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 مقدمة: وفيها بيان للحاجة

 بعد:و ،له وصحبه ومن واالههلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آاحلمد 

وسبب هذا هو تلك الشك أننا ومنذ دهر طويل بحاجة إىل مراجعة شاملة لنظام التعليم، 

املعاناة التي نعيشها يف صفوف التدريس اجلامعي والثامر الناجتة عنها، ونحن اليوم أحوج ما 

مواكبة لألحداث اجلارية يف العامل اإلسالمي برمته، فال طالب  املراجعة هنكون هلذ

رجا خيالدراسات العليا يف العلوم الرشعية وال منهاج التدريس الذي يدرسه قادران عىل أن 

وروحه، مما يستدعي قيام القائمني عىل تطوير الدراسات  طالبا يواكب متطلبات العرص 

الرشعية بمعاودة النظر فيام سبيله أن يقف بني الطالب وبني أن حيقق املرغوب منه يف هذا 

العرص الذي تزامحت أحداثه وتسارعت قضاياه. وكم تساءلت أمام نفيس مرات ومرات 

ة طالب احلوزات العلمية يف إيران هل يستطيع الطالب الذي نخرجه يف اجلامعة عىل مزامح

مثال؟ وكان اجلواب لألسف: ال، وآخذ نفيس بالتساؤل ملاذا مل نقدر عىل ما تقدر عليه 

 احلوزات العلمية مع تزاحم اجلامعات؟

وللتعليم غايتان كام هو معلوم إحدامها دنيوية وتتم بتحصيل املنافع املرغوبة يف هذه احلياة 

ها مما يسع  إليه الساعون. والثانية أخروية بتحصيل وعد اهلل وحيازة املال واجلاه وغري

تبارك وتعاىل فيمن قام عىل التعليم وأحسنه ولذا ميز اهلل جل وعىل بني من يعلم ومن ال 

ۆئ  ۈئ    ۆئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ  يعلم فقال تعاىل

وجاء يف  9:الزمر چی    ی       ی  ی  جئ    ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ

ووراء هاتني الغايتني " 1:)إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنع(احلديث

غاية هي أسم  وأعظم مما يبدو منها وهي إنتاج قادة لألمة يف دينها ودنياها وهداٍة هم 

نفوسها إذا أقلقها اضطراب مهادها ولكن هاته الغاية أمر  امصابيح إرشادها، ومهدئو

                                                           
 4288، واإلمام أمحد يف املسند برقم2442، والرتمذي يف السنن برقم 3443. احلديث: رواه أبو داوود يف السنن حديث رقم 1

 وهو حديث صحيح. 44حبان برقم وابن 
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حاصل ال حمالة وقد ال تكون مقصودة للمتعلمني وال ألوليائهم ولكنهم يشعرون هبا عند 

ظهور النوابغ بني املحصلني، وهي غاية مقصودة ملرشدي األمم من رسل وحكامء 

غبة يف فيها يف بدء التلقي ومرشدين ناصحني، وإذ قد كانت حاصلة ال حمالة، وكانت الر

ضئيلة، وجب أن حتجب وراء ستار الرتغيب يف املنافع الشخصية حت  إذا استهوت الرغبة 

يف املنفعة الشخصية قلوب الطالبني للعلوم وعلق هبا الشغف باملعرفة وارتق  املرتقي منهم 

 0"مته علام وعمالإىل درجة النبوغ أصبح النابغ ال يبغي بحالته بدال، ورصف مهته إىل نفع أ

وملاذا نجعل هذه الغاية السامية هبذا الوصف الذي يدرجها يف بطون الرغائب األخرى 

 أليس لنا مهة عالية جتعل هذه اخللة السامية بمحل التنافس بني طالب العلم ومعلميه؟

والتعليم الصحيح يرمي إىل إنشاء أرق  أصناف الناس من كل من مترس باألشغال "

و رزق املواهب احلسنة ورغب يف سلوك خري السبل وشغف باملعرفة وامتاز واألعامل، أ

 0"بحب الواجب والتعقل

وإذا كان التعليم مما متتاز به األمم عىل غريها، وهو مضامر التسابق فيام بينها والتفاضل، فال 

اب هذه الورشة البد أن نبني األسببد أن حيصل له الرقي آنا فآن، وفيام نحن فيه مما خيص 

الداعية إىل احلاجة هلذه األفكار اإلبداعية أو بتعبري أكثر دقة ال بد من وصف الواقع قبل 

تقديم اإلبداع ليقدر املقدم هلذا اإلبداع عىل أي وجه يكون، والواقع مؤمل الوقع هلذه 

 األسباب:

إذ إن آفة  يف الدراسات القرآنية خصوصا طرو الضعف والفساد عىل مؤلفات املتأخرين -1

 نقل غري املحرر تكاد تغزو سوق التأليف يف حقل الدراسات القرآنية.ال

دخول كثري من الطلبة إىل حقل الدراسات العليا القرآنية من غري ختصص الرشيعة وإنام  -0

يكتف  بقبوهلم يف ذلك احلقل بإعطائهم بعضا من املواد املسامة باالستدراكية لقبوهلم يف 

لسابقة عىل دراستهم العليا، وهذا معمول به يف ذلك احلقل، مهام كانت ختصصاهتم ا

                                                           
 11-11م، ص2002، 2، مطبعة دار سحنون للنشر ، طأليس الصبح بقريب. ابن عاشور ،  2
 12. ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص  3
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كثري من اجلامعات، مما ينعكس سلبيا عىل الدراسات القرآنية الناجتة من تأليف هؤالء 

النعدام األساسيات العلمية لتخصص الدراسات القرآنية عندهم، والقلة النادرة من 

 صوليون ال حكم له. هؤالء  من ال يوجد عندهم هذا النقص، ولكن النادر كام يقول األ

الفجوة اهلائلة بني ما يملك املجتمع من الثقافة يف الدراسات القرآنية وبني ما هو مأمول  -0

 أن يقدمه لذلك املجتمع املتخصصون يف حقل الدراسات القرآنية.

ضعف الصلة بالقران الكريم لدى أفراد املجتمع املسلم مما يستدعي اختيار النخب  -4

دم الدراسات القرآنية للمجتمع بصورة تقرب الناس إىل الدين أكثر العلمية املتميزة لتق

 مما هم عليه.

وهذا بالطبع ليس  –الفجوة اهلائلة بني السلوكيات العملية ملتعاطي الدراسات القرآنية  -9

وبني الثقافة املعلوماتية التي يمتلكوهنا، مما يستدعي النظر إىل املخرجات  -خاصا هبم

سات لتذويب تلك الفجوة، وذلك بحسن االختيار يف املنهج الناجتة من تلك الدرا

 والطالب واملعلم. 

اجتاه كثري من الدارسني إىل حقل الدراسات القرآنية من أجل التكسب، وذلك كسعي  -0

كثري من غري املختصني يف الدراسات الرشعية إىل ولوج باب التخصص يف اإلعجاز 

العلمي وهم يفتقرون إىل أبسط املقومات لذلك التخصِص وهذا ألن كثريا من وسائل 

ر جللب أنظار املستمعني، وألنه قد طار يف اإلعالم استهواها التخصص يف هذا املضام

الناس أن التخصص يف هذا الباب من أنفع الوسائل يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ودينه. 

ورحم اهلل من قال:) إن املتكلم يف غري فنه يأيت بالعجائب( واملطلع عىل مواقع االنرتنت 

إىل ردمها حت  ال خيتلط  جيد عجبا يف هذا الباب  وتلك وال شك ثلمة تستدعي املسارعة

 النظر يف  إلعادةاحلابل بالنابل وقد كاد. كل هذا وغريه يدلنا عىل مسيس احلاجة 

حت  نسهم يف تطور  وخمرجاهتا الدراسات العليا وباخلصوص يف الدراسات القرآنية

 األمة احلضاري والشهودي من واقع القران الكريم.
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عدم متكن الطلبة اخلرجيني من التعامل مع كتب الرتاث يف هذا التخصص بحيث صار   -3

ينمو الشعور بالغربة بينهم وبني ذلك الرتاث مما يتسبب يف عزوفهم عنه وتلك بلية ما 

 بعدها بلية.

 اجلامعة الوقفية للدراسات القرآنية والعلوم الرشعية.: اسم املرشوع

كالعلامء السابقني علام وعمال لتحيا هبم  نيكونوف هذا املرشوع اىل ختريج علامء هيد :هدف املرشوع

 االمة.

 ويكون ملكا عاما للمسلمني: يمول املرشوع من أموال الوقف االسالمي فقط متويل املرشوع

 : يعتمد هذا املرشوع عىل البناء اخلارجي وعىل الطاقم احليوي من االداريني والطالباعتامد املرشوع

 عطاء بعض التفاصيل هلذا البند عىل النحو التايل:إويمكن  وعىل اخلطط الدراسية

 وال البناء:أ

ىل إضافة إبناء متعدد الطوابق ألغراض التدريس والبحث ويشتمل عىل املرافق املعروفة  -1

 لكرتونية.ليه من املؤلفات واملراجع الورقية واإلإهم ما يمكن الوصول أمكتبة علمية حتوي 

 غراضخارجية واسعة متعددة األ ساحات -0

 روقة لغايات التدريس غري املنهجيأمسجد كبري يعمل فيه  -0

 لعاب ومسبحأساحات  -4

 بناء متعدد الطوابق يعد بطريقة خاصة مدروسة إلسكان الطالب -9

 بناء مركز التأليف وحتقيق كتب الرتاث بحيث يتبع اجلامعة يف كل شؤونه -0

  ثانيا الطاقم احليوي:

ن ال امرأن جيتمع يف هؤالء مجيعا أالفئة العاملة املستهدفة من اجلامعة وجيب وهم  :اإلداريني  -1

 .ول الطريق ومها الدين واخللق وثانيا احلس الدعوي الرسايلأيف  د منهامب

العجب أنك ترى يف مجيع جامعات العامل اإلسالمي أن الذي يريد أن يتخصص  :الطالب  -0

و  القاسية واملتعبة، وقبل أن يلتحق الطالب بالكلية يف الطب أو اهلندسة توضع عليه الرش

جيرى له اختبار ملعرفة قواه وقدره العقلية وهل تتناسب مع التخصص الذي يريد. بينام 
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يدخل كليات الرشيعة يف العامل اإلسالمي من هب ودب وال جيرى له اختبار وال امتحان 

دراسة الرشيعة ختصص من ال جيد  وال تعرف قواه العقلية وال اجلسدية وكأن التخصص يف

ختصصا. فمثال عندنا يف األردن ال يدخل كلية الطب إال من حصل عىل معدل يف الثانوية 

% وقريب منها يف اهلندسة، بينام مىض الوقت وكان يدخل إىل كلية الرشيعة من 59فوق 

با % وعدل أخريا إىل أن الذي يدخل اجلامعة ألي ختصص ويقدم طل96حصل عىل معدل 

 -وأظن هذا مل يطبق عىل مجيع اجلامعات حت  اآلن -% يف الثانوية36البد أن حيصل عىل 

وحسبك من هذا إشارة إىل مدى االستخفاف بدراسة العلوم الرشعية، وهذا فيام اعتقد هو 

 السبب الرئيس يف ضعف خمرجات التعليم الرشعي يف الدراسات العليا.

وقد خلصت بعض الدراسات واملقاالت إىل خصائص البد أن تتوافر  يف الطالب الذي 

حتدد مواصفات  طالب املستقبل يف املالمح  "نريد نأخذ عىل سبيل املثال أنموذجا منها:

 التالية:

العقلية املبدعة: ذلك أن عرص املعلومات يتطلب عقلية مبتكِرة، تضع اخلطط والبدائل  -1

 عوبات.ملا يواجهها من ص

الشخصية املنتجة: التي توظف قدراهتا وإمكاناهتا إلنجاز أعامل ذات قيمة عىل املستويني  -0

 الشخيص واالجتامعي، من خالل التوظيف اجليد للمعلومات واملهارات.

موسوعية الثقافة: التي تتضمن االطالع عىل الثقافات األخرى، واختاذ موقف متوازن  -0

ملعلومات من أوعية خمتلفة وحتليلها وصوال إىل بني األصالة واملعارصة، ومجع ا

 االستنتاج السليم والرؤية الواضحة.

القدرة عىل التعليم الذايت: وهي سمة من سامت العرص املطلوبة، ونمو املعرفة يتطلب  -4

القدرة عىل التثقيف والتعلم الذايت، فإنسان عرص املعلومات يؤمن بأن احلياة عبارة عن 

 تعليم والتدريب والعمل.سلسلة متعاقبة من ال

تقبل التفسري والنقد والقدرة عىل التوجيه: ذلك أن نمو املعرفة وتزايدها يتطلب تكوين  -9

شخصيات تستوعب ما حيدث من تغري، واملشاركة يف صنعه وتوجيهه، وال بد من 
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بام ن حقائق احلياة تتغري إنسان العرص أن يعيد النظر دائام فيام استقر عليه رأيه من قبل، أل

يستجد من معلومات ومعارف، ومن ثم ال بد من اكتساب مهارات التفكري الناقد 

. وهذه وإن كانت مالمح عامة إىل أن طالب 4كمامرسة متصلة عىل مدى احلياة

الدراسات القرآنية جيب أن يكون عىل رأس املتصفني هبا ملا هلا من أمهية وتشخيص دقيق 

أن طالب الدراسات القرآنية الذي نريد جيب حيدد املواصفات بشكل واضح جدا. إال 

أن يتحىل بمواصفات خاصة تتناسب مع ختصصه الدقيق يف الدراسات العليا وأهم هذه 

 اخلصائص إضافة إىل ما سبق بيانه:

حفظ القران الكريم أو عىل األقل حفظ كمية مناسبة منه، وجيب أن ال يتساهل يف  - أ

 هذا مهام كانت األسباب.

 هيمنة القران عقيدة راسخة يف نفسه منعكسة عىل سلوكياته.اعتقاد الطالب  - ب

أن يكون لديه احلس الرسايل بمعن  أن يوقر يف نفسه أن عليه مسؤولية  - ت

دعوية جتاه دينه ال بد له من أدائها، وهذا جانب مغفول عنه لدى رشائح كثرية من 

 الطلبة، ولذلك ينتج عنه إمهال بالغ يف الدروس.

سا شعوريا عميقا بأن له قيمة معتربة يف املجتمع، وأنه أن حيس الطالب إحسا - ث

 ليس ممن يعيش عىل هامش احلياة إن كان للحياة هامش.

اإلملام باللغة العربية قراءة وكتابة وحمادثة إملاما واسعا بحيث يغدو طالب الدراسات  - ج

 القرآنية من املتميزين يف هذا اجلانب.

 احلميدة خالل مراحل الدراسة مجيعها.اتصاف الطالب بالصفات املميزة واخلصال  - ح

                                                           
 . من  مقال منشور على الشبكة العنكبوتية للدكتور فيصل الغويني، بعنوان  الطالب الذي نريد 4

283http://thiban.hooxs.com/t  

  

http://thiban.hooxs.com/t
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أن يكون الطالب متفرغا للدراسة تفرغا كامال ألننا نعاين معاناة شديدة من  جيب - خ

تدريس غري املتفرغني وهم يتوكئون دائام عىل عدم وجود وقت لدهيم للقراءة 

 والبحث، وأنا أتساءل: من يكون هبذه احلال كيف يبدع وينتج. 

 املدرس: اختيار   -3
معضلة كبرية إذا كان املعيار هو ما نشاهده يف اجلامعات ويف تدريس طلبة  هناكال شك أن 

 الدراسات العليا عىل اخلصوص، مما يستدعي وقفة جادة ألجل النهوض بالتعليم.

واملالحظ عىل اختيار مدريس الدراسات العليا يف اجلامعات نمط واحد يتكرر أو يكاد يف مجيع 

من بعض اخلصوصيات وهذا النمط هو ارتقاء املدرس اجلامعي ببضعة  اجلامعات اللهم إال

أبحاث من مرتبة دنيا إىل مرتبة األستاذية مع رضورة إمضاء عضو هيئة التدريس مدة معينة يف 

خدمة التدريس اجلامعي، واملالحظ عىل غالبية البحوث التي تنرش يف ختصص الدراسات 

ع الطالب وعن العملية التدريسية برمتها اللهم إال بعض القرآنية أهنا بعيدة كل البعد عن واق

البحوث التي تعن  بحل مشكالت بحثية دقيقة هلا عالقة بواقع التدريس، وهذه نسبتها من بني 

البحوث التقليدية نسبة ضئيلة جدا، وإذا نحن سلمنا جدال بنزاهة التحكيم لتلك البحوث 

ف هذا. واملعيار الذي خيتار له املدرس اجلامعي هو تكون هبذه احليثية، مع أن الواقع يشهد بخال

احلصول عىل شهادة الدكتوراه من جامعة معرتف هبا. وأنا ال أدري ما قيمة هذا القيد أمام 

الفضائح املتوالية لرسقة الشهادات دون حسيب وال رقيب. إن املدرس يف اجلامعة ويف 

ملرحلة التي يدرس فيها هي أخطر املراحل الدراسات العليا جيب أن خيتار بعناية فائقة ألن ا

التعليمية ذلك أنه ينبني عليها خترج الطالب من مرحلة دراسية إىل مرحلة عملية يواجه فيها 

املجتمع مواجهة رصحية، ودون أية قيود. وقد قرأت كثريا فيام خيص هذا اجلانب وأشري إىل 

م حيث قدمت فيه العديد 1554دن سنة مؤمتر علوم الرشيعة يف اجلامعات املنعقد يف عامن األر

من األوراق حول مواصفات املدرس اجلامعي ومنها ورقة قدمها األستاذ الدكتور أمحد عيل 

من السودان وأخرى قدمها الدكتور محدان بن حممد احلمدان من السعودية رمحه اهلل اإلمام 

يف وخلصت الورقتان إىل مطاليب عامة جيب أن ال خيلو منها مدرس سواء أكان يدرس 
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صفات معلم الرشيعة إىل  رمحه اهلل . وقد قسم الدكتور اإلمام9ختصصات رشعية أم غري رشعية

 عدة أقسام تندرج حتتها بعض املطالب وهذه خالصة لذلك:

 أوال: صفات املعلم اخللقية والسلوكية ويندرج حتتها

 الربانية -1

 تقوى اهلل عز وجل ومراقبته والوجل منه -0

 تزكية النفس -0

 التخلق بآداب القران -4

 الزهد -9

 الذكر واجلهاد -0

 ترك االشتغال بام ال عمل حتته -3

 جتنب املراء واجلدل العقيم -8

 حكمة الدعاة  -5

 التحقق برشو  املفتي -16

 عزة العلم -11

 ثانيا: علمه ومؤهالته ويندرج حتتها:

 إتقان التالوة - أ

 إحكام اللغة العربية - ب

 سعة املعرفة والفقه يف الدين - ت

 العلمية الواسعة وبخاصة يف الدراسات املقارنة والدين املقارن الثقافة - ث

 املعرفة الواسعة بأصول الفقه - ج

                                                           
، نشر مجعية 301-242، ص2، جبحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات. انظر كال البحثني يف الكتاب املسمى:  11

 م1881الدراسات والبحوث اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، سنة 
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اإلملام بالدراسات االسترشاقية وتأثريها عىل املفكرين والكتاب وجوانب اإلجياب والسلب  - ح

 فيها

 أن يكون جمازا علميا - خ

 ثالثا: منهجه يف العطاء والتعليم وصلته بطالبه ويندرج حتتها:

 وة يف سعة العلم واخللققد -1

 العلم -0

 حب اخلري للطالب -0

 االتصاف بصفات املرشد املعلم -4

 التواضع هلم -9

 االستقالل يف البحث والتفكري -0

 احلذر من وراء االنحراف وراء دعوات التجزئة والتفريق بني املسلمني -3

 رابعا: صلته باملجتمع وفهمه لواقعه

العملية بحيث يقوم عىل املوضوعية يف التناول، خامسا منهجه يف اكتساب العلم وخرباته العلمية و

والدراسات املقارنة املنوعة، والتثبت والتدقيق والتمحيص للنصوص واآلراء التي يعلمها لطالبه، 

 والقدرة عىل تصنيفها ، وهذا يقتيض أن تتوافر فيه صفات الباحث القدير والعامل املتمكن.

 سادسا: املظهر اخلارجي

، وهي مسالة تقديرية حاول الباحث أن يصل إىل عدة ضوابط اختيار املعلم املناسبسابعا: ضوابط 

 وضعها يف البحث وها هي:

اإلجازات والشهادات العلمية املوافية ملتطلبات كل مؤسسة تعليمية، وهي الشهادة  -1

اجلامعية األوىل بتفوق وما وليها من اإلجازات التخصصية العالية:)املاجستري( 

دكتوراه( عىل أن تقرتن هذه اإلجازات والشهادات باخلربات العملية يف والعليا:)ال

 التدريس والبحث العلمي.
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التزكية العلمية ممن يعرفونه طالبا أو زميال فيشهد له شيخه أو صاحبه يف طلب العلم بام  -0

 يزكيه ويوثق ما يف الشهادات العلمية.

التزكية عىل السلوك ممن عرف باالستقامة والعلم والدعوة وان تكون له معرفة مبارشة  -0

باملزكي، ويؤدي هذه التزكية كتابة يف استبانة معدة إعدادا جيدا ويكون تداوهلا يف رسية 

 تامة.

 املقابلة مع طالب الوظيفة لسؤاله عن مسائل تتعلق بالنقا  املذكورة. -4

إن لزم يف لغة القران الكريم والعلوم اإلسالمية ومادة  أداء امتحان شفوي، وكتايب -9

 .0ختصصه

وعىل العموم هذه الرشو  مهمة ومطلوبة فيام نحن فيه ولذلك أحببت أن آيت بملخص ملا قال ألنه 

 مفيد.

 وأما ما ذكره الباحث الدكتور محدان فيتلخص فيام ييل:

 ج حتتها:القسم األول: معايري اختيار مدريس علوم الرشيعة ويندر

 أوال: الكفايات الشخصية وأنواعها ويندرج حتتها ما ييل:

 اإلسالم - أ

 العقل - ب

 الذكاء املتوسط أو فوق املتوسط - ت

 صحة االعتقاد - ث

 االستقامة - ج

 سالمة البدن - ح

 التدين - خ

 صالح النية - د

                                                           
 .224-242، ضمن حبوث مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات، صمعايير اختيار مدرسي الشريعةاإلمام، . أمحد علي  1
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 حسن املظهر - ذ

 املقابلة الشخصية - ر

 حفظ القران - ز

 اجلسامة وقوة البنية - س

 حتتها:ثانيا: تقويم األداء للمدرس ويندرج 

 القدرة عىل التحضري للامدة العلمية - أ

 القدرة عىل إدارة جمتمع القاعة الدراسية  - ب

 حسن عرض املادة العلمية - ت

 التخلق باحللم وسعة الصدر - ث

 سعة الثقافة واالطالع - ج

 االعتدال يف منهجية التقويم واالختبارات - ح

 األمانة يف األداء املهني - خ

 استخدام وسائل اإليضاح وتقنيات التعليم - د

 ثالثا: البحث العلمي

 7رابعا الدورات التدريبية

وهذه املواصفات والرشو  إذا انضمت إىل ما سبق فإهنا بالتأكيد تؤدي إىل اختيار املدرس اجليد 

 الذي يمكن أن يتحقق التطوير املنشود، عىل أننا ينبغي أن نضيف إىل هذه الرشو  ما ييل:

اضالن رصاحة، وإن كان يفهم من البحثني أنه احلس الرسايل: وهذا مما أغفله الباحثان الف -1

مطلوب، وأنا أرى أن التنصيص عليه من األمهية بمكان، إذ ال يمكن لنا أن نحقق التطور 

املنشود يف الدراسات الرشعية عىل العموم والدراسات القرآنية عىل اخلصوص ما مل يعتقد 

 عىل خري وجه وأحسنه.املدرس اعتقادا جازما أنه صاحب رسالة وعليه واجب األداء 

                                                           
، ضمن حبوث مؤمتر علوم الشريعة يف اجلامعات، معايير اختيار مدرسي علوم الشريعة وطلبتها. د محدان احلمدان،  2

 281-221ص
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 أن يعتقد املدرس هيمنة القران عىل كل يشء، ال أنه جمرد دليل من األدلة الرشعية. -0

أن يدّرس املدرس ويف مهته أن خيرج جيال حيمل مستوًى علميا رصينا أكثر مما محله هو؛ ألنه  -0

كون ينقل ملن بعده جتارب السابقني وخربهتم. ويف تقديري أن املدرس الذي يسع  ألن ي

تالمذته أدن  منه علام أو يسع  ليكونوا يف مستواه هو مدرس فاشل وال يستحق أن يكون 

 من رواد الدراسات القرآنية.

أن يكون من مهة املدرس نرش القران وقضاياه. وال يكون كذلك إال إذا ختلق أساسا بأخالق  -4

 القران، ويكون سلوكه ظاهرا وباطنا مع القران ال مناوئا له.

هذا املدرس ال ينظر إىل تدريسه القران الكريم عىل أنه جمرد وظيفة يؤدهيا ويأخذ  أن يكون -9

 عليها أجرا.

تار املدرس يف الدراسات العليا وفق األسس السابقة وال يكون اختياره جربا من  -0 أن خيخ

 جلنة القرار. ختياراجهات خارجية أو داخلية هلا تأثري عىل 

س به فيام نريد أن نكون قطعنا شوطا ال بأت وجا هذه الرشو  واملواصفات رنعملأنحن ذا إو

 .ونسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد ليهإالوصول 

 الدراسيةاخلطط  -4

سند أمر تدريسها لغري األكفياء ومل جتد أإذا كانت حمكمة والدراسية لن تستوي عىل سوقها اخلطة 

شياء ال ينفك بعضها ن العملية التدريسية متوقفة عىل ثالثة أإالطالب النابه الذي يستوعبها لذلك ف

رى رضورة تدريسها يف املاجستري أاملواد التي ألسامء . عن بعض وهي املعلم والطالب واخلطة

 والدكتوراه:

 املاجستريأوال 

  دراسات يف علوم القرآن  -1

 تاريخ التفسري ومناهج املفرسين. -0

 االجتاهات احلديثة يف التفسري. -0

 دراسات يف التفسري التحلييل.  -4
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  التفسريدراسات لغوية يف  -9

 مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية. -6

 القرآن يف دراسات املسترشقني. -3

 دراسات يف إعجاز القرآن الكريم. -8

 تفسري آيات العقائد. -5

 تفسري آيات األحكام. -16

 دراسات يف التفسري املوضوعي. -11

 التجديد يف التفسري. -10

 دراسات يف القراءات القرآنية. -31

 الدكتوراهثانيا 

  دراسات متقدمة يف علوم القرآن -1

 دراسات متقدمة يف أصول التفسري  -0

 التفسري التحلييلدراسات متقدمة يف  -0

 دراسات بيانية يف القرآن والسنة  -4

 دراسات نصية يف كتب التفسري -9

 التفسري املقارندراسات يف  -0

 متشابه النظم يف القرآن -3

 يف العقائددراسات متقدمة  -8

 شبهات حول القران وعلومه -5

 اإلعجاز القرآيندراسات متقدمة يف كتب  -16

 القران يف الدراسات املعارصة -11

 دراسات يف التفسري لدى الفرق -10
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 دراسات متقدمة يف القصص القرآين -10

 دراسات لغوية يف القران والسنة -14

، ووصف تلك طالب اجلامعة الوقفية يقرأهان أرى رضورة أهي جمموعة املواد التي هذه 

 .طيل يف هذه الورقةأاملواد جاهز عندي ولكني ال 

  :لدراسة يف هذه اجلامعةاطبيعة 

يف هذه اجلامعة عىل نظام الفصول ويستبعد متاما نظام الساعات املعتمدة املعمول به يف الدراسة 

 .ىل قتل التعليم قتالإدى أاجلامعات حاليا والذي 

 الدراسة وكيفيتها:مدة 

وىل للدراسات العليا وفيام بعد يمكن توصيف ما بقي من مراحل اجلامعة يف هذه املرحلة األ هذه

 تاز عىل مستوى العاملحت  تكون اجلامعة نموذجا فريدا من التعليم املم

وىل لدراسة النحو السنة األ ختصص أن عىلمرحلة املاجستري مدة الدراسة ثالث سنوات يف  -1

وتوزع باقي املدة عىل املواد املقرتحة وينهي الطالب دراسة  والرصف والبالغة فقط

يسبقه امتحان شامل يف كل املواد التي  )رسالة املاجستري(املاجستري ببحث علمي رصني

 نظري وعميل. ين أىل جزإن جيزأ ألب عىل الطاخذها أ

ن ينهي الطالب الدراسة بامتحان معد أقل للمواد عىل الدكتوراه سنتان عىل األمرحلة  -0

ببحث  هذه املرحلة الطالب ثم يتخرج الطالب يف خصيصا لفحص القدرات النهائية لدى

 )رسالة الدكتوراه(معمق.

ىل ندوات علمية ودروس متخصصة عىل الطريقة إانتهاء الدوام الرسمي حيول الطالب بعد  -0

 القديمة يف رشح الكتب واإلفادة منها ويكون هذا إجباريا 

عتقد أننا سنبق  نراوح مكاننا طاملا أن اجلامعات ختضع لسلطة العلامنيني يف البالد أاخلتام: ويف 

العربية بشكل ملحوظ وختضع لسلطة االنتهازيني والوصوليني يف بعض البلدان األخرى، إن 

سياسات التعليم العايل يف البالد العربية ليست حرة وال عالقة هلا باحلرية، بل هي تابعة أصال 

عتقد أن مهمة التطوير أالدولة املرتبطة يف الغالب بدولة أجنبية عىل نحو ما ولذلك  لسياسة
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ستبق  رغبة جاحمة طاملا بقي احلال هكذا، نعم يمكن إحداث جزئيات من واالبداع واإلصالح 

 إسالميةتنشأ يف مكان ما جامعة  أن، ال تروي ظمأ وال تسد جوعا. ولذا اقرتح واالبداع التطور

ية عىل العموم والدراسات القرآنية والعربية عىل اخلصوص، وال وقفية تعن  بالدراسات الرشع

هنا جامعة يتم إ. ة تعليم وال جلهة حزبية مهام كانت توجهاهتارتكون هذه اجلامعة خاضعة لوزا

متويلها من أموال الوقف اإلسالمي، وينتق  هلا املدرسون والطالب انتقاًء، كام وينتق  هلا املنهاج 

ذلك املنهاج املطور الذي يتميز عن سائر املناهج بانتامئه إىل األصول الرشعية الذي نطمح بإجياده، 

لألمة اإلسالمية أوال، عىل أن ال تكون اجلهة املرشفة عىل هذه اجلامعة تتبع دولة واحدة بل تتبع أمة 

  .اإلسالم

للقران الكريم والسنة النبوية(  بداعيةإ)نحو خدمة مل لورشة الع قدمهأهذا املرشوع الذي فإن 

رقت هلذا املرشوع قرابة أراجيا أن ينال حظه من النظر واالهتامم فقد املزمع عقده يف دولة الكويت 

 .ن ينتفعوا بهأسالم عس  ألمة اإل إلظهارهما أكون مخسة عرش عاما واليوم أجدين أحوج 

 وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين ومن سلك وصىل اهللهذا 

 ، واحلمد هلل رب العاملني.ىل يوم الدينإسبيلهم 

 مود أبو حسانالدكتور مجال حموكتبه 

 مشارك يف التفسري وعلوم القراناستاذ 

 الدعوة واصول الدينكلية 

 العلوم االسالمية العامليةجامعة 

 66500359066000رقم هاتف 

Email: dr_jamalhassan@hotmail.com 
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