مكتبة مزودة   
كما يوجد فيها ، وفيها مختبر علمي يضم األجهزة الحديثة إلجراء التجارب    كتاب،  6000

 .م فن الخياطة، وتنسيق الزهورويوجد فيها قسم خاص لتعلي، مركز للتدبير المنزلي
دد من الطالبات على وقد حصلت ع. و يوجد فيها مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده       

 . من خالل المسابقات على مستوى المحافظة وفلسطينجوائز تقديرية
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على االهتمام البارز من أهل الخير في مدينة الخليل                

فيجب على المسؤولين أن يعملـوا      ،  شرعي إضافة إلى االهتمام برعاية األيتام     بالتعليم ال 
وإنشاء مزيد من المدارس الشرعية في كل قرية أو         ،  على تدعيم هذه المدارس ودعمها    

 ).حي
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 .ة لرعاية األيتامدورا اإلسالميمدرسة الصديق الخيرية األساسية التابعة لجمعية  -3 
  .في ذات العامفيها  م،وتم البدء بالعمل1995تأسست هذه المدرسة عام 

موظفاً، إداريين ومعلمين وموظفين، وجميعهم حاصلين علـى  ) 19(يدير هذه المؤسسة    
 ) دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير(الشهادات الجامعية 

 وتتكون هذه المدرسة من عشرة صفوف دراسية من الصف األول وحتـى الصـف              
 .  طالبا375ً: م2005 عدد طالبها في عام العاشر األساسي، وبلغ

ومصادر التمويل لهذه المؤسسة يكون من األقساط المدرسية للطالب غير األيتام، ثـم             
التبرعات والهبات من أهل الخير في الداخل والخارج، ويتم ذلـك بإشـراف الجهـة               

 .جمعية دورا اإلسالمية لرعاية األيتام:  عن هذه المدرسة وهيالمسئولة
 
كونهـا   حق التالميذ األيتام الراغبين بالدراسة في هذه المؤسسة دون أيـة شـروط            يلت

 . مدرسة أسست لتقديم الخدمة التعليمية المجانية للفئة اليتيمة من التالميذ الذكور
أما التالميذ غير األيتام فإنهم يخضعون لمقابلة شفوية، وامتحان تحريري، يشـترط            _ 

مـن الصـف األول     (هم في أي من صـفوف المدرسـة         عليهم تجاوزهما بنجاح لقبول   
 ). األساسي وحتى العاشر األساسي

  -: أما األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها من خالل العمل في هذه المدرسة فهي 
 .تقديم الرعاية التربوية والتعليمية المجانية لألطفال األيتام -
النا، لتخريج جيل متميز    أطفتأصيل القيم األخالقية والسلوكية الفاضلة في نفوس         -

 .ومستواه األكاديمي، في أخالقه
 . تحقيق التكافل االجتماعي وغرس األمل في نفوس أغنياء وفقراء المجتمع -

 
 :وتحقيق هذه األهداف يتم

ومن خالل إثراء المناهج المقررة، وإضافة      . من خالل توفير طاقم مؤهل من المعلمين      
 .مباحث ثقافية للصفوف المختلفة
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ا بالنسبة للمنهاج المقرر في هذه المدرسة فهو منهاج وزارة التربية والتعليم العـالي              أم
الفلسطينية المعمول به في المدارس الفلسطينية الحكومية، مضافا إليها منهـاج الثقافـة             

 .اإلسالمية لكل الصفوف
وقد قام على وضع المنهاج الذي يدرس في هذه المدرسـة وزارة التربيـة والتعلـيم                

فلسطينية، باإلضافة إلى الهيئة اإلدارية لجمعية دورا اإلسالمية لرعاية األيتام المشرفة           ال
 .على إدارة المدرسة

ويتم تحقيق جزء كبير من األهداف التي وضعت من خالل تلك المناهج، ويبقى البـاب            
 .مفتوحا لمعلمي المباحث المختلفة من أجل إثراء تلك المناهج

ختلفة والعملية خصوصاً بوساطة مختبر الحاسوب المعد بأجهزة ويتم تطبيق الدروس الم
كمبيوتر حديثة وطابعة وماسح ضوئي وجهاز عرض، وكذلك مختبـر العلـوم الـذي              
يحوي العديد من األجهزة واألدوات المخبرية، ومكتبة المدرسة التي تضم مئات الكتب            

منذ بداية تأسيسـها    وقد تخرج من هذه المدرسة      . والقصص، وهي بحاجة لتطوير دائم    
  )1(. طالبا75ًم فوجين فقط بعدد 2007وحتى العام 

 

                                                
 . نشرة صادرة عن جمعية دورا اإلسالمية لرعاية األيتام -
 . م 2007نيسان 4 -هـ 1428 ربيع األول 16 لقاء مع نائب وسكرتير المدرسة في -
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 دور ومراكز تحفيظ القرآن 
فمن اتجه  ،  نبه الرسول صلّى اهللا عليه وسلم أن في القرآن الكريم خيري الدنيا واآلخرة            

 فالذي يصبر على تعلم القرآن الكريم، فقد فاز بالخيرية، إلى كتاب اهللا في الحفظ والتفقه   
، بل من الفـائزين ،  ال يعدمن الخاسرين  ،  وتعليمه وتحفيظه ويضحي بوقته من أجل ذلك      

 .ألن حفظ القرآن وتعلمة هو كل الثروة وكل الخير الباقي في الدنيا واآلخرة 
بنيل هذا الشرف وهـذه     ،  وقد أسهمت مراكز تحفيظ القرآن في مدينتي الخليل ونابلس        

التحديات التي تواجه القائمين عليها، فجـزاهم       الخيرية بالرغم من كل الصعوبات وكل       
 . اهللا عن أمة اإلسالم خير الجزاء 

 دور ومراكز تحفيظ القرآن في مدينة الخليل: المبحث الثالث                 
 

عدد مراكز التحفيظ ودور القرآن في مدينة الخليل وبعض المناطق التابعـة لهـا              يبلغ  
، نوبا، خاراس، بيت أوال، العروب، السـعير، تفـوح،          بني نعيم، ترقوميا  : (إداريا مثل 

 مركزاً منتشرة في المـدن والقـرى، والمركـز          130،  )حلحول، الشيوخ، بيت كاحل   
 .هو مسجد الشيخ علي البكاءلها  الرئيسي

 .يوجد دار الفقه اإلسالمي التابعة لمسجد علي البكّاء ومدة الدراسة فيها سنتان
 .مدورات في تفسير القرآن الكري -
 )1(.دورات سيرة نبوية -

 :مراكز تحفيظ وتجويد القرآن الكريم التابعة للجمعية الخيرية اإلسالمية
 13 بلـغ    2000م، وعدد المراكز حتى عـام       1986تم افتتاح أول مركز للذكور عام       

 مشرف، أما عدد الطـالب   13 في مدينة الخليل، وعدد المشرفين عليها        ةً موزع اًمركز
 ويتراوح مستوى حفظ القرآن الكريم ما بين جزء واحد حتى اًالب ط277المشاركين فهو 

 . جزءا20

                                                
. م دور القرآن والتحفيظ في الخليل التابع لوزارة األوقاف والشؤون الدينية هو بسـام الحربـاوي       رئيس قس --

 .  21/1/2007حيث تم اللقاء معه بتاريخ  
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 موزعه  اً مركز 100 ويبلغ عدد المراكز حتى      1984وتم افتتاح أول مركز لإلناث عام       
أما عدد الطالبات المشـاركات   ،  رفة مش 72في محافظة الخليل، وعدد المشرفات عليها       

  .)1( طالبه1950فهو 
 

 :في منطقة دورا آنعدد مراكز حفظ القر
 .مركزا24ً: اإلناث
 . مركزا22ً: الذكور

 .  مركزا46ًالمجموع 
 .طالب وطالبة) 862(عدد الطالب والطالبات في جميع المراكز 

 ) 46( عدد المركزات والمركزين 
 .يوجد مشرف ومشرفة لدور القرآن الكريم

 . )2( خريجات حافظات لكتاب اهللا8يوجد 

                                                
 س.م.  مجلة الجمعية الخيرية اإلسالمية ---

 م 28/1/2007اريخ  لقاء مع مركّز هذه المراكز  بت----
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 )نابلس(الشريعة في جامعة النجاح الوطنية كلية : المبحث الرابع
  

تخرج منها خيرة ، بل في فلسطين كلّها، جامعة النجاح منارة علم بارزة في مدينة نابلس      
تشـرفت فلسـطين    ،  وتخرجت منها نساء فاضـالت    ،  رجال الدعوة والفكر اإلسالمي   

 . بدورهن في تربية أبناء وبنات فلسطين 
،  كقسم مساعد في جامعة النجاح الوطنيـة       1/11/1977في   ولد قسم التربية اإلسالمية   

مساق الثقافة اإلسـالمية، والنظـام اإلسـالمي ضـمن          : يقدم مساقات مساعدة، مثل   و
متطلبات الجامعة، ومساق مصطلح الحديث، ومساق مناهج المفسرين، لطلبة قسم اللغة           

 .العربية
والقاضي بتحويل ) 163( رقم  صدر قرار مجلس األمناء في جلسة      30/10/1980وفي  

قسـم  (قسم الدراسات اإلسالمية إلى قسم أكاديمي يمنح درجة البكالوريوس تحت اسـم      
 .كأحد أقسام كلية اآلداب) الدراسات اإلسالمية

 باشـر   1985وبدأت رحلة قسم الدراسات اإلسالمية بالتطور عاماً بعد عام، ففي سنة            
 فـي الفقـه     - الماجسـتير    -لعليا  قسم الدراسات اإلسالمية بطرح برنامج الدراسات ا      

إذ  وطالبـة،  ج تسعة عشر طالباً   وبلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بهذا البرنام      ،  والتشريع
اضطلع القسم بأمانة نشر العلم الشرعي من خالل عرضه لإلسالم عقيـدةً وشـريعة،              

 .وتخريجه لألفواج تلو األفواج التي تحمل رسالة اإلسالم
 قسم الدراسات اإلسالمية إلى كلية شـريعة، وتقـدم كليـة             تم تحويل  1991وفي عام   

الشريعة برامج أكاديمية تؤدي إلى منح درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصين    
 :هما

 :وشروط التخصص. قسم الفقه والتشريع: األول
 :أن يدرس الطالب المساقات اآلتية

 .فأعلى%) 70(ة أصول فقه؛ ويحصل فيها على عالم، مدخل فقهي، فقه عبادات
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 :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الفقه والتشريع
على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في الفقه والتشـريع             

ساعة معتمدة، وتشمل مساقات الجامعة اإلجباريـة واالختياريـة،         ) 138(إتمام دراسة   
سم اإلجبارية واالختياريـة، المتطلبـات      مساقات متطلبات الكلية، مساقات متطلبات الق     

 .الحرة
 

 :وشروط التخصص. قسم أصول الدين: والثاني
 :أن يدرس الطالب المساقات اآلتية

%) 70(علوم القرآن الكريم، علوم الحديث الشريف، عقيدة؛ ويحصل فيها الطالب على          
  .فأعلى

 :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم أصول الدين 
بة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في أصـول الـدين            على جميع الطل  

ساعة معتمدة، وتشمل مساقات الجامعة اإلجباريـة واالختياريـة،         ) 138(إتمام دراسة   
ومساقات متطلبات الكلية، ومساقات متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، المتطلبـات          

 .الحرة
 

 جامعة النجاح الوطنية في العام األول مـن         ويدرس الطالب الملتحق بكلية الشريعة في     
 .ساعة) 23(التحاقه بالكلية المساقات العامة التي تطرحها الكلية وعددها 

م تم افتتاح القسم الثالث في كلية الشريعة وهو قسم الشريعة والمصارف            2006في عام   
 :وشروط التخصص. اإلسالمية

االقتصادي في اإلسالم، أصول الفقه،    مبادئ النظام   : أن يدرس الطالب المساقات اآلتية    
 .االقتصاد الجزئي، مبادئ المحاسبة 
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 :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية
على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجـة البكـالوريوس فـي الشـريعة               

 الجامعة اإلجباريـة    ساعة معتمدة، وتشمل مساقات   ) 138(والمصارف اإلسالمية إتمام    
 .واالختيارية، ومساقات متطلبات الكلية، مساقات متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية

للكلية طموحات أخرى في فتح أقسام جديدة تساهم في نشر اإلسالم وبنـاء المجتمـع               
 .الفلسطيني ورفده بالكفاءات المطلوبة

  
 :األهداف العامة

ة اإلسالمية لتغطية حاجة مجتمعنا الفلسـطيني       ين في فروع الشريع   تصخإعداد الم  -
 .ومؤسساته التعليمية والوعظية

 .بعث وإحياء التراث اإلسالمي والحضاري وربطه بالحاضر -
المساهمة في إرساء قواعد النهضـة للمجتمـع الفلسـطيني بخاصـة والعربـي           -

 .واإلسالمي بعامة
  

 :األهداف الخاصة
لدعوة إلى اهللا سبحانه وسد حاجة المجتمع من      إعداد الدعاة والفقهاء الذين يتولون ا      -

 .الفقهاء المسلمين
تغطية حاجة التربية والتعليم من حملة درجة البكالوريوس والماجستير من أجـل             -

 .إعداد جيل تربوي متميز
الوفاء بحاجة المؤسسات الشرعية في مجتمعنا كاألوقـاف والقضـاء الشـرعي             -

 .والمحاكم الشرعية

 . نافعة وشاملة ومميزة لدى الطالب تكوين ثقافة إسالمية -
وترجمتها إلى واقع   ،  إكساب طلبة العلم الشرعي كافة قيم وأخالق وآداب اإلسالم         -

 .سلوكي
وقدرة على التفكير السليم وفق منهجية علميـة        ،  تخريج طلبة لديهم ملكة شرعية     -

والقـدرة علـى   ،  يستطيع الطالب من خاللها استنباط األحكام الشـرعية       ،  شرعية
 . وار واإلقناع الح
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 :رؤساء أقسام كلية الشريعة في الجامعة
 .عبد المنعم أبو قاهوق :م الشريعة والمصارف اإلسالميةقس

 . حسين النقيب :قسم أصول الدين
 . جمال حشاش :قسم الفقه والتشريع

 
ويمنح الطالب درجة الماجستير في الشريعة، تخصص الفقه والتشـريع أو تخصـص             

 : تم المتطلبات التاليةأصول دين، بعد أن ي

 . دراسة المساقات االستدراكية التي يحددها القسم. أ

 % 75 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي ال يقل عن 39دراسة . ب

  :لدراسة الماجستير وشروط االلتحاق

أن يكون الطالب حاصالً على درجة البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنيـة         .1
 .على األقل ) جيد( النجاح الوطنية بتقدير أو من جامعة تعترف بها جامعة

أن يكون تخصص الطالب في درجة البكالوريوس في موضوع يؤهله للدراسة فـي     .2
التخصص الذي يرغب االلتحاق به في برنامج الماجستير وفقاً للخطة الدراسية لـذلك             

 )1(.التخصص

                                                
 دليل جامعة النجاح الوطنية -

 م 12/11/2006بتاريخ ) رئيس قسم أصول الدين ( كتور حسين النقيب لقاء مع الد -

- http://www.najah.edu/index.php?page=351&lang=ar 
- http://www.najah.edu/index.php?page=128 
جميـع البيانـات المحوسـبة فـي        ،  جامعة النجاح، كلية الشريعة   ،  وزارة التعليم العالي  ،  دليل الجامعات  -

  . م1994رة التعليم العالي يبدأ من الجامعة، وفي وزا

http://www.najah.edu/index.php?page=351&lang=ar
http://www.najah.edu/index.php?page=128
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 مدارس العلم الشرعي في مدينة نابلس: المبحث الخامس
 
 :سة اإلسالمية للذكور المدر -1

م، والقائم علـى    2004العمل فيها بالفعل عام      وبدأم،  2001تأسست هذه المدرسة عام     
ـ          اء جمعيـة التضـامن     هذه المدرسة من أساتذة ومهندسين ومشايخ جميعهم من أعض

تمولها، ويشترط فيمن يود االلتحاق بهذه المدرسة أن يكون متميـزاً فـي              الخيرية التي 
 حيث أن من أهداف المدرسة تخريج الطالب المتميز سلوكاً ودراسـةً            تحصيله العلمي، 

 .وحفظاً للقرآن الكريم
ون وتعطى للطالب مـواد     داف يعمل في المدرسة أساتذة مختص     ولكي تتحقق هذه األه   

 .دراسية إضافية، إضافةً إلى االهتمام باألنشطة الالمنهجية
في هذه المدرسة فهي مناهج التربيـة       أما بالنسبة للمناهج المقررة في مراحل التدريس        

ـ          ائمون علـى هـذه   والتعليم مضافاً إليها المناهج اإلضافية الشرعية التي يختارهـا الق
 . فيهاالمؤسسة واإلداريون

وبعد المدارسة وجد أن هذه المناهج تفي بتحقيق األهداف المرجوة منها كما تتوافر بين              
 . وغيرها سوب وقاعة أنشطةه جداً من قاعة حاأيدي الطالب إمكانيات جيد

وحتى يستكمل الطالب دراسته في هذه المدرسة، ال بد أن ينهي سبع سنوات دراسـية               
 التي يحفظهـا    يحصل بعدها على شهادة اإلعدادية إضافةً إلى شهادة باألجزاء القرآنية         

ويمكن للطالب أن يكمل دراسته الثانوية في مدرسه أخرى أو          . كل حسب جده واجتهادة   
 .مل مساعداً في دورات القرآن الكريمأن يع

 كل  بإعفاء الطالب األول من   وحتى يتحقق الهدف من المنافسة واالجتهاد تقوم المدرسة         
 . صف من القسط الدراسي

 اً طالب 200،   م 2007وبلغ عدد الخريجين في هذه المدرسة من بداية تأسيسها إلى عام            
. 
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 ثيرة في المدرسة منها توفير مكتبة     ت ك ويطمح القائمون على هذه المدرسة لعمل تحسينا      
ة ومتفرغة لدراسة   جنه مختص وتوسيع األبنية والغرف الدراسية، كما يطمحون إليجاد ل       

 )1(.طرق تدعيم المدرسة
 

                                                
أجاب عن األسئلة المطروحة سكرتير المدرسة  السيد عامر جـود اهللا ؛ حيـث تـم اللقـاء معـه بتـاريخ             

 م 3/3/2007
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 : مدرسة أكاديمية القرآن الكريم األساسية التابعة للجنة الزكاة -2
 

ا وعلى تمويلهـا لجنـة      ويقيم عليه ،   م 2005يعود تاريخ إنشاء هذه المؤسسة إلى عام        
حيث تهدف هذه ،قياً  لُ بها أن يكون متميزاً دراسياً وخُ      د اإللتحاق ويشترط لمن يو  ،  الزكاة

المدرسة إلخراج جيل قرآني في علمه وأخالقه من خالل االهتمام بإضـافة حصـص              
وتضع ، يم وتدرس في هذه المدرسة مناهج وزارة التربية والتعل،القرآن الكريم والتفسير

 الدراسـة فـي هـذه       حيث تستغرق مـدة   ،ة من األردن    صتخناهج المرافقة لجنه م   الم
وشهادة في حفظ   ،  يحصل بعدها الطالب على شهادة الثانوية العامة       ، سنة 11المؤسسة  

 المختبرات  : مثل ،ويطمح القائمون في المدرسة إلى إيجاد عدة تحسينات       ،  القرآن الكريم 
لى ضرورة إيجاد مكتبه ومـن أجـل تحفيـز          إضافةً إ ،  ومختبرات الحاسوب ،  العلمية

العاملين لتحسين وضعهم ورفع مراتبهم تعمد مديرية التربية والتعليم إلى طرح دورات            
كيفيـة  ) (أسـاليب التـدريس   ) (مواصـفات المعلـم النـاجح     ) (التقويم والقياس (مثل  

 )1().التخطيط
 

                                                
 .م  2007/ 5/4أجاب عن األسئلة المطروحة سكرتير المدرسة السيد ماهر صالح بتاريخ )1(
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 :المدرسة اإلسالمية الثانوية -3
ي من خالل رجال يحملون الشهادات المختلفـة مـن          شكل جماع تدار هذه المؤسسة ب    

 )وهم متطوعون (الهندسة والمحاسبة والشريعة واإلدارة والكليات العلمية 
لكن منذ الحصار المفروض على شعبنا      ؛  وأصل تمويلها من الخارج وقليل من الداخل        

 .أصبح التمويل الخارجي معدوما والمعتمد الكامل على الداخل
بالقسم الشرعي وهو الذي يتم فيـه تـدريس     (اخل المدرسة يسمى    وهناك قسم خاص د   

أن يحمل معـدال عاليـا فـي        ،  ، ويشترط في من يلتزم به     ....)القرآن والفقه والحديث  
 .الشهادة المدرسية، ثم األخالق العالية، والذكاء والنباهة

 ضـمن المشـروع الشـرعي       الطلبة الذين يدرسون   المدرسة إعداد  وأهم أهداف هذه    
 . يلتحقون بكلية الشريعة في جامعة النجاحصبحوا دعاةلي

مـن أهـل الشـريعة،      ه األهداف من خالل فرز فريق مختص        ويتم العمل لتحقيق هذ   
 . ووضع الخطط المنهجية باإلضافة إلى المناهج الواضحة

هو منهج كانت قد وضعته وزارة األوقاف والشـؤون         في هذه المدرسة     والمنهج المتبع 
.  سنة، مع إعداد وريقات جديدة تنـاقش الفقـه العصـري         15ا يزيد عن    الدينية منذ م  

 . وحاليا تفي هذه المناهج في تحقيق األهداف المرجوة التي وضعت لها
 .كامل اإلمكانيات من غرف صفية وأنشطة ويتوفر في المدرسة

الدراسة بهذه المدرسة من الصف السابع، إلى الصف العاشر، ثم بعد ذلك            الطالب   يبدأ
وال توجد درجة علمية يحصل عليهـا       ). أربع سنوات .(لتحق الطالب بالدراسة الثانوية   ي

 .الطالب إذ أنه ما زال بحاجة إلى إكمال دراسته الثانوية في مدرسة أخرى
م ما يزيد عن مائـة  2007وقد تخرج من هذه المدرسة منذ بداية تأسيسها وحتى العام         

 . طالب
األساسـية  . ة أن يتم حصول التناغم بين الفـرعين         القائمون على هذه المؤسس    ويطمح

والثانوية، كما يطمحون أن يكون هناك تناغم بين المدرسة وبين كليـة الشـريعة فـي               
د درسها في المدرسة، على مـدار     ث يعفى الطالب من عدة ساعات كان ق       بحي،  الجامعة

 .أربع سنوات
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ع رسوم دراسته والمقدر     الطالب من دف   دريس الطالب بشكل مجاني، حيث يعفى      ويتم ت 
 ألف دينار على مدار     18 دينار فما فوق، وعليه يكون قد أعطي الطالب مبلغ           450ب  

وهذا التحفيـز يعطـى     .  دينار سنوياً  450أربع سنوات عدا رسوم التسجيل والمقدر ب      
 )1(.جيعهم على االلتحاق بهذه المؤسسةللطالب لتش

  

                                                
/ 5/ 16مدرسة  السيد محمد راغب ؛ حيث تم اللقاء معـه        أجاب عن األسئلة المطروحة نائب وسكرتير ال       -

 .  م 2007
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 آن في مدينة نابلسمراكز تعليم وتحفيظ القر: المبحث السادس
 
 : الهيئة الخيرية لمديرية أوقاف نابلس-1
 

 من خالل المدرس الشيخ محمد ملحس حيث تمت         1950تم تأسيس هذه المؤسسة سنة      
، )عفويـة (الفكرة من إرسال مديرية األوقاف أئمة مساجدها، ومن هنا كانت االنطالقة            

  .م، تم بدء العمل بشكل ممنهج وأكاديمي1962أما سنة 

والقائم على هذه المؤسسة هو رئيس القسم السيد حسن الهاللي والحاصل على شـهادة    
شـريعة   وجدي محمود الحاصل على ماجسـتير  – اآلن   –ماجستير شريعة، ومساعده    

 .والواعظة سمر غزال والتي تعمل في قسم تعليم القرآن ،أيضاً
ى مساعدة الهيئة بشكل    تعليم القرآن الكريم ،حيث عملوا عل      وا عشق وهناك معلمون .... 

 )نور الدين دروزة، تيسر جبر ،جواد جمار، وغيرهم(تطوعي ومنهم 
 أما التمويل لهذه المؤسسة فهو من قبل الوزارة، لكن هذا ال يمثل إال الجزء البسـيط،                

 .أهل الخير فهو من خالل التبرعات من وما تبقى
تع باألخالق العالية وااللتزام    ويشترط فيمن يود االلتحاق للعمل في هذه المؤسسة أن يتم         

 .بالحد األدنى من آداب القرآن وتعلمه
هذا بالنسبة للتجويد، أمـا بالنسـبة       ،  السابع فما فوق    الصف أما بالنسبة للعمر فهو من    

 .لاللتحاق لحفظ القرآن يبدأ من الصف الثالث
ويـد   وتسعى المؤسسة إلى المساهمة في إنشاء جيل يحفظ كتاب اهللا ونشر علـم التج             

وتعلمه، والمساهمة في األنشطة الثقافية، ورفع مستوى أداء دور التجويد الكريم وعمل            
والمشاركة فـي دورات عالميـة ومشـروع        ،  ورعاية مسابقات محلية  ،  دورات تثقيفية 

 .تطوير أئمة المساجد
أولهما منهج يتم فيه حفظ القرآن الكريم       : أما بالنسبة للمناهج المقررة فهي على دربين       

 من خطط محددة ض
منهج ترتيل القرآن والمعتمد كليا على كتاب التجويد لصـاحبه محمـد سـيد              : ثانيهما  
. والقائمون على وضع هذا المنهاج هو قسم القرآن مع الهيئة الخيرية اإلسالمية           . ملحس
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وتفي هذه المناهج باألهداف المرسومة في هذه المرحلة، ولكن في المرحلـة القادمـة              
 . لالرتقاءتطمح المؤسسة 

فيها عمليا لمدة    وحتى يكتمل الطالب دراسته بالنسبة لمادة التجويد فالغالب األعم يحتاج         
 .بمعدل حصتين أسبوعياً سنتين

مسابقة األقصى والتي تقام سنويا     :  وحفظا مثل  -وهناك عدة مسابقات على كل النواحي     
 . والمسابقة التي يتنافس فيها الطالب للحصول على العمرة-

ى يتمكن الطالب من حفظ القرآن كامالً حسب أحكام التجويد؛ يحتاج إلـى عشـر               وحت
 .وتجويد القرآن على رواية حفص ليحصل بعدها على شهادة حفظ. سنوات على األقل

 
 300وعدد الخريجين من هذه المؤسسة غير محصور بالضبط لكن الغالب األعم سنويا          

 قبـل    ومالحظة أن هذا العـدد كـان       طالب وطالبة، مع مالحظة الزيادة في كل عام،       
ذهبون لتقديم االمتحان مـن     ن بعض الطالب من القرى ي     االنتفاضة أكثر بكثير، حيث إ    

ويستطيع الطالب بعـد أن ينهـي دورات التجويـد           مدن غير نابلس لصعوبة دخولها،    
أما طالب  ،   لوجه اهللا  مدرساً لعلم التجويد وغالباً حسبة    ويحصل على الشهادة أن يصبح      

يمكن أن يصبح موظفاً فـي      فتحفيظ فإن أنهى حفظ القرآن كامالً وحصل على إجازة          ال
 .دائرة األوقاف كإمام أو غير ذلك

 . إلى إيجاد مجمع هائل يضم تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ويطمح القائمون
ويهتم القائمون بتوفير الدورات التي ترفع من مستوى العاملين في المؤسسة وخاصـة             

لتي تعين المحفّظ أو المدرس لعلم التجويد لتطوير نفسه فـي تعلـيم القـرآن وعلـم                 ا
 .القراءات

 .أما بالنسبة للمنح فهناك مبلغ بسيط عبارة عن إكرامية لكل من المدرس والطالب
وأهم التوصيات التي يأمل القائمون تحقيقها فهو إرسال بعض مدرسي علم التجويد إلى             

صلى – متصل إلى الرسول      للحصول على سند   - السعودية    كدولة مصر أو   -الخارج  
 )1(. القرآن في حفظ–اهللا عليه وسلم 

 
                                                

 . م6/2007/ 12 لقاء مع أحد أعضاء الهيئة الخيرية اإلسالمية األستاذ تيسير جبر، بتاريخ -
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 : جمعية اقرأ-2
وتسعى للنهوض بمستوى حفظة     هي جمعية تعنى بكتاب اهللا تعلما وقراءةً وحفظاً ولغةً،        

ن لناس بعامـة بـالقرآ    القرآن الكريم ومتعلميه علمياً وأخالقياً وتهدف إلى تعميق فهم ا         
 . صلتهم بكتاب اهللالكريم وتجديد

ه م، ويقـوم علـى هـذ      2004م وتم بدء العمل فيها عام       2003عام    الجمعية  تأسست
 لكتاب اهللا تعالى وعلى رأسهم السيد زهير لباده، ويمول الجمعية ثلة من الدعاة والحفظة  

ر المدينـة   تجا هللا تعالى، وكذلك  الجمعية أهل الخير وأصحاب اليد العليا، ومحبو كتاب ا        
 . _ نابلس _ 

 :أهداف الجمعية تكمن فيما يلي
خيـركم مـن تعلـم    "تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى اهللا عليه وسلم          .1

 ".القرآن وعلمه
 العمل على نشر وتحفيظ كتاب اهللا وتالوته وتجويده بين أبناء المسلمين؟ .2

بأيـديهم ومعـاملتهم   تشجيع أبناء المسلمين على تالوة كتاب اهللا وحفظه واألخذ          .3
 .ومعاونتهم

 .التذكير بمنزلة القرآن الكريم العلية ومرتبته السنية .4
 .غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة .5
ربط المسلم بكتاب اهللا تعالى علما وعمال إذ هو مصدر عزه الحقيقي وتمكينـه               .6

 .في األرض
 .قرآن الكريمتخريج مجموعة من القراء المؤهلين إلمامة المساجد وتدريس ال .7
إتاحة الفرصة لذوى الثراء وأهل الخير والمحسنين باإلنفاق والبذل من أموالهم            .8

 .- ميدان خدمة كتاب اهللا وتعليمه -في خير ميدان 
 .التعاون البنّاء مع مدارس المحافظة لرفع مستوى الطالب .9

ـ             .10 ق نشر علوم القرآن الكريم من علم التفسير والقراءات والتجويد وفتح هذا األف
لطالب العلم خاصة والجميع عامة؛ وذلك من خـالل عقـد الـدورات وورش              

 .العمل
 .تشجيع األبحاث والدراسات القرآنية ونشرها وتوزيعها حتى يطّلع الناس عليها  .11
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تعليم اللغة العربية وقواعدها ومحو الضعف المنتشر بين طالب العلـم خاصـة      .12
لى لغتنا العربية األصـلية     والناس عامة، والوقوف في وجه الحملة التي تشن ع        

وذلك من خالل عقد الدورات وورش العمل وإقامة الندوات والمحاضرات والتي 
 .تعنى بتلك األمور

 .ة وإنشاء جيل واعي ومثقفتشجيع المطالعة والقراء .13
 

من الصف الثالث والرابع    –هم من البراعم     عم من الملتحقين بهذه المؤسسة    والغالب األ 
وأن يكون من أحد .  من الصف السابع حتى الثاني عشر–ألشبال السادس واو والخامس

 .هذه المراحل، ويشترط للملتحق أن يتصف بالخُلق واألدب، والسلوك الحسن
 

 : ويعتقد القائمون على هذه الجمعية أن مبررات وجودها يكمن في
 .قعارض الوريد يتمسك بكتاب ربه ويطبقه على أحاجة المجتمع لجيل قرآني ف -1
 .ألمية المتعلقة باللغة العربيةمحو ا -2
 . حاجة المجتمع للقرآن والمطالعة -3
 .تعميق الخلق القرآني في نفس المتعلم لكتاب اهللا -4
 .عدم وجود جمعية أخرى بنفس األهداف -5

 
 : ولتحقيق ذلك عملت الجمعية على

 .توفير مكان مناسب لتعليم اللغة العربية وقواعدها وتعليم القرآن الكريم وعلومه .1
 . مستقلة من ذوي الكفاية واالختصاص المهني إلدارة هذه الجمعيةل هيئةتشكي .2
 .إعداد كادر مهني للتدريس والتحفيظ ،من الدعاة والحفظة، لكتاب اهللا تعالى .3

ثم تطرح األهداف بـالتنظيم     ،  يتم العمل في هذه الجمعية بالطريقة الجماعية الشورية        
  – الحافظ – المخاطب الممنهج والمبرمج على أرض الواقع بما يناسب

علـم  :  ويقيم على المناهج المقررة للطلبة الحفظة ثلة من أهل االختصاص في كل من            
 .الشريعة، والتجويد، والدعوة، واإلدارة
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وهناك خطط تنظم عملية الحفظ والمراجعة، وفي نفس الوقت هنـاك مـنهج تربـوي               
 .أخالقي، ثم بعد ذلك تكون األنشطة الصيفية المختلفة

دة المقررة تقريباً تستغرق من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنه، ألن المعتمـد              والم
أساساً هو التوازن ما بين الحفظ والتربية، بعدها يحصل الطالب على درجات متعـددة              
كشهادة لحفظ عدد من األجزاء ثم في النهاية يعطى شهادة اإلجازة لحفـظ كتـاب اهللا                

 .كامالً
ظ فيهـا   لدراسة القدرة على إعطاء دورات تحفيظ، يحفّ      وتصبح لدى الطالب بعد إنهاء ا     

 إمكانية الحصول على وظيفة إمام في المساجد بعد حصـوله  كما تصبح لديه. كتاب اهللا 
  )1(.على إجازة حفظ كتاب اهللا

                                                
 نشرة خاصة صادرة عن جمعية إقرأ)1(
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  :مراكز ملتقى اإليمان -2
 .1998 العمل فيها بالفعل في عام  وبدأ1992تأسست هذه المراكز عام 

ؤسسة لجنة مكونة من تسع أخوات من حملة الشـهادات الجامعيـة            وتقوم على هذه الم   
بكالوريوس فيزياء، بكالوريوس لغة انجليـزي، بكـالوريوس شـريعة،           : ومؤهالتهن

 بكالوريوس هندسة، بكالوريوس إدارة
 .ويمول هذه المراكز جمعية التضامن الخيرية؛ الن مراكز ملتقى اإليمان تابعة لها

 بعد أن حصلت على الترخيص كجمعية قائمـة         2006عام  إال أنها استقلت بذاتها     
بذاتها، وتمكنت الجمعية خالل السنوات الماضية من فتح مراكز تحفيظ في جميع أنحاء             

 .  قرية في المحافظة32مدينة نابلس وفي 

 .األخت حنين قطيفان التي تعمل مديرة للمركز: والمشرف الرئيسي عليها
وافرها فيمن يود االلتحاق بهذه المؤسسة فهي أن تكون     أما بالنسبة للشروط التي يجب ت     

 . عام17وأن ال يزيد عمرها عن ،  عام17- 8الفتاه من سن 
 :وتسعى هذه المؤسسات إلى تحقيق األهداف التالية

 .تنشئة وإعداد جيل من الفتيات الحافظات لكتاب اهللا تعالى : 1
 . المجتمع الفلسطينيالحفاظ على اإلرث الديني، ونشر مظاهر التدين في: 2
توفير األجواء الصحية لقضاء وقت الفراغ للفتيات من خالل النـوادي الصـيفية              -3

 .والرحالت الهادفة وتنمية شخصية الطالبة وقدراتها
 : ولتحقيق هذه األهداف

يتم فتح دورات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق محافظة نابلس ضـواحي     
دورات التحفيظ التابعة للمراكز؛ لتشمل أغلبيـة هـذه         وقرى ومخيمات، حيث انتشرت     

المناطق فهناك أكثر من واحد وسبعين مركز تحفيظ في محافظة نابلس تابعة لمراكـز              
ويوجد لكل جزء من أجزاء القرآن الكريم برنـامج حفـظ ومراجعـة،            . ملتقى اإليمان 

احد مـن دروس    وبرنامج للسيرة النبوية، وحفظ األحاديث األربعين النووية، ودرس و        
التجويد يوزع على كل لقاء، حيث أن لكل جزء كتاب معين تستخدمه المشـرفة فـي                

وكذلك تنظيم مسابقة في األحاديث النووية، ومسـابقة سـنوية           .مشروع دروس السيرة  
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والتي تتضمن مسـابقات    "  نحو جيل قرآني فريد    -أسبوع الملتقى الثقافي  "أخرى بعنوان   
كيز على تفسير القران الكريم وتثبيت المعلومات التي تتلقاها         قرآنية ودينية من اجل التر    

 .الطالبات في برنامج التحفيظ باإلضافة إلى مسابقات علمية وثقافية

ـ      : والقائمون على وضع هذا المنهاج     رفة علـى المراكـز     أخوات مـن اللجنـة المش
 .ات في الشريعةوالمختص

مرجوة ألنها ال تعتمد علـى الحفـظ        وهذه المناهج إن شاء اهللا تفي بتحقيق األهداف ال        
والمراجعة فقط، إذ أن البرنامج المعد في كل مرحلة يهدف إلـى االهتمـام بالجانـب                

 .التربوي أيضاً
 :واإلمكانيات المادية المتوفرة لتطبيق بعض دروس المنهاج

بقة فـي   تقوم لجنة المراكز بعمل مسابقة سنوية في حفظ أجزاء القرآن الكريم ومسا           : 1
 يتضمن مسـابقات    أسبوع الملتقى الثقافي والذي   : لك مسابقة ألحاديث النبوية وكذ  حفظ ا 

وتثبيت المعلومات الموجـودة    ،  جل التركيز على تفسير للقرآن الكريم     قرآنية دينية من أ   
، في البرنامج الذي يعطى لطالبات التحفيظ إضافة إلى المسـابقات العلميـة والثقافيـة             

 .  أخرىوتختلف مدة الحفظ من دورة إلى
هذه الدراسات  /فهناك دورات تحفيظ تنهي الطالبات منها حفظ القرآن في ثالث سنوات            

 . م2000ابتداء سنة ، جديدة نوعا ما
ابتدأت مـن   / وهناك دورات تحفيظ تنهي الطالبات منها حفظ القرآن في سبع سنوات            

 .2004سنة 
حيـث تركـز    / زئين  مفتوحة تنهي في السنة الواحدة جزء أو ج        وهناك دورات تحفيظ  

 .على التربية أكثر من الحفظ
من األجزاء   اًتختم هذه الطالبة عدد    ، على شهادة من قبل إدارة المراكز      وتحصل الطالبة 

 .متحان تتقدم بهفي كل إ
 في مجال تحفيظ القـرآن       ويمكن للطالب بعد تخرجه من إحدى هذه المراكز أن يعمل         

 .الكريم
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 :اكز بإيجاد بعض التحسينات مثلالمر ويطمح القائمون على هذه
 توفير مقر دائم وواسع خاص بمراكز ملتقى اإليمان، حيث أن المقر الذي تباشـر             -1 

به المراكز أعمالها هو عبارة عن شقه سكنية مستأجرة في عمارة سكنية وبعيدة نسـبيا              
وغير معروف لدى معظم المشرفات اللواتي يأتين من قرى محافظة       عن مركز المدينة،  

 .نابلس بالرغم من توفر المواصالت 
ـ        تعمل إدارة المراكز على عمل دورات تأهي       ن لية سنوية لمشرفات التحفـيظ ترفـع م

مستوى أدائهن، وكذلك هناك محاضرات تعقد في المجاالت التي تخص التحفيظ وكيفية            
أما بخصوص التحفيزات المادية فإن اإلمكانيات الماديـة        ،  التعامل مع طالبات التحفيظ   

تحول دون وجود ولو حتى راتب رمزي لهن باستثناء مشرفات الـدورات المكفولـة              
 دورة مكفولة،حيث الـدورات المنتسـبة       36وهذه عددها ال يتجاوز الـ      ،  )المدعومة(

 دورة تحفـيظ جـل مشـرفاتها يعملـن علـى سـبيل          216للمراكز يزيد عددها عن     
 )2()1(.التطوع

                                                
 م2007/ 7/ 15أجاب عن األسئلة المطروحة ؛مديرة المركزاألخت حنين قطيفان بتاريخ )1(

)2(http://www.nablus-city.net/htm/details.asp?ID=5674 

http://www.nablus-city.net/htm/details.asp?ID=5674
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 الفصل السادس
 ين مستوى تدريس العلوم الشرعية  الخاصة لتحساإلقتراحات

 ونتائج الدراسة

 معلم العلوم الشرعيةإقتراحات خاصة ل: المبحث األول

 طلبة العلم الشرعيإقتراحات خاصة ل: المبحث الثاني

 خاصة بمنهاج التعليم الشرعيإقتراحات :  المبحث الثالث

 عيلقائمين على مؤسسات التعليم الشرإقتراحات خاصة ل: حث الرابعالمب
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 الفصل السادس
 اإلقتراحات والنتائج 

عتبـاره الـذي    إ لإلسالم   رد اإلصالح كي ي   إلىدراسة الدين اإلسالمي في حاجه ماسه       
 وينفتح طريق الخير واسعاً أمام مـن   ، ويسمو بالمتعلم اليوم كما سما به باألمس       ،مضى

لتعلـيم  ، وبعد البحث والدراسـة المتعمقـة لموضـوع ا     يطبق شريعته فيحسن التطبيق   
فقد خَلُصت ، والتعليم الشرعي بمدينتي الخليل ونابلس بشكل خاص   ،  الشرعي بشكل عام  

الدراسة إلى اإلقتراحات والنتائج التالية، في محاولة للوصول بالتعليم الشـرعي إلـى             
   -: ومنها، المكانة الالئقة به

 
  العلوم الشرعيةمعلمل خاصةإقتراحات : المبحث األول

 
م القويم لمدرس الدين في كل مراحل التعليم من حيث اإللمام التام          اإلعداد السلي  •

 في هذا المجال والتصرف المثمـر       يةالتدريس الفنية ومن حيث    ،بالعلوم الدينية 
 من حيث التفتح العقلي الذي يـؤدي        ،مشاكلهمفي التعامل مع المتعلمين وحل      

 ،فيـه  الذي يعيش     فهماً متطوراً يناسب العصر    إليه فهم اإلسالم وما يدعو      إلى
ومن حيث االلتزام األمين بروح الدين وجوهره في كـل مـا يقـول ويفعـل        

 .ليضرب المثل واقعاً حياً مؤثراً في المتعلمين على يديه
 التي بـدأت    المعاصرة اإللحاديةمواجهة والتغلب على التيارات     اللعمل على   ا •

وم التـي ينفخهـا     ، ثم استقرت بفعل رياح السم     الغازية الثقافة مع رياح    ةوافد
 فيجب العمل على إبراز الجوهر النقي فـي      االتجاهاتبعض ممن تأثروا بهذه     

 .الصحيحةاإلسالم وعرضه في صورته 
، وتخفيف أعباء العمـل،     المادية االحتياجاتإصالح حال المعلم من حيث سد        •

وترشيد مساره بحيث يكون مجدياً، فمن غير المقبول أن ال يتجـاوز الـدخل              
  .الخاصة احتياجاتهمعلم أقل بكثير من سد الشهري لل
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 التي يمكن لألعداء أن يقومـوا       المسمومة واألفكار   الهدامةالتصدي للدعوات    •
 ممـا يأخـذ بـالمجتمع       السليم، وترويجها في غياب الفكر اإلسالمي       بنشرها،

 عما فيـه  تقصيه والمستقيم، تبعده عن الصراط     خطيرة اتجاهاتاإلسالمي في   
 . مرضاة ربه
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 طلبة العلم الشرعيل خاصة إقتراحات: المبحث الثاني
 
 

 للعبـادة  بالجامعة االلتحاق يجب أن ينووا     الجامعية حياتهم   الطلبةقبل أن يدخل     •
، ويقوي ذاكـرتهم،    الدراسيةهللا سبحانه، ويسألوه تعالى أن يسهل لهم أمورهم         

ينهم على العمل   ويكتب لهم النجاح، ويبارك لهم في العلوم التي سيتعلمونها، ويع         
 .العبادبين بها ونشرها 

 
 في مسـاكنهم ومطـاعمهم   النظيفة كذلك أن يهتموا بالمظاهر الطلبةيجب على    •

؛ ألن  الجامعية المظاهر التي تناسب دراساتهم      المحاضرات،ومصالهم وقاعات   
 .اإلسالمية ويعتقدون في عظمة الدراسات يحترمونهم، يجعل الناس االهتمامهذا 

 
 أنهم جميعاً أخوه في اإلسالم، يتعاونون فيما بينهم لطلـب     الطلبةتقد  يجب أن يع   •

، وغيرها من األمور التي تهمهم جميعـاً      والسكنية العلميةالعلم وحل المشكالت    
 .الجامعيةفي حياتهم 

 
 
 والتسامح والتعاون وجميع األخـالق      الجامعيةوينبغي أن يسود التواضع الحياة       •

 .واآلخرةقين بها سعداء في الدنيا ، ألنها تجعل المتخلالجميلة
 

أن يتحلى طلبة العلم بتعظيم العلم وأهله، ألن العلم ال ينال وال ينتفع به إال بهذا                 •
 : منهاكثيرةصور ) األساتذة(ومن صور تعظيم أهل العلم . التعظيم

 .المحاضراتأن يسبق الطالب أستاذه إلى الحضور في قاعة  -أ 
 .الحضورأن يطلب منه العفو إذا تأخر عن  -ب 
 .رسالةإذا أراد أن يغيب عن محاضرته فيستأذن منه مباشره أو يكتب له  -ج 
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أن يتحرى الطالب دراسة األشياء بعمق حتى يـدرك حقائقهـا إدراكـاً              •
 تحتاج دراستها إلى صبر     عميقة الجذور،  فكريه   الثقافةصحيحاً ألن هذه    

 .وتحمل
 

الحقائق التي   أي أن يصدق     به؛أن يؤمن الدارس فيما يدرس حتى يعمل         •
، إذا كانت ممـا     ارتيابيدرسها تصديقاً جازماً دون أن يتطرق إليها أي         

، وأن يغلب على ظنه مطابقتها للواقع إذا كانت من غيـر            بالعقيدةيتعلق  
 كاألحكام واآلداب، ولكن يجب أن تكون مستنده إلى أصٍل معتقٍد           العقائد؛

ما بما يأخذ وإما بأصل ما      ، إ ارتياب جازماً، ال يتطرق إليه أي       اعتقاداًبه  
 .  يأخذ
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  التعليم الشرعي بمنهاجخاصةإقتراحات : المبحث الثالث
 

 تؤلف كتب الفقـه تأليفـا يواكـب العصـر          أن ما يوضع في االعتبار      أفضلمن   •
 على المتعلم فهمهـا     ل ويسه ،تعليمهاكي يسهل على المعلم     ؛الحاضر لفظاًًًًًًًًً ومعنى    

 والفضةعن زكاة المال مثالً ال يتركز الحديث على الذهب           فعند الحديث    .وتطبيقها
 علـى الـرغم مـن       – وينبغي   ، كانت وأوزاناوالدرهم والمثقال باعتبارها عمله     

 يتكيف الحديث عن زكاة     أنولكن ال بد    . ة تظل قائم  أن –اقتصادها في دنيا المال     
 مـن الفقهـاء      الـرأي  أصحاب حالياً بعد استشارة     المتداولة العملة ةاألموال بكيف 
 حيث التخصص في موضـوع  – وما بعدها   الجامعية المرحلة وفي   ،بطبيعة الحال 

 ،الزكاة بتاريخ وفلسفة التعامل في حساب       واإللمام المعقدةيتطرق للتفاصيل   –الفقه  
  .اإلسالميوهكذا في كل ما هو على غرار زكاة المال في موضوعات الفقه 

 
 حول المعنـى    المناقشة العقول باب    أمامفتح   ي أنمما يساير روح الدين اإلسالمي       •

فالدين اإلسالمي  .  مثل هذه الشعائر الدينية    إقامة اإلسالم من وراء     إليهالذي يهدف   
 من الشعائر الدينيـة     القليلة والقلة ،دقيقهقته ال يخالف العقل بل يسايره مسايره        دب

 إنمـا حو ذلـك     ون األسودالتي تبدو وكأنها بمعزل عن فهم العقول كتقبيل الحجر          
 العلة بطاعته وان لم يدرك      اإلنسان ومدى التزام    ، باهللا األيمانكانت الختبار صحة    

 تحققـت بـه     إالم بأنه نفعي محض ال يعبد اهللا        ه حتى ال يت   ، لما يؤمر به   الظاهرة
 فـي آخـر سـورة       الكريمـة  اآلية وذلك تحقيقاً لمعنى     ، في الدنيا  العاجلةمنفعته  

  .)1()ندوعبيال ِل ِإنسواِإل ن الِجقتُلَوما خَ(: الذاريات
الحد من كثافة الفصول بحيث ال تزيد كثافة الفصول في التعليم قبل الجـامعي               •

 .الظروفعن ثالثين تلميذاً مهما كانت 
 بال استثناء واإلبقاء على التعليميةإعادة النظر في مناهج ومقررات جميع المراحل         •

  .. للعلومالحديثةقي بما يتوافق مع اإلفرازات ما يناسب ظروف العصر، وتعديل البا
 

                                                
 .56 الذاريات، )1(



 164

 لقائمين على مؤسسات التعليم الشرعيل خاصة إقتراحات: المبحث الرابع
 

 تأتي تشتمل كل مدرسه على مسجد تقام فيه الصلوات التي           أن اللزوميات   ألزممن   •
ح  بحيـث تسـم    الدراسـة  توضع خطة    أن على   ، في أثناء اليوم المدرسي    أوقاتها
 .الشعيرة هذه إلقامة المناسب بالوقت

 
،  في مجال دراسة الدين    اإلنجاز إحسان للمدارس ال تساعد على      المادية اإلمكانات •

وإن وجد المكان فإنه يبقى طول      ،   الشعائر إلقامةوال حتى مكان    ،  فال وسائل معينه  
 ال المدرسـة  في الدراسة ألن جدول ، وربما انعدامهم،إليهيومه ينعى قلة الداخلين   

  .يترك فراغاً لمزاولة مثل هذه الشعائر الدينية
 
يجب تعليم العلوم الشرعية في جميع مراحل التعليم، وأن يخصص في المرحلـة              •

 .العالية فروع لمختلف المعارف اإلسالمية، كما يخصص فيها للعلوم األخرى
 
فه  لتبني فلس  بالدنا والتعليم في    التربيةين المسلمين، ووزارات    ضرورة سعي المرب   •

 فـي  التربوية في المؤسسات العملية، يصدرون عنها في تطبيقاتهم   إسالمية تربوية
 والتعلـيم   للتربيـة ، تنبثق منها أهداف مرحليه وفرعيـه        التعليميةجميع المراحل   

الرسمي وغير الرسمي، المدرسي والجامعي، وتنبني عليها عملية تطوير شـامله           
المي ومسايره لتطـور العصـر ومنهجـه      من تراثنا اإلس   منبثقة التعليميةللمناهج  
 .العلمي

 
 والتنبه إلى مشـاكلهم     الحصين،رعها  د بالشباب ألنهم مادة األمة و     العنايةضرورة   •

 والتنبه إلى طريـق     الصحيح، وتوجيههم التوجيه اإلسالمي     حلها،ومساعدتهم في   
 .، فهي خير من عالج المرض حين يقعالوقاية
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 إلى سابق عهـدها     الفكرة لتعود من حيث     لحاليةاال بد من تطوير رسالة المسجد        •
 فتعود المسـاجد    الناس،، قضاء وإصالح بين     واجتماعرسالة عباده وعلم وتربيه     

 تسـاعد فـي تنميتـه       ،، مراكز إشعاع في المجتمـع     متكاملة اجتماعيهمؤسسات  
، على هدى من رسالة اإلسـالم وسـنة         واجتماعياً ثقافياً   وخلقياً،وتطويره روحياً   

 .صلى اهللا عليه وسلم فىالمصط
     

 والمسـجد وسـائر     والمدرسـة ال بد من إيجاد صيغ عمليه للتعاون بين البيـت            •
سـق فيهـا   ت في المجتمع، بصـوره ت  واإلعالمية واالجتماعية   التربويةالمؤسسات  

، والمجتمع المسلم، وإحـدى     المسلمة واألسرة وتكثف لتربية الفرد المسلم      الجهود،
 شـامله لهـذه     إسـالمية  لذلك هي تبني فلسفه توجيهيـه        سبةالمنا العمليةالصيغ  

 والتعليم، ثم إنشاء مجـالس عليـا للتوجيـه          التربيةالمؤسسات تنسجم مع أهداف     
 والتعليم واألوقاف والشؤون    التربية عن   ة المسؤول الرسميةتشترك فيها المؤسسات    

  .االجتماعية والشؤون اإلسالمية،
 
لتعليم وضع بـرامج وخطـط إلعـداد معلمـي     إن من واجب القائمين على أمر ا     •

 واإلسالمية في مجال تخصصهم وفي المجال التربوي وعلـيهم         القرآنيةالدراسات  
إن . أن يختاروهم ممن يعرفون اهللا سبحانه ويخشونه، ويخلصون العمـل لوجهـه        

هؤالء يجب أن يكونوا ممن يقتدون برسول اهللا عليه الصالة والسالم، فـي فعلـه           
وسلوكه، حتى يتربى أبناؤنا منذ الصغر على السلوك القويم والفعل          وعمله وخلقه   

 مهـزوزة الطيب، وإال فإننا نفسد أجيالنا جيالً بعد جيل، ونحولهم إلى شخصـيات       
 تأخذ من الدين قشوره وتأخذ من الغرب بريقه، وتنشر بيـنهم الـدعوات              ضعيفة

يهـات أن يـنجح     ، وحينئذ يصعب العالج وهيهات ه     المشككة والدعوات   اإللحادية
 المصلحون في اإلصالح

 
 وذلـك   المختلفة الثانويةتوسيع دائرة الدخول في هذه الكليات من حملة الشهادات           •

 يعني دخول العلم الشرعي كل بيت مـن بيـوت المجتمـع             الطلبةألن كثرة عدد    
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، مما يزيد من نشر تعاليم الدين، ويزيد عدد الحـاملين للعلـم             بواسطة أو   ةمباشر
 الدينية التي نعاني منها     ةيِماُألشر العلم اإلسالمي، وتزوى بإذن اهللا تعالى        وبهذا ينت 

 . هللا تعالىالموحدةفي مجتمعنا بعيداً عن صفوف األمة اإلسالمية 
 
 اسـتقبال  تكـون مهمتهـا    الشريعةإنشاء مراكز للفتوى داخل كل كليه من كليات          •

 الصـحيحة  باألجوبـة يهـا    التي يوجهها إليها أفراد المجتمع، والـرد عل        األسئلة
 . بالدليل ما أمكن ذلكالمقرونة، الصريحة الواضحة

 
 إصدار رسائل صغيره توضح مـا يجـب علـى         تهإنشاء مركز للنشر تكون مهم     •

 ال تعقيد فيها    واضحة، وتكون ميسره    والشريعة العقيدةالمجتمع معرفته في نواحي     
أجاب عنهـا مركـز     وال غموض، كما يكون من مهمتها طبع ونشر الفتاوى التي           

 .الفتوى
 
 التي هـي    المنطقة بأساتذتها على مجموعة المساجد التي تكون في         الكليةإشراف   •

فيها مدناً وقُرى، توجيهاً لخطبائها، أو إعداداً للخطب والخطباء كما يمكن أن تقوم             
 والخطباء، ترفع من كفاءتهم وتقوي      لألئمة، تدريبيه   تثقيفية تعليمية بدورات   الكلية
زائهم، وتشحذ هممهم، وتزيد من معلوماتهم، وتوضح لهم األمور التي يجب           من ع 

 .عليهم في خطبهم ودروسهم
 
 لألمـة  مما ييسر المنطقة في مساجد الهادفة العلمية بالدروس الكلية تكليف أساتذة   •

 وعلـى   األفـراد، اإلطالع على شريعة اهللا سبحانه وانتشار تعاليمها في صفوف          
 .تكراره الدروس حتى ال يكون فيها  يقع تنظيم هذالكلية
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 لمصادر والمراجعا
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 -هــ  1395، 3، ط التربيـة اإلسـالمية وفلسـفتها     األبراشي، محمد عطيه،     .1

 .كاه، مصررم، مطبعة عيسى الحلبي وش1975

بـي عبـد   بن األثير، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد أ  إ .2
 حققه واعتنى به؛ تـدمري،      التاريخ، الكامل في    الشيباني،الكريم بن عبد الواحد     

  . بيروت–، دار الكتاب العربي 3، ط10 جالسالم،عمر عبد 
أسـد  بن األثير، عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد، ابن الجزري،              إ .3

 –تب العلميـة    دار الك  )م1994 -هـ  1415(،  1، ط الغابة في معرفة الصحابة   
 .بيروت 

، 1، ط الصفوةة  صف الفرج عبد الرحمن بن علي،       أبيابن الجوزي، جمال الدين      .4
 . لبنان–، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت )م1993 -هـ 1413(

، أصول الفقه، جمع وترتيـب عبـد        مجموع الفتاوى  ابن تيميه، أحمد بن تيمية     .5
 .هـ1398 ،1ط جدي الحنبليالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الن
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 . دار العلم للماليين، بيروت) 1980( 1ط، القرون الثالثة األولى للهجرة

، الطبعـة األولـى     طرق تعلـيم التربيـة اإلسـالمية      أحمد، محمد عبد القادر،      .23
 . القاهرة–مكتبة النهضة المصرية) م1980 -هـ 1400(

 -هــ   1412(،  3، ط خصائص الشـريعة اإلسـالمية    عمر سليمان،   األشقر،   .24
 . األردن–، دار النفائس، عمان )م1991

شرح المنهاج للبيضاوي في علم     األصفهاني، شمس الدين محمود عبد الرحمن،        .25
، 1م،  قدم له وحققه وعلّق عليه ؛ النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد            ،  األصول

  . السعودية –وزيع  مكتبة الرشد للنشر والت)م1999 -هـ 1420( ،  1ط
، القسـم الثـاني،     1، م سلسلة األحاديث الصحيحة  لباني، محمد ناصر الدين،     األ .26

  .ت. الرياض، د–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

، بإشراف ؛ الشاويش، زهير،  صحيح سنن الترمذياأللباني، محمد ناصر الدين،   .27
  . بيروت–اإلسالمي المكتب )  م1988-هـ 1408(  ،1ط

، أصول التربية العامة والخاصةبد اهللا محمود، السبحي، ع. باقارش، صالح سالم   .28
 .السعودية–، دار األندلس للنشر والتوزيع)م1990 -هـ 1410(، 1ط

البخاري، اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن برذبة البخـاري               .29
ـ 1372(الطبعة األخيرة  ،  ، دار الفكر،  صحيح البخاري الجعفي،   ، )م1953_ هـ

 . مصر–صطفى الحلبي مكتبة ومطبعة م
ط، .، د التوجيه اإلسالمي للنشء في فلسفة الغزالـي      البرجس، عارف مفضي،     .30

 ). لبنان–بيروت (دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع 
   شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن احمد بـن أبـي بكـر المقدسـي،             البشاري،   .31

، علق عليـه،    )م2003 -هـ  1424(،  1ط،  أحسن التقاسيم في معرفة االقاليم    
 . لبنان-محمد أمين الفناوي، دار الكتب العلمية، بيروت 
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، 2، م هدية العارفين أسماء المؤلفين آثار المصـنفين      البغدادي، إسماعيل باشا،     .32
 . بيروت-م، منشورات مكتبة المتنبي1955ط، .د

مراصد االطالع على أسـماء      عبد الحق، البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن        .33
، دار المعرفة للطباعة والنشـر،      )م1954 -هـ  1373(،  1، ط والبقاعاألمكنة  
 . لبنان-بيروت 

، تفسـير البغـوي المسـمى    البغوي، اإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء  .34
 –، دار الكتب العلميـة، بيـروت        )م1993 -هـ  1414(،  1، ط معالم التنزيل 

 .لبنان
 ،ط.، دسالمية في ميزان البحثتجربة التربية اإل  ، محمد سعيد رمضان   ،البوطي  .35

 . سوريا-  دمشق، المكتبة األموية،م1961
 .ط، دمشق، سوريا.، مكتبة الفارابي، دمنهج تربوي فريد، طيالبو .36
أنوار التنزيـل وأسـرار     البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد اهللا الشيرازي،          .37

 .، دار الجيل، بيروت)م1982 -هـ 1402(، 1، طالتأويل

 –م، دار الحـديث  1999 1ط، سنن الترمـذي بي عيسى بن سورة،    الترمذي، أ  .38
 .القاهرة

 1ط،  قواعـد الدراسـة فـي الجامعـة       ،  وآخرون،  محمد،  العناتي،  التل، سعيد  .39
 .  عمان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) م 1997 -هـ 1417(

، 1، ط موسوعة كشاف اصـطالحات الفنـون والعلـوم       التهانوي، محمد علي،     .40
 .مكتبة لبنانم، 1996

ط، .، د نحو صـياغة إسـالميه لمنـاهج التربيـة         عزت وآخرون،    جرادات،   .41
 . األردن-، جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، عمان)م1978 -هـ1298(

ط، .د) م1986-هـ  1406 (،1، ط نحو نظرية للتربية اإلسالمية    ،جريشة، علي  .42
 . القاهرة–مكتبة وهبة 

) م2003 -هـ1424 (1، طلتربية اإلسالميةدراسات في ا   ماجد زكي،    الجالد،   .43
 . األردن–دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، عمان
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ط، .، د دراسات تربوية في القرن الحادي والعشـرين       مها عبد الباقي،     ويلي،  ج .44
 . اإلسكندرية–دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

دار ) م2002 -هـ1422 (1، ط تربية اإلنسان وتعليمة   أحمد إسماعيل،    حجي، .45
 . القاهرة–الفكر العربي

الحموي، اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومـي،               .46
 . لبنان– بيروت ،ط، دار الكتاب العربي.د، معجم البلدان

، األنس الجليل بتاريخ القـدس والخليـل      الحنبلي، مجير الدين الحنبلي العليمي،       .47
، )م1999 - هــ  1420(،  1ط عوده الكعابنة،    إعداد وتحقيق ومراجعة محمود   

  . الخليل–مكتبة دنديس
 ، كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون        خليفة حاجي، مصطفى عبداهللا،      .48

  .ط.ت.د .منشورات مكتبة المثنى، بغداد
 -هــ  1412( جامعة الخليـل  ، 1ط،  تاريخ الحضارة اإلسالمية  ،  خلقي،  خنفر .49

 .ط .م. د)م 1991
، طباعـة  الجزء السابع عشرالموسوعة التاريخية الجغرافيـة    الخوند، مسعود،  .50

 University Company published and.م2006مكتبـة كـل شـيء،    
Distributor.  

، 1، ط ، التربيـة الدينيـة واالجتماعيـة لألطفـال        داغستاني، بلقيس إسماعيل   .51
 . الرياض–مكتبة العبيكان ) م2001 -هـ1422(

 . بيروت–م، دار الطليعة 1988 ،4، طلسطينبالدنا ف الدباغ، مصطفى مراد، .52
أساليب تدريس التربية   ،   زينب حسن  نجم،  الشمري،  . الدليمي،  طه علي حسين     .53

  . رام اهللا–، دار الشروق للنشر والتوزيع)م2003 -هـ1423(، 1، طاإلسالمية

هـ 1405 (1، طسير أعالم النبالءالذهبي، اإلمام شمس الدين محمد بن عثمان،   .54
 . بيروت،مؤسسة الرسالة ،)م1985 -

، م1976-هـ  1396( ،  2، ط 1ج،  التفسير والمفسرون ،  الذهبي، محمد حسين   .55
 .ط.م.د
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 1402(،  1، ط دراسات في التربية اإلسالمية والشخصية الوطنية     تركي،  رابح،   .56
 . لبنان-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت) م1982 -هـ

، المحصول في علم أصول الفقـه     ،  مر الرازي فخر الدين محمد بن ع    ،  الرازي .57
المكتبـة  ،   معـوض، علـي محمـد      –، تحقيق ؛ عبد الموجود عادل أحمد        1ج

 . بيروت–م، صيدا 1999_ هـ 1420العصرية
، جمعية  )م2002 -هـ1423 (1 ط ،رسائل إلى الدعاة  ربعي، إسماعيل محمد،     .58

 . القدس–أهل السنة الخيرية 

م، دار وائـل    2004،  1 ط ،التربوي اإلسـالمي  الفكر   ،الرشدان، عبد اهللا زاهي    .59
 . عمان- األردن–للنشر والتوزيع 

التربيـة اإلسـالمية    سمير يـونس أحمـد،       ،  صالح -  سعد محمد  الرشيدي،   .60
مكتبة الفـالح للنشـر     ) م1999 -هـ  1420(،  1ط،  وتدريس العلوم الشرعية  

 . الكويت–والتوزيع 

، حول جدلية اإلسالم والحداثـة ، تساؤالت  رضا، محمد جواد، التربية اإلسالمية     .61
 .، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان)م1997 -هـ 1418(، 1ط

 –ط، دار الكتب العلمية، بيروت      .ت.، د اإلمام علي بن أبي طالب    رضا، محمد،    .62
 .لبنان

 -هـ  1423(،  1، ط المنهاج التربوي من منظور إسالمي     محمد هاشم،    ريان،   .63
 . القدس–نشر والتوزيع ، دار اليقين لل)م2002

 . بيروت -، دار العلم للماليينم1984، 6، طالمـاألعالزركلى، خير الدين،  .64
، مؤسسة طيبة للنشر    التعليم المعاصر، قضاياه التربوية والفنية    الزواوي، خالد،    .65

 2004ط، . والطباعة، د

دار الشـروق للنشـر     ،  1، ط أساليب التدريس الجامعي  ،  عايش محمود ،  زيتون .66
 .عمان . 1990، –يع والتوز

ـ 1412(،  1، ط المدخل لدراسة الشريعة اإلسـالمية    عبد الكريم،   زيدان،   .67  -هـ
 . المنصورة–دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع) م1992
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ـ 1403(ط  .، د الثقافة والثقافة اإلسالمية  الزين، سميح عاطف،     .68 ) م1983 -هـ
 . لبنان–دار الكتاب اللبناني، بيروت

م، دار وائـل  2005، 1، طتدريس التربية اإلسالمية  ود،  الساموك، سعدون محم   .69
 ). عمان–األردن (للنشر والتوزيع 

أبو داوود، اإلمام الحافظ المصنف المتقن أبي داوود سـليمان بـن            ،  السجستاني .70
الدكتور السيد محمد سيد، دار     : ، شرح وتحقيق  سنن أبي داود  األشعث األزدي،   
 . الحديث، القاهرة

الضوء الالمـع ألهـل القـرن        محمد بن عبد الرحمن،      السخاوي، شمس الدين   .71
 . لبنان–بيروت  ط، منشورات دار مكتبة الحياة،.ت.، د2، مالتاسع

 -هـ 1427،  1، ط صور من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل       السعيد،   .72
 . القاهرة-م، دار الغد الجديد، المنصورة 2006

 الوجيز في الثقافة اإلسـالمية،    ،   محمود صالح، حمودة،  الخالدي،سعيد، همام،    .73
 . عمان–، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )م2002 -هـ1422 (1ط

ـ 1424(ط،  .، د أضواء تربوية لمعلم التربية اإلسالمية    سالمه، عبد اهللا،     .74  -هـ
 .، مركز إبداع المعلم)م2003

ـ 1400(،  1، ط التنظيم المدرسي والتحديث التربـوي     نبيل،   السمالوطي، .75  -هـ
 .، دار الشروق للنشر والتوزيع، السعودية)م1980

م، 1969،  3، ط فن التدريس للغة العربية والتربيع الدينية     سمك، محمد صالح،     .76
 . مصر–مكتبة األنجلو المصرية

ـ 1426 (1، ط المنهج التربوي في تربية الطفل    عبد الباسط محمد،     السيد، .77  -هـ
 . مصر–شركة مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع) م2005

 
 الخليل والحرم اإلبراهيمي في عصر الحروب الصليبية  ،  ، علي أحمد محمد   السيد .78

 دار الفكر العربي) م 1998 -هـ 1418( ، 1ط، 

، )الخليل(م  2006 1، ط سلسلة المدائن الفلسطينية  شراب، محمد محمد حسن،      .79
 ). األردن–عمان (األهلية للنشر والتوزيع 
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 . للنشر والتوزيع األهلية م، 2،2000ط، معجم بلدان فلسطين، شراب .80

م، مؤسسة شباب الجامعـة     1983ط،  .، د نحو تربيه إسالميه   ، حسن الشرقاوي، .81
 . اإلسكندرية–للطباعة والنشر والتوزيع 

م، 2002،  1، ط أصول التربية ونظم التعلـيم    زكية،  .  كامل، د  – نوال   شلتوت، .82
 .مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية

خطيط المناهج الدراسية في ضوء     االتجاهات الحديثة في ت    محمود أحمد،    شوق، .83
ـ 14219(ط  .، د التوجيهات اإلسالمية   –دار الفكـر العربـي      ) م2001 -هـ

 .القاهرة
ـ 1413 (1، ط ربانيـة التعلـيم   الشويخ، عادل عبد اهللا الليلي،       .84 ، )م1992 -هـ

 .الرسالة الثانية، دار المنطلق للنشر والتوزيع، جده

المنشأة العامـة للنشـر     ،  إلسالميةفلسفة التربية ا  عمر محمد التومي،    ،الشيباني .85
 5 ط  طرابلس،-والتوزيع واإلعالن

 -هـ  1959( ،  20،  ط  108ص،  علوم الحديث ومصطلحاته  ،  صبحي،  الصالح .86
 بيروت_ دار العلم للماليين ، )م 1996

 م1990، ، بيروت1، ط3م، القسم الثاني، الموسوعة الفلسطينية، صايغ، أنيس .87

 1، ط زالي وجهوده فـي التجديـد واإلصـالح       اإلمام الغ  علي محمد،    الصالبي، .88
 . القاهرة–مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع ) م2007 -هـ1427(

، الرياض النضرة في مناقب     الطبري، أبي جعفر أحمد، الشهير بالمحب الطبري       .89
 .  لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت)م1984 -هـ 1405(، 1 طالعشرة،

، 1ط،  فـي تشـكيل السـلوك     التربيـة ودورهـا     الطحان، مصطفى محمـد،      .90
 .دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع) م2006 -هـ1427(

 1، طالتربيـة اإلسـالمية وفـن التـدريس    ، عبد الوهاب عبد السـالم،    ةطويل .91
 . القاهرة–دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ) م1997 -هـ1418(

 ؛لنحـل  الفصـل فـي الملـل وا       الظاهري، ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد،        .92
، 1ج،  وبهامشه الملل والنحل ؛ الشهرستاني، أبي الفتح محمد بن عبـد الكـريم            

 .هـ 1317 مصر –، المطبعة األردنية 1ط
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–م، دار العلـم للماليـين     1974،  1، ط التربية قديمها وحـديثها   فاخر،  عاقل،   .93
 .بيروت

، القـدس،   تاريخ التعليم الشرعي في مدينة القـدس      عابدين، محمد عبد القادر،      .94
 .م1998ز القدس لألبحاث والتوثيق، مرك

م، مكتبة  1970،  2ط،   التربية وطرق التدريس   مبادئعبد الرحيم، عبد المجيد،      .95
 .النهضة المصرية

دار البشير للنشر والتوزيع، عمان     ،  المرجع في تدريس علوم الشريعة    عبد اهللا،    .96
 .م 1997 -هـ 1418، 1 األردن، ط –

 –السـلوكية فـي التربيـة اإلسـالمية         األهداف  عبد الرحمن صالح،    عبد اهللا،  .97
 . القاهرة–دار الفكر العربي) م2003 -هـ1424(، 1 ط–صياغتها وتقويمها 

دار الفكـر     .م1980،  1ط  ،التربية ومشـكالت المجتمـع      عبد الغني،  عبود، .98
 . عربي، القاهرةال

فلسطين في خمسة قرون من الفتح اإلسـالمي حتـى الغـزو            ،  خليل،  عثامنة .99
 ط . ت.د،  لبنان–ت بيرو، الفرنجي

ـ  1406(،  13، ط معالم الثقافة اإلسالمية   عبد الكريم،    عثمان، .100 ، )م1985 - هـ
 . بيروت–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

محمد بيومي، مكتبة اإليمان،    : ط، تحقيق .، د مــالعلالعثيمين، محمد بن صالح،      .101
 .المنصورة

، دار العلـم    1، ط 24، ص ادهـا األصول اإلسالمية منهجها وأبع   العجم، رفيق،    .102
 .1983للماليين، 

اإلصابة العسقالني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني،             .103
 .ط.ت.، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، د1، ط1، جفي تمييز الصحابة

، دار  )م2000-هـ1421(،  3ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري    العسقالني،   .104
  . لبنان–ت الكتب العلمية، بيرو

، دار )م2005-هـ1426 (،1ط، أصول التربية اإلسالمية سعيد إسماعيل، علي، .105
 .) القاهرة–مصر (،السالم للطباعة والنشر
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، مكتبة  1، ط النزعة العقلية في الفكر التربوي اإلسالمي     علي، سعيد إسماعيل،     .106
 . القاهرة–عالم الكتب

ـ 1422 (1، ط فقـه التربيـة    سعيد إسماعيل،    علي، .107 دار الفكـر   ) م2001-هـ
 . القاهرة–العربي

، .ط.ت.، د 1، ج إحياء علوم الـدين    اإلمام أبي حامد محمد بن محمد،        الغزالي، .108
 .مصر-المكتبة التوفيقية، القاهرة

ـ 1375(،  1، ط ظالم من الغـرب   الغزالي، محمد،    .109 دار الكتـاب   ) م1956 -هـ
 . مصر–العربي

دار الكتـاب اللبنـاني،     م،  1975،  3ط،  رائد التربية العامـة   عبد الحميد،   فايد،   .110
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 فهرس اآليات
 

 الصفحة السورة ورقم اآلية اآليـة
﴿ونلَمعي مهقَّ والْح ونكْتُملَي منْهفَِريقاً م ِإن17 .146 البقرة، ﴾و 

ما َأرسلْنَا ِفيكُم رسولًا ِمنْكُم يتْلُو علَـيكُم َآياِتنَـا        ﴿كَ
        ا لَـمم كُملِّمعيةَ والِْحكْمو الِْكتَاب كُملِّمعيو كِّيكُمزيو

﴾ونلَمتَكُونُوا تَع 

 58، 47 .151 البقرة،

وِن يا ُأوِلـي  ﴿وتَزودوا فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى واتَّقُ   
 لْباِب﴾ألا

 60 .197 ،البقرة

﴿ونلَمعٍم ي13 .230 البقرة، ﴾ِلقَو 
 13 .269 البقرة، ﴾الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا كَِثيرا ومن يْؤتَ﴿

﴾اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّه81 .282 البقرة، ﴿و 
 82 .286 البقرة، ﴾ وسعهاالَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ﴿

    َأنَّه اللَّه إِ  ال﴿شَِهد ال ِإلَه  الْمو وُأولُو الِْعلِْم   ال هِئكَةُ و
 قَاِئما ِبالِْقسِط﴾

 17 .18 آل عمران،

         الِْكتَـاب ـونلِّمتُع ا كُنْتُمِبم يناِنيبكُونُوا ر لَِكنو﴿
﴾ونسرتَد ا كُنْتُمِبمو 

 61، 47 .79 ،مرانآل ع

 114 .110آل عمران ﴿كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس﴾
          ـذَابفَِقنَـا ع انَكحباِطلًا سذَا با خَلَقْتَ هنَا مبر﴿

 النَّاِر﴾
 78 .191 آل عمران،

   اللَّه ال﴿ِإن         ذَِلك ونا دم غِْفريِبِه و كشْري َأن غِْفري 
ِلم﴾شَاءي ن 

 98 .48 النساء،

﴿يا َأيها الَِّذين َآمنُوا َأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا الرسوَل        
 مِر ِمنْكُم﴾ألوُأوِلي ا

 18 .59 النساء،

﴾تَِّقينالْم ِمن ُل اللَّهتَقَبا ي60 .27 ،المائدة ﴿ِإنَّم 
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ـ  ﴿ م ِإلَـى ربِهـم   ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء ثُ
ونشَرحي﴾ 

 72 .38 األنعام،

 79 .185 األعراف، رِض﴾أل﴿َأولَم ينْظُروا ِفي ملَكُوِت السماواِت وا
﴿ونلَمعالَ ي مفَه لَى قُلُوِبِهمع اللّه عطَب83 .93 التوبة، ﴾و 
ةٌ لِّيتَفَقَّهواْ ِفـي    فَلَوالَ نَفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منْهم طَآِئفَ      ﴿

 ِهمواْ ِإلَيعجِإذَا ر مهمواْ قَونِذرِلييِن والد﴾ 
 12 .123 التوبة،

 يغِْني ِمـن    ال ظَنا ِإن الظَّن     ال﴿وما يتَِّبع َأكْثَرهم إِ   
 الْحقِّ شَيًئا﴾

 71 .36 يونس،

 57 .39 يونس، ِه﴾﴿بْل كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا ِبِعلِْم
 55 .64 يونس،  تَبِديَل ِلكَِلماِت اللَِّه﴾ال﴿

 71 .89 النحل، ﴿ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا ِلكُلِّ شَيٍء﴾
﴿ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسـنَِة        

﴾نسَأح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجو 
 13 .125 نحل،ال

 ال﴿ و          رصالْبو عمالس ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيتَقْفُ م 
 والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُئولًا﴾

 71، 53 .36اإلسراء، 

 53، 17 .114 طه، ﴿وقُْل رب ِزدِني ِعلْما﴾
 تُِطـِع   ال فَ *ِذيرا  ﴿ولَو ِشْئنَا لَبعثْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة نَ      

 الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبيرا﴾
 12 .52-51الفرقان،

 تَـنْس   الِخـرةَ و  أل﴿وابتَِغ ِفيما َآتَاك اللَّه الـدار ا      
 نَِصيبك ِمن الدنْيا﴾

 84 .77القصص، 

 ِلمن كَان   ﴿لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ       
 ِخر﴾أليرجو اللَّه والْيوم ا

 67 .21 ،األحزاب

﴾اءلَماِدِه الْعِعب ِمن خْشَى اللَّها ي57، 13 .28 فاطر، ﴿ِإنَّم 
 72 .87 ص، ﴾ ِذكْر لِّلْعالَِمينالِإن هو ِإ﴿

ـ  الهْل يستَِوي الَِّذين يعلَمون والَِّذين      ﴿قل   لَمعي  82 .9 الزمر،ون 
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 ﴾لْباِبألِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُوا ا

        مها ِعنْـدوا ِبمنَاِت فَِرحيِبالْب ملُهسر متْهاءا جفَلَم﴿
﴾ ِزُئونتَهسا كَانُوا ِبِه يم اقَ ِبِهمحالِْعلِْم و ِمن 

 57 .84-83 غافر،

    ِة وِجْئتُكُم ِبالِْحكْم الَّـِذي      ألقَاَل قَد ـضعلَكُم ب نيب
 تَخْتَِلفُون ِفيِه فَاتَّقُوا اللَّه وَأِطيعوِن

 13 .63 الزخرف،

﴿قَاَل ِإنَّما الِْعلْم ِعنْد اللَِّه وُأبلِّغُكُم ما ُأرِسـلْتُ ِبـِه           
﴾لُونها تَجمقَو اكُملَِكنِّي َأرو 

 23 .23 األحقاف،

 60، 53 .13 الحجرات، نْد اللَِّه َأتْقَاكُم﴾﴿ِإن َأكْرمكُم ِع
﴿َأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماِء فَـوقَهم كَيـفَ بنَينَاهـا          

 وزينَّاها﴾
 79 .6 ق،

 82 .39 ،النجم ﴾ ما سعىالنساِن ِإإلوَأن لَّيس ِل﴿
مه ِلِه ُأولَِئكسرنُوا ِباللَِّه وَآم الَِّذينو﴿﴾يقُوند14 .19 الحديد،  الص 

         كبر ِمن كالَِّذي ُأنِْزَل ِإلَي ُأوتُوا الِْعلْم ى الَِّذينريو﴿
 هو الْحقَّ﴾

 57 .6 سبأ،

نسان ِمـن   إلخَلَقَ ا * اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ      ﴿
 ﴾علٍَق 

 15 .5-1 العلق،
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