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 طرٌقة التعلٌم  .1

والسٌما فً تعلٌم القرآن  التلقٌنالحفظ وكانت طرٌقة التعلٌم تعتمد على 

كانت  اي، وكان الحفظ من اهم الشروط فً العلم عند المسلمٌن ، الكرٌم

، فكانوا ٌفخرون بالعلم  الذاكرة هً المعتمد علٌها دون االعتماد على الكتابة

الذي حوته الصدور ال العلم الذي حوته السطور ، فكان علماء المسلمٌن 

ٌرون انه " او العلم صمت والثانً استماع والثالث تلفظ والرابع العمل 

 والخامس النشر " وادركوا اهمٌة التعلم بالتدرج فً التعلٌم .

بكثرة النقاش واالسئلة بٌن تمٌزت طرٌقة التعلٌم فً المرحل العالٌة      

فال ٌكاد االستاذ ٌنهً محاضرته حتى تنهال علٌه االسئلة  واألساتذةالطالب 

وكانت طرٌقة المناظرة هً الطرٌقة التً تعمل على شحذ الذهن وتقوٌة 

 الحجة والتفوق على االقران والتعوٌد على الثقة بالنفس . 

 سن التعلٌم  .2

بٌن مادة الدراسة َفـّرق المسلمون بٌن تربٌة الصغار والكبار ووضعوا وزناً 

وعمر الدارس ، اما عن سن التعلٌم فلٌست ثابتة وقد ترك االباء الحرٌة فً 

تاب دون فرض .   ارسال ابنائهم الى الكُّ



 

 اب ـــــــالعق .3

وٌرى اهتم المربون المسلمون فً جمٌع عصور التربٌة بأمر عقوبة الطفل ، 

البعض البد من العقوبة على ان تبدأ باإلنذار فالتوبٌخ فالتشهٌر فالضرب 

 الخفٌف .

واباح البعض االخر الضرب والعقوبة الجسدٌة الشدٌدة اذا تجاوز الطفل 

حدود المعقول ولم ٌنفع به االنذار والتوبٌخ . على ان الرأٌٌن متفقان على ان 

 العقوبة نوعان : روحً وبدنً . 

لقسم االخر ان الوقاٌة خٌر من العالج  فبذل الجهد لتأدٌب الطفل وٌرى ا

وتقوٌمه منذ الصغر حتى ٌشب على خصال حمٌدة وبذلك تنعدم الحاجة الى 

ولكن وضع له حدوداً كما جاء  العقاب . اما الدٌن االسالمً فقد اباح العقاب

ى ان فً قوله تعالى    ) ولكم فً القصاص حٌاة ٌاأولً االلباب ( ، عل

االسالم نصح فً الوقت نفسه بالعفو عند المقدرة فجاء فً الحدٌث النبوي 

الشرٌف " انما ٌرحم هللا من عباده الرحماء " وقد وضع المسلمون قواعد 

 للعقاب منها :

ولم ٌبلغوا سن  11بٌحت للصبٌان الذٌن تجاوزا سن العقوبة اان  .1

 الشباب .



القصوى وال ٌكثر من استعمالها ٌلجأ المعلم الى العقوبة عند الضرورة  .2

. 

ان ال ٌكون الضرب على الرأس وال على الوجه بل ٌضرب على  .3

 الفخذٌن والرجلٌن . 

 

 تعلٌم المرأة  .4

على الرغم من االسالم لم ٌفرق بٌن الرجل والمرأة اال ان المسلمون اختلفوا 

 بشأن تعلٌم المرأة وكانوا فً ذلك فرٌقٌن :

  المرأة غٌر علوم الدٌن والقرآن .فرٌق ٌذهب الى عدم تعلٌم 

  فرٌق اخر ٌوصً بتعلٌم المرأة مستنداً الى بعض االحادٌث النبوٌة

 الشرٌفة منها " طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة " .

والرأي القائل بتعلٌم المرأة هو الرأي الراجح فقد تمكنت المرأة من بلوغ 

تعلٌمها فكان ٌقتصر على البٌوت عن اقصى درجات العلم والثقافة ، اما مكان 

ٌُدعى لها .  طرٌق احد االقارب او مؤدب خاص 

 الزامٌة التعلٌم  .5



ان مبدأ التساوي بٌن الناس والزامٌة التعلٌم مبدأ ٌقره االسالم بروحه وان لم 

ٌنص علٌه بل ٌدعو الٌه ، وهذا ما قام به الرسول الكرٌم محمد )ص( حٌن 

 بتعلٌم اطفال المسلمٌن .  من االسرى الكبار 11افتدى 

 

 

 

 وندرسالم .6

اهتم العرب فً العصر االسالمً اهتماماً فائقاً بالمدرسٌن واهتموا بتلقً العلم 

 ، وعرفت الدولة العربٌة االسالمٌة ثالث طوائف من المعلمٌن هً : 

 معلمو الكتاب . -

 المؤدبون  -

 معلمو المساجد والمدارس   -

 التالمٌذ  .7

المسلمٌن على ان اهم اآلداب التً ٌنبغً ان ٌتحلى بها ٌتفق اغلب علماء 

 الطالب هً :

 ان ٌنتخب لنفسه مدرسه بقدر االمكان . .1



 ان ال ٌشتغل بالصحبة بل ٌقبل على الدرس . .2

 ان ٌكرم اهل المدرسة وٌبادرهم السالم واظهار المودة واالحترام . .3

 ان ٌحافظ على اثاث المدرسة من التلف واالتساخ . .4

 

 

 

 

 


