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 التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم الديني

 التخصصي المتوسط والعالي
 قراءةٌ في بعض الإشكالات وسبل المعالجة
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 ٌ  :مقدمة
 الحمد لل  ه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

َ فإني أحمد  اللقاء العلمي المبارك، الذي نأمل من  هذا على توفيقه أن جمعنا في -تعالى-الل  ه
خلال مدارسة محاوره، ومناقشة أهدافه، ورصدِ أفكاره الوصوَل إلى استجلاء مواطن الضعف 
ِ التعليمية الدينية وترميمها، ومواضِع القوة وتنميتها من أجل تحقيق تعليم ديني متكامٍل  في البِنية

يته وأهدافه، وفي وسائله وغايا ته، أساسه حفظ كيان الأمة، وحماية بيضتها، ومتناسٍق في رؤ
 ورعاية دينها، والنهضة بالمؤسسات التعليمية بعد دهرٍ من المَوات، ونصيٍب من التكدر والمعاناة.

ِ المبارِك بورقة، تحت عنوان:  وقد حاولت جهدي ووقتي أن أسهمَ في هذا اللقاء
قراءة في : "المتوسط والعاليالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم الديني التخصصي "

ً من المعالجات  تشخيص بعض الإشكالات وفي سبل المعالجة لعل كم تجدون فيها ولو قليلا
بالل  ه التوفيق-فأقول التي تعين على دفع الحركة التعليمية إلى الإمام،   :-و

 إشكالية البحث:
 الآتي:إن الإشكالية التي نحاول تسليط الضوء عليها في هذه الورقة تكمن في 

َ التي يسير عليها التواصل بين أولاً:  َ المملة الجمود الذي يكتنف المنهج التعليمي، والرتابة
 المعلم والمتعلم في كافة المراحل وفي شتى التخصصات.

 ً التداخل والاضطراب الحاصل في سلم المواد والمفردات الدراسية المقررة، ا: ثاني
بالأخص على مستوى التعليم الديني الت  خصصي المتوسط والعالي.و

 ً والتتميم، وعدم ضمان  غياب التنسيق بين قطاعات التعليم المختلفة المفضي للتكاملا: ثالث
التكرار المفضي إلى الانتقال من اليسير إلى المعقد، ومن السهل إلى الصعب، ومن الملخص 

 إلى المطول، لا العكس كما هو واقعنا اليوم.
 ً ٌ في برامج التعليم المتوسط والعالي، ل كنها التلقين والحفظ وال ا:رابع فهم خطواٌت مهمة

َ على  َ العلم السيطرة ٍ حتى ينضم إلى جانبها البرامج المساعدة التي تكِسب طلبة غير كافية
يلها في محلها، مع ضرورة البحث عن  المعلومة، وتفكيكها وتحليلها وتوظيفها في مجالها، وتنز

يد من الوسائط والمصادر المصا حبة للتلقين والتلقي كمصادر مساعدة على معايشة المعرفة مز
ية. بو بية، واقعاً يسهِم في بناء الشخصية العلمية التر  والتر
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وقد حاولت جهدي تلمَس بعِض الإشكالاِت، وطرَح بعِض النقاِط التي قد تسهم في 
ً  تصحيح مسار وراً بالتعليم من مرحلة التعليم المتوسِط، ومر االتعليم الديني التخصصي انطلاق

 الجامعي، فالدراسات العليا.
ٌ في مجملها من  وفيما يلي طرٌح لتلك الإشكالات وسبِل معالجتِها، وهي إشكالاٌت مستمَدة

بية والتعليم والإدارة. بتي الشخصية في مجال التر  واقع التعليم الديني بشقيه، ومن خلال تجر
بالل  ه التوفيق:  و

المناهج الدراسية، وعدم مراعاة سنة التدرج في  العشوائية في وضع الإشكال الأول:
 :التحصيل العلمي

بناءها إن مراعاة  يات وتتبعها في المقررات الدراسية، و على سنة التدرج،  الأولو
َ التكرار والإعادة  َ بصغار العلم قبل كباره، ومحاشاة ين  أمرٌ والبدء في غاية الأهمية في تكو

يرها نحوَ الأفضل.  الشخصية العلمية، وسيرِ الحركةِ العلمية وتطو
َبِمَا كنتم : -تعالى-وقد جاء في قوله  َاَب و ِيينَ بِمَا كنتم تعَلمونَ الكِت َبان وَل َِكن كونوا ر

تَدرسونَ
بي الناس بصغار العلم قبل (1) بانِي: هو الذي ير كباره، ، عن أهل العلم أن الر

بكباره: ما دق منها"-كما قال العلماء- والمراد بصغار العلم  .(2): ما وضح من مسائله، و
: "اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون -رحمه الل  ه-ه ( 808)ت:  ن خَلدونيقول اب

 .(3)مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً..."
يجادومن الضروري السعي  منظومة تعليمية تكاملية تسير على نمط متدرج،  الحثيث لإ

 ً ً  ابتداء ً من المرحلة المتوسطة ومرور بمقررات الدراسات العليا،  ا بالمرحلة الجامعية وانتهاء
َ الآن في سلم المقررات  َ الموجودة بحيث تتجنب هذه المنظومة العلمية التعليمية العشوائية

لى عجل، ومن دون تنسيق بين مؤسسات التعليم المتوسط الدراسية التي تمت صياغتها ع
يات الفهم لدى  والعالي، ووفق منهج تقليدي متكرر ومتداخل ومتصادم، لا يراعي مستو
كل مرحلة من مراحل التعليم، إذا ما اطلعنا على بعض المقررات الدراسية داخل أقسام 

                                                 

 .97آل عمران، الآية: ( (1
براهيم محمد الجمل، دار القلم للتراث، ومطابع دار الحرمين، لابن حجر  ،1/709فتح الباري:  (2) العسقلاني، تقديم وتعليق: إ

 القاهرة، مصر، ط: بلا.
ية، ط: بلا.473المقدمة:  (3)  ، لابن خلدون، دار ابن خلدون، الإسكندر
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 ً إلى السهل، ومن المعقد إلى ا من الصعب الدراسات الإسلامية بجامعاتنا وجدنا انحدار
اليسير، ومن دراسة ال كتب القديمة المعتمدة إلى الملخصات السهلة الميسرة، مقارنة 

 ً كذلك  ابمقررات مرحلة التعليم الديني المتوسط، هذا من حيث ال كيف، كما نرى انحدار
يد التحدث عن التكرار وا لإعادة من حيث ال كم والكثافة مقارنة بالتعليم المتوسط، ولا نر

ين المدروسة.  لل كتب المقررة نفسها، والأبواب والعناو
ولذا نجد الطالَب يغادر كلتا المرحلتين دون أن يطرق أهم الأبواب التي يجب أن يطرقَها 

ٍ إلى أخرى بين  -على سبيل المثال-ا في العلم الشرعي، فهو ينتقل صً بوصفه متخص من سنة
 والنجسة، وشيء من أحكام العبادات والمعاملات اليسيرة.أقسام المياه، والأعيان الطاهرة 

كل ذلك يقع في غياب التنسيق والتكامل بين أجزاء ومؤسسات التعليم المتوسط 
يجاد منظومة من المقررات المحددة والمتسلسلة التي تراعي  والعالي، ولا يتأتى ذلك إلا بإ

المقررة، يضاف إلى ذلك عدم تجنب التكرار، وتراعي التكامل بين المفردات والمناهج 
 ملاحظة عنصر مهم في البناء العلمي المتين، ألاَ وهو التدرج.

هذا من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في 
ِ والعليا، بحيث يتم مضمون المقررات الدينية التخصصية في كلتا المرحلتي وفق -ن المتوسطة

دوران المنهج التعليمي الديني في   -وسة، ومن خلال لجنة علمية متخصصةمدر خطة علمية
ً على ثلاثة أنواع من التعليم الديني التخصصي، تواكب بناءَ  ياته كافة مراحله ومستو

 ً بين الفضلاء، وتكون  الشخصية العلمية المتوازنة، التي تبرز لنا جيلا من العلماء الفقهاء، والمر
 ت المنهجية المتناسقة والمتكاملة والمتدرجة على ثلاثة أنحاء:المقررات والمفردا

 مقررات تعنى بفقه الأحكام والأدلة في جميع المراحل. -أ
بية في السنة الأخيرة من المرحلة المتوسطة  -ب مقررات تعنى بفقه التزكية والتر

 ومرحلة التعليم الجامعي.
بانيين لا يتم إلا بوجود  ين العلماء الر ثقافة عميقةٍ تتخطى تقنين الأحكام الفقهية إن تكو

الجامدة إلى وجود رقابة ذاتية للمعلم والمتعلم على نفسه وهواه، ينعكس ذلك من كونه 
 ً باني ا يتقرب مرتبطاً بنظرة أشمل وأوسع من كونه موظفاً يقتات من مهنته إلى كونه عالماً ر

 .-تعالى-بعلمه وفتواه إلى الل  ه 
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ً  وقد دفع إقبال الناسِ  ا على التعلم والتعليم للأحكام والأدلة والاختلاف قديم
إلى تأليف كتابه:  -رحمه الل  ه-ه ( 505وانشغالهم عن فقه التزكية دفع الإمام الغزالي )ت: 

"إحياء علوم الدين"، ملقياً في مقدمته باللوم على علماء زمانه الذين: "خيلوا إلى الخلق أن لا 
ٍ تستعين  َ إلا فتوى حكومة به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام، أو جدل علم

يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام، أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى 
يق الآخرة وما درج عل -يه السلف الصالح مما سماه الل  ه استدراج العوام...، فأما علم طر

ً  -سبحانه ً  فقهاً ورحمةً وعلماً وضياءً ونوراً وهداية ي ا، ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطو
 ً ً منسي ً وصار نسيا ً في الدين ملم ً ا، ولما كان هذا ثلما ً مدلهم ير ا وخطبا ا رأيت الاشتغاَل بتحر

 ً ً عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإيضاحا ً لعلوم الدين، وكشفا لمباهي  هذا الكتاب مهما إحياء
 .(1)..".ينالعلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالح 

بية على فقه التزكية، وأن  وهنا لا بد من التركيز في دروس العلم ومناهج التعليم والتر
بطها بقيم الإسلام. بية الأجيال، ور  يكون هناك عنايةٌ خاصةٌ بهذه المادة المهمة في تر

مقررات تعنى بالتركيز على المقاصد، وفقه ما وراء النص، وما يرتبط بهذا العلم،  -ج
يات، وفقه الاعتبار بالمآل، وفقه الواقع، وفقه  يتفرع عنه، ومن ذلك: فقه الأولو و

 الموازنات، وفقه الاختلاف، وفقه الائتلاف، وغيرها.
 ٍ بأسسه وضوابطه  ومن المعروف أن علم المقاصد وما يسانده من معارَف مصاحبة

ً هو مَن يقود الناس إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، التي هي من  يلا ً وتنز العلمية تأصيلا
أعظم مقاصد الشرع، ومن دون الأخذ بهذا الفقه يقع الاضطراب في نظام التعايش بين 

 الناس، وتندلع المكاره، وتتعطل المنافع.
يعد العز بن عبد السلام )ت:  أوائل من تكلم في فقه المقاصد، وحث  ه ( من660و

بَات  بين أهميته في كتابه القيم: "القواعد ال كبرى"، حيث قال: "الوَاِجبَات وَالمَندو عليه، و
بَاِن:  بَاِن: َأحَدهمَا: مقَاِصد، وَالثانِي: وََسائِل، وَكَذلَِك المَكروهَات وَالمحَرمَات ضَر ضَر

 ِ ل، وَلِلوََسائِِل َأحكَام المَقَاِصدِ، فَالوَِسيلَة إلَى َأفَضِل المَقَاِصدِ َأحَدهمَا مَقَاِصد، وَالثانِي: وََسائ
َ َأرذَل الوََسائِِل، ثم تَتَرتب الوََسائِل  َ َأفَضل الوََسائِِل، وَالوَِسيلة إلَى َأرذَِل المَقَاِصدِ ِهي ِهي

                                                 

 م.1784، سنة: 1، للغزالي، دار المعرفة، بيروت، ط: 1/7( إحياء علوم الدين: 1)
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تَرَتِب المََصاِلِح عَرَف فَاِضلَهَا مِن  بِتَرَتِب المََصاِلِح وَالمَفَاِسدِ، فَمَن وَفقَه الل  ه لِلوقوِف عَلَى
يعة َطاِفحةٌ بِمَا ذَكَرنَاه...".مَفضولِهَا وَمقدمهَا مِن مؤَخرِهَا..  .(1)وَالشرِ

يعة للإمام أبي إسحاق الشاطبي من أهم ال كتب  يعد كتاب الموافقات في أصول الشر و
ير هذا الأصل العظيم من الفقه  والاعتماد عليه في  في الدين،التي ينبغي الاعتناء بها في تقر

يز هذه ال  ادة العلمية المهمة إضافةً إلى ما كتبه العز بن عبد السلام.متعز
 ً ا لأن هذا النوع من الدراسة يحتاج إلى نوٍع من التعمق في فقه الأحكام، ونظر

 وأصول الفقه فإنه ينبغي أن يكون التركيز عليه خلال مرحلة التعليم الجامعي.
فإن إغفاَل أي جانب من هذه الجوانب الثلاثة، وإسقاطه من سلم وفي الجملة: 

مقررات ومناهج التعليم المتوسط والعالي يوقع بكل تأكيد في خلل واضح في بناء الشخصية 
العلمية المتكاملة والمتوازنة في فهمها وتصوراتها وانطباعاتها، كما أن التركيز عليها والتوفيق بينها 

 ً ً مهما من المفتين والعلماء القياديين الذين يسيرون بالمجتمع والأمة نحوَ العطاءِ  يبرز لنا رصيدا
يسيرون وفق أوليات العمل الإسلامي ال يضبطون تصرفات الأمة وفق والتنمية، و رشيد، و

اجتهادية تحفظها من الانزلاق وراء العاطفة، أو الاستعجال في إصدار الأحكام، أو  ةليأ
 ، واعتبار المآل.عدم الاعتبار بفقه الواقع

فلا بد من تأسيس مكتب دائم مشترٍَك للمتابعة والتنسيق والمراقبة والتفتيش وعليه: 
بشكٍل مستمر لتقديم المقترحات،  بية والتعليم ووزارة التعليم العالي يسعى و بين وزارة التر

سمى: ولمراقبة ضمان الجودة في مقررات التعليم الديني بشقيه: المتوسِط والعالي، تحت م
 )إدارة التعليم الديني التخصصي المتوسط والعالي( وفق ما يأتي:

 وضع المقررات الدراسية المناسبة التي تعنى بمجال التخصص. -أ
تلقي المراسلات من الجهات ذات الاختصاص في التعليم المتوسط والعالي عند  -ب

 المواد المقررة. الشعور بالحاجة إلى إضافة مسميات جديدة، أو تعديل للمفردات داخل

                                                 

ية، دار القلم، 1/93ال كبرى: ( القواعد 1) يه كمال حماد، ود. عثمان جمعة ضمير ، للعز بن عبد السلام، تحقيق: د. نز
 م.7009، سنة: 7دمشق، ط: 
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الاجتماع الدوري مع رؤساء الأقسام العلمية بالجامعات وموجهي المواد  -ج
التخصصية في التعليم المتوسط؛ لإعادة النظر في المقررات الدراسية من حيث الإضافة، 

 والحذف، والتعديل، والاستماع إلى الأفكار والمقترحات.
 :اشتراطات القبولالعشوائية في الانتساب، والإشكال الثاني: 

من الضروري ونحن في هذا السياق أن نتكلم عن هذا الموضوع المهم، وهو فتح باب 
بتنا بقسم الدراسات  الانتساب على مصراعيه للمتخصصين وغيرهم. فمن خلال تجر

 نسين فترةً من الوقت أمام الجميع من دون قيد أو شرطالإسلامية بفتح مجال الانتساب للج
من الخلل سواء كان ذلك على مستوى التحصيل العلمي للمتقدمين،  بدا لنا ال كثير

يات الاستيعاب، أم على مستوى مهارات التواصل والأداء بعد التخرج  واختلاف مستو
 ومزاولة مهنة التعليم الديني.

إن قبول الطلاب المقبلين على الدراسات الإسلامية دون قيٍد أو شرط له تداعياٌت 
مستقبل التعليم الديني، وإن كان الأمر في عمومه لا يخلو من استثناءات غير محمودةٍ على 

 نادرة، ومن تلك التداعيات غير المحمودة ما يأتي:
باك إدارات الدولة  -1 اختلال خطط التعليم ومتطلبات سوق العمل، والإسهام في إر

دراسات ضعضعة  الرغ والازدواجية لمنتسبيها، وكذلك بالانتداب والاستقالات والتف
 المختصة في مجالي: العمل والتأهيل. المتوقعة من قبَل الوزارات

7-  ً ً التأثير على الطالب المتخصص ومضايقته في سير دراسته زمان ً ا ومكان ا؛ ا ومضمون
يات الوافدة من غير  إذ يضطر المدرس إلى تخفيف المنهج المقرر مراعاة للمستو

د في عدد المقاعد، وعدد أوراق المتخصصين، كما يكون ذلك على حساب الازديا
 التصحيح، وإرهاق أستاذ المادة، وامتداد المحاضرات إلى الفترة المسائية.

إلى  -حتى مع موافقة جهة العمل-فتح القبول لكبار السن من الموظفين يؤدي  -4
 استهتارهم بأعمالهم، وتشجيع البطالة المقنعة على حساب الإنتاج الإداري والخِدمي.

هة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يؤدي إلى تجفيف منابع التعليم الديني الحر هذا من ج
في المساجد وحلقات العلم بعزوف الراغبين في العلم عنها انشغالا بالدراسة في مقاعد 

 الدراسة الرسمية، وهو ما يعطل حركة النفع العام.
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3-  ً ا بعيدةً عن إضافة إلى أن فتح الباب للموظفين وأصحاب المهن الحرة ممن امتهنوا مهَن
ٍ من المعلمين المزاوجين بين أعمالهم الحرة  بوي قد أدى إلى بروز طبقة التواصل التر
ية ونفسية معينة في  بو يس التي تتطلب مهاراٍت تر ووظائفهم العامة من جهة ومهنة التدر

يزٌ كيفية التعامل مع ا ين من جهة أخرى، ولا شك أن ذلك أمٌر عز لمعلومة وإيصالها للآخَر
ية. بو  على من مارس مهناً بعيدةً عن المجالات النفسية والتر

ية  ين ومنح الثانو لقد قام التعليم المتوسط بفتح باب الدراسة المسائية في العامين الأخير
يحة العامة للمتقدمين من كبار السن، وهنا نجد المفارقةَ وا ضحةً، عندما تتقدم إليك هذه الشر
ية السنة الماضية:  م، وهم من مواليد الخمسينيات 7017بشهادة الحصول على المرحلة الثانو

 والستينات من القرن الماضي؟!.
باب التعليم المتوسط تتضمن ضرورة توصيف هذه وبدورنا فنحن  نوجه الكلمة إلى أر

بوي وعلمي.الشهادات الممنوحة على أساس وظيفي وإدا  ري، لا تر
على مستوى التعليم -تقنين آليات واشتراطات القبول  فلا بد من إعادةوعليه: 

بحيث يتم النظر في المتقدمين وفق معايير محددة، وإمكان قبولهم في دفعاٍت  -الجامعي
مسائية خاصةٍ، وتأسيس إدارة للتعليم الجامعي المسائي، وقسم للتسجيل والامتحانات 

يس من خاص بهم،  واحتساب تلك الفترة الاستثنائية بالنسبة للموظفين وأعضاء هيئة التدر
 الأعمال الإضافية خارج نطاق أعمالهم الرسمية.

كما أن من الضروري تقييد الشهادات الممنوحة لهم في المرحلتين: المتوسطة والعالية 
ية أو الوظيفية(، يستفيد منها المتقدم في مجال أعماله ون  شاطاته السابقة.ب )الإدار

وهنا لابد من التأكيد على أن المتقدم للدراسة في الأقسام العلمية يجب أن تتوافر فيه 
 الاشتراطات الآتية:

بية(. -1 يعة، لغة عر ية التخصصية )شر  الحصول على الثانو
 ( في كل مادة.%65لا يقل التقدير في مواد التخصص عن نسبة ) -7
 أن يكون المتقدم حديَث التخرج والسن. -4
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الجمود والرتابة في وسائل وآليات نقل المعلومة، ومحدودية مصادر الإشكال الثالث: 
بية  :تلقي المعرفة والتر

بية لدى طلاب المرحلة المتوسطة والجامعية،   يع في آليات مصادر العلم والمعرفة والتر التنو
ا عملية أخرى، وأنشطة ور التحصيل العلمي والمعرفي أنماطً أمٌر في غاية الأهمية، بحيث تأخذ ص

 ً بية والسلوك على مدى المراحل العلمية التي يسل كها الطلاب، كما مجتمعية تضيف ألوان ا من التر
 تخرجهم من أجواء التلقين والحفظ التي لازمتهم طوال المرحلة الأساسية.

ً من العملية ومن الممكن والسهل اعتماد خطة منهجية لجعل هذه ا  لمصادر جزءا
بة، وإداراتها المعتَمَدة. ية المقننة، برؤاها المتكاملة، وأهدافها المحددة، ووسائلها المطلو بو  التر

َ على طلبة التعليم الديني،  ومن الجدير بالملاحظة أن هذه النشاطات ينبغي ألا تقتصر
ية تنعكس  بل لا بد من شمولها لكل التخصصات العلمية الأخرى، لما لها من بو فوائد تر

 على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة.
وإليكم   على سبيل التمثيل لا الحصر   ذكرَ بعض الأمور التي تندرج في سياق التركيز على 

بية بالنسبة للتعليم الديني، أجملها فيما يلي: يع مصادر وآليات العلم والمعرفة والتر  تنو
 القيمة:أ ـ التحفيز المادي ورصد الجوائز 

ينعكس ذلك في صوَرِ إجراء مسابقات مستمرة وثابتة طول أيام السنة الدراسية في  و
 الحصص الثلاثة الأخيرة من كل خميس وذلك على سبيل المثال في:

ية مع تفسيرات ألفاظها. -1  حفظ عدد من الأحاديث النبو
 حفظ المتون العلمية في شتى فنون وصنوف العلم. -7
 بحوث. مسابقة أفضل ثلاثة -4
 مسابقة أفضل ثلاثة خطب وعظية أو أفضل درس علمي. -3
 مسابقة حسن الصوت والأداء. -5
 مسابقة أفضل تلخيص لكتاب علمي. -6

ٌ مهم للمعرفة والعلم،  ٌ خارَج نطاق كرسي الدراسة، وهي مصدر ٌ مهمة وهذه أنشطة
 والتعرف عليها.ولاكتساب الخ برة، والشجاعة الأدبية، وصقل المواهب، واكتشافها 
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 ب ـ الأيام العلمية:
ية مكثفة لمدة ثلاثة أيام كاملة، في مواد  ٌ سنو يخصص للمرحلة المتوسطة دورة
ً من النشاط العلمي، وذلك  التخصص لكل السنوات، وحسب الرغبة، وتكون جزءا
يس كتب أو  باستضافة علماء متخصصين من ذوي الخ برات خارج المؤسسة يقومون بتدر

 ملة في ظرف تلك المدة.منظومات كا
ً  طلبة الدراسة الجامعية، تخصص لهموكذلك الأمر ل ا أو دورةٌ لمدة أسبوع، يدرسون خلالها كتاب

 أكثر، من ال كتب المهمة في التخصص، باستضافة علماء متخصصين زوار من جامعات أخرى.
ية العملية:  ج ـ الأيام التربو

المحددة والموزعة على طول الفصل تهدف هذه الآلية إلى تخصيص بعض الأيام 
الدراسي سواء في المرحلة المتوسطة أو الجامعية للانتقال من أجواء التلقين، وروتين التلقي 

يب والعمل واكتساب المهارات.  ومقاعد الدرس إلى أجواء التدر
ية المباشرة والمؤثرة ما  بو ومن هذه الأيام التي يمكن من خلالها اكتساب المعرفة التر

 :يلي
يارتهم وإرشادهم  -1 يوم لعيادة المرضى والممارسة العملية للسنن والآداب المتعلقة بز

ين.  لبعض المسائل التي يحتاجونها من خلال المشرف والطلبة الزائر
 يوم لحملة النظافة داخل أو خارج المؤسسة، والاعتناء بالبيئة. -7
يع الملصقات الخاصة بالتحذير من م  -4 يدز وغيرها.يوم للتوعية وتوز  خاطر التدخين والإ
يف بالمؤسسات البحثية أو الوقفية مثل  -3 يتم من خلالها التعر يارة العلمية، و يوم الز

يارة المؤسسات  دار الإفتاء، والمساجد والمنارات القديمة، والمكتبات ال كبيرة، أو ز
 النظيرة، أو الشخصيات العلمية المشهورة.

 ركة بين المدرسين والطلاب داخل المؤسسة.يوم المعايدة الجماعية المشت -5
بية الأجيال، وتوعيتهم  بوي سيكون له أثره المحمود في تر إن هذا اليوم العملي التر
بأهمية دورهم في إصلاح المجتمعات، والقرب من هموم الناس والشفقة عليهم، والاطلاع 

 على الجهة الأخرى من الحياة، واكتساب الخ برة العلمية من الواقع.
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كما أن هذا اليوم سوف ينفي مع تكرره فكرة انفصام العلم عن العمل، أو العمل عن 
العلم، وتثبيت صحة ما قاله الشيخ الصالح أحمد زروق في جملته الشهيرة: )العلم بلا عمل 

 وسيلةٌ بلا غاية، والعمل بلا علم جناية(.
 د ـ القدوة الحسنة والاعتناء بالمظهر:

ً سنعد حسَن الهيئة،  إذا كنا نتحدث عن مصادر المعرفة بشكلها الشامِل؛ فإننا حتما
ِ العلم من جملة المصادر  ِ وطلبة َ الكلماِت، وتقييدَ الحركات للعلماء وجماَل المظهرِ، وتعداد

 المهمةِ للمعرفة والتعلم.
إن كل هذه الأمور من اللباس والهيئات والحركات والكلمات تعكس في أغلب 

بيةَ التي  يحملها المرء، وتوضح الوجهةَ التي ينحدر منها، والثقافةَ التي يصطبغ بها. الأحوال التر
بكل أسف إلى مؤسساتنا العلمية المختلفة نرى من أصناف المعلمين  وعندما ننظر اليوم و
يحزن له القلب من مظاهر اللباس،  والمعلمات، والطلبة والطالبات ما تشمئز منه النفس، و

لحركات مما هو بعيدٌ عن قيم الإسلام، وعادات المجتمعات ومفردات اللغة والحديث وا
يتها وثوابتها.  الرفيعة المحافِظةِ على هو

يب في مظهرهم  يخنا الإسلامي إلى عهٍد قر ولا يزال أهل العلم، وطلابه على مدى تار
 ً بية والتأثير في الآخَروسَمتِهم ومدخلِهم وَمخرَِجهم مصدر  .ا من مصادر استقاء المعرفة والتر

ً ولا ً لا يتكلم، ولا يلتفت يمينا ً صامتا شمالاً، إلا أن يكلمه  قال بعضهم: "رأيت مالكا
إنساٌن فيسمَع منه، ثم يجيبَه بشيءٍ يسيرٍ، فقيل له في ذلك، فقال: "وهل يكب الناَس في 

 .(1)جهنم إلا هذا، وأشار إلى لسانه"
يهتم بمظهره  -رحمه الل  ه- وقد كان مالكٌ  يستعمل أطيب المسك و يلبس جيد الثياب، و

 العام، من نظافة ملابسه، وتسريح لحيته، وتطييب رائحته. 
يس )إسماعيل ت:  ً قط"776قال ابن أبي أو ، (1)ه (: "ما رأيت في ثوب مالٍك حبرا

 ته عليه مـــعم الل  ه عليه إلا أن يرى أثر نعــقول عند ذلك: "ما أحب لأحٍد أنــلك ياـوكان م

                                                 

، للقاضي عياض، تحقيق: د. أحمد أبكر محمود، دار مكتبة الحياة، بيروت، ودار مكتبة الفكر، 1/197ترتيب المدارك:  (1)
 م. 1769-ه  1489طرابلس، ليبيا، سنة: 
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 .(2)العلم"وخاصةً أهل 
أن أنظر القارئَ أبيَض الثياب" أي:  ييقول: "أَحب إل -رضي الل  ه عنه- وقد كان عمر

 .(3)ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق"
 .(4)فيتشبهون به يرحلون إليه فينظرون إلى سَمته، وهَديه، ودَله وقد كان أصحاب ابن مسعودٍ 

قال: "من فقه الرجِل ممشاه ومدخله  ه ( عن أبي الدرداء364ابن عبد البر )ت:  وذكر
بية والعلم.(5)ومخرجه مع أهل العلم"  . فالهَدي والسمت والوقار والمدخل والمخرج كلها مصادر للتر

ه (: "أقمت عند مالك بن أنس بعد كمال سماعي منه سنةً 776قال يحيي التميمي )ت: 
 .(6)وشمائله"أتعلم هيئته 

فمن الواجب إذن أن نعتد بهذا المصدر المهم وألا نتهاونَ في اعتباره وما يحصل بسببه 
 ً َ والضوابط التي تعزز من كونه مصدر يعات واللوائح يجاباً، فنسن التشر ً أو إ ا من أمور سلبا

بية والتعليم.  للتقييم، ومنهلاً للتر
بخاصة مؤسسات التعليم ا لديني أن تحتفي بطلابها وعلمائها ولا بد لكل المؤسسات و

على هذا المستوى، وأن يدخَل هذا العنصر ضمَن تقييم مستوى الأداء للمؤسسة العلمية 
يين. بو  ومنتسبيها لدى المفتشين التر

 هـ ـ تأسيس القناة الليبية الفضائية للتعليم المنهجي:

                                                                                                                                               

، لابن فرحون، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة، 1/74، والديباج المذهب: 1/113ترتيب المدارك:  (1)
 ط: بلا.

 . 1/113ترتيب المدارك:  (2)
الإسلامية، ، للقرافي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات 791الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام:  (3)

 ه . 1498حلب، سنة: 
 المصدر السابق. (4)
، لابن عبد البر: تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي الطبعة الخامسة، سنة: 1/510جامع بيان العلم وفضله:  (5)

 ه . 1377
، للقاضي عياض، تحقيق: د. أحمد أبكر محمود، دار مكتبة الحياة، بيروت، ودار مكتبة الفكر، 1/308ترتيب المدارك:  (6)

 م.  1769-ه   1489طرابلس، ليبيا، سنة: 
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يع مصادر التلقي بية،  تعد وسائل التقنية من الوسائل المساعدة على تنو والمعرفة والتر
ً لتقديم دورها في المجال الذي أنشئت من خصوصً  ا إذا ما كانت تلك الوسائل متفرغة

 أجله.
لقد اعتنى ال كثيرون بتشييد الفضائيات المتخصصة في الغناء والرقص، وفي ال كرة 

ياضة، وفي السياسة والأخبار، وفي بيع العقارات ومواكبة أخبار المال والأعمال!!.  والر
بية والتعليم، وكذلك التعليم العالي تأسيس فضائية  ومن الوسائل السهلة على وزارة التر
علمية متخصصة، تلقَى فيها الدروس المنهجية المقررة على مرحلتي التعليم المتوسط والعالي 
على مدار الساعة، ومن بينها التعليم الديني التخصصي بمرحلتيه، كما تعنى بكل ما من شأنه 

ية، ومهارات التواصل العلمي النهوض  بالعملية التعليمية، وتنمية القدرات البشر
والاجتماعي، كما أنها تواكب النشاطات المختلفة، وتنقل سائر الأخبار والإعلانات 

 والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالنشاط العلمي.
ً في رصيد الحركة التعليمية في بلادنا، وه ً مهمة و لن يكلف إن هذا العمل يعد إضافة

يجابيات لطلبة العلم بشكل خاص، وللمجتمع والدولة بشكل  ال كثير في نظير ما سيحققه من إ
 عام.

 :فكرة تقسيم التعليم إلى ديني وعام الإشكال الرابع:
لا يوجد في الحقيقة تعليمٌ ديني وغير ديني بل جميع التخصصات يجب أن تبنى على التعليم 

التعليم الأساسي وذلك بالتركيز على تنشئة الطلاب بمختلف ا في مرحلة المتوازي خصوصً 
كونهم مسلمين، وكونهم مطالبين شرعا  ؛رصيد من التعليم الديني متكافئ تخصصاتهم على

َ جهله من فروض الأعيان وآداب  بتحقيق الحد الأدنى من التعليم الديني الذي لا يسع المسلم
ية.الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة واللغة العر  بية الوطنية، والعلوم واللغة الانجليز  بية والتر

َ ولاحقتهم،  با التي اضطهدت كنائسها العلماء وإنما جاءت فكرة هذا التقسيم من أور
 وخلقت بسبب تلك الممارسات عداءً بين العلم والدين.

أما في الإسلام فلا توجد هذه العداوة، بل إن العلم بكل فروعه وتخصصاته مما ينتفع 
لناس قد جعل طلبَه من فروض ال كفايات، وفي بعضها قد يصل إلى مرتبة فروض به ا

 الأعيان.
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وإنما جاءت تسمية التعليم الديني للتمييز بين التخصصات العلمية الأخرى، ولذا فمن 
 المستحسن إضافة )التخصصي( عليه لرفع هذا الإشكال.

 
 :ضعف التواصل العلميالإشكال الخامس: 

ية النظيرة، والمراحل   بو بخاصة على الصعيد الداخلي بين المؤسسات العلمية والتر و
بية.  التعليمية المختلفة، وعلى مستوى الأفراد والشخصيات السال كةِ في مجال التعليم والتر

يقول علماؤنا: "العلم رحمٌ بين أهله"، وتعد هذه المقولة قاعدةً مهمةً يتمم بها المعلم نقصه، 
يصحح ب يلتمس من خلالها أخطاءه.و  ها مسارَه، و

فهو يحتاج إلى أن يعمق فكرته  وصلة الرحم بالنسبة للمعلم لها عدة مدارات وأدوار،
من خلال تجارب من سبقه من الَأكفَاء والأساتذة، فهو إذن محتاٌج إلى صلة رحم العلم 

ية التعليمية، وليشترك مع أقرانه وزملائه لينتقي منهم ما عساه أن يكون رافداً للعملية الت بو ر
ير الوسائل. بلة النتائج وتحسين الأداء وتطو  معهم في توليد الأفكار وتلاقح الآراء وغر

ٌ بين المعلم  بة هذا من جهةٍ، ومن جهة أخرى فإن صلة رحم العلم المتبادَلَة مطلو
يث الجيل المقبل تجارب السالفين، وشحذهم بال ٌ من أجل تور ية أبوة والمتعلم بل هي ضرور

ية العلمية. بو ية التي تجعلهم متفانين في مسيرتهم التر  الروحية الضرور
السلبيات التي نشاهدها اليوم على الساحة العلمية هي اضطراب الصلة  إن من أشد  

 ً ً بين المعلم وتلاميذه، بل وفي بعض الأحايين انقلابها إلى عداوةٍ وأحيان ا انقطاعها تماما
ٍ تنسف كل القيم التر  يثها للخلف مما يهدد قيَمَ العلم جامحة ية التي نعول على السلف في تور بو

 بالتصحر والتآكل، ومن ثَم بالفراغ والاضمحلال والنفِخ في الهواء.
يرة أن النبي  إنما أنا ل كم مثل الوالد " قال: --ولذا قد جاء في الحديث عن أبي هر

 .(1)"بمنزلة الوالد أعلمكم" ، وفي لفظ:"لولده
يرلندي هذه العلاقة بين المعلم وتلميذه ب "الرضاع الأدبي"، وهو وقد سمى  القانون الإ

ية الأرضية. بو يات التر  روح ما يدعو إليه الإسلام، بل هو سابٌق على كل النظر

                                                 

 ، وهو حديث حسن.414، رقم: 1/113، وابن ماجه: 8، رقم: 1/4( رواه أبو داود: 1)
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وقد تكلم فقيه الإسلام الإمام النووي في مقدمة كتابه: "تهذيب الأسماء واللغات" عند 
وأنه يقبح جهله بهم:  لة شيوخه الذين ورث عنهم العلملسحديثه عن أهمية معرفة الفقيه لس

بين رب العالمين"."..  .(1)فإن شيوخه في العلم آباءٌ في الدين وصلةٌ بينه و
ه (: "...وما 117ه ( عن أستاذه حماد )ت: 150يقول الإمام أبو حنيفة )ت: 

ً منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن ت علمت منه صليت صلاة
 ا نوعٌ من الوفاء والصلة.، وهذا أيضً (2)أو علمني علماً"

إننا وفي الحد الأدنى لا نطالب المعلم بصلة رحمه في باب العلم على النحو الذي ذكرناه 
ً بقدر ما نطالبه بمراعاة حرمة أسلافه وأقرانه بعدم النيل منهم، أو الحط من أقدارهم  آنفا

كما لا يليق به أن ينال من فن من  يستأثر هو بالحظوة دون غيره،أمام تلاميذه بغية أن 
يزهد التلاميذَ فيه، لا لشيء إلا ل كونه غير متخصص في ذلك  فنون العلم التي لا يحسنها، و

ً ل كرامة العلمالعلم؛ فإن ذلك يعد في اعتقادي قطعا لص بل يغرس في  ،لة الرحم، وإهدارا
بية والتعليم!!. هةً عن المعلم،أذهان التلامذة فكرةً خاطئةً ومشو  وعن مفهوم التر

إن من مقتضيات التكامل بين قطاعات التعليم ومؤسساته ومنتسبيه العمل على تفعيل 
 ً  ا ومنهجاً وسلوكاً.هذه الصلة، وتثبيتها فكر

يارات بين الجامعات والتخصصات، وكذلك  وليس من الصعب العمل على تبادل الز
يز تلك الصلة، ودعمها بما يجعلها تشييد المقاهي العلمية دا يات والجامعات لتعز خل الثانو

 مصدراً من مصادر المعرفة والتثقيف.
 استعمال النفوذ أو استغلال الفرص في رسم المقررات والمناهج الدراسية:الإشكال السادس: 

يخنا -مما لا يمكن إنكاره  يخية، ومنها تار ً في بعض المحطات التار وهو مما وقع حقيقة
من أنصارها لة أصحاب النفوذ والقوة هو تزاحم التياراِت والأفكار المؤدلجة، ومحاو -المعاصر

فرضَها على المسار العلمي كإحدى المسلمات الدينية، التي لا تقبل الرد أو المنافسة، وإقصاءَ 
ما عداها، سواء أكانت تلك الممارسات على الصعيد الفردي أو الجماعي، أو الرسمي، وسواء 
ً أم عابرةً من خارج حدود الدولة، وهذا واقٌع حقيقي تمر به  كانت تلك التدخلات داخلية

                                                 

 .1/18( تهذيب الأسماء واللغات: 1)
 .7/9اقب الإمام أبي حنيفة: ( من2)
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بما تقف وراء بعضِها دوٌل  مؤسسات التعليم الديني عندنا اليوم الطوعية منها والرسمية، ر
 وسياساٌت؛ بل وصراعاٌت لا يبصرها أغلب البسطاء المنتمين لهذه المؤسسات بكل أسف!. 

َ على قدميها في حيرةٍ من كل ذلك وغيره  يضع صناعَ القرار ببلدنا التي تحاول الخَطو
ياتها الفوقية والشاملة  أمرهم، وفي تخوٍف من الجميع من نقل الحركة العلمية من مستو
يلة ومدجنةٍ  ية الخاصة والمؤدلجة، إلى حركة علمية هجينة وهز والمتجاوزة لكل الحواجز الفكر

ٍ تخدم فكر جماعة، أو طائفةٍ  ، وتحجم الفاعلية النقدية والتحليلية التي تتولد في أحضان أو نحلة
ية، والتفسيرات الاجتهادية التي  العملية التعليمية الشاملة المستوعبة لكل المنتجات الفكر

 تحمل في مجملها نسبيةَ الحق لا مطلَقِه!.
ة ومسألة )مقررات العقيد الحاصل في هذا الإشكال: للتأزم* مثاٌل قد يكون مخرجاً 

 .التصادم بين بعض الطوائف المختلفة(
يم، وانتهجها النبي صلى الل  ه عليه وسلم في سلوكه  العقيدة الإسلامية نزل بها القرآن ال كر
وأخلاقه وعبادته وجهاده وكافة معاملاته؛ إلا أن الطوائف التي أعقبت عصر النبوة بقليل 

وقد صحب هذا المنهج الحكم على انتهجت بالعقيدة منهج الجدل والخصومة والردود، 
المخالف، كما ولدت الصراعات السياسية ما يشبه اليوم الأحزاب السياسية التي تحكم على 

ية-المرجئة-تصرفات المخالفين )الخوارج ية-الج بر ً .الصوفية.-القدر ير ا لمواقفهم .إلخ( تبر
 ً ً ا من الخالمختلفة من معالجة الانحرافات الواقعة في حياة الناس بدء ا روج على الحكام ومرور

ً  ،بالتحجج بالقدر  بالعزلة والانطواء. وانتهاء
 ومن الممكن أن نقسم دراسة العقيدة إلى قسمين:

يك الشخصية  أ  العقيدة العملية )الدافعة( من حيث تأثيرها في السلوك وفي تحر
يم وما  المسلمة، وهذه العقيدة لا تتعدى فيها المقررات الدراسية التدبرَ في آيات القرآن ال كر
تعكسه من خوف ورهبة ورغبة واستغفار وطاعة، بحيث يتم التركيز في مقررات هذه 

بو  النفوس، والاستدلال على عظمة الخالق وقدرته وجماله ية على المادة على آثارها التر
بيان أوصاف الجنة  وجلاله، وعلى قصص الأنبياء وصبرهم من أجل هداية الناس، و
وأوصاف النار، ومشاهد القيامة، والعرض والحساب، دون الخوض في مسائل الخلاف 

 العلمية.
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بيان الأمور التي يجب العقيدة العلمية )الضابطة( من حيث الاعتناء بتق -ب نين و
يمان والاتباع إلى دائرة  ً وتحلياً، بحيث تمنع من الخروج من دائرة الإ الاحتراز منها تخليا
ال كفر والابتداع، باعتقاد ما ليس في الدين من شيء، وهنا في مرحلة التعليم المتوسط 

لمسائل الخلافية في ا لدراسة ايكتَفَى بتقديم ضوابط عامة للطالب في هذه المرحلة، تمهيدً 
ية( ونحوها، مع ضرورة تمييز ما كان  المرحلة الجامعية تحت مسمى: )فرق ومذاهب فكر

 من الأصول المتفق عليها، أو مما يعد من فروع الاعتقاد المختلف فيها.
وهنا لا بد من تقييد هذه الفكرة لدى إدارة التعليم الديني التخصصي المتوسط 

بما تجد والعالي، والتي أشرت إلي ها فيما سبق، من أجل وضعها بعين الاعتبار، وهي فكرة ر
 ً ير منهج معين على طلاب التعليم الديني، وعدم قبول يد تقر ا من بعض الاتجاهات التي تر

بوجود التنوع في المجال العقدي؛ فهناك داخل المجتمع الليبي المذهب  الاعتراف بالآخر، و
باضي، وهناك التصوف، وهناك الأشاع لفيون، وهم طوائف وفرَق رة، وهناك السالإ

ً  ،-كذلك–مختلفة  ا في مجملها داخلةٌ في مسمى المسلمين، وإن وجدت وهذه الطوائف جميع
 الانتقادات فيما بينهم لبعضهم البعض.

بالذات هو أن يتم تصنيف المواد المقررة  هذا الجدل، في المرحلة الجامعية والمخلص من
 في عمومها إلى قسمين هما:

ية مثل: علوم الآلة )النحو والصرف، أصول الفقه، المنطق،  -1 مواد أساسية إجبار
 تفسير أحاديث الأحكام، القواعد الفقهية...إلخ(.

يته وتشمل اختيار الطالب للمذهب  -7 ية يدرسها الطالب وفق منهجه ورؤ مواد اختيار
يتم على ه حاق الطلاب ذا النمط  التالفقهي، والمنهج التفسيري للعقيدة في القرآن والسنة، و

 كل وفق اختياره وتخصصه الدقيق. بمجموعاتهم الدراسية،
على أن عقيدةَ المسلم لا يليق بها  -وحسب وجهة نظري-ومن الجدير بالتذكير أن أنبهَ 

أن تنسََب إلى أفراٍد، أو أشخاص، أو طوائَف؛ وإنما تنسب إليهم أفهامهم وتفسيراتهم التي 
راءتهم للعقيدة في القرآن والسنة؛ لتبقى تلك الاختلافات العلمية مجردَ استقَوها من خلال ق

ية، لها نسبتها من الحق، ومحدوديتها من  الاجتهاد. اجتهاداٍت بشر
 التوصيات:
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 في خاتمة هذه الورقة أود تسجيل أهم التوصيات في النقاط التالية:
التخصصي المتوسط والعالي( الإسراع باستحداث )الإدارة العامة للتعليم الديني  -1

بوي.  وإعطائها الصلاحيات التامة لمتابعة المناهج، واقتراح الآليات المساعدة، والتفتيش التر
7-  ً ً تشجيع البحث العلمي والنشاط التعليمي ودعمه مادي ي  ا.ا ومعنو
يعات واللوائح الخاصة بالتعليم الديني، واعتماد المصادر  -4 إعادة النظر في التشر

بية في السلم التعليمي المتوسط والعالي، وفي تقييم مؤسساته.المتن  وعة للمعرفة والتر
العمل على تأسيس الفضائية الوطنية للتعليم المنهجي التي تبث على مدار الساعة  -3

 لكافة المواد الأساسية التخصصية لطلبة المراحل المتوسطة والعالية.
قررة في التعليم العالي وتقسيمها إلى مواد ضرورة النظر في مقترح توصيف المواد الم -5

ية. ية وأخرى اختيار  إجبار
التأكيد على حق الانتساب للمرحلتين المتوسطة والعليا لمن فاتته فرصة التعلم، ل كن هذا  -6

ً إليه الحق يجب أن يضبط بما تمت الإشارة ا بين تحقيق المصلحة الخاصة، وحفظ المصلحة ، جمع
 العامة.
 


