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ـــم بـــالقلم، عّلـــم اإلنســـان مـــا مل يعلـــم، والصـــالة والســـالم علـــى معلـــم  احلمـــد هللا الـــذي عّل
  :البشرية نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ؛ أما بعد 

فإن التعليم من أهـم وسـائل الـدعوة إىل اهللا إن مل يكـن أمههـا؛ فهـو وسـيلة مهّمـة يف تبليـغ 
  .مانةالرسالة، وأداء األ

ــــذيبها، وتقــــومي ســــلوكها  والتعلــــيم مهمــــة الرســــل واألنبيــــاء يف نصــــح األمــــة، وتثقيفهــــا، و
م أمـور ديـنهم،   ومنهاجها ؛ والعلماء ورثة األنبياء يف ذلك يـَُبصِّرون الّناس طريق احلـّق، ويعّلمـو

م مــن الشــّر والفــنت والّشــهوات والّشــ م إىل طريــق اخلــري والفــالح، وحيــّذرو بهات؛ فهــم ويرشــدو
إن الُعَلَماء َورَثَُة األَنِْبَياِء، َواألَنِْبيَـاُء لـَم يـَُورّثـُوا ِدينَـارًا ...  (( : ؛ قـال  سراج األمة، ونرباسها

ٍ◌ َواِفٍر◌ٍ    .)1())َوَال ِدْرهًما، َوِإنَّما َورَّثُوا الِعْلَم ، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ
ــا واملتأمــل يف جمــرى التــاريخ اإلســالمي ي لحــظ اجلهــود الكبــرية واألدوار املتميــزة الــيت يقــوم 

ــا  إىل الرقــي واجملــد  ا، والنهــوض  العلمــاء الربــانيون يف احلفــاظ علــى ديــن األمــة وتراثهــا وحضــار
املســـاجد، والكتاتيــب، واملنـــازل، وغريهــا مـــن : ومعــايل األمـــور مــن خـــالل التعلــيم الـــذي يـَُقــام يف

  .البيئات التعليمية 
،  وتتـابع التعلـيم فيهـا )  )2ت الكتاتيب منـذ صـدر اإلسـالم يف عهـد الرسـول ولقد ُعرف

، ومـع تطـور العلـوم واملعـارف زاد )3( يف العهد الراشد، واألموي والعباسـي ومـا تالهـا مـن العصـور
عــدد الكتاتيــب وأصــبحت منتشــرًة يف أرجــاء الــبالد اإلســالمية ؛ وأضــحى أثرهــا واضــحاً يف تلــك 

  .لالعتزاز  البالد بشكل يدعو
 –شــأنه شـــأن كثـــري مـــن البلــدان اإلســـالمية يف شـــرق آســـيا  –)  فطـــاين( وجنــوب تايالنـــد 

، وبـــدأ مـــع دخولـــه تعلـــيم القـــرآن الكـــرمي ومبـــادئ الـــدين ، )4(دخلـــه اإلســـالم عـــن طريـــق الـــدعاة
                                                           

: ماجه في سننه وابن) 2682: (برقم )  609ص : (كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: رواه الترمذي في سننه  )1(
وصححه األلباني في صحيح ) 223:( برقم)  1/81:( المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، واللفظ له 

 ) . 6297: ( برقم )  2/1079:( الجامع
 ) .305 - 304ص (املعارف ، البن قتيبة : انظر  )2(
  )  . 244،  1/243(  ، للجاحظ ، و البيان والتبني) 475ص ( احملرب ، البن حبيب : انظر  )3(
 ).4ص (وفطاين حملمود شاكر ) 20-19ص (اجملاهدون يف فطاين ، لضياء شهاب الدين : انظر  )4(
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واحللقـات العلميـة يف املسـاجد، مث أخـذت تكثـر ) فـُْنـدوق(فقامت الكتاتيب اليت كانت تسمى بـ
  .، وكانت هلا جهود تعليمية بارزة )1(هر؛ فخّرجت علماء هلم جهود دعوية عظيمةوتزد

وألمهيــة هــذه املؤسســة التعليميــة؛ رغبــت يف املشــاركة يف مــؤمتر دور الدارســات اإلســالمية يف 
ا، وفق العناصر اآلتية: اجملتمع العوملي عن الكتاتيب يف جنوب تايالند ا وسلبيا   :إجيابيا

  :نشأة الكتاتيب في جنوب تايالند تاريخ: أوًال 
إن التعليم اإلسالمي يف جنوب تايالند قد مّر مبراحل عديدة، كانت بداية أمـره عبـارة عـن 
إقامـــة دروس يف بيـــوت العلمـــاء وقصـــور األمـــراء، مث تطـــّورت إىل تكـــوين حلقـــات كبـــرية تُعقـــد يف 

، حيث اهلـدوء وتفـرّغ أهـل وكانت هذه الدروس تلقى بعد صالة املغرب. املصليات أو املساجد 
اراً، وغالباً ما تقام مرة أو مرتني يف األسبوع   .القرى من مشاغل العمل 

مث زيــدت فــرتة التــدريس مــن املســائية إىل الصــباحية، واختــري يــوم اجلمعــة للفــرتة الصــباحية؛ 
لكونــه يــوم إجــازة املســلمني، فكــربت احللقــات وزادت أعــداد احلضــور؛ ألن الفرصــة قــد ســنحت 

  .)2(هل القرى اجملاورة والبعيدة يف املشاركة يف حضور الدرس أل
الشــــيخ وان موســــى : ويف ظــــل هــــذه البيئــــة التعليميــــة ختــــرج عــــدد كثــــري مــــن العلمــــاء مــــنهم 

وهو أول من طّور التعليم من كونه يعقد يف املساجد أو املصليات إىل أن يكون تعليماً . الفطاين
م فنـدقا باسـم 1539-ه 1002رمحـه اهللا يف سـنة  وقـد أسـس) . فنادق( على شكل كتاتيب 

  ).فندق ِسَنا(
وقـــد اشـــتهر هـــذا الفنـــدق، وكثـــر إقبـــال الطـــالب عليـــه حـــىت أصـــبح مركـــزاً علميـــاً يف جنـــوب 
ـــه عـــدد مـــن العلمـــاء  ـــة، وختـــرج في ـــره التعليمـــي إىل مجيـــع األراضـــي املاليوي تايالنـــد، بـــل  جتـــاوز أث

  .أخرى يف فطاين) دق فنا(والدعاة حيملون أمر الدعوة، وأسسوا 
ى فــرتة ازدهــار تعلــيم الفنــادق يف جنــوب تايالنــد، هــو أقــو  منتصــف القــرن التاســع عشــرويعتــرب 

فندقاً، ووالية  17والية فطاين - : م على حسب الواليات ما يلي 1959وقد بلغ عددها يف عام 
  . )1(جاال تسعة فنادق، ووالية ناراتيوات فندق  واحد

                                                           
الدعوة اإلسالمية يف جنوب ( Dakwah Islamiah di Selatan Thailand : Suatu Kajian Tentang Perkembangannya  Antara Tahun 1960-1991 M:انظر  )1(

م 1998، لنور الدين عبداهللا داقاها، رسالة ماجستري يف الدعوة واحلضارة اإلنسانية، جامعة ماليا ـ ماليزيا، )م1991ـ  1960دراسة عن انتشارها خالل سنة : ند تايال
 ).213-124ص (

رفـان حممـد حـاج الفيـه، رسـالة ماجسـتري ية، دراسـة وضـعية املـدارس الدينيـة يف واليـة جـاال، لعمدور التعليم اإلسالمي يف فهم الدعوة اإلسال) 2(
 ).105ص (غري منشورة 
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ور كبــــري يف احلفــــاظ علــــى اإلســــالم يف جمتمــــع جنــــوب تايالنــــد، وكانــــت هلــــذه الكتاتيــــب د
وإشـــاعة أحكامـــه، ونشـــر قيمـــه، واحلفـــاظ علـــى اهلويـــة املاليويـــة الفطانيـــة املســـلمة الـــيت حوصـــرت 

  .وُحتاصر يف كل وقت وحني من قبل الثقافة البوذية املسيطرة 
  :ومن الفنادق املشهورة يف هذه الفرتة 

 .)2(فندوق برمين •
م، بفطــاين، وكــان رمحــه 1920حــاج وان أمحــد بــن وان إدريــس ، عــام  أسســه الشــيخ

اهللا يــدّرس مــن بعــد صــالة الفجــر مباشــرة حــىت الســاعة العاشــرة مســاًء، ومــن الكتــب  
  اآلجرومية، وُمنية املصلي، وغريها: كان يدّرسها

 :)3(أڠكولفندق َمْق  •
طـاين، وكـان م، بقرية فالس، بوالية ف1932أسسه الشيخ حسن بن حممد أمني عام  

رمحــه اهللا يــدّرس مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً حــىت احلاديــة عشــر صــباحاً، مث يســتأنف 
التـــــدريس بعـــــد العصـــــر ملـــــدة ســـــاعة، مث بعـــــد صـــــالة العشـــــاء حـــــىت الســـــاعة العاشـــــرة 

ــــيت كــــان يدّرســــها رمحــــه اهللا .مســــاءاً  ــــاع ، وفــــتح : ومــــن الكتــــب ال فــــتح املعــــني، واإلقن
  .الوهاب، ومغين احملتاج 

  . )4( داالفندق  •
عــام ) تــؤ داال(أسســه الشــيخ عبــدالرمحن بــن حممــد أرشــد بــن عبــدالغين الشــهري باســم 

واشـــتهر الفنـــدق بتخصصـــه العلمـــي يف علـــم . م يف قريـــة داال، شـــرق واليـــة فطـــاين 1933
  .النحو، لتمكن الشيخ فيه 

                                                                                                                                                                          

، نورالــدين داقاهــا، رســالة ماجســتري غــري م1991ـ  1960دراســة عــن انتشــارها خــالل ســنة : الــدعوة اإلســالمية يف جنــوب تايالنــد : ينظــر  )1(
 ).135-134ص) (باللغة املاليوية( منشورة 

هــــ الســـاعة 9/9/1430مــدير الفنـــدق حاليـــاً الشــيخ حممـــد عبـــدالرمحن آدم، ، تــاريخ املقابلـــة عــن املقابلـــة الشخصـــية مــع حفيـــد املؤســـس و  )2(
 .احلادية عشر ظهراً 

هــــ، الســـاعة اخلامســـة عصـــراً، وانظـــر  8/9/1430عـــن املقابلـــة الشخصـــية مـــع حفيـــد املؤســـس عزمـــي بـــن حـــاج عبداجمليـــد، تـــاريخ املقابلـــة )  3(
، رمضــان، شــوال 511كــول فقيــه دولــة فطــاين، ألمحــد فتحــي الفطــاين، العــدد ڠســن مــق أاســوه ، مقالــة بعنــوان حــاج حڠجملــة م: كــذلك 
 .)18-16ص(هـ 1418

هــ السـاعة التاسـعة صـباحاً، وانظـر  9/9/1430عن املقابلة الشخصـية مـع حفيـد املؤسـس األسـتاذ أمحـد بـن حـاج حسـني ، تـاريخ املقابلـة ) 4(
-38ص(، رمضـــان، شـــوال  498ن داال فطـــاين ، ألمحـــد فتحـــي الفطـــاين ، العـــدد حـــاج عبـــدالرمح: مقالـــة بعنـــوان  اســـوه،ڠمجملـــة : كـــذلك

39( . 
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وكـــان الشـــيخ يـــدّرس كتـــب النحـــو مـــن الســـاعة التاســـعة صـــباحاً إىل الظهـــر ، مث يســـتأنف 
لتــدريس بعــد صـــالة العصــر ملــدة ســـاعة ، وبعــد صـــالة املغــرب إىل العشــاء وبعـــد صــالة العشـــاء ا

م لدراسة أحوال فندق اآلجرومية، : يف النحو .يراجع املسائل العلمية مع الطالب، ثك جيتمع 
  .وشرح األلفية البن عقيل 

يث سجلت ، ح) الفنادق(م كانت نقطة بداية تطبيق سياسة إصالح 1966ُوتُعترب سنة 
  . )1()املدارس اإلسالمية األهلية(الكثري منها لدى اإلدارة التعليمية احلكومية، وحتّولت إىل 

علــى نظــام احللقــات التعليميــة، ولكنهــا ) الفنــادق(ومــع ذلــك فــإن هنــاك عــدداً ال بــأس مــن 
م يبــني إحصــائية عــا)  9(وفيمــا يلــي جــدول ذو الــرقم .مســجلة لــدى اإلدارة التعليميــة احلكوميــة

ـــــــا (م حـــــــول عـــــــدد 2009 املســـــــجلة رمسيـــــــا يف حمافظـــــــات احلـــــــدود اجلنوبيـــــــة ) الفنـــــــادق وطال
  : )2(الثالث

  عدد الطلبة  فنادقعدد ال  الوالية
  5258  82  جاال
  11788  186  فطاين
  3750  49  ناراتيوات

  20796  317  اجملموع الكلي
  : )3( النظام التعليمي لفندق: ثانياً  

                                                           

أمهيــة اللغــة العربيــة يف نشــر الــدعوة االســالمية يف فطــاين يف جنــوب تايلنــد  ، ماهامــا صــارئ يــوروه، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، : ينظــر ) 1(
، عبــدالغين فطــاين، جملــة التجديــد، اجلامعــة اإلســالمية العامليــة مباليزيــا، ، ومــن معــامل التــاريخ السياســي والعلمــي اإلســالمي يف فطــاين)40ص(

، ودور املؤسسـات اإلغاثيــة اإلسـالمية يف االرتقـاء بواقـع تعلـيم اللغـة العربيــة ) 158ص( 2006/ه 1427العـدد العشـرون، السـنة العاشـرة، 
 ).38ص(م 2008، السنة السادسة عام 38نية، العدد ألبناء الشعوب غري العربية، لعبدالرمحن بن شيك وآخر، جملة علوم إنسا

 خرجيـيمقـدم مـن الـدكتور عبـدالغين سـاملينج مللتقـى ) معوقات عمل خرجيي اجلامعات السعودية يف تايالند ( ورق عمل غري منشور بعنوان ) 2(
 ).13ص(، املقامة باجلامعة اإلسالمية من آسيا  اجلامعات السعودية

، نورالــدين داقاهــا، رســالة ماجســتري غــري م1991ـ  1960دراســة عــن انتشــارها خــالل ســنة : مية يف جنــوب تايالنــد الــدعوة اإلســال: ينظــر ) 3(
يف فطاين يف جنوب تايلند  ، ماهاما صارئ يوروه، رسالة  اإلسالميةوأمهية اللغة العربية يف نشر الدعوة ) 136ص) (باللغة املاليوية( منشورة 

وفقــه رســالة الشــيخ حممــد بــن إمساعيــل الــداودي الفطــاين يف كتــاب مطلــع البــدرين، رســالة ماجســتري غــري  ،)42ص(ماجســتري غــري منشــورة، 
 ).41ص(، لعزمن تايل )بلغة تايالند( منشورة 
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ريقــة الــيت يســري عليهــا العمليــة التعليميــة، ويشــمل املنــاهج التعليميــة الط: يــراد بنظــام التعلــيم
والـيت حتقـق مـن خاللـه ... وطرق التدريس واملراحل الدراسية وأنظمـة االختبـارات والتقـومي وغريهـا

  . )1(األهداف التعليمية املرجوة 
  :وفيما يأيت بيان لنظام التعليم يف فنادق جنوب تايالند 

  :طريقة التدريس -1
يقــوم التــدريس يف فنــادق جنــوب تايالنــد علــى نظــام احللقــات العلميــة، حبيــث يقــوم شــيخ 

بتـــدريس الكتـــب املقـــررة الـــيت يقرهـــا  -) Tuan Guru(ويســـمى باللغـــة املاليويـــة -الفنـــدق 
وإذا كــان الطــالب .الشــيخ، أو ميلــي علــيهم مؤلفــا هــو يؤلفــه ، فيكتــب الطــالب مــا ميلــي علــيهم 

م بعـد م يراجعـون الـدروس علـى الطـالب  من املبتـدئني فـإ فـراغهم مـن الدراسـة علـى الشـيخ فـإ
  .الذين الزموا الشيخ فرتة طويلة 

  :أوقات الدراسة  -2
صباحاً ، مث تستأنف الدراسة بعـد  11ويبدأ يف الغالب من بعد صالة الصبح إىل الساعة 

  . ة عشرة ليال ً صالة العصر إىل العشاء، مث بعد صالة العشاء تستمر الدروس إىل احلادي
  :المواد الدراسية  -3

الفقــه الشــافعي، والنحــو، والبالغــة، والتصــوف، : غالبــاً املــواد التاليــة ) الفنــادق (تُــدرس يف 
ولغـة الدراسـة باملاليويـة والعربيـة، وتكتـب بـاحلروف ). علم الكـالم(والتفسري، واحلديث والتوحيد 

  .العربية 
  :اإلدارة  -4

وحده يف مجيع شئونه املالية والتعليمية، وقد ينيب الشيخ ) الفندق(يف الغالب يدير الشيخ 
وأمــا الــدخل املــادي لفنــدق فعــادة مــا تعتمــد علــى .تالميــذه النجبــاء القــدماء يف إدارة الكتاتيــب 

  .تربعات أهل القرية وأولياء أمور الطالب 
  :المراحل الدراسية  -5

                                                           

  ).21(املنهاج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة، إسحاق فرحان وآخرون : ينظر ) 1(
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وإمنــــا يقــــرأ الطالــــب علــــى شــــيخه لــــيس هنــــاك مراحــــل دراســــية خاصــــة للتعلــــيم يف فنــــدق ، 
الكتــاب حــىت ينتهــي إىل آخــر بــاب مــن أبوابــه أو حــىت تنتهــي الورقــة األخــرية مــن الكتــاب املقــرر، 

  ...ولو اقتضى ذلك استمرارها عدة سنوات، مث ينتقل إىل كتب أخرى وهكذا 
  :التقويم  -6

لدائمـــة الشـــفهية يعتمـــد التقـــومي علـــى مالحظـــة الشـــيخ املســـتمرة لطالبـــه، وعلـــى اختباراتـــه ا
ملدى حتصيلهم، فطبيعة الدراسات يف الفندق تعتمد علـى تكليـف الشـيخ لطالبـه قـراءة الكتـاب 
املقرر عليهم، وهو يقـوم بتصـحيح أخطـائهم النحويـة واللغويـة ومناقشـتهم فيـه، ويقـوم بشـرح كـل 

ـا مـن الكتـاب، ويف بعـض  مسألة من مسائل الدرس، وسؤاهلم عما فهموه من العبارة اليت يقرؤو
األحيـــان يســـرتجع املســـائل الـــيت طرحهـــا علـــيهم يف الـــدرس املاضـــي، وأحيانـــا يطـــرح علـــيهم علـــى 
سبيل إشكاالت تتطلب حًال، ويرتك هلم فرصة املناقشة واحلوار واإلجابة ، وبذلك يطلـع الشـيخ 

  .على مدى استعداد الطالب للدروس، وعلى مدى حتصيلهم العلمي 
  : )1( )فندق( إيجابيات : ثالثاً 

دوراً كبــــرياً يف التعلـــيم والتوجيــــه، وتنشـــئة الشــــباب املســــلم يف ) لفنـــدق(غـــري خــــاف أن 
وإضــافة إىل . جنــوب تايالنــد علــى حــب العلــم واحــرتام العلمــاء وتقــومي الســلوك واألخــالق 

  :هذا الدور العظيم فإن لفندق ونظامه التعليمي إجيابيات كثرية، من أمهها 
 :بتربية الطالب على االحتسا  )أ (

يعتمــــد علــــى احتســــاب الطالــــب، ومــــدى رغبتــــه الصــــادقة يف ) فنــــدق(ن الدراســــة يف إ
التعلم، فالطالب خيرج من بيته لطلب العلم متجرداً من املطالـب الدنيويـة؛ ألن الدراسـة يف 
الفنــدق ال يوجــد مــن األســباب الدنيويــة الــيت تشــجعه علــى الــتعلم وتصــرفه عــن الصــدق يف 

أو السـعي  -مـثالً  –ناصـب الرمسيـة لـدى احلكومـة التايالنديـة االحتساب؛ كالوصول إىل امل
علـــى الراتـــب مـــن وراء الدراســـة ، أو احلصـــول علـــى األوقـــاف واهلبـــات الـــيت يرتـــزق منهـــا أو 

 .منافع أخرى
، والصــرب  والشــك أن هــذا االحتســاب يــريب يف الطــالب معــىن إخــالص العلــم هللا 

  .والتوكل عليه جل وعال  واملصابرة من أجل الطلب، وقوة اليقني باهللا 

                                                           

ا  استفاد الباحث يف عرض اإلجيابيات والسلبيات من)  1(  .  خالل زياراته امليدانية للفنادق ومقابلة شيوخها وطال
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  .إحياء روح التكاتف االجتماعي ) ب(
يعينـــون الشـــيخ يف حتقيـــق هدفـــه ) فنـــدق(يف العـــادة أن أهـــايل القريـــة الـــذين يســـكنون بقـــرب 

  .التعليمي، فيجمعون من األرزاق واهلبات للشيخ ما يكفيه وأسرته، حىت يتفرغ للتدريس
يف بيوتـــات صـــغرية حـــول املســـجد ومنـــزل أن الطـــالب يســـكنون ) فنـــدق( مث إن مـــن أنظمـــة 

م يأتون مـن أمـاكن بعيـدة مـن أجـل الدراسـة علـى الشـيخ ؛ وبسـبب هـذه الغربـة فـإن  الشيخ، أل
الكثــري مــن أهــايل القريــة كــانوا يتكفلــون نفقــة بعــض الطــالب الفقــراء والغربــاء، فيأخــذون طالبــاً أو 

م مــن فقــره وحاجاتــه؛ طلبــاً لألجــر ، طــالبني يف أوقــات الغــداء والعشــاء عنــدهم يف البيــت، بــالرغ
  .وإحياًء ملعىن التكاتف االجتماعي 

وال خيفــى أن هــذا التعــاون علــى الــرب ، ومســاعدة الغــري، والتكافــل االجتمــاعي لــه أثــره العميــق 
  .يف إحياء روح األخوة اإلسالمية يف نفسيات الطالب وكذا يف اجملتمع 

  :التعمق العلمي   ) ج(
أن الطالـب يـدرس علـى الشـيخ الكتـاب مـن بدايتـه حـىت ) الفنـادق( ومن مميزات الدراسة يف 

ايته من دون اختيار بعض األبواب والفصـول، وهـذا األمـر ميّكـن الطالـب مـن اسـتيعاب حمتـوى 
الكتــاب، والتعــرف علــى مــنهج املؤلــف وطريقــة عرضــه، كمــا يســاعده علــى الوقــوف علــى فوائــد 

  .الكتاب وقواعده وطرائفه، وإتقان مسائله 
  :االستقاللية في اإلدارة ) د(

باســـــتقالليتها إداريـــــاً واقتصـــــادياً عـــــن إدارة التعلـــــيم التابعـــــة للحكومـــــة ) الفنـــــادق(متتـــــاز إدارة 
ا التعليميـة واإلداريـة، ولـذا فلهـا احلريـة  التايالندية، إذ إن احلكومة التايالنديـة ال تتـدخل يف شـؤو

دراســـية الدينيـــة مـــن دون فـــرض مـــن قبـــل احلكومـــة يف وضـــع املنـــاهج التعليميـــة ، واختيـــار املـــواد ال
  .بدمج املناهج العصرية احلديثة 

  :قلة التكاليف ) هـ(
تقـــوم علـــى نظـــام احللقـــات العلميـــة، وعليـــه فـــال حيتـــاج إىل ختصـــيص ) الفنـــادق(فالدراســـة يف 

املبــــاين والفصــــول الدراســــية، وكــــذا ختصــــيص الكراســــي واملكاتــــب، بــــل الطالــــب يفــــرتش املســــجد 
  .وساحاته
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يــدّرس ) فنــدق(كمــا أن الدراســة فيهــا ال حتتــاج إىل رواتــب املدرســني وتكــاليفهم، ألن شــيخ 
  .الطالب من دون أن  يأخذ األجرة مقابل التدريس

  :السلبيات : رابعاً 
ـــه إال أن نظامهـــا  ـــأداور مهمـــة يف التعلـــيم والتوجي ـــرغم مـــن أن الفنـــادق تقـــوم ب وعلـــى ال

  :وميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية  التعليمي يتضمن الكثري من السلبيات،
 :عدم متابعة حضور الطالب  -1

ال تتبع إداريا جلهة حكومية رمسية تشرف عليها، ولذا ليس يف فنـدق نظـام ) فندق(إن 
يف ) فنـــدق(تســـجيل احلضـــور والغيـــاب علـــى الطـــالب، اللهـــم مـــا كـــان مـــن اجتهـــاد شـــيخ 

ـــت. الســـؤال عـــن الغـــائبني ومتابعـــة أحـــوال بعضـــهم  ج مـــن هـــذا عـــدم تقيـــد الطـــالب وقـــد ن
باحلضـــور، وتســـرب الكثـــري مـــنهم ، وقـــد يغيبـــون ألدىن ســـبب ، أو أحيانـــاً بـــال ســـبب، ممـــا 
جيعـــل الدراســـة فوضـــى وال ســـيما عنـــدما يكـــون الطالـــب غـــري حـــريص أو الشـــيخ ال يبـــايل 

  .وهذا األمر يفوت على الطالب االستفادة من الدروس واجلدية يف الطلب. بطالبه
 .اة الفروق الفردية بين الطالبعدم مراع-2

إن اعتماد فندق على نظام احللقات العلمية جلميع املراحل وعدم تقسيمها إىل مستويات نتج 
عنــه عــدم مراعــاة الفــروق الفرديــة بـــني الطــالب؛ إذ مجــيعهم يدرســون يف مســتوى واحــد أو حلقـــة 

م يدرسون على الشيخ يف حْلقة خاصة   .هلم  واحدة، ما عدا اخلواص منهم فإ
ـم  وهذا يعين عـدم مراعـاة الطالـب اجملتهـد والـذكي مـن الطالـب الكسـول الضـعيف الفهـم، أل
يف حلقة واحدة من غري متييز بينهم ، فال يعطى الفرصة للطالب النجيب من أن ينتقل إىل كتاب  

  آخر وإن كان قد أجاده  وفهمه فهماً جيداً 
أثبتـت أمهيـة مراعـاة الفــروق  رتبويــةالدراسـات الألن وهـذا األمـر غـري حممــود يف البيئـة التعليميـة؛ 

ــــا يف العمليــــة التعليميــــة؛ إذ  ن الطــــالب ختتلــــف أفهــــامهم ومــــداركهم قــــوة وضــــعفا، إالفرديــــة وخطور
 اتطـــوير أســـلوو  شـــيخ املدرســـة النظـــر يف أحـــوال الطـــالب، وهـــذا يتطلـــب مـــن )1( ونشـــاطاً ومخـــوالً 

  .ت املتعلم ومطالب التعلمالتعليمي أو تعديله مبا يتالءم واحتياجا
  :عدم انتقاء المقررات الدراسية  - 3

                                                           

 ) .146ص ( أسس الرتبية اإلسالمية، لعبد احلميد الزنتاين  ) 1(
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بتــــدريس بعــــض املــــواد الدراســــية كــــالنحو وعلــــم الكــــالم والصــــرف والفقــــه ) الفنــــادق(اهتمــــت 
الشـافعي والعقائــد األشـعرية، ورغــم جديـة هــذه املقـررات إال أنــه يالحـظ عليهــا قصـور يف حــق غريهــا 

ب دراســتها واالســتفادة منهــا ، مثــل دراســة الفقــه اإلســالمي مــن العلــوم املهمــة الــيت جيــب علــى الطــال
علــى ضــوء األدلــة الشــرعية مــن دون التعصــب املــذهيب، ودراســة مــا دّونــه علمــاء احلــديث يف خدمــة 

ال تعتـين بدراسـة املـواد االجتماعيـة الضـرورية كدراسـة ) فنـدق(كذلك فـإن .السنة النبوية دراية ورواية 
  .رتبية اإلسالمية وغريها من املواد االجتماعية مادة التاريخ اإلسالمي وال

والشــك أن االعتمــاد علــى بعــض املقــررات الدراســية دون بعــض لــه أثــره الســليب علــى اعتقــاد 
الطــالب، وعلــى منهجــه التعليمــي بــأن يتعصــب ملــذهب معــني ، ويضــيق فكــره فــال ينظــر يف األدلــة 

ا    .الشرعية وترجيحا
  :ضعف أسلوب التقويم - 4

وف أن احللقــات العلميــة يف فنــدق جيتمــع حــول الشــيخ العــدد الكبــري مــن الطــالب، قــد مــن املعــر 
يصلون يف احللقة الواحدة إىل املئات من الطـالب،  وال شـك أن هـذا العـدد الكبـري ال ميّكـن الشـيخ 

  .من أن يقّوم مجيع الطالب أثناء تدريسه ومناقشاته 
هلـــم الشـــهادات، وهـــذا األمـــر أدى إىل عـــدم  مث إن اإلدارة ال تقـــوم باختبـــار الطـــالب وال تعطـــي

وهنا أنبه بأن عدم تـوفري الشـهادات للطـالب أدى . اكرتاث بعض الطالب بفوات الدرس أو فهمه 
ميشهم وعزهلم عن أي عمل إداري يف احلكومة التايالندية، وبالتايل غاب دورهـم االجتمـاعي  إىل 

عزوف الكثـري مـن األسـر يف إحلـاق أبنـائهم يف يف القطاعات احلكومية، وهذا األمر من أهم أسباب 
  .الفنادق 

  :سوء التنظيم اإلداري - 5
إن الناظر إىل أغلب نظام فندق جيد أن اإلدارة التعليمية تكـاد تكـون مفقـودة ، حيـث ال توجـد 
فيهـــا األجهـــزة واألقســـام اإلداريـــة املختلفـــة، وإمنـــا األمـــر كلـــه موكـــل إىل شـــيخ املدرســـة وحـــده يف إدارة 

ون التعليميــة واملاليــة، فهــو الــذي يتصــرف ويــدبر ويــدير، وهــذا االنفــراد يف الــرأي مظنــة اخلطــأ يف الشــؤ 
كمــا أنــه يثقــل علــى شــيخ فنــدق كاهــل متابعــة أحــوال الطــالب ومشــكالت إدارة . القــرارات اإلداريــة

  .الفندق وعقباته، وهذا كله يؤثر على عملية التدريس ويأخذ من وقته التعليمي 
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  :مقترحاتال: خامساً 
  :هناك بعض املقرتحات لتحقيق األمور اإلجيابية لنظام التعليم يف فندق، ومن املقرتحات

االهتمــــام بانتقــــاء املقــــررات الدراســــية وتنقيحهــــا، واختيــــار مــــا يناســــب فطــــرة الطــــالب  -1
وميوهلم ومستواهم، حبيث ُخيتار ما يتفق مع العقيدة الصحيحة، ومـا تصـون أخالقهـم، ومـا ترفـع 

 .اهم التعليمي يف مجيع جوانب احلياةمن مستو 
العمــل علــى تطــوير النظــام التعليمــي للفنــادق، مــن إجيــاد كشــف للحضــور، واســتخراج  -2

اإلجــازات العلميــة، وتقســيم احللقــات العلميــة علــى مســتويات الطــالب، وتقــومي مســتواهم باتبــاع 
 .األساليب املناسبة لذلك 

رســة يف أداء رســالته التعليميــة، تكــوين هيكــل إداري مــنظم بغــرض مســاعدة شــيخ املد -3
 .والبعد عن اإلدارة التسلطية واالنفراد بالقرارات اإلدارية 

العنايــة بإنشــاء مشــاريع خرييــة اســتثمارية كاألوقــاف، حــىت يكتفــي الفنــدق ذاتيــاً ، وال  -4
يعتمــد علــى املســاعدات وهبــات أهــل القريــة ، وهــذا األمــر يعطــي للشــيخ اهلببــة واالحــرتام لــدى 

 .قرية جمتمع ال
العنايـــة باألنشـــطة املدرســـية املختلفـــة كعمـــل املســـابقات الثقافيـــة بـــني الطـــالب، وإقامـــة  -5

 .الندوات واحملاضرات العلمية والرحالت الرتبوية وغريها من األنشطة 
   

  


