الخصائص التربوية للمعلم من منظور القصص القرآني

د .حنان إبراهيم الحاج أحمد
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مقدمة الدراسة
اإلسالم شريعة هللا ،أنزلها من أجل هداية اإلنساان ،تههابيأ أقال،ا  ،تهات
نظا ٌم تمنه ٌج رباان يواتم ى اس أساال ىم ا تا،عا لههويا أهاداو الادين تالادنيا،
تلهدايااة تبنااا اإلنسااان  ،ت،ااد بعااو هللا رسااتل  ليااهمم مرااارم ا،قااال  ،تيه ابأ
النفتل ،فنهض  ينشر الع م تيعمل ى س هربية اإلنسان ليسمت ب .
إن الهربية الس يمة ال يمرن أن ههم إال من قالل الورآن الرريم ،تالشقصاية
ذي أَ ُمذ َذو ْم َو ْي َب ذ ْذر
السااتية ال هنفصاال إال ب ا ، ،ااال  :إِنَّ َهذ َذاا ا ُلقْذ ُذرآنَ َي ُي ذ ِد لِلَّتِذذي ِهذ َ
ت أَ لَيم أَجراً َكبيراً)1(.
ا ُل ْم ُؤ ِمنِينَ الَّاِينَ َي ُع َملْونَ
الصال َِحا ِ نَّ ْ ُ ُ
َّ
ِ
تالهربيااة اإلسااالمية الها هااددا أهاادافها ت اياههااا ماان لاادن رأ العااالمين ،هااهم ماان
قالل الوارآن الراريم تالسانة النبتياة ،ماا راان يرهاأ لهاا النجاا لاتال تجاتد المع ام
الرو البي أشرو ى يها تتجهها ههس آها أر ها بإبن ربها.
أجل ،فود ران لشقصية الرستل المع م ا،ىظم  ا،ثر الطيأ تالودتة الهسانة فا
اإلشراو تالهتجي ى س النظام الهربتي ،تبالهال ف هربية تإقراج قير أمة ،ه ك
الشقصاية الفرياادة الها ه اا بمجمتىااة مهرام ااة مان السااماا الدينيااة تاالجهماىياة
تا،قال،ية تالعو ية تالع مية ،تاله جع ا من صاهبها قيار مع ام ىرفها البشارية
ىبر هاريقها الطتيل.
تمن قالل اال،هدا بالرستل تاهباع سنه  ،اسهطاع ترثه من ى ما الصهابة تمن
هبعهم بإهساان االساهمرار فا ،ياادة العم ياة الهربتياة لعادة ،ارتن ازدهارا قاللهاا
الهضارة اإلسالمية تسادا العالم بوتة الع م تاإليمان تالعدل تالسالم.
إن ا،ماااة الياااتم بهاجاااة إلاااس أن هساااهتىأ ا،بعااااد الهربتياااة الهويوياااة مااان
الوصص الورآن ته هعيش ف هبه المره ة الواسية تالصعبة ،لهسهق ص الدرتل
()2
تالعبر تهضع أ،دامها ى س الطري نهت النصر تالهمرين.
ت،د اسهفادا الهربية ف إىداد المع ام مان القصاااص الهربتياة المتجاتدة
ف الوصص الورآنا  ،فإنهاا هعمال ى اس هوتياة بنااا تهطاتير أدااا بماا يهناساأ ماع
رساله  ،الها ها مان أسامس الرسااال ،تمهمها مان جم اة المهمااا الها ر او بهاا
( )1سورة اإلسراء :آية (.)9
( )2قطب ،محمد (1993م)" .منهج التربية اإلسالمية" ،ج  ،1ط  ،14بيروت :دار الشرق ،ص.210

2

الخصائص التربوية للمعلم من منظور القصص القرآني

الرسل فهت البي يوتم ى س هداية النال تالتصتل بهم إلس الرمال اإلنساان تهربياة
النش تإىدادهم ،تهت العنصر الفعال ف العم ية الهربتية ،تهت الجسر البي ياربط
بااين هااراو ا،مااة تآمالهااا ىاان طرياا هبساايط هاابا الهااراو ته ويناا براال التساااال
تالممارساا ،تببلك يرتن ،د هو أهداو المجهمع تآمال ف إنشا أفراد صاالهين
هطتير مجهمعاههم تالنهتض بها)1(.
تمق صين يساهمتا ف
ت ل مع م دترٌ هام ف بناا الهضااراا ردهاد العتامال المافثرة فا العم ياة
الهربتيااة ،إب يهفاىااال معاا الماااهع م ت يرهسااأ ىااان طرياا هااابا الهفاىاال القباااراا
تالمعارو تاالهجاهاا تالويم.
ت،د شغـ ا ،ضاية إىاداد المع ام ت هدريبا مساهاـة ربياـرة مان اههماام أهال
الهربية ،ت بلك انطال،ـا من دتره الهام تالهيتي فا هنفياب السياساـاا الهع يمياة فا
جميـع الف سفاا تى س تج القصتص ف الفرر الهربتي اإلسالم  ،تيهط أ بلاك
العتدة الصاد،ة إلس منهج هللا تهدصيل ىم ية الهربية)2(.
تبنا ً ى س أهمية دتر المع م فإن من ا،رران ا،ساساية فا هدصايل ىم ياة
الهربية تالهع يم إىاداد المع ام الواادر ى اس إدراك الهادو ا،سامس ل هربياة اإلساالمية
تالمهمثل ف ىبادة هللا تمرضاه  ،تالويام بمسفتلية القالفة ف هبا الرتن ،تهنشااة
الفرد المس م الوادر ى س بنا المجهمع ،لبا ى ي أن يعد نفس إىدادا ،تيا ً راسقا ً ف
جميااع مناااه هياه ا الق ويااة تالمهنيااة تالع ميااة تاالجهماىيااة ههااس يرااتن نمتبج اا ً
يوهدي ب  ،لابلك فاإن المع ام الراو يمثال دتن شاك بقيارة ،تمياة ربار  ،بلاك أن
هرتين جيل بدرم يعهمد إلس هد ربير ى س ما يهصو ب المع ام مان ساماا هعاتنا
ف أدا هبه المهنة ،تمن هنا ران البد من االههمام بشقصية المع م تاالرهوا بهاا،
تربلك هنمية الجتانأ المهنية ل مع م)3(.
وإيمانا ً من الباحثة بدهمية دتر المع م ف بنا ا،جيال المس مة ،همهترا
أسا ة الدراسة ى س النهت اآله  :أسا ة الدراسة

( )1مدكور ،علي أحمد (2002م) " .منهج التربية اإلسالمية ،أصوله وتطبيقاته"،الكويت مكتبة الفالح ،ص.80
( )2عبد الغني ،عبود (1991م) .في التربية اإلسالمية ،ج  ،2القاهرة :دار الفكر العربي ،ص .82

( )3أبو النمر ،عاطف (2008م)" .مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية".
رسالة ماجستير ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،ص .60
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.1ما أبرز القصااص الهربتية ل مع م من منظتر الوصص الورآن .
.2ما أهم القصااص الهربتية لد المع م الف سطين .
.3ما سبل االرهوا بالقصااص الهربتية ل مع م الف سطين .
أهداف الدراسة:
.1الرشو ىن القصااص الهربتية ل مع م رما جا ف الوصص الورآن .
.2الهعرو ى س أهم القصااص الهربتية لد المع م الف سطين رما جا ا
ف الوصص الورآن .
.3هوديم هصتر موهر لالرهوا بالمع م الف سطين ف ضت القصااص
الهربتية ل مع م المسهمدة من الوصص الورآن .
أهمية الدراسة:
.1الهعرو ى س أهم القصااص الهربتية ل مع م من قالل الوصص الورآن
تاالسهفادة منها ف بنا المع م المس م.
.2هتظيو القصااص الهربتية المسهنبطة من الوصص الورآن ف
االرهوا بددا المع م المس م.
.3هرمن أهمية الدراسة بدهمية الورآن الرريم ،هيو يصبح سنداً ل مع م ف
إرشاده تهعرف ى س ا،ساليأ الهربتية ،اله يمرن أن يسهقدمها ف
العم ية الهع يمية.

مصط هاا الدراسة:
-1القصص القرآني:
الوصااة ماادقتبة ماان الجاابر الثالثا ( ص ص) تل ا ىاادة معااان فا الواارآن
الرريم ،منها ههبع ا،ثر ،القبر تا،مر ،تمنها بمعنس البيان، ،ال هعالس( :نهن نوص
ى يك أهسن الوصص) سترة يتسو (آية )3
-2المعلم:
هاات ه ااك الشقصااية اله ا هوااتم بغاارل ،اايم اجهماىيااة لااد المهع مااين بعااد
هصتل ى اس اإلجاازة الع مياة المط تباة فا الهقصصااا المقه فاة ،ههاس
يه وااس الط بااة المهع مااين ىنا الع اام تالمعرفااة تالمهااارة تالهتجيا تالعطااا
تهت بهبا يعمل ى س مهت أفرار سياة هرسبا ف بهن من يع مهم ت رل
المعان الطيبة مرانها.
-3الخصائص التربوية:
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ه مجمتىة الساماا المهرام اة ،تالمرتناة لشقصاية المع ام ،تالها هتجا
س ا تر قااالل هعام ا  ،مااع قالو ا  ،تمااع نفس ا  ،تمااع المهع مااين ،أثنااا المت،ااو
الهع يم ت يرها من المهماا الهع يمية تا،ىماال المدرساية الهادفاة الها يواتم بهاا
المع متن داقل الفصل تقارج  ،لههوي أهداو العم ية الهربتية برفا ة تفاى ية ف
()1
إطار ثوافة تف سفة المجهمع" .

اإلطار النظري
مكانة المعلم وضرورة إعداده:
لود أتلا الادتل اههمامهاا باالهع يم ،ترصادا لا ا،ماتال تالميزانيااا مان
أجل ههسين الجتانأ العم ية ل عم ية الهربتية ،مان أجال إصاال الهربياة ،فإصاال
الهربية تهنميهها هت نهاية المطاو ،هيو يصأ فا إصاال المجهماع تهنميها برال
الشرااح اله ههرتن منها منظتمه االجهماىية تالثوافية ،تران مودمة هبا اإلصال
تاالههمام إصال المع م تإىداده ،تهدهي  ،تهدريبا  ،تمهابعها  ،ليراتن ،اادراً ى اس
ههوي أهداو الهنمية الهربتية من قالل العم ية الهربتية ،ن المناهج مهماا هسانا
تهطترا فإنها همتا ف يد مدرل ضعيو ،تالمنهج المياا يساهطيع المع ام الجياد
أن يبعو في الهياة.
هتل المجهمعااا اإلنساانية ىناياة ربار تمقططاة باالهع يم ،لرتنا النظاام
البي يعمل ضمن مدقاله ى س االههمام با،فراد تهنميههم ،هنمياة شاام ة صاهيهة،
تالهع يم رنظام هربتي را ٍ يههاج إلس دىم مسهمر تهطتر داام ليواتم بالمهاام الها
أتر هها ل الهضاراا اإلنسانية ،تبلك لمتاربة تمسايرة ررأ الهياة بشرل مهناس
()2
تمهريو مع الهغيراا الهرنتلتجية تالهودم ف المعرفة البشرية.
فالمع م يعد من أهم العناصر الرايسة ف العم ياة الهربتياة ،تمان هناا هاده
ضرترة العناية بإىداده تهدريب بصاترة هرفال ل مدرساة ههويا رساالهها المنشاتدة
ف هربية ا،جيال الصاىدة "تههط أ ا،دتار الجديدة الم واة ى اس ىااه المع ام ،أن
هرااتن باارامج إىااداده ،باال القدمااة تفاا أثنااهااا باارامج ىصاارية ،هواادم القبااراا
تا،ساليأ ترل ما يرسأ المع م رفا اا ىامة تأقر نتىية قاصاة ،ههناساأ ماع
هااابه ا،دتار ،تماااع مهط بااااا الهطاااتراا الهديثاااة فااا أهاااداو الهع ااايم تمههاااتاه
 ))1طلبه ،جابر محمود (1991م) .البحث التربوي في مصر وعالقته بالممارسة التربوية في النظام التعليمي،
القاهرة :مطابع الوفاء المنصورة ،ص.18
( )2النقيب ،عبد الرحمن ( 1997م) .التربية اإلسالمية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي الجديد  ،القاهرة  :دار
الفكر العربي ،ص .184
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تمصااادره تأتىيها  ،تراال بلااك يهط ااأ النظاار إلااس ىم يااة إىااداد المع اام ى ااس أنهااا
ىم ياة مسااهمرة ال ههت،ااو بهقرجا ماان المعهاد أت الر يااة ،باال يصاابح النماات المهنا
تالهاادريأ المسااهمر أثنااا القدمااة أمااراً الزم اا ً لهجديااد قبره ا تزيااادة فاى يه ا ، ،ن
()1
المنـاهج مهطــترة تمهجــددة تي ـزم لها مع م مهطتر تمهجدد يـتارأ العصر".
يضاااو إلااس بلااك هطااتر تظيفااة المع اام ماان ىم يااة ه وااين رمااا رانااا ف ا
الماض إلس ىم ية هربتية هتارأ هطتراا الهربية ،لهنمية جمياع جتاناأ شقصاية
المهع م جسمياً ،تىو ياً ،تنفسياً ،تاجهماىياً ،تسياسياً ،تا،هصاادياً ،تفا ضات بلاك
يرتن إىداد المع م تهدهي تهدريب تمهابعها ضارترة هربتياة م هاة تههاس ياهمرن
المع اام ماان ههوياا أهدافاا البااد أن يرااتن لدياا المتهبااة الفطريااة لممارسااة مهنااة
الهدريل.
فالهدريل يههاج إلس ،درة تمتهبة فطرية تفا هالاة انعادام هابه المتهباة،
يصبح من الصعأ جداً ى اس المع ام أن يماارل مهناة الهادريل بالرفاا ة المط تباة.
فالهاادريل ال يهت،ااو فوااط ى ااس مجاارد معرفااة المع اام تاسااهيعاب الهااام لمااادة معينااة،
تمتضتع معين ،هيو إن "قبرة الهياة اليتمية هدهض الهجاة الوااماة بادن معرفاة
المع م لمادة معينة رالفيزيا أت ال غة العربية هرف فهناك مااا من الشتاهد ى س أن
رثيااراً ماان المهقصصااين الممهااازين ف ا أهااد جتانااأ المعرفااة ال يسااهطيعتن نو هااا
لآلقاارين ،تأن رثيااراً ماان ا،فااراد ا،،اال هعمواا ً فا هواال الهقصااص يسااهطيعتن أن
ً ()2
ينو تا معرفههم لآلقرين نوالً ماهرا".
تالمع م المس م الرو البي يهمهع بمتهبة فطرية ،تالبي أىد إىداداً هربتيا ً
تمهنيا ً مناسباً ،هم من قاللها صول ه ك المتهباة لممارساة مهناة الهادريل ،إن بلاك
المع م يدرك هماما ً أن نجاه الهويو تالداام فا ىم ا يهت،او ى اس ماد إقاالص
نيه هلل .
تمن القصااص البارزة اله يهميز بها اإلنسان ىن يره من الرااناا
الهية ا،قر  ،ه ك القاصية اله ههج س ف "الودرة ى س الهع م" تاالسهفادة من
الهجارأ تالقبراا اله يرهسبها قالل ىم ية الهع م.
فعن طري الهع م ،تىبر القبراا تالهجارأ المهع مة ،يسهطيع الراان
اإلنسان أن يغير من س تر تيعدل من اهجاهاه تينم ما لدي من ،دراا
( )1الحقيل ،سليمان عبد الرحمن (1991م) .التربية اإلسالمية  ،الرياض  :دار النجاح .ص.118 – 177
( )2أبو حطب وصادق ،فؤاد و أمال( .)1980علم النفس التربوي ،ط ، 2القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية  ،ص.3
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تمتاهأ بما يهال م مع ظرتو البياة اله يعيش فيها ،تبما يهف
تمهط باه تهاجاه القاصة ،تببلك يضمن لنفس ،دراً من الهياة تالبوا .

مع أهداف

تمن قاالل موارناة بسايطة باين اإلنساان تبوياة الراانااا الهياة ،يالهاظ أن
اإلنسااان أر،ااس هاابه الرااناااا تأرثرهااا هرريم ااً، ،ااال هعااالسَ  :ولَ َقذذدُ َك َّر ُم َنذذا َبنِذذي آَدَ َم
َو َح َم ُل َنا ْه ُم فِي ال َبر َوال َب ُح ِر َو َر َز ُم َنا ْه ُم مِنَ َّ
الطي َبا ِ
ض ُل َنا ْه ُم َعلَى َكثِيذر ِم َّمذنُ َخلَ ُق َنذا
ت َو َف َّ
َت ُفضِ ًيل ،)1) تلهابا الهراريم تالهفضايل الرباان مظااهر مان أبرزهاا، :ادرة اإلنساان
الرا،ية ى س الهع م ت،اب يه الشديدة الرهسااأ الع ام ،تالمالهظاة الهاماة هناا أن "أتل
فاههاة فا ق ا اإلنساان ،رانااا فاههاة الع ام الابي هع ما آدم تامهااز با ى اس ساااار
اء ْكلَّ َيا ْث َّم َع َر َ
المق ت،اا( ،)2ت،ال هعالسَ  :و َعلَّ َم آَدَ َم األَ ُس َم َ
ض ْي ُم َعلَى ال َم َلئِ َك ِة َف َقال َ
صا ِدمِينَ ، )3(إن هبا المق ت يهميز بهاجه الشديدة
أَ ُن ِب ْئونِي ِبأ َ ُسمَاءِ هَؤْ ََلءِ إِنُ ْك ُن ْت ُم َ
الماسة إلس الع م تالهع م .ت،د يهع م ىاداا تأقال ت،يم ،تمفاهيم مهمتدة ت،د يهع م
مفاااهيم ياار مهمااتدة ت ياار مر ااتأ فيهااا ،تهاابا يعااتد بااالطبع إلااس الماانهج الاابي
يسهقدم التسيط الهربتي البي يشرو ى س هربيه تهنشااه رماا جاا فا الهاديو
الشريوَ :ىنْ أَ ِب ه َري َْر َة َرضِ َ ه
هللا َى ْن ،َ ،ا َل،َ :ا َل ال هن ِب ُّ ْ « : كل ُّ َم ُولْود ْيولَ ْد َعلَى
سانِ ِه  )4(»....فالع م الناافع رفيال بادن
الف ُِط َرةَِ ،فأ َ َب َوا ْه ْي َيودَانِهِ ،أَ ُو ْي َنص َرانِهِ ،أَ ُو ْي َمج َ
يجعاال الفاارد صااالها ً تمص ا هاً ،تماان هاابا المنط ا رااان النب ا  ياادىتا الاادىا
المشاهتر « ....الل ْيذ َّم إِنذذي أَ ْعذو ْا ِبذ َْ مِذنُ عِ ُلذم ََل َي ُن َفذ ْ َ ،ومِذنُ َم ُلذذُ ََل َي ُخ َ ذ ْ َ ،و ِمذذنُ
()5
اُ لَ َيا».
َن ُفس ََل َت ُ َب ْ َ ،ومِنُ دَ ُع َوة ََل ْي ُس َت َج ْ
خلصة القول :إن ال يتجد نشاط إنسان ال يق ت من هع م ،فالهع م ىم ية
مالزمة ل هياة اليتمية نسير معها تهمهد هبعا ً لها إننا جميعا ً نهع م لر نعيش ،تال
يتجد دين ىرفه البشرية ناد بالع م تهو ى ي تبين فض تأهميه مثل الدين
اإلسالم البي ارهبط اإلسالم منب الته ة ا،تلس بالع م من قالل اآلية الرريمة،
سانَ مِنُ َعلَق * ا ُم َر ُأ َو َر ُّب َْ
اس ِم َرب َْ الَّ ِا َخلَ َق * َخلَ َق اإلِ ُن َ
،ال هعالس :ا ُم َر ُأ ِب ُ
( )1سورة اإلسراء :آية (.)70
( )2العقاد ،عباس محمود (1969م) .اإلنسان في القرآن ،ط  ،2بيروت :دار الكتاب العربي  ،ص.16
( )3سورة البقرة :آية (.)31
( )4البخاري ،محمد بن إسماعيل (1982م) .صحيح البخاري 9 ،ج ،دار طوق النجاة  ،كتاب الجنائز ،بَابُ َما قِي َل
فِي أَوْ الَ ِد ال ُم ْش ِر ِكينَ .1385/100/2:
ِّ
( )5النيسابوري ،مسلم بن الحجاج (  1978م) .صحيح مسلم 5 ،ج ،بيروت :دار التراث العربي ،كتاب الذ ْك ِر
ار ،بَابُ التَّعَوُّ ِذ ِم ْن َش ِّر َما ُع ِم َل َو ِم ْن َش ِّر َما لَ ْم يُ ْع َملْ  ،من حديث َز ْي ِد ْب ِن أَرْ قَ َم:
َوال ُّدعَا ِء َوالتَّوْ بَ ِة َو ِاال ْستِ ْغفَ ِ
.2722/2088/4
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سانَ َما َل ُم َي ُعلَ ُم، )1(إن ر مة ا،رأ اله نزلا
األَ ُك َر ْم * الَّ ِا َعلَّ َم ِبال َقلَ ِم * َعلَّ َم اإلِ ُن َ
ى س صيغة ا،مر هفيد أهمية الورا ة تهاجة اإلنسان لها تالورا ة بدتن شك ه
مفها الع م تأداه ا،تلس ت،د نزلا العديد من اآلياا الرريمة الدالة ى س شرو
الع م تأهميه ،تهبا يدل ى س أن اإلسالم جا بمنهجية تاضهة تمهرام ة بينا
فضل الع م تأهميه تهددا مرانة أهل الع م ت منزلههم.
تسهعرض الباهثة فس المبهو ا،تل مرانة الع ما فس االسالم هيو
،ربهم ترفع درجههم  ,تبين االسالم أهم مصادر هربية المع م المس م تهس الورآن
الرريم تالسنة النبتية تربلك أرا رجال الفرر الهربت االسالمس تدتر الهربية
اإلسالمية ف إىداد المع م.

مكانة القصص القراني في العملية التعليمية
أوَل :أنواع القصص القرآني
.1
.2
.3
.4

،صص ا،نبيا تههضمن دىتههم إلس ،تمهم تالمعجزاا ،تىا،بة المفمنين
تالمرببين روصص نت تمتسس تمهمد ت يرهم من ا،نبيا تالمرس ين.
،صص ،رآن يهع بهتادو ابرة روصة البين قرجتا من دياارهم تهام
ألتو هبر الماتا ،تطاالتا تجاالتا ،تأهال الرهاو ،تأصاهاأ السابا،
تمريم ت يرهم.
،صص يهع بالهتادو اله ت،عا ف زمن الرستل  رغزتة بدر تأهاد
ف ا سااترة آل ىمااران ،ت اازتة هنااين تهبااتك ف ا الهتبااة ،تا،هاازاأ ف ا
سترة ا،هزاأ ت ير بلك.
الوصة الغيبية ته اله ههناتل أهداثا ً مسهمدة من مشاهد اآلقرة ،ته إن
راناااا بالنسااابة لغنساااان يباااا ً مجهاااتالً فهااا فااا ى ااام هللا هعاااالس هاضااار
تمشااهتد ،فالغيااأ فا ى ما رالشااهادة تاآلقاارة رالاادنيا تالقفا رالظاااهر،
تالماض راآله  ،تالسر رالعالنية ستا  ،من هبا ال تن ،صة مهارمة نب
( )2
هللا ىيسس .

رابعا :األهمية التربوية للقصص القرآني
.1إن الوصص الورآن منهج هربتي مهرامل ،تمهناس مع منهج الورآن ،بلك أن
الواارآن بوصص ا تمتاىظ ا تهتجيهاه ا تهاادة مهناسااوة ،تالواارآن يسااهقدم
( )1سورة العلق :آية (.)5 -1
( )2مشرح ،محمد ناجي (1992م).االفاق الفنية في القصص القرآنية ،جدة :دار المجتمع ،ص .88
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،صص لجميع أنتاع الهربية تالهتجي اله يشم ها منهج  :الهرباتي هربياة
الاااارت  ،تهربيااااة العواااال ،تهربيااااة الجسااااد ،تالهربيااااة بالواااادتة ،تالهربيااااة
ً
هربية ق وية تاجهماىية.
بالمتىظة ،رما أن الوصص الورآن يرب اإلنسان
 .2لواااد جاااا الوااارآن بوصاااص هربتياااة " باا أثااار فااا ىال،اااة اإلنساااان الق وياااة
()1
تالتجدانية ،بلك مع جمال ا،س تأ تبال ة المعنس" .
.3الوصة الورآنية " تسي ة هامة ل هع يم تاإلرشاد تالهشريع ،تلها دتر فاىال فا
بنااا الفاارد تالمجهمااع )2(".تهعهباار ماان أهاام ا،ساااليأ الماافثرة ف ا هوااتيم
ا،قااال  ،تهغبيااة العتاطااو ،ت اارل الواايم السااامية ،تالااهق ص ماان الواايم
ذال لَ َقذذدُ
المنهرفااة تالعماال ى ااس بهرهااا ماان المجهمااع، ،ااال هعااالسَ  :مذذالْو ُا َتذ َّ ِ
()3
ارمِينَ .
َعل ُِم ْتم َّما ِج ُئ َنا لِ ْن ُفسِ دَ فِي األَ ُر ِ
ض َو َما ْك َّنا َ
س ِ
 .4تمان قاالل الوصاص الورآنا يمران هثبياا ا،قاال  ،تبلاك بغارل الوايم
تإرسا دىاام اإلسالم ،رما أن الوصص الورآن يعط صاترة ىان ا،دأ
ح َّر َّب ْه َف َقال َ َرُ إِنَّ
البي يهددأ ب الرسل مع ربهم، ،ال هعالسَ  :و َنادَى ْنو ٌ
()4
ا ُبنِي مِنُ أَهُ لِي َوإِنَّ َو ُعدَ َْ ا ُل َح ُّق َوأَ َ
نت أَ ُح َك ْم ا ُل َحا ِكمِينَ .
 .5من ا،همية الهربتية ل وصص الورآنا أنا يعمال ى اس إيضاا المابهم تجاال
القف  ،تهمثيل المعوتل المجرد ف صترة المهساتل المشااهدل لابلك فهات
أب غ أثراً تأشد إ،ناىا ً ل سامع من تصو الش باه .
 .6الوصص الورآنا يقه او أثاره فا نفاتل المهع ماين بااقهالو اههمامااههم،
()5
تثوافههم ،تبيااههم ،تأزمانهم ،تمسهتياههم ،تأهتالهم النفسية تالهربتية.
 .7لود دلا الت،ااع البشرية ى س ما ل وصة من أثار ىميا فا الهتجيا تالهربياةل
،ن قيال مسهمع الوصة أت ،اراها يهاابع الهاتادو تيعايشاها ،تينهوال معهاا
من مت،و إلاس هاتار إلاس هصاتر إلاس شاعتر ،فهساهيوظ ىتاطفا  ،تينفعال
تجدان ا ردن ا جااز ماان الوصااة ،تهنهه ا الوصااة تيبوااس أثرهااا ف ا الاانفل
مسهمراً.
.8الدارل ل وصص الورآن يدرك الادتر الفاىال الابي تظفها الوصاة فا هربياة
العويااادة تهثبيههاااا " ،إب لااايل الغاياااة مااان الهربياااة سااات هراااتين العتاطاااو
الصااالهة ،تال هصاابح العتاطااو أساس اا ً ل ق ا الرااريم إال إبا ههتلااا إلااس
اهجاهاااا يرااتن ينبتىهااا الااداام هاات العوياادة )6( " .تهراابا ههعماا العوياادة
تا،قال تالويم اإلسالمية ف النفتل ،ف الت،ا البي ههطهر في النفاتل
( )1الجمالي ،محمد (1966م) .تربية االنسان ،القاهرة :دار الفكر  ،ص .140
( )2التهامي ،نقرة (1971م)".سيكلوجية القصة في القرآن الكريم " .رسالة ماجستير ،الجزائر :جامعة الجزائر،
ص .568
( )3سورة يوسف :آية (.)73
( )4سورة هود :آية (.)45
( )5الدوالت ،خالد (1996م) " .الشخصية في القصص القرآني" .رسالة غير منشورة ،األردن :جامعة اليرموك،
ص .108
( )6التهامي ،نقرة (1971م)" .سيكلوجية القصة في القرآن الكريم" .مرجع سابق ،ص .545
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من المعهوداا تا،قال تالويم الجاه ية الفاسدة ،تبلك من قاالل الوصاص
الورآن .
 .9الوصااص الورآن ا يهو ا أهااداو الهربيااة ،تياادىت اإلنسااان إلااس الااهع م تط ااأ
الع م ،هياو يظهار بلاك تاضاها ً فا ،صاة متساس  تالعباد الصاالح، .اال
()1
وسى َهلُ أَ َّت ِب ْع َْ َعلَى أَن ْت َعل َم ِن ِم َّما ْعل ُم َ
ت ْر ُ دًا.
هعالسَ  :مال َ لَ ْه ْم َ
.10اسهمرارية الهربية ت الهع يم تإثاارة الماهع م ،هياو إن أشاد المتا،او الهربتياة
نفاااباً إلااس الو ااتأ مااا ىاارض ف ا أس ا تأ ،صص ا يعماال ى ااس المشاااررة
التجدانية ل مهع م ،تالهادثر با،هاداو تاالنفعاال باالمتا،و الها هعمال ى اس
اسهمرارية الهربية تالهع م.
.11الوصص الورآن " يصتر لنا ف أهداث طبيعاة اإليماان ،تطبيعاة الرفار فا
نفتل النال ،تيعرض نمتبجا ً مهررراً ل و تأ المساهعدة لغيماان تنمتبجاا ً
مررراً ل و تأ المساهعدة ل رفار )2( " .فواد راان الوصاص الورآنا معيناا فا
هثبيا  ،أ الرستل  ى س المض ف الدىتة إلاس هللا، ،اال هعاالسَ  :و ْكذلًًّ
ذاء َْ فِذي هَذ ِا ِه ا ُل َح ُّ
س ِذل َمذا ْن َثب ْ
ذق
ذت ِبذ ِه فْ َذؤادَ َْ َو َج َ
الر ْ
ص َعلَ ُي َْ مِذنُ أَن َبذاء ُّ
َّنقْ ُّ
( )3
َو َم ُوعِ َظ ٌة َوا ُِك َرى لِ ُل ْم ُؤ ِمنِينَ .
تى ي  ،فإن الوصص الورآن هت المرجع ا،تل لالرهوا بالمع م من قالل
القصااص الهربتية اله يزقر بها هابا الوصاص ،فهابه القصاااص ها الها مان
قاللها يسهطيع المع م أن يبن جيالً ،ادراً ى س بنا المجهماع ،ترابلك الهمراين لهابه
ا،مة ف ا،رض رما يهأ هللا تيرضس.

الخصائص ال خصية للمعلم
يشير الوصص الورآن إلس اقهيار الصفتة ل عمال فا الهربياة، ،اال هللا :
وسى أ ْ َّم ٌذة َي ُيذدْونَ بِذا ُل َحق َوبِذ ِه َي ُعذ ِدلْونَ  )4(.تمان بلاك يهضاح أنا فا
َ ومِنُ َم ُو ِم ْم َ
مجال الهربية تالهع ايم ال باد مان اقهياار بتي ا،قاال تالع ام تالثوافاة لعظام مهماة
المع اام ف ا النهااتض بالمجهمعاااا تهواادمها .تماان أهاام القصااااص اله ا ينبغ ا أن
يهه س بها المع م-:
أوَلً  -الخوف من هللا وخ يته-:

( )1سورة الكهف :آية (.)66
( )2قطب( :)1974في ظالل القرآن ،ج ،6بيروت ،دار الشروق ،ص.313
( )3سورة هود :آية (.)120
( )4سورة األعراف :آية (.)159
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القاتو فا ىارو ى اام الانفل ىباارة ىاان هالاة تجدانياة لهااا أساال فطاري ،هاادفع
الراان اله لهجنأ ا،قطار اله ههدد هياه  ،ترثيراً ما هرتن هبه الهالة التجدانية
مصهتبة بمجمتىة من الهغيراا الفسيتلتجية تالنفسية الداق ياة تالقارجياة ،تمان
أهااام هااابه الهغياااراا المصااااهبة ل قاااتو :قفواااان الو اااأ ،تالشاااعتر بالضاااعو ،أت
اإلشراو ى س اإل ما  ،أت شعتر شديد بالهتهر العض  ،أت الشعتر بدلم قفيو ف
المعاادة ،تزيااادة إفااراز الغاادة العر،يااة ،تجفاااو اله ا تالفاام ،تاالرهجاااو ،ت فواادان
()1
الشهية.
هللا
تالقشية من هللا من أجل سماا تآداأ المع م المس م ،ال هعالس  :إِ َّن َما َي ُخ َ ذى َّ َ
مِنُ عِ َبا ِد ِه ا ُل ْعلَ َماء ، )2(...يال فا هفساير هابه اآلياة "يعنا بالع ماا الابين يقاافتن
،دره فمن ى م أن ، دير أيون بمعا،به ى س المعصية  ...ت،ال الربيع ابن أنل:
من لم يقش هللا ف يل بعالم  ..ت،ال مجاهد :إنما العالم من قشا هللا  .تىان ابان
()3
مسعتد رض هللا ىن  " :رفس بقشية هللا ى ما ً تباال هرار جهالً" .
ترما هت مع تم فإن ،تة القتو ههت،او ى اس ،اتة ا،ساباأ المفضاية إليا ،
تىندما هضعو هبه ا،سباأ يضعو القتو من النفل .تالقتو من هللا تقشيه
" هارة يرتن لمعرفة هللا هعالس تمعرفة صفاه  ،تإن لت أه ك العالمين ،لم يبال تلام
يمنع مانع ،تهارة يرتن لرثارة الجناياة مان العباد بموارفاة المعاصا  ،تهاارة يراتن
()4
بهما جميعاً" .
تهبا يعن أن أسباأ القتو هعتد لمعرفة اإلنسان بعيتأ نفس من ناهية،
تمعرفهاا بجااالل هللا ت،درهاا تىظمهاا ماان ناهيااة أقاار  ،تر مااا ازدادا معرفااة
اإلنسان برب تبنفس ازداد قتف من هللا هعالس ،تلبلك ،اال ى يا الصاالة تالساالم:
()5
« َوهللاِ ،إِني َألَ ُر ْجو أَنُ أَ ْكونَ أَ ُخ َ ا ْك ُم ِ َّلَِ ،وأَ ُعلَ َم ْك ُم بِ َما أَ َّتقِي».
وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن من الثمار التربوية ما يلى:
-1ى س المع م أن يغرل ف نفتل المهع مين القتو ت القشية من هللا سابهان
تهعااالس ،تيوااتي هاابا الجانااأ ماان قااالل ربااط المتا،ااو الهع يميااة باآلياااا
الرريمة ت ا،هاديو الشريفة.
( )1عاقل ،فاخر (1979م) .علم النفس ،ط  ،6بيروت :دار العلم للماليين  ،ص.337-236
( )2سورة فاطر :آية (.)28
( )3القرطبي  ،محمد (1992م).الجامع ألحكام القرآن ،جـ ،14مرجع سابق ،ص.219
( )4الغزالي ،أبو حامد (2003م) .إحياء علوم الدين ،القاهرة :دار السالم جـ ،4ص.163
( )5صحيح مسلم  ،كتاب الصيام ،باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.1110/781/2 ،
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 -2ى س المع م أن يوارن أثنا المتا،و الهع يمية القتو من المتا أت الفور أت
المرض ،مع القتو من هللا تقشيه  ،فالقتو ف ا،تلاس هادفع الفارد إلاس
االبهعاد ىنها تهجنبها ،أما القتو من هللا فإن يهط أ ال جت إلي تالهوارأ
منا تأن مان أهام صافاا المربا أن يهوا هللا تيقشااه ،فا هربياة الناشاااة
تيغرل هبه السمة ف نفتسهم.
ثانيا ً -اَلست عار الدائم بتقوى هللا:
إبا رانا ،تام ا،قال الفاض ة هت هزرية النفل رما ،ال َ  :مدُ أَ ُفلَ َح َمن َز َّكاهَا *
ساهَا )1(فإن الهجسيد الع م الصهيح ،تالغبا المفيد لهابه الهزرياة
اُ َمن دَ َّ
َو َمدُ َخ َ
هت الشعتر الداام بهوت هللا سبهان تهعالس  ،البي ،ال َ  :و َت َز َّودْو ُا َفإِنَّ َخ ُي َذر َّ
الذزا ِد
ون َيا أ ْ ُولِي األَ ُل َبا ِ
ُ ،)2(فما هت الموصتد بهوت هللا؟ ،تماا ها الفتاااد
ال َّت ُق َوى َوا َّتقْ ِ
الهربتية الناهجة ىنها؟ ،تما أهم السماا الق وية الدالة ى س هوت هللا؟ ،ته ك الدالاة
ى س ضعو الهوت أت انعدامها؟
الثمار التربوية الناتجة عن تقوى هللا:
إن هوت هللا ه مفها رل قيار تساعادة فا الادنيا تاآلقارة ،تها تصاية هللا فا
ذاُ مِذن َمذ ُبلِ ْك ُم َوإِ َّيذا ْك ُم
ص ُي َنا الَّاِينَ أْو ْتذو ُا ا ُل ِك َت َ
ا،تلين تاآلقرين ،ال هعالسَ  :ولَ َقدُ َو َّ
()3
هللا.
أَ ِن ا َّتقْو ُا ًّ َ
تال يمرن هصر الفتااد الهربتية اله هعتد ى س المع م المس م نهيجة لهوات هللا فا
هبه الجزاية المهددة من البهو .فالمتضتع من ا،همية بهياو يههااج إلاس دراساة
بل إلس دراساا مسهفيضاة تشاام ة .تإنماا يمران اإلشاارة الساريعة إلاس بعاض هابه
الفتااد ،تاله منها:
-1الهوت ه أسال االسهوامة ف الهيااة ،تها معياار الهفاضال تالهماايز باين
()4
هللا أَ ُت َقا ْكم.
ا،فراد ،ال هعالس :إِنَّ أَ ُك َر َم ْك ُم عِ ندَ َّ ِ
 -2إن هواات هللا ههماا المع اام ماان راال شاار تساات  ،تهفااهح لاا أبااتاأ القياار
هللا َي ُج َعل لَّ ْه َم ُخ َر ًجا * َو َي ُر ْز ُم ْه مِذنُ َح ُيذ ْ
تالهمرين ،ال هعالسَ  :و َمن َي َّت ِق َّ َ
()5
ُ .
ََل َي ُح َتسِ ْ
( )1سورة الشمس :آية (.)9-10
( )2سورة البقرة :آية (.)197
( )3سورة النساء :آية (.)131
( )4سورة الحجرات :آية (.)13
( )5سورة الطالق :آية (.)2-3

12

الخصائص التربوية للمعلم من منظور القصص القرآني

-3الهوت ههو ل مع م الطمدنيناة تا،مان النفسا  ،تهزيال ىنا آثاار ا،ماراض
ف َعلَ ُي ِي ُم
النفسية مثل القتو تالهزن ،ال هعالس :أََل إِنَّ أَ ُولِ َياء ًّ ِ
هللا َلَ َخ ُو ٌ
()1
َوَلَ ْه ُم َي ُح َز ْنونَ * الَّاِينَ آ َم ْنو ُا َو َكا ْنو ُا َي َّتقْون.
هللا َمذ َ
-4الهوت هرسأ صاهبها معية هللا تنصاره تمعتنها ،اال هعاالس :إِنَّ ًّ َ
()2
الَّاِينَ ا َّت َقو ُا َّوالَّاِينَ هْم ُّم ُحسِ ْنونَ .
 -5هواات هللا هرسااأ المع اام الواادرة الهويويااة ى ااس الهمييااز بااين اله ا تالباطاال،
تالهد تالضالل .باإلضاافة إلاس أنهاا شارطا ً أساسايا ً لهرفيار الابنتأ تنيال
مغفرة هللا ترضتان  ،ت،د جمعا هبه الفتااد ف ،تل هعالس:يِا أَ ُّي َيا الَّاِينَ
سذي َئاتِ ْك ُم َو َي ُفف ُِذر لَ ْكذ ُم َو ًّ
هللا َي ُج َعل لَّ ْك ُم فْ ُر َمانا ً َو ْي َكف ُر َعذن ْك ُم َ
هللاْ
آ َم ْنو ُا إَن َت َّتقْو ُا ًّ َ
يم، ، )3(.ال (ابن رثير) فا هفساير هابه اآلياة " :مان اهواس
ْاو ا ُل َف ُ
ض ِل ا ُل َعظِ ِ
هللا بفعل أتامره تهرك زتاجره ،تفوا ً لمعرفة اله من الباطل ،فران بلاك
سبأ نصره تنجاه تمقرج من أمتر الدنيا تسعاده ياتم الوياماة تهرفيار
بنتب ا تهاات مهتهااا ،ت فرهااا :سااهرها ىاان النااال ،تسااببا ً لنياال ثااتاأ هللا
()4
الجزيل" .
-6إن هواات هللا هرسااأ المع اام الواادرة ى ااس الااهع م ،تههاارك دافعيه ا ل ههصاايل
هللا َو ْي َعل ْم ْكذذذ ْم ًّ
هللاْ )5( .ت،اااد اساااهنبط بعاااض
الع مااا ،اااال هعاااالس َ وا َّتقْذذذو ُا ًّ َ
الباهثين من هبه اآلية أن هوت هللا منهج ل هع م انفرد ب اإلسالم  ..فالهوت
" اله ا هر اام الواارآن ىنهااا تىاان اشااهوا،اهها مااراا رثياارة هصاال إلااس ساابع
تثالثين تمااهين :ه هرية ..أن ههصدر المناهج الع مية الثابهة النجا  ،بل
()6
ان هوتم ما يعتج من هبه المناهج ،تهصهح منها ما يعهري القطد" .
-7إن هللا سبهان تهعالس ،تىد ىباده المهوين –تتىده اله  -بالجنة تا،من ف
اآلقرة ،ت،بتل ا،ىمال ،ال هعالس :إِنَّ ا ُل ْم َّتقِينَ فِي َم َقام أَمِذين )7(.ت،اال
()8
الس َم َاو ْ
ض أْعِ دَّ ُت لِ ُل ْم َّتقِينَ .
ات َواألَ ُر ْ
ض َيا َّ
هعالسَ  :و َج َّنة َع ُر ْ
تصفتة الوتل إن الهوت درجة رفيعة من ا،قال الفاضا ة ،ال يصا ها المع ام
الع ُب ْد أَنُ
ههس يههاط تيدع ما ال بدل  .ت،د جا ف الهديو الشريوََ « :ل َي ُبلْ ْغ َ
()9
س».
س ِب ِه َح َا ًرا لِ َما ِب ِه ال َبأُ ْ
َي ْكونَ مِنَ ال ْم َّتقِينَ َح َّتى َيدَ َع َما ََل َبأُ َ

( )1سورة يونس :آية (.)62-63
( )2سورة النحل :آية (.)128
( )3سورة األنفال :آية (.)29
 ،ص.302

( )4الدمشقي ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير (1980م) .تفسير القرآن العظيم ،مرجع سابق
( )5سورة البقرة :آية (.)282
( )6السعيد ،لبيب (1980م) .في مناهج البحث االجتماعي في القرآن الكريم ،جدة :دار عكاظ للنشر  ،ص.100
( )7سورة الدخان :آية (.)51
)133
( )8سورة آل عمران :آية ( .
( )9سنن الترمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع.2451/634/4 ،
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ويتضح مما سبق :أن هوت هللا اسم جاامع لرافاة الصافاا ا،قال،ياة الفاضا ة.
تلعل من أبرز
اآلداأ تالسااماا الدالااة ى ااس هواات هللا :إقااالص النيااة هلل ساابهان تهعااالس ف ا
الساار تالع اان تالوااتل تالعماال ،تهساان الهتراال ى ااس هللا ،تالمهافظااة ى ااس أدا
الشااعاار الهعبديااة ،تالمداتمااة ى ااس براار هللا تشاارره ،تالبعااد ىاان المعاصاا
تمالزمة الهتباة تاالساهغفار ،تالقاتو مان هللا تقشايه  ،تاالساهوامة المرهرازة
ى س اهباع السنة تسيرة الس و الصالح .ت ير بلك من مرارم ا،قاال تهمياد
الصفاا.
لاابا ى ااس المع اام أن يهه ااس بهاابه الصاافة تيرااتن ،اادت ًة ل مهع مااين ،ههااس يرتن اتا
أفراداً ،ادرين ى س بنا مجهمعاههم اإلسالمية.
ثالثا ً -الصبر واألناة:
معنى الصبر لفة :اإلمساك ف ضي  ،يوال صبرا الدابة :بمعنس هبساهها باال
ى و.
ت،يل معناه :الهبل تالرو ،تمن ،هل فالن صابرً ا ،إبا أمساك تهابل، ،اال هعاالس:
س َْ َم َ الَّذاِينَ َيذدُ ْعونَ َر َّب ْيذ ُم ِبا ُل َفذدَا ِة َوا ُل َع ِ ذي ْي ِريذدْونَ َو ُج َيذ ْه )1( .أي:
اص ِب ُر َن ُف َ
َ و ُ
()2
اهبل نفسك معهم.
والصبر اصطلحاً، :ال الطبري" :هت مناع الانفل ترفهاا ىان هتاهاا ،تىرفا
آقاارتن بدنا  :هاابل الاانفل ىاان الجاازع ت الهسااقط ،تهاابل ال سااان ىاان الشاارت ،
تهبل الجتار ىن رل فعل مهرم ر طام القادتد تشا الجياتأ ،تالادىا بالتيال
تالثبتر".
" تالصبر لا منزلاة رفيعاة ال ينالهاا إال بتت الهمام العالياة ،تالنفاتل الزرياة،
تالصبر يعن المنع تالهبل ،أما الغضأ فهت ثترة فا الانفل يفواد فيهاا الغاضاأ
()3
اهزان فال يميز بين اله تالباطل ته قص ة ير مهمتدة" .
نمااج الصبر في القصص القرآني:
( )1سورة الكهف :آية (.)28
( )2ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (2003م) .لسان العرب ،مرجع سابق.483/4 ،
( )3يالجن ،مقداد (1996م) .األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم والمتعلم ،الرياض :دار عالم الكتب ،ص .21
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أ.نبذذي هللا نذذوح : فوااد صاابر ى ااس ،تم ا تدلياال بلااك ،ااتل هللا هعااالسَ  :ولَ َقذذدُ
س َنة إِ ََّل َخ ُمسِ ينَ َعا ًما َفأ َ َخ َا ْه ْم ال ُّطو َفانْ َو ْه ُم
ف َ
وحا إلى َم ُو ِم ِه َفلَبِ َ فِي ِي ُم أَ ُل َ
س ُل َنا ْن ً
أَ ُر َ
َظذالِ ْمونَ  ، )1( أي لباو فايهم ألااو سانة إال قمساين ىاماا ً بعاد المبعاو إب رتي أنا
بعو ى س رأل ا،ربعين تدىا ،تم هساعمااة تقمساين سانة تىااش بعاد الطتفاان
سنين ،تلعل اقهيار هبه العبارة ل داللة ى س رمال العدد ،فإن هساعمااة تقمساين ،اد
يط ى س ما يورأ من  ،ترما برر ا،لو من يقيل طاتل المادة إلاس الساامع ،فاإن
الموصتد من الوصة هس ية الرستل تهثبيه ى س ماا يراباده مان الرفارة ( ،)2تفا
هبه اآلية شرتع ف بيان افههان ا،نبيا -ى يهم السالم -بدبية أممهم إثر بيان افههان
الماافمنين بدبيااة الرااافرين هدريااداً لغنرااار ى ااس الاابين يهساابتن أن يهررااتا بمجاارد
اإليمان بال ابهال تهثا ً لهم ى س الصبر ،فإن ا،نبيا ى يهم السالم هياو ابه اتا بماا
أصااابهم ماان جهااة أممهاام ماان فنااتن المراااره تصاابرتا ى يهااا ،ف ا ن يصاابر هاافال
المفمنتن أتلس تأهر .
ُ.نبي هللا إبراهيم :تمن مالمح الصبر ف هياة نب هللا إبراهيم  ما ي :
.1الصبر والثبات عند ابتلئه في النفس :تنسهشاعر بلاك مان ،تلا هعاالسَ  :مذالْوا
س َذل ًما َعلَذى
ار ْكونِي َب ُردًا َو َ
ص ْروا آلِ َي َت ْك ُم إِنُ ْك ُن ْت ُم َفاعِ لِينَ * مْ ُل َنا َيا َن ْ
َحرمْوهْ َوا ُن ْ
إِ ُب َراهِي َم.)3(
.2الصبر والثبات عند ابتلئه في األهل :يوتل هللا هعالسَ  :ر َّب َنا إِني أَ ُس َك ُن ْ
ت مِنُ
الص َذل َة َف ُ
ذرر ِم َر َّب َنذا لِ ْيقِي ْمذوا َّ
ْار َّيتِي ِب َواد َغ ُي ِر ِا َز ُرع عِ ُندَ َب ُيتِ َْ ا ُل ْم َح َّ
اج َعذلُ
اس َت ُي ِو إِلَ ُي ِي ُم َو ُار ْز ُم ْي ُم مِنَ ال َّث َم َرا ِ
ت لَ َعلَّ ْي ُم َي ُ ْك ْرونَ * َر َّب َنذا
أَ ُفئِدَ ًة مِنَ ال َّن ِ
ض َو ََل
إِ َّن َْ َت ُعلَ ْم َما ْن ُخفِي َو َما ْن ُعلِنْ َو َما َي ُخ َفى َعلَى َّ ِ
ذيء فِذي ُاألَ ُر ِ
هللا مِنُ َ ُ
()4
السمَاءِ 
فِي َّ
الس ُذع َي
.3الصبر والثبات عند ابتلئه في الولد، :ال هللا هعالسَ  :فلَ َّما َبلَ َذغ َم َعذ ْه َّ
َ
َ
ذام أَنذي أَ ُا َب ْحذ َْ َفذا ُن ْظ ُر َم َ
ذااا َت َذرى َمذال َ َيذا أ َبذ ِ
ت
َمال َ َيا ْب َن َّي إِنذي أ َرى فِذي ا ُل َم َن ِ
ذاء َّ
ذاب ِرينَ * َفلَ َّمذذا أَ ُس ذلَ َما َو َتلَّ ذ ْه
هللاْ ِمذذنَ
َّ
س ذ َت ِج ْدنِي إِنُ َ ذ َ
ا ُف َع ذلُ َمذذا ْتذ ُذؤ َم ْر َ
الصذ ِ
َ
الر ُؤ َيذذا إِ َّنذذا َكذ َ
صذذدَّ ُم َ
ذرز
ت ُّ
ذين * َو َنادَ ُي َنذذا ْه أنُ َيذذا إِ ُب َراهِيذذر ْم * َمذذدُ َ
لِ ُل َج ِبذ ِ
ذرالِ َْ َن ُجذ ِ
()5
ا ُل ْم ُحسِ نِينَ * إِنَّ ه ََاا لَ ْي َو ا ُل َب َل ْء ا ُل ْمبِينْ . 
ت.نبذذي هللا موسذذى  : تلوااد صاابر ساايدنا متسااس ى ااس ،تما صاابراً ىظيماا ً
لطبيعة ،تم اله اشههرتا بها ،ت،د برار الوارآن هابه الصافاا تأطارد فا
( )1سورة العنكبوت :آية (.)14
( )2البيضاوي ،أحمد ( 1996م) .أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،المشهور بتفسير البيضاوي ،بيروت  :دار الجيل
.310/4 ،
( )3سورة األنبياء :آية (.)69-68
( )4سورة إبراهيم :آية (.)38-37
( )5سورة الصافات :آية (.)106 -102
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تصفهم :فهام ينوضاتن العهاد تالميثاا أَ َو ْكلَّ َمذا َعاهَذدْوا َع ُيذدًا َن َبذ َا ْه َف ِر ٌ
يذق
ِم ُن ْي ُم َبلُ أَ ُك َث ْر ْه ُم ََل ْي ُؤ ِم ْنونَ  ،)1( ترابلك ،اه هم ا،نبياا بغيار ها ترفارهم
بآياا هللاَ  :الِ َْ ِبأ َ َّن ْي ُم َكا ْنوا َي ُكفْ ْرونَ ِبآ َيا ِ
هللا َو َي ُق ْتلْونَ ال َّن ِبيينَ ِب َف ُي ِر ا ُل َحق
ت َّ ِ
()2
ص ُوا َو َكا ْنوا َي ُع َتدْونَ .
َالِ َْ بِ َما َع َ
وينقسم الصبر على اإليااء عند موسى إلى مسمين:
ا،تل :الصبر ى س اإليبا المادي.
الثان  :الصبر ى س اإليبا المعنتي.
.نبي هللا عيسى  :تمن أمث ة صبر سيدنا ىيسس  ى س ،تم ما يده (:)3
.1اتيامره بالسحر :رمـا ف ،تل هعاالسَ  :ف َقذال َ الَّذاِينَ َك َف ْذروا مِذ ُن ْي ُم إِنُ ه ََذاا إِ ََّل
()5
سِ ُح ٌر ْم ِبينٌ  ، )4( ت،تل َ  :مالْوا ه ََاا سِ ُح ٌر ْم ِبينٌ .
عندما يتحلى المعلم بخلق الصبر ،فإنه يحقق الكثيذر مذن الفوائذد التربويذة و التذي
منيا:
–الصبر يرسأ المع م ا،مانة بالدين ت الريادة ت الهمرين.
– يهيااا الصاابر ل مع اام ساابل الفااتز ت النج اا ت يرسااب ،ااتة اإلرادة ت االهاازان
الق و .
وبناء على ما سبق أما الثمار التربوية على تحمل المعلم وصبره:
َ
–الصبر ى س ضعاو الط بة تا،قب بيدهم ،تربلك ى س المع م أن يهسع صدره
لسماع اآلقرين ههس يمرنهم سماع الهتجيهاا اله ههو ى س الصبر فهبا
من صفاا المع م تالمهع م.
–هعين ى س هع يم الانش ت ههمال مشارالههم تالصابر ى اس أدا رسااله ،

يهسع صدره بدسا ة أبناا تطالب ههس ال ينفضتا من هتل  ،أت يوعاتا
فريسة إجاباا قطد من اآلقرين.

 .1تحر الصدق وتجنُ آفات اللسان:
( )1سورة البقرة :آية (.)100
( )2سورة البقرة :آية (.)61
( )3الدمشقي ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير (1980م) .تفسير القرآن العظيم ،عمان :دار الفكر .185/3 ،
( )4سورة المائدة :آية (.)110
( )5سورة الصف :آية (.)6
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الصدق ً
ص ْد،ا ً تصِ ْد،ا ً
صدَ َ َيصْ د
َ
لفة :صد  :الص ِّْد َ :نوِيض ْال َر ِبأَِ ،
ص هدِ ،َ : ،بل ،تلَ  .تصدَ َْ ،ال َهد َ
صدَ ْ،ا الوت َم
ِيو :أَنبدَه بالص ِّْد َتي َوالَ :
ت َهصْ دا،اًَ ،
أَيْ ْ ،ا لَه ْم صِ ْد،اًَ ،ت َر َبل َِك م َِن ْال َتىِ ي ِد إِ َبا أَت،عا ِب ِه ْم َ ْ ،
صدَ ْ،ههمَ .تمِنْ أَمثالهم:
ا َ
()1
صدت ٌ  :أَ ْب َغ م َِن الصها ِد ِ .
التىِ يدَ .ت َرج ٌل َ
الصِّد ينبا َى ْن َك َال َ
والصدق اصطلحاً :تيعرو الصد أن مطابوة القبر ل تا،ع تهت من
()2
أىظم المفثراا ف نفتل الناشاة.
من أهم أساسياا اإلنسان الستي فضالً ىن أن يرتن مس ما ً أن يرتن
مربيا ً مع ما ً ف المجهمع اإلسالم البي ينشد النهتض بهبه ا،مة تالسير بها ف
مودمة الررأ بعد أن رانا زمنا ً طتيالً ف بيل الواف ة.
الصال َِحا ِ
ت
تهللا  يصو نفس بالصد هين يوتلَ  :والَّاِينَ آ َم ْنو ُا َو َع ِملْو ُا َّ
هللا َح ًًّقا َو َمنُ
س ْندُ ِخلْ ْي ُم َج َّنات َت ُج ِر مِن َت ُحتِ َيا األَ ُن َيا ْر َخالِدِينَ فِي َيا أَ َبدًا َو ُعدَ َّ ِ
َ
ً ()3
هللا مِيل.
صدَ ْق مِنَ َّ ِ
أَ ُ
()4
الصدق في القصص القرآني:
لوااد بااين الوصااص الورآن ا أهميااة الصااد ف ا سااترة إبااراهيم ، ااال :
َ و ُاا ْك ُر فِي ا ُل ِك َتا ِ
ُ إِ ُب َراهِي َم إِ َّن ْه َكانَ صِ ديقا ً َنبِ ًّيذا ً ،)5( فواد أظهارا اآلياة الساابوة أن
إبراهيم  ران رثير الصد ف ،تم ،بل أن يبعو فيهم نبيا ً تهت ببلك أدىس لوبتل
ما يدىتهم إلي  ،تببلك هدثر النال ب رثيراً ،ن أصبح مثاالً صاد،ا ً أمامهم.
صاد َ
تف سترة مريم ، ،ال هللا َ  :و ُاا ْك ُر فِي ا ُل ِك َتا ِ
ِق
ُ إِ ُس َماعِ يل َ إِ َّن ْه َكانَ َ
سوَلً َنبِ ًّيا ً .)6(تهبين اآلية أن إسماىيل  ران صااد،ا ً فدصابح راو
ا ُل َو ُع ِد َو َكانَ َر ْ
لهمل الرسالة ،ن صاد التىد تببلك أصبح مفهالً ،ن يرتن رستالً نبياً.
تيهااابع الوصااص الورآنا أساااليب الهربتيااة ،ااال هللا َ  :حقِيذ ٌ
ذق َعلَذذى أَنُ َل
ِي َبنِي إِ ُسرائيلََ ،مال َ إِنُ
أَمْول َ َعلَى َّ ِ
هللا إِ ََّل ا ُل َح َّق َمدُ ِج ُئ ْت ْك ُم ِب َبي َنة مِنُ َرب ْك ُم َفأ َ ُرسِ لُ َمع َ
ت ِب َيا إِنُ ْك ُن َ
ت ِج ُئ َ
ْك ُن َ
ت ِبآ َية َفأُ ِ
الصذا ِدمِينَ  )7( .تفا ،صاة متساس  أنا ،اد
ت مِذنَ
َّ

( )1ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (2003م) .لسان العرب ،مرجع سابق.193/10 ،
( )2األسمر ،أحمد رجب (1996م) .فلسفة التربية في اإلسالم انتماء وارتقاء ،مرجع سابق  ،ص .120
( )3سورة النساء :آية (.)122
( )4الشعراوي ،محمد متولي (1997م) .تفسير الشعراوي ،مصر :مطابع أخبار اليوم.5244/9 ،
( )5سورة مريم :آية (.)41
( )6سورة مريم  :آية (.)54
( )7سورة األعراف :آية (.)106-105
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تىااد أن لدي ا بينااة ،تىناادما ط ااأ من ا فرىااتن آيااة ى ااس صااد ،جااا ا معجاازاا
متسس رصد ى س نبت ه تتفاا بالتىد.
ويتضح مما سبق:
–الصااد نجاااة ل مع اام ف ا الاادنيا تاآلقاارة ،تأن ا ى ااس المع اام أن ياازرع هاابه
الصفة ف نفتل المهع مين.
– ىاادم الصااد مااع المهع مااين ىاااا ماان ىتااا الع اام ،ماابهأ لثوااة المهع مااين
بمع مهم.
 .2القدوة الحسنة:
القدوة في اللفة :ا،ستة يوال فالن ،دتة يوهد ب  ،تالودتة الهودم يوال فاالن ال
يودي ِ أهد ،تال يماريا أهاد ،تال يباريا أهاد ،تال يجاريا أهاد ،تبلاك إبا بارز فا
()1
القالل ر .
والقدوة اصطلحاً " :معيار مجسم ل س تك تنمتبج مهنول ل فرار ،تمثال أى اس
يمشا ى اس ا،رض تالواادتة نماتبج ها ل سا تك ينطا بمااا فيا ماان فرار تىماال،
تيهفاىل مع ا،هداو ،في وس ثتبا ً تىِ وابا ً يهدد ،يمه رودتة ت الودتة ها مثال أى اس
()2
يسه ِهم من الموهدي فرراً تيو ده ىمالً ،تيدىت لصاهب إيمانا ً تتفا ً تاههساباً" .
إن اهقاب أس تأ الودتة الهسنة ف الهربية الس يمة اسهمد جابتره مماا ترد فا
الورآن الرريم تسنة نبي  من آياا تأهادياو ههاو ى اس اهقااب هابا ا،سا تأ فا
الهربية ،تههس يههدي مع م اليتم تيهدسس باالمع م تالمربا ا،تل فا اإلساالم تهات
رستل هللا  فهت َم َث َنا ت،دتهنا الهسنة .تيفرد ،طأ أن " الودتة الهسانة مان أر،اس
أساااليأ الهربيااة ،تماان أنجااح التساااال الماافثرة ف ا إىااداد الناشاااين ق وي اا ً تنفساايا ً
تاجهماىيااًل بلااك أن الواادتة تها التا،ااع اله ا الم مااتل الاابي ياادىت إلااس االمهثااال
بالعمل ،بل الوتل .تبالهال فإن الهربية بالودتة العم ية أب غ تأرثر هـدثيراً من الهربية
()3
النظرية" .

تيبين (النهالتي) أن " الودتة الصالهة لها أهمية ربر ف هربية
الفرد تهنشاه ى س أسال س يم السيما ف الفهرة ا،تلس من هياه مره ة
( )1ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (2003م) .لسان العرب ،مرجع سابق  ،ص .197
( )2األغا ،إحسان (1986م) .أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ص .166
( )3قطب ،محمد (1982م) .منهج التربية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .14
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النضج تالب تغ تالودتة باا أثر ربير ف س تك الناشاين تالشباأ ،ت،د يرتن
أثرها هبا إيجابيا ً أت س بياً ،ترثيراً ما هشرت معظم المجهمعاا اليتم من
مظاهر االنهراو ته تم الشباأ ته ح ى يهم بالزجر تالتىيد ،تلرن هبه
ا،ساليأ ال هتصل إلس اياهها إب افهود هفال الشباأ الودتة الصالهة ف
()1
اآلبا تالمع مين تالمربين" .
القردوة فري القررآن:
س ْك ُم
س ُونَ أَ ُنفْ َ
اس ِبا ُل ِبر َو َت ُن َ
هظهر الودتة ف الورآن ف ،تل هللا أَ َتأُ ْم ْرونَ ال َّن َ
اُ أَ َفل َت ُعقِلْونَ  )2( .ت،تلـ َ  :يا أَ ُّي َيا الَّاِينَ آ َم ْنوا لِ َم
َوأَ ُن ْت ُم َت ُتلْونَ ا ُل ِك َت َ
()3
هللا أَنُ َتقْولْوا َما َل َت ُف َعلْونَ .
َتقْولْونَ َما َل َت ُف َعلْونَ * َك ْب َر َم ُقتا ً ِع ُن َد َّ ِ
تهظهر الهربية فيهما أن يجأ ى س اآلبا تالمع مين أن يرتنتا
،دتة ف أنفسهم تف هع يمهم ،تهربيههم ،تربلك أشار الورآن الرريم إلس
الودتة الهسنة الصالهة تالمث س لرل مس م تاله هجسدا ف شقص الرستل
هللا
ول َّ ِ
هللا أ ْ ُس َوةٌ َح َ
، ال  :لَ َقدُ َكانَ لَ ْك ُم فِي َر ْ
س ِ
س َن ٌة لِ َمنُ َكانَ َي ُر ْجو َّ َ
هللا َكثِيراً )4( .فشقصية الرستل  أستة لرل صهابه ،
َوا ُل َي ُو َم ُالخِر َو َا َك َر َّ َ
تربلك ران ا،نبيا ،دتة ،ت،د أرشد هللا  رستل  تمن اهبع من المفمنين
إلس اال،هدا با،نبيا السابوين ،ال  :أْولَئِ َْ الَّاِينَ َهدَى َّ
هللا ْ َف ِب ْيدَا ْه ْم ا ُم َت ِد ُه
()5
مْلُ َل أَ ُسأَل ْ ْك ُم َعلَ ُي ِه أَ ُجراً إِنُ ه َْو إِ ََّل ِا ُك َرى لِ ُل َعالَمِينَ .
تهشير اآلية الرريمة إلس أن بعد أن أمر هللا  ىدداً من ا،نبيا ت،ص
،صصهم ،ال لنبي  " فبهداهم ا،هده " تالمعنس هت فبالعمل البي ىم تا ب ،
تالمنهاج البي س رتا ،تبالهد البي هديناهم تالهتفي البي تفوناهم "ا،هده" يا
مهمد فاىمل تقب ب تاس ر فإن ىمل هلل في رضس تمنهاج من س ر
اههد  )6( ".تيفرد بلك أن " الورآن ،د نهس ىن الودتة السياة تالهو يد
ا،ىمس، ،ال َ  :وإِ َاا مِيل َ لَ ْي ْم ا َّت ِب ْعوا َما أَ ُن َزل َ َّ
هللا ْ َمالْوا َبلُ َن َّت ِب ْ َما أَ ُل َف ُي َنا
()8
َعلَ ُي ِه آ َبا َء َنا أَ َولَ ُو َكانَ آ َباؤْ ْه ُم َل َي ُعقِلْونَ َ ُيئا ً َوَل َي ُي َتدْونَ " .)7( 
تف اآلية نعس الورآن ى س الرافرين هو يدهم آلبااهم أت سادههم دتن فرر
ترتية تأىمال ىول فيما يوتل أت يفع هفال ".
( )1النحالوي ،عبد الرحمن (1979م) .أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،دمشق :دار الفكر ،ص.228
( )2سورة البقرة :آية (.)44
( )3سورة الصف :آية (.)3
( )4سورة األحزاب :آية (.)21
( )5سورة األنعام :آية (.)90
( )6الطبري ،ابن جرير (ت 922م 1485 /م) .جامع البيان عن تأويل القرآن ،مرجع سابق ،ص .519
( )7سورة البقرة :آية (.)170
( )8القرطبي ،محمد (ت 1272م  1250 /م) .الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،6القاهرة :دار الكتب المصرية ،ص 519
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أهمية القدوة في العملية التعليمية:
-

أن هرتن شقصية الرستل  ل مع م ما أمرن.
أن يرتن المع م ،دتة ف نفس أمام المهع مين ،تببلك هشيع هنجح ا،ستة
الهسنة ف العم ية الهع يمية.
أن هرتن شقصية المع م مهببة لد المهع مين تمتضع اىهزاز ،بهيو يوهدي
بها المهع م تهرتن مثاالً.
أن يرتن س تك المع م معززاً ل ويم اله ههرص ى يها الهربية ف المجهمع.
أن يقهار المع م الس تك المر تأ تهعزيزه من قالل الودتة.

 .3التزام التواض :

ً
ض َع فالنٌ َن ْف َس تضْ عًا،
التواض
لفة :الهتاضع الهبلل ،ي َوال :ت َ
ض َع الره جل :إبا َه َبله َل ،ت،يل:
ض َع ًة ،بال َف ْه ِح :أي أبلهها .ت َه َتا َ
تتضتىًا بالضهمَ ،ت َ
َ ()1
ل ت َهقاش َع.
َب ه
والتواض اصطلحاً " :هت رضا اإلنسان بمنزلة دتن ما يسههو
()2
فض تمنزله " .
التواض في القصص القرآني:
الهتاضع من أهم صفاا المع م ،تال هق ت آياا الوصص الورآن من الهو
ى س صفة الهتاضع، ،ال هللا َ  :و ُ
اح َْ لِ َم ِن ا َّت َب َع َ
ْ مِنَ ا ُل ْم ُؤ ِمنِينَ 
ِض َج َن َ
اخف ُ
ض َم َرحا ً إِنَّ
ش فِي ُاألَ ُر ِ
( ، )3ت،ال هللا َ  : وَل ْت َ
اس َوَل َت ُم ِ
صع ُر َخ َّد َْ لِل َّن ِ
ُِ ْكل َّ ْم ُخ َتال َف ْخور.)4( 
هللا َل ْيح ُّ
َّ َ
فالهتاضع ق إسالم يجعل صاهب أرثر مهابة ،تأرثر اههراما ً
بين النال ،تى س المع م أن يرتن مهتاضعا ً تهبه صفة أساسية لرل مع م
هريص ى س النجا ف مهنه تهياه  ،تى س السعادة ف الدنيا تاآلقرة،
تهتاضع المع م يهبأ إلي  ،تأ المهع مين ،تيهببهم في تيجع هم يهدستن ب ،
()5
تيوب تن ى س الهع يم ف انشرا تسرتر تيرهفع ،دره ىندهم.

( )1الزبيدي ،مرتضى (2001م) .تاج العروس من جواهر القاموس ،ط  ،1الكويت :مطبعة حكومة الكويت:
.336/22
( )2األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد (2007م) .الذريعة الى مكارم الشريعة ،تحقيق :أبو اليزيد أبو زيد
العجرمي ،القاهرة :دار السالم ،ص .213
( )3سورة الشعراء :آية (.)215
( )4سورة لقمان :آية (.)18
( )5الشلهوب ،فؤاد بن عبد العزيز (1996م) .المعلم األول  قدوة لكل معلم ومعلمة ،الرياض :دار القاسم ،ص
.22
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الر ُح َم ِن
تالهتاضع يرسأ شقصية اإلنسان سماا ىظيمة، ،ال َ  :و ِع َبا ْد َّ
()1
سلما ً. 
الَّاِينَ َي ُم ْونَ َعلَى ُاألَ ُر ِ
ض ه َُونا ً َوإِ َاا َخا َط َب ْي ْم ا ُل َجا ِهلْونَ َمالْوا َ
وهناْ مؤ رات تربوية تدل على تخلق المعلم المسلم بسمة التواض منيا:

أن ال يهعالس ى س مهع مي أت يهرفع بما لدي من ى م أت قبره ،بل ي ين لهم
بل تال مسرن .
من ير ٍ
أن يعامل المهع مين برل اههرام ت هودير ،فال يههرم ت ال يسقر منهم.
أن يغ أ ى ي السرينة ت الت،ار ف ههرراه  ،تأن يقاو هللا ف ىم .
أن يرتن مهتاضعاً ،فهبه الصفة من الصفاا اله ران فيها من رستل هللا 
أستة هسنة ،فهت المع م ا،تل البي نوهدي ب .
 .4الحزم في الموامف.
َ
َ
ِّ
اإلنسااان أمااره تا،قااب فِيا ِ بالثوااةَ .هااز َم،
الها ْازمَ :
الحذذزم لفذ ًذة :هاازمَ :
ضابْط ِ
ا الهزتمااة ِب َث ْب ااٍَ .ت َرج ا ٌل هاااز ٌم
ِبال ه
ْس ا ِ
تهزا َما ًاة تهزتمااةَ ،تلَي َ
ض ا ِّمَ ،يهْ اازم َه ْزم اا ً َ
َ
ازام تها هاز ٍامَ :تها َات ْال َعا ِ،اال ْالم َم ِّيااز بت
َ
تهاازي ٌم ِماانْ َ،ا ْات ٍم َه َزمااة ته َزمااا تها هاز ٍم تأهْ ا ٍ
َ
ْ
َ
اله ْز َمااة يضْ ا َارأ ىِ ْناادَ
اام َ
اله ْنراةَِ .ت َ،ااا َل ا ْباان َرثا َات َةِ :ماانْ أمثااالهم :إِن َ
الت َهااا ِماانْ ط َعا ِ
اله ْازمَ .تي َواالَ :ه َه هازم فِا أَمارك
ِش.
تاله ْز َمةَ :
َ
ال هه َه ُّشد َى َس اال ْنرِماش َ
تهمْ ِد الم ْن َرم ِ
()2
أَي ا َْ ،ب ْ
تالتثا،ة.
باله ْزم َ
َ
الحزم في القصص القرآني:
يظهر من قالل الوصص الورآن هبه الصفة ،تمن بلك ،ال هللا َ :مال َ ه ََاا ف َِذر ْ
اق
َب ُينِي َو َب ُينِْ ، )3( تيهبين من اآلية الرريمة أن ىندما شعر العبد الصالح أن متساس
 لم يعد ،اادراً ى اس مهابعاة ماا يفات ،دراها تإمراناها ، ،ارر هسام المت،او معا ،
تاهقب ،راراً هاسما ً بمفار،ه  ،لضعو صبره تىدم ههم .
تيظهر الهزم ربلك ف ،صة س يمان مع الهدهد رما ف ،تل هعالسَ  :و َت َف َّقدَ َّ
الط ُي َر
َف َقال َ َما ل َِي ََل أَ َرى ال ْيدُ ْه َد أَ ُم َكانَ مِنَ َ
الفائ ِِبينَ * َأل ْ َعا َب َّن ْه َع َاا ًبا َ دِيدًا أَ ُو َألَ ُا َب َح َّن ْه
س ُل َطان ْمبِين. )4( 
أَ ُو لَ َيأُتِ َيني ِب ْ
وعليه ،فيجُ على المعلم أن:
–يرتن هازما ً مع االنبساط تىدم الفظاظة ،تأن يشاتر إبا ا،هضس ا،مر.
–أال يهراجع إبا أصدر أي ،رارل ،ن هبا يفوده هيب َه ىند أي هراجع.
( )1سورة الفرقان :آية (.)63
( )2ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (2003م) .لسان العرب ،ج  ،1مرجع سابق.131/12 ،
( )3سورة الكهف :آية (.)78
( )4سورة النمل :آية (.)21 – 20
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–يرفع صته إبا لزم ا،مر ىند هدتو الفتضس أت اإلهمال ،تلرن بدتن شاهاام أت
إهاناا.
–يوهدي برستل  البي ران هازما ً من دتن ظة.
– أن يضاابط المهع مااين تأن يرااتن لااديهم الهريااة تلراان بهاادتد المت،ااو الهع يم ا ،
فالمهع م هرسخ ف بارره المع تماا ت هبوس ف البهن إبا ران مورتنة بمتا،و
جادة.
 .5اإلخلص:
ً
اإلخلص لفة :ق صَ :ق َص ال هش ْ ِ ،ب ْال َف ْه ِحَ ،ي ْق ص ق تصا ً َ
تقالصاً.
اإلخلص في القصص القرآني:
اإلقااالص مااان أهااام صااافاا المع ااام ،تمااان أربااار تسااااال النجاااا  ،تيفراااد
ذاء
الوصص الورآن ى س أهمية هبه الصفة تمن بلك ،تل َ  :ف َمنُ َكذانَ َي ُر ْجذوا لِ َق َ
ً ()1
صالِحا ً َوَل ْي ُ ِر ُْ ِب ِع َبادَ ِة َرب ِه أَ َحدا
َرب ِه َف ُل َي ُع َملُ َع َملً َ
صذذالِحا ً) أي ف اايق ص لا العبااادة ،تليفاارد لا
،تلا هعااالسَ ( :فل َيع َمذذل َع َمذلً َ
الربتبية ،تال يجعل ل شري ًرا ف ىباده إياه ،تإنما يرتن جاىال ل شاري ًرا بعبادها
()2
إبا رأ بعم البي ظاهره أن هلل تهت مريد ب يره.
تف اآلية الرريمة ،رن هللا سبهان تهعالس ىدم الشرك باإلقالص ف
العمل" .فع س المع م أن يسههضر النية الصالهة تأن يوصد من هع يم قدمة الع م
تاإلسالم تإهيا السنة تصال ا،مة ،تإهوا اله تالهصتل ى س ا،جر
تالثتاأ من هللا سبهان تهعالس( ،)3تجا ف مهرم الهنزيل ى س لسان نب هللا هتد
، ال هللا َ  :يا َم ُو ِم َل أَ ُسأَلْ ْك ُم َعلَ ُي ِه أَ ُجراً إِنُ أَ ُج ِر َ إِ ََّل َعلَى الَّ ِا َف َط َرنِي أَ َفل
َت ُعقِلْونَ  .)4( تهشير اآلية إلس زهد المع م تطمع ف ا،جر من هللا سبهان تهعالس،
الص َل َة
اء َو ْيقِي ْموا َّ
هللا ْم ُخلِصِ ينَ لَ ْه الدينَ ْح َن َف َ
ت،ال هعالسَ  :و َما أْم ِْروا إِ ََّل لِ َي ُع ْبدْوا َ
َو ْي ُؤ ْتوا َّ
الز َكا َة َو َالِ َ
ْ دِينْ ال َقي َم ِة. )5( 

( )1سورة الكهف :آية (.)110
( )1هارون ،عبد السالم (1984م) .تهذيب سيرة بن هشام  ،الكويت :مطبعة البحوث العلمية ،ص .58
( )2الطبري ،ابن جرير (2000م) .جامع البيان عن تأويل القرآن ،مرجع سابق.135/18 ،
( )3علي جان،محمد صالح (2003م) .المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس ،مرجع سابق ،ص .144
( )4سورة هود :آية (.)51
( )5سورة البيِّنة :آية (.)5
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إن اإلقالص هت صفا الو أ هلل سبهان ت هعالس تنوافه تسالمه من
رل شرك ،إن الو أ الصاف المهأ هلل تهت البي تصف هللا  بالو أ الس يم البي
سلِيم)(. )1
هللا ِب َق ُلُ َ
ينفع صاهب ( َي ُو َم ََل َي ُن َف ْ َمال ٌ َو ََل َب ْنونَ * إِ ََّل َمنُ أَ َتى َّ َ
" المع م المق ص يهرص دااما ً ى س أن يطهر  ،ب من رل ش ،تدنل،
ت ل ،تهسد ،تست ىويدة تق  ،لص ح ببلك ،بتل الع م تهفظ تاالطالع ى س
()2
د،اا معاني تهواا تامض " .
" تههس يصبح  ،أ المع م س يما ً قالصا ً هلل سبهان تهعالس ال بد أن يس م
من قمس أشيا  :من شرك ينا،ض الهتهيد ،بدىة هقالو السنة ،شهتة هقالو
()3
ا،مر ،ت ف ة هنا،ض البرر ،تهت ينا،ض الهجريد ت اإلقالص" .
ويتضح مما سبق:
– رل هويوة اإلقالص ف نفتل المهع مين تابهغاا ا،جار تالثاتاأ مان هللا ،ثام
إن هصل بعد بلك ى س مد تثنا من النال ،فبلك فضل من هللا تنعمة.
–العمل ى س هثبيا العويدة ف نفتل المهع مين ،لعل هللا يهديهم ى س يدي فيرتن ل
ا،جر العظيم.
–أن يضع المع م مقافة هللا سبهان تهعالس تمرا،به فا السار تالع ان تأن يهاافظ
ى س من هم أمانة ف ىنو .
 .6الرفق واللين:
الرفق ً
لفة :الرِّ ْف  :ضِ ُّد الع ْنوَ .ر َف باَ،مر َتلَ َت َى َ ْي ِ َيرْ ف ِر ْفواً.
والرفق اصطلحاً" :لين الجانأ بالوتل تالفعل تا،قب با،سهل تهت ضد العنو
تالنفل البشرية هميل إلس الرف تلين الجانأ تطيأ الرالم تهسهدنل ب تهنفر من
()4
الغ ظة ،تالشدة ى س المهع مين مضرة بهم هزرع ف نفتسهم الهود تالوهر" .
اللين ً
الن الش َي ِين
لفة :ال ِّين :ضِ ُّد القشتنة .ي َوال ِف فِعْ ل ال هش ْ ِ ال هيِّنَ :
تن
لِيْنا ً تلَ َيانا ً ت َه َيهن ت ش ٌ لَيِّنٌ تلَيْنٌ  ،م َق هفوٌ ِم ْن َ ،ت ْال َجمْع أَ ْل ِينا َ .ت ِف ْال َهدِيوَِ :ي ْه َ
()5
هللا لَيِّناً،أَي َسهْال َى َس أَلسنههم.
رهاأ ه ِ
َ

( )1سورة الشعراء  :آية (.)89-88
( )2ابن جماعة ،بدر الدين (1994م) .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ،مرجع سابق ،ص.67
.
( )3ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر(1992م).الداء و الدواء  ،ص219
( )4األسمر ،أحمد رجب (1996م) .فلسفة التربية في اإلسالم انتماء وارتقاء ،مرجع سابق ،ص .199
( )5ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (2003م) .لسان العرب ،ج  ،1مرجع سابق.394/13 ،
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واللذين اصذذطلحاً :هاات سااهتلة االنوياااد ل ها ا  ،تاله اطااو فا معام ااة ال انااال
()1
تىند ال اهه ادو إليهم.
الرفق واللين في القصص القرآني:
لود أبد
الصتر:

الرسل رل صتر ال ين تالرهمة ف

دىتههم ،،تامهم تمن هبه

أ.نبي هللا نوح  :فود ظهر قتف ترهمه ى س ،تم ف ىدة متا،و منها
اع ْبدْوا هللاَ َما لَ ْك ُم
وحا إِلَى َم ُو ِم ِه َف َقال َ َيا َم ُو ِم ُ
س ُل َنا ْن ً
،تل هللا هعالس:لَ َقدُ أَ ُر َ
اُ َي ُوم َعظِ يم ، )2( تربلك ف نصيهه
اف َعلَ ُي ْك ُم َع َا َ
مِنُ إِلَه َغ ُي ْرهْ إِني أَ َخ ْ
س َاَل ِ
ص ْح لَ ْك ُم َوأَ ُعلَ ْم مِنَ هللاِ
ت َربي َوأَ ُن َ
لوتم رما ف ،تل هعالس :أ ْ َبل ْف ْك ُم ِر َ
َما ََل َت ُعلَ ْمونَ  ، )3( تمن بلك إشفا ،ى س ابن الرافر رما ف ،تل هعالس:
ح ا ُب َن ْه َو َكانَ فِي َم ُع ِزل َيا ْب َن َّي ُار َك ُُ َم َع َنا َو ََل َت ْكنُ َم َ
َ ...و َنادَى ْنو ٌ
ال َكاف ِِرينَ .)4( 
ب.نبي هللا إبراهيم  : تظهرا مالمح الشفوة تالرهمة ف هياة إبراهيم 
تبلك من قالل شفوه ى س أبي آزر ،رما ف ،تل هللا هعالسَ  :يا أَ َب ِ
ت إِني
ان َولِ ًًّيا ، )5( تظهرا
اُ مِنَ َّ
س َْ َع َا ٌ
اف أَنُ َي َم َّ
أَ َخ ْ
الر ُح َم ِن َف َت ْكونَ لِل َّ ُي َط ِ
هبه المالمح ف شفوه ى س أه تابن التهيد هين هررهم ف تا ٍد ير بي
زرع ،رما ف ،تل هعالسَ  :ر َّب َنا إِني أَ ُس َك ُن ْ
ت مِنُ ْار َّيتِي بِ َواد َغ ُي ِر ِا
اس َت ُي ِو
الص َل َة َف ُ
َز ُرع عِ ُن َد َب ُيتِ َْ ال ْم َح َّر ِم َر َّب َنا لِ ْيقِي ْموا َّ
اج َعلُ أَ ُفئِ َد ًة مِنَ ال َّن ِ
إِلَ ُي ِي ُم َو ُار ْز ُم ْي ُم مِنَ ال َّث َم َرا ِ
ت لَ َعلَّ ْي ُم َي ُ ْك ْرونَ ،)6( 
سول ٌ مِنُ أَ ُنفْسِ ْك ُم
اء ْك ُم َر ْ
ت.رسول هللا محمد  فران رما ،ال هللا ىن  :لَ َقدُ َج َ
()7
،
وف َرحِي ٌم
يص َعلَ ُي ْك ُم بِال ْم ُؤ ِمنِينَ َر ْء ٌ
َع ِزي ٌز َعلَ ُي ِه َما َعنِ ُّت ُم َح ِر ٌ
تظهرا شفوه ى س ،تم رما ف ،تل هعالسَ  :و ُ
اح َْ لِ َم ِن
ِض َج َن َ
اخف ُ
ا َّت َب َع َْ مِنَ ال ْم ُؤ ِمنِينَ  ، )8( ترما أمره هللا هعالس ب ين الجانأ ل مفمنين فوال
ت َف ًًّظا َغل َ
ت لَ ْي ُم َولَ ُو ْك ُن َ
هعالسَ  :فبِ َما َر ُح َمة مِنَ هللاِ لِ ُن َ
ِيظ ال َق ُل ِ
ضوا
ُ ََل ُن َف ُّ
( )1األسمر ،أحمد رجب (1996م) .فلسفة التربية في اإلسالم انتماء وارتقاء ،مرجع سابق ،ص .199
( )2سورة األعراف :آية (.)59
( )3سورة األعراف :آية (.)62
( )4سورة هود :آية (.)42
( )5سورة مريم :آية (.)45
( )6سورة إبراهيم :آية (.)37
( )7سورة التوبة :آية (.)128
( )8سورة الشعراء :آية (.)215
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او ُر ْه ُم فِي األَ ُم ِر َفإِ َاا َع َز ُم َ
ت
ف َع ُن ْي ُم َو ُ
اع ْ
مِنُ َح ُولِ َْ َف ُ
اس َت ُفف ُِر لَ ْي ُم َو َ ِ
()1
ُِ ال ْم َت َوكلِينَ . 
َف َت َو َّكلُ َعلَى هللاِ إِنَّ هللاَ ْيح ُّ
تهبا يدل ى س أن يجأ ى س المرب
الهعامل.

أن يرتن لينا ً تيبهعد ىن الغ ظة ف

ويتضح مما سبق:
إن هبا الس تك يق جت من ا،لفة تالمتدة بين المع م تالمهع م.
–
العال،اا اإلنسانية الطيبة باين المع ام تالماهع م إبا راان فيهاا رفا تهيساير ههادو أثاراً
–
ربيرا ف ههوي الهدو الهع يم .
ى س المع م أن يغرل جانأ ال ين ف المهع مين أنفسهم بهيو يرتن الرفا تال اين فا
–
هعام هم مع بعضهم البعض تقاصة ف هبه المره ة العمرية.

 .7إ عار المتعلم بالمحبة:
ى ا س المع اام أن يظهاار ل مهع مااين تده لهاام تمهبه ا لهاام سااتا ماان قااالل
ر ماه أت سا تر  ،تقاصاة أن الهع ايم يههااج إلاس هعزياز مساهمر مان ،بال الماهع م،
تإلس هنت من ى س مهع مي .
تيتص ابن جماىة " المع م أن يظهر ل مهع مين اههمام بهم تأن يرهاأ
بهم إبا لوايهم تيرارمهم إبا ج ساتا إليا تيفنساهم بسافال ىان أهاتالهم تأهاتال مان
يهع بهام بعاد رد ساالمهم تيعاام هم بطال،اة التجا تظهاتر البشار تهسان الماتدة
تإىااالم المهبااة تإظهااار الشاافوة ،ن بلااك أشاار لصاادره تأط اا لتجهاا تأبسااط
()2
لسفال " .
تهبا ران تاضها ً ف هعامل النب  مع أصهاب فدهيانا ً يشعرهم بالمهبة،
ال ،أَنه َرسات َل  أَ َق َاب ِب َيا ِدهَِ ،ت َ،اا َلَ « :يذا ْم َعذا ْا،
تأهيانا ً يصر بها َ
ْان َج َب ٍ
فعانْ م َعاا ِب ب ِ
هللا إِني َأل ْ ِح ُّب َْ»َ ،ف َوا َل" :أْوصِ ذي َْ َيذا ْم َعذا ْا ََل َتذدَ َعنَّ فِذي ْد ْب ِذر ْكذل
هللا إِني َأل ْ ِح ُّب ََْ ،و َّ ِ
َو َّ ِ
()3
ص َلة َتقْولْ :اللَّ ْي َّم أَعِ ني َعلَى ا ُِك ِر ََْ ،و ْ ُك ِر ََْ ،و ْح ُس ِن عِ َبادَ تِ َْ".
َ
ويتضح مما سبق:
–أن هبا الس تك يشعر المهع م بمرانه  ،تيشجع ى س ه و الع م.

( )1سورة آل عمران :آية (.)159
( )2ابن جماعة ،بدر الدين (1994م) .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ،مرجع سابق ،ص.65
( )3سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب في االستغفار.1522/86/2 ،
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– اساااهقدام هااابا ا،سااا تأ يساااهميل  ،اااأ الماااهع م ،تيعمااال ى اااس اساااهمرار العم ياااة
الهع يمية.
–ى س المع م أن يشعر ط به بالمهبة من قالل معام ه لهم.
 .8تفقد أحوال المتعلمين:
إن هبا ا،س تأ من ا،ساليأ الهربتية اله هعزز المتا،و الهع يمية ،تهت
من دتافع نجا العم ية الهع يمية تهعزيز لمت،و المهع مين ى س الهع م ،تيفرد
الوصص الورآن فيما جا ى س لسان نب هللا س يمان ، ال هللا َ  :و َت َف َّق َد َّ
الط ُي َر
َف َقال َ َما ل َِي َل أَ َرى ا ُل ْيدُ ْه َد أَ ُم َكانَ مِنَ ا ُل َفائ ِِبينَ  ،)1( فإن ف افهواد س يمان لهبا
الهدهد سمة من سماا شقصيه  :سمة اليوظة تالد،ة ،فهت لم يغفل ىن يبة جندي
من هبا الهشر الضقم من الجن تاإلنل تالطير ،البي يجمع آقره ى س أتل ر
ال يهفر تينهرو )2( .هبه اآلية العظيمة اله هظهر ىظمة هبه الصفة ف الورآن
الرريم ،ت،درة المع م تنظره الثا،بة ،ت،درة سيطره ى س مم ره هيو إن هفود
أصغر ما فيها تهت الهدهد ،تهبا يعط المع م دفعة ،تية ،ن يرتن هت ا،،ت
تالمسيطر بالمهبة تالمتدة من قالل الورآن العظيم.
تف المدرسة النبتية الرثير من متا،و هفود النب  لصهابه تلرل من
يراهم ف مسجده تبلك ما هدو باا مرة أن هغيبا امرأة فويرة ىجتز لم يرن
يعرفها إال الو يل ،تلرنها رانا َهو ام المسجد -أيِّ :
هنظف  ،-تهغيبا أيامًاَ ،ف َ
سأَل َ
ال َّن ِب ُّي َ ع ُن ْهَ ،ف َقالْواَ :م َ
اتَ ،مالَ« :أَ َفلَ ْك ُن ْت ُم آ َا ُن ْت ْمونِي ِب ِه ْدلُّونِي َعلَى َم ُب ِر ِه  -أَ ُو
()3
صلَّى َعلَ ُي َيا".
َمال َ َم ُب ِرهَا َ -فأ َ َتى َم ُب َرهَا َف َ
إنه اههمام المع ِّم بالمهع مين تمساىده ت،ضا هتااج سبيل ىظيم لشيتع
ىال،اا الت اد تاالههرام المهبادل بينهما ،تيد ال ى س مد اههمام المع ِّم بطالب ،
ترفو بهم ،تالسفال ىنهم.
فزيارة المع ِّم ل طالأ ت َمن يعتل ،تهف اود أهتالهم ،تالسفال ىن ظرتفهم،
ي َوتِّ ي الرتابط تالصِّالا االجهماىية بين المع ِّم تا،سرة ،تيشعر الطالأ
باالطمانان تالراهة النفسية ،تهوبُّل ر ال ما يط ب من المع ِّم ،فيرتن بلك سببا ً ف
()4
الهضتر تاالنضباط ،تزيادة الههصيل.

( )1سورة النمل :آية (.)20
( )2قطب ،سيد (1991م).2638/5 .
( )3صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان.458/99/1 ،
( )4يالجن ،مقداد (1996م) .األخالقيات اإلسالمية الفعالة للمعلم والمتعلم ،الرياض :دار عالم الكتب ،ص.46
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أدرك ى ما اإلسالم أهميهة هبا الجانأ ،فد َ ْتلَ ْته اههماما ً ربيراً ف
ت،د
َ
سِ ـ َيرهم الع مية ،فران االههمام بالطالأ تهف ُّود أهتال من أبرز آدابهم اله هرصتا
ى س الهه تالهق ُّ بها.
فال فر بين الطالأ ف نظر العالِم ،ستا أرانتا فورا أت أ نيا  ،بل
ى ي أن يهه هم بالفورا أرثر  ،انهم َبتت هاجة ،تمساىدههم تهف اود أهتالهم أَ ْتلس من
يرهم.
تى س العالِم "أن يسعس ف مصالح الط بة تجمع  ،تبهم ،تمساىدههم بما
تمال ىند ،دره ى س بلك ،فالمساىدة تالمتاساة بالجاه
هيسهر ى ي  ،من جا ٍه
ٍ
تالمال ،تهف ُّود ا،هتال ،تالزيارة ،تالسفال ىن الطالأ من التساال اله هجمع
()1
 ،تأ الع ما بمهع ميهم .ت،د ههع هد لهشمل أه تبتي تمن يعتل" .
ومما سبق يتضح أن:
–هفود أهتال الط بة هفدي إلس الهتاصل تلها دترها ف نفتل الط بة.
–هزرع هبه الصفة ا،قال تهعتدهم ى س الهتاصل ف هياههم المسهوب ية.
–يشعر الطالأ من قاللها با،بتة تالهوارأ مع المع م.
 .9العدل بين المتعلمين:
َ
العدل ً
الج ْتر.
تل أن مسْ هويمَ ،ته َت ضِ ُّد َ
لفةَ :
الع ْدلَ :ما َ،ا َم ِف ال ُّنف ِ
والعذذدل اصذذطلحاً " :العاادل هاات أسااال بنااا المجهمعاااا ،تال يهاادثر العاادل
بورابة ،تال صدا،ة ،تال بغض ،تال ىداتة تالعدل يساىد ى اس هراتين ىال،اة ،تياة
بااين المع اام تالمهع مااين ،ممااا يعراال أثااره ى ااس ساا تك المهع مااين ،فهاازداد ثوااههم
()2
بمع مهم ،تيزدادتن همسرا ً بالع م" .
العدل في القصص القرآني:
العدل من الصفاا اله هشيع المهبة ف العم ية الهع يمية ،ت،د اههم الورآن
الرريم بهبه الصفة تأشاد بهام ها ،ال َ  :يا أَ ُّي َيا الَّاِينَ آ َم ْنوا ْكو ْنوا َم َّوامِينَ ِ َّلِ
ُ لِل َّت ُق َوى
اع ِدلْوا ه َْو أَ ُم َر ْ
دَاء ِبا ُلق ُِسطِ َوَل َي ُج ِر َم َّن ْك ُم َ َنآنْ َم ُوم َعلَى أَ ََّل َت ُع ِدلْوا ُ
ْ َي َ
هللا إِنَّ َّ
هللاَ َخ ِبي ٌر ِب َما َت ُع َملْونَ .)3( 
َوا َّتقْوا َّ َ

( )1ابن جماعة ،بدر الدين (1994م) .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ،مرجع سابق ،ص .97
( )2نزال ،مزهر محمد(2001م)" .أخالقيات مهنة التربية و التعليم في ضوء الفكر اإلسالمي ومدى التزام المعلمين
بها من وجهة نظر المديرين والمشرفين في فلسطين" .رسالة ماجستير ،رام هللا :جامعة القدس ،ص.120
( )3سورة المائدة :آية (.)8
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لوااد ضاارأ لنااا رسااتل هللا  المثاال ا،ى ااس ف ا العاادل ،تمثال ا مااا يرتي ا
النعمان بن بشير َ ته َت َى َس ال ِم ْن َب ِر َيوتل :أَىْ َطا ِن أَ ِبا َىطِ ي ًهاةَ ،ف َوالَ ْ
اا َىمْ َارة ِب ْناا
هللا َ ،ف َوا َل :إِ ِّن أَىْ َطيْاا
هللا َ ،فد َ َهس َرست َل ه ِ
ضس َه ههس ه ْش ِهدَ َرست َل ه ِ
اه َة :الَ أَرْ َ
َر َت َ
اهاا َة َىطِ ي ً
هللا،َ ،ااا َل:
اار َة ِب ْناا ِ
دَك َيااا َرساات َل ه ِ
ااه َ
ا َر َت َ
ا ْبنِاا مِاانْ َىمْ َ
هااةَ ،فااد َ َم َر ْه ِن أَنْ أ ْش ِ
«أَ ُع َط ُيذ َ
اعذذذ ِدلْوا َبذذذ ُينَ
هللا َو ُ
ذذت َ
سذذذائ َِر َولَذذذ ِد َْ ِم ُثذذذل َ َهذ َذذاا »،َ ،اااا َل :الَ،َ ،اااا َلَ « :فذذذا َّتقْوا َّ َ
()1
أَ ُوَلَ ِد ْك ُم»،َ ،ا َلَ :ف َر َج َع َف َر هد َىطِ هي َه ".
تيهضح من الهديو أن رستل هللا  أىطس درسا ً نبتيا ً ف العدل بين
ا،تالد تيرتن هبا درسا ً ل مرب أن يعدل بين المهع مين.
"تلود اههم رجال الفرر الهربتي اإلسالم بالعدل تاىهبرته ىنصراً أساسا ً
ف مجال الهع يم ت،د رانتا يعدلتن ههس ف الهديو بين المهع مين تمن ا،دلة ى س
بلك ما رتاه الشوي الب ق رهم هللا ،ال :أهديا لسفيان الثتري ثتباً ،فرده ى ا،
فو ا ل  :يا أبا ىبد هللا :لسا أنا ممن يسمع الهديو ههس هرده ى ا فوال :ى ما
باك ،تلرن ،أقاك يسمع من الهديو ،فدقاو أن ي ين  ،ب ،قيك أرثر مما ي ين
()2
لغيره" .
يبهأ (ابن جماىة) إلس " أن ى س المع م أن ال يظهر لط به هفضيل
بعضهم ى س بعض ىنده ف متدة أت اىهنا مع هساتيهم ف القصااص من سِ ن أت
فضي ة أت ههصيل أت ديانة فإن بلك ربما يتهش الصدر تينفر الو أ فإبا ران
بعضهم أرثر ههصيالً تأشد اجههاداً تأهسن أدبا ً فدظهر إررام تبين أن زيادة
إررام له ك ا،سباأ فال بدل ببلك ،ن ينشط تيبعو ى س اإلنصاو به ك
القصااص ربلك ال يودم أهد ف نتبة يره أت يفقره ىن نتبه إال إبا رأ ف
بلك مص هة هزيد ى س مص هة مراىاة النتبة فإن سمح بعضهم لغيره ف نتبه فال
()3
بدل".
وعليه يجُ على المعلم أن:
–يعدل لما ل عدل من شدن ىظيم هيو أمر هللا ب تأتجب مع الوريأ تالبعيد.

( )1صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب االستشهاد في الهبة.2587/158/3 ،
( )2يحيى ،سيد عباس مال (1986م) .العالقة بين المعلم و المتعلم عند اإلمام الغزالي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى ،ص .88 -87
( )3ابن جماعة ،بدر الدين (1994م) .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ،مرجع سابق ،ص100
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–يهو العدل بين المهع مين تال يهاب أهداًل ،ن يشيع المهبة ،تيبعد البغض،
تيشجعهم ى س الهع يم.
–يعدل ف هتزيع ا،سا ة ى يهم ف أثنا الشر  ،تفا الهاديو معهام ،تالهبسام لهام ،تأن ال
ير و أهد من المهع مين بمرا،بة زمالا .
–يتضااح المع اام ل مهع مااين أن ىاادم هطبيا الهاادتد ى ااس الوااتي تالضااعيو ساابأ فا هااالك
ا،مم.
–يهيح لرل ل مهع مين الفرصة ف الهتار تإبدا الرأي ف ضت ،دراها ت اساهعداداه  ،تفا
هدتد ما هسمح ب الظرتو المت،و الهع يم .

.10اَلهتمام بحسن المظير:
إن اههمااام المع اام بهساان مظهااره ،ترمااال هياها ماان المفشااراا الدالااة ى ااس هريف ا
الصه الجمال  ،ت البا ً ما ينبا المظهر ىن الجتهر .تمن هنا جا هرريز الهربية
اإلسالمية ى س االههمام بالمظهر القاارج  ،تهثاا ى يا  ،بال تربطاا بينا تباين
العبادة لهدريد أهميه ،ال هعالسَ  :يا َبنِي آدَ َم ْخ ْاو ُا ِزي َن َت ْك ُم عِ نذدَ ْكذل َم ُسذ ِجد . )1( ..
تالمراد بالزيناة هناا لابل الثيااأ ىناد أدا الصاالة " ..تلابلك صاار الهازين بادجتد
()2
الثياأ ف الجمع تا،ىياد سنة" .
تىناادما الهاابل ا،ماار ى ااس أهااد الصااهابة بااين ماات،فين مهباااينين :مت،ااو الهريااو
الصه الجمال المهمثل ف االىهنا بهسن المظهر ،تمت،و ست الهتاف النفسا
المهمثل ف الشعتر باالربر تالقايال  ،ىناد بلاك باين المربا ا،ىظام ى يا الصاالة
تالسااالم الفاار بااين الهااالهين ،تأتضااح أن االههمااام بهساان المظهاار ماان مهط باااا
الهل الجمال الس يم الابي يهبا هللا تيرضااه لعبااده .بينماا الهالاة ا،قار مفشار
س ى س تجتد مرض نفس ف الشقصية ،جعل صاهبها يهنرر ل ها  ،تيهعاالس
ى س الق  ،فعن ىبد هللا بن مسعتد رض هللا ىنا  ،ىان النبا ، االََ « :ل َيذدُ ْخل ْ
ِذُ أَنُ َي ْكذونَ
الر ْجذل َ ْيح ُّ
ا ُل َج َّن َة َمنُ َكانَ فِي َم ُل ِب ِه ِم ُث َقال ْ َا َّرة مِنُ ِك ُبذر» َمذال َ َر ْجذلٌ :إِنَّ َّ
ذُ ا ُل َج َمذذالَ ،ا ُل ِك ُبذ ْذر َب َطذ ْذر ا ُل َحذذق،
هللا َجمِيذل ٌ ْي ِحذ ُّ
سذ ًنا َو َن ُعلْذ ْه َح َ
َث ُو ْبذ ْه َح َ
سذ َن ًةَ ،مذذالَ« :إِنَّ َ
()3
اس».
َو َغ ُم ْط ال َّن ِ
تهرص اا ً من ا ى ي ا الصااالة تالسااالم ى ااس هنميااة الهاال الجمااال الصاااد المرماال
ل صااهة الجساامية تالنفسااية ف ا نفااتل أبنااا أمه ا  ،نهااس ىاان ساات الهياااة ،تهااو
أصهاب ى س أن يظهر رل منهم أمام المجهمع بمظهار الاا تجميال  ..فواد أتصاس
( )1سورة األعراف :آية (.)31
( )2الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر (1989م) .التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،بيروت :دار الفكر  ،ص.64
( )3صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب تحريم الكبر وبيانه.91/93/1 ،
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ى ي ا الصااالة تالسااالم بعااض أصااهاب تهاام ،ااادمتن ماان ساافر باالىهنااا بالنظافااة
صذذل ِْحوا ِر َحذذالَ ْك ُم،
تهساان المظهاار هيااو ،ااال« :إِ َّن ْكذذ ُم َمذذا ِد ْمونَ َعلَذذى إِ ُخ َذذوانِ ْك ُمَ ،فأ َ ُ
ذش،
ِذُ ا ُلفْ ُح َ
هللا ََل ْيح ُّ
صل ِْحوا لِ َب َ
َوأَ ُ
ذاسَ ،فذإِنَّ َّ َ
اس ْك ُمَ ،ح َّتى َت ْكو ْنوا َكأ َ َّن ْك ُم َ ذا َم ٌة فِذي ال َّن ِ
()1
ش».
َو ََل ال َّت َف ُّح َ
وعندما رأى عليه الصلة والسلم أحد أصحابه وهو "سيء الييئذة" سذأله َف َقذالَ:
ذال » َمذذالََ :مذذدُ آ َتذذانِي َّ
هللاْ ِمذذنَ اإلِ ِبذ ِذل،
«أَلَ ذ َْ َمذذال ٌ » َمذذالََ :ن َع ذ ُمَ ،مذذالَِ « :مذذنُ أَ ا ُل َمذ ِ
ذقَ ،مذذالََ « :فذذإِ َاا آ َتذذا َْ َّ
هللا َعلَ ُي ذ َْ،
هللاْ َمذذا ًَل َف ُل ْيذ َذر أَ َثذ ْذر ن ُِع َم ذ ِة َّ ِ
َوا ُل َف ذ َن ِمَ ،وا ُل َخ ُيذ ِذلَ ،و َّ
الرمِيذ ِ
()2
َو َك َرا َمتِ ِه».
تيسهنبط من هبا الهديو أن االىهناا بهسان المظهار –بجاناأ رتنا مط باا ً صاهيا ً
جماليا ً -يعد من متجباا الهمهع بنعم هللا  ،تلبلك أباها اإلساالم ،تطالاأ با  ،بال
اسهنرر ى س من يهرم الهزين المشرتع تينهس ىن ،ال هعالس :مْلُ َمنُ َح َّر َم ِزي َن َة
()3
هللا الَّت َِي أَ ُخ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َوا ُل َّطي َبا ِ
ت مِنَ الر ُز ِق ..
ًّ ِ
تيرهبط بهسن المظهر االههمام بالهطيأ ،ههاس هراتن رااهاة المع ام المسا م زرياة،
تجبابااة ،هتلااد الوبااتل تاالرهيااا النفس ا لااد اآلقاارين .ت،ااد رااان ى ي ا الصااالة
تالسالم يهرص رال الهارص ى اس الهطياأ ،فعان ىااشاة رضا هللا ىنهاا، ،الاا:
« ْك ُنذ ْ
ذذيص الطيذذذ ِ
ذذي ِ بأ َ ُط َيذذذ ِ
ُ فِذذذي َر ُأسِ ذذذ ِه
ُ َمذذذا َي ِجذذذدَْ ،ح َّتذذذى أَ ِجذذذدَ َو ِبذ َ
ذذُ ال َّن ِبذ َّ
ذذت أ ْ َطيذ ْ
()4
َول ُِح َيتِ ِه».
تفاا هثاا  فاا هماال الطيااأ دلياال تاضااح ى ااس أهميااة الهجماال أمااام اآلقاارين
تاالى هنا الداام بالرااهة الزرية اله ينبغ أن هفت من شقصية المس م.
يُ َف َل
ض َعلَ ُي ِه طِ ٌ
فعن أب هريرة رض هللا ىن  ،ىن رستل هللا ، الَ « :منُ ْع ِر َ
()5
ِيف ا ُل َم ُح َم ِل»
يحَ ،خف ْ
َي ْردَّ هَْ ،فإِ َّن ْه َطي ْ
ُ الر ِ
هبا ت،د أدرك ى ما الس و الصالح المغاز الهرباتي تالصاه تالجماال الراامن
ترا االههمام بهسن المظهر تالنظافة تالهطيأ –قاصة قاالل المت،او الهع يما -
فالهزمتا ب تهثاتا زمالاهام تطالبهام ى يا  .تفا هابا الصادد يواتل (ابان جماىاة)
( )1سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب ما جاء في إسبال اإلزار.4089/57/4 ،
( )2سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب في غسل الثوب وفي الخلقان.4062/51/4 ،
( )3سورة األعراف :آية (.)32
( )4صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الطيب في الرأس واللحية.5923/164/7 ،
( )5سنن أبي داود ،كتاب الترجل ،باب في رد الطيب.4172/78/4 ،
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ناصها ً المع م المس م ،بدن ينبغ ى ي  " :إبا ىزم ى س مج ل الهادريل هطهار مان
الهدو تالقبو تهنظو تهطيأ تلبل مان أهسان ثيابا الالاواة با باين أهال زمانا
()1
،اصداً ببلك هعظيم الع م تهبجيل الشريعة" .
تران اإلمام مالك رض هللا ىن يعهن بهسن مظهره تهندام  ،تيعهود أن ف بلك
هعظيماا ً ل ع ام ترفعااة ل عاالم :هياو يوااتل " :إن مان مارت ة العااالم أن يقهاار الثااتأ
()2
الهسن يرهدي تيظهر ب  ،تأن ال ينبغ أن هراه العيتن إال برامل ال بال" .
تران رهم هللا " إبا جا النال لط أ الهاديو ا هسال تهطياأ تلابل ثياباا ً جادداً،
تتضع ردا ه ى س رأس  .ثم يج ل ى س منصة ،تال يزال يبقر بالعتد ههس يفرغ.
()3
"
تمما يرهبط بهسن المظهر أيضاً :اقهياار ا،بايض تالنظياو مان الثيااأ ،ت،اد راان
أهأ ا،لتان إلي  البياض ،فعن ابن ىبال رض هللا ىنهما، ،اال :مذال رسذول
ذاب ْك ُمَ ،و َكف ْنذوا فِي َيذا َم ُو َتذذا ْك ُم
ذاب ْك ْم ا ُل َب َي َ
هللا  " :ا ُل َب ْ
ذاض َفإِ َّن َيذا مِذنُ َخ ُي ِذر ثِ َي ِ
سذوا مِذنُ ثِ َي ِ
()4
."...
يتضح ممذا سذبق ،أن االههماام بهسان المظهار تالهطياأ ،باإلضاافة إلاس االههماام
بالنظافة الشقصية تنظافة البياة المه ية مان المفشاراا الدالاة ى اس هسان الهرياو
الصه تالجمال لد المع م تهبا يدفع المهع مين ى س اال،هدا با تهع ام الصافاا
الشقصية الهامة من المع م.
يتضح مما سبق:
–أن مناداة المرب ل مهع مين بال ين يعد من أهم تساال العم ية الهع يمية.
– هثير هبه الصفة التد تالهرابط بين المربا تالمهع ماين ،تهجع هام مهتاصا ين
ف العم ية الهع يمية.
وبناء على ما سبق من الخصائص ال خصية للمعلم:
ً
–فإنا ى اس المع ام أن يهصاو بهابه القصاااص تالصافاا الورآنيااة إبا أراد أن
يبن جيالً ،ادراً ى س متاجهة الصعاأ.

( )1ابن جماعة ،بدر الدين (1994م) .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ،مرجع سابق  ،ص.31
( )2الدقر ،عبد الغني(1989م) .اإلمام مالك بن أنس(إمام دار الهجرة) ،ط  ،2دمشق :دار القلم  ،ص.32
( )3ابن جماعة ،بدر الدين (1994م) .تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ،مرجع سابق  ،ص.31
( )4سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب في األمر بالكحل.3878/8/4 ،
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–ى س المع ام أن يراتن مهتاضاعا ً مق صاا ً ههاس ياهمرن مان مسااىدة المهع ماين
تا،قب بيدهم إلس طري الع م.
– لواااد زقااار الوصاااص الورآنااا بقصاااااص هربتياااة ال باااد مااان أن هراااتن هااابه
القصااص ضمن منظتمة الهع يم الف سطين  ،ههس هعمل ى س بنا تصاول
شقصية مع م اليتم.

الخصائص المينية للمعلم المستنبطة من القصص القرآني

القصااص المهنياة ها مجمتىاة القصاااص ى اس المع ام أن يهصاو بهاا
ليرتن ناجها ً ف ىم ا  ،تهابه القصاااص هارهبط بددااا ل عم ياة الهع يمياة ،تإبا هام
اسااهنباط القصااااص ماان ،صااص الواارآن الرااريم تاالسااهفادة منهااا ف ا هطااتير أدا
المع م سيرتن هناك هطتير ل عم ية الهع يمية من قالل المع م.
يعرو (تهب ) أدا المع م أن " س تك المع م أثنا متا،و الهادريل ساتا
داقل الفصل أت قارج  ،تأن هبا ا،دا هت الهرجمة اإلجرااية لما يواتم با المع ام
من أفعال أت اسهراهيجية ف الهدريل أت ف إداره ف الفصل أت ف مسااهمه فا
ا،نشطة المدرسية أت يرها من ا،ىمال أت ا،فعال اله يمرن أن هسهم ف ههوي
()1
هع م الطالأ" .
تفيما ي ىرض ل برز القصااص القاصاة باددا المع ام الها هام اساهنباطها
من قالل الوصص الورآن :
 .1تقديم م يئة هللا  في عمله:
مشياة هللا إبا هودما ى س أي متضتع ل فرد فإنها بدمر هللا هجعل هبا
المتضتع سهالً ميسراً .تاإلنسان ال يم ك ىناصر الفعل فود يمتا ،بل أن يفعل
ت،د يفته الزمان ،ت،ن اإلنسان ف ،بضة هللا الجبار أينما هل تأينما سار بال يل
تالنهار فع ي أن يبرر المشياة ،ت،د ظهر بلك ف ،تل  ى س لسان نب هللا
اء َّ
صابِراً َوَل أَ ُعصِ ي لَ َْ أَ ُمراً .)2( ت،تل :
هللاْ َ
س َت ِج ْدنِي إِنُ َ َ
متسس َ  :مال َ َ
َ وَل َتقْولَنَّ لِ َ ُيء إِني َفا ِعل ٌ َالِ َْ َغداً ،إَِلَّ أَن َي َ اء َّ
هللا ْ َو ُاا ْكر َّر َّب َْ إِ َاا َنسِ َ
يت َومْلُ
ُ مِنُ ه ََاا َر َ دًا، . )3( ال الطبري " :تهبا هدديأ من
سى أَن َي ُي ِد َي ِن َربي ِألَ ُم َر َ
َع َ

( )1وهبي  ،السيد إسماعيل (2002م)  " .اتجاهات معاصرة في تقويم أداء المعلم "  .المؤتمر العلمي الرابع عشر،
 24ـ  25يوليو  ،القاهرة  :جامعة عين شمس  ،المجلد األول  ،ص . 756
( )2سورة الكهف :آية (.)69
( )3سورة الكهف :آية( .)23-24
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هللا  برره لنبي  ىهد إلي أن ال يجزم ى س ما يهدو من ا،متر أن راان ال
()1
مهالة ،إال أن يص بمشياة هللا، ،ن ال يرتن ش إال بمشياة هللا" .
ت،د ران النب  يع م أصهاب هوديم المشياة ف أمترهم ر ها فمن بلك ما
هللا  ي َع ِّمه ْم إِ َبا َق َرجتا إِلَس
ان َرستل ه ِ
رتاه بريدة بن الهصيأ ، ال،َ :ا َلَ :ر َ
ار مِنَ ا ُل ْم ُؤ ِمنِينَ َوا ُل ْم ُسلِمِينَ ،
ْال َم َو ِاب ِرَ ،ر َ
ان َ،ا ِا ه ْم َيوتلَّ « :
الس َل ْم َعلَ ُي ْك ُم أَهُ ل َ الد َي ِ
هللاْ ِب ْك ُم ََل ِحقْونَ َ ،ن ُسأَل ْ َّ
اء َّ
هللاَ لَ َنا َولَ ْك ْم ا ُل َعافِ َي َة»( .)2تالمههبع ،هاديو
َوإِ َّنا إِنُ َ َ
رستل هللا  تسيره الشريفة ال ينتي الويام بدمر مسهوب إال ،دم مشياة هللا هعالس
ريو ال تهت البي أدب رب فدهسن هدديب  ،تى م فدهسن هع يم  ،ت،د أمره هعالس
اء هللاْ َو ُاا ْك ُر َر َّب َْ إِ َاا َنسِ َ
يت
فوالَ  :و ََل َتقْولَنَّ لِ َ ُيء إِني َفاعِ ل ٌ َالِ َْ َغدًا* إِ ََّل أَنُ َي َ َ
()3
ُ مِنُ ه ََاا َر َ دًا.
سى أَنُ َي ُي ِد َي ِن َربي ِألَ ُم َر َ
َومْلُ َع َ
وعليه ،يجُ على المعلم أن يكون:
–،دتة أمام طالب تيغرل ف المهع مين صفة هوديم مشياة هللا ف هياههم لما لها
من أثر ى س نجا ىم هم.
–أن يبدأ درس بالبسم ة ،تيعتد مهع مي ى س بلك فإن هبه البداية هربط الفرد
بقالو  ،تهفرد ى س ضرترة االىهماد ى ي  ،تبالهال يرتن المع م ،دتة
سلَ ُي َمان َوإِ َّن ْه ِب ُسم َّ
الر ُح َمن
هللا َّ
لمهع مي ف هبا الجانأ ،ال هعالس :إ ِ َّن ْه مِنُ ْ
ِ
()4
الرحِيم.
َّ
 .2غرس العقيدة السليمة.
من أهم أهداو العم ية الهع يمية رل الويم العويدة الس يمة لد المهع مين،
ت يسهطيع المع م أن يهو بلك من قالل االسهفادة من الوصص الورآن العظيم،
البي يههتي ى س العديد من الويم ت فيما ي أمث ة ى س الوصص الورآن لهبه
المتا،و ،صة يتنل ، ال هعالسَ فلَ ُو ََل َكا َن ُت َم ُر َي ٌة آَ َم َن ُت َف َن َف َع َيا إِي َما ْن َيا إِ ََّل َم ُو َم
الح َيا ِة ال ُّد ُن َيا َو َم َّت ُع َنا ْه ُم إِلَى حِين.
اُ الخ ُِز ِ فِي َ
س لَ َّما آَ َم ْنوا َك َ ُف َنا َع ُن ْي ُم َع َا َ
ْيو ْن َ
( )5تببلك ى س المع م أن يغرل ى س المهع مين صد الهتبة.
تف اآلية الرريمة هتضيح إلس أن ،تم يتنل  لما فودتا نبيهم تظنتا أن
العباأ ،د دنا منهم ،بو هللا ف  ،تبهم الهتبة ف ما ىرو هللا منهم الصد تالهتبة
تالندامة ى س ما مضس منهم رشو ىنهم العباأ.
( )1الطبري ،ابن جرير ( 2000م) .جامع البيان عن تأويل القرآن ،مرجع سابق .644/17 ،
( )2سنن ابن ماجة ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر.1547/494/1 ،
( )3سورة الكهف :آية (.)24 – 23
( )4سورة النمل :آية (.)30
( )5سورة يونس :آية (.)98
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تف الوصص الورآن العديد من اآلياا هدىت إلس الهدمل تالهدبر ى س
المع م أن يتردها ر ما مرا متا،و ف المتاد الهع يمية مثل الجغرافيا ،الع تم،
ت يرها ليرهبط المهع م بالعبادة ،تمن هبه اآلياا الرريمة ،تل  :أَ َفل َي ُن ْظ ْرونَ
ف ْرف َِع ُت )1( .ت،تل  :أَلَ ُم َن ُج َع ِل
السمَاءِ َك ُي َ
*وإِلَى َّ
ف ْخلِ َق ُت َ
إِلَى ُاألِبِ ِل َك ُي َ
ض َر َ
ض ِم َياداً * َوا ُل ِج َبال َ أَ ُو َتاداً )2( .ت،تل َ  :و َ
ُاألَ ُر َ
ُ لَ َنا َم َثلً َو َنسِ َي َخ ُل َق ْه َمال َ
َمنُ ْي ُح ِيي ا ُلع َِظا َم َوه َِي َرمِي ٌم * مْلُ ْي ُح ِيي َيا الَّ ِا أَ ُن َ أَهَا أَ َّول َ َم َّرة َوه َْو ِب ْكل َخ ُلق
()3
َعلِي ٌم.
تلبلك ى س المع م أن يهسن الربط بين الظتاهر الطبيعية تبين أمتر
العويدة ،فإن بلك يثبا الهدبر تالهفرر ف مق ت،اا هللا ،تبالهال هزداد العويدة ف
نفتسهم تهرتن بادرة ل مهع م لهفرير أ،ت ف العويدة.
تى س المع م المرب أن يعمل ى س هرسيخ العويدة ف نفتل المهع مين،
تبلك من قالل هع يم  ،تى ي أن يع دتره ا،ساس فهت المرب َت َتريو المع م
ا،تل  ،فع ي أن يهرك  ،تأ المهع مين نهت قالوهم باسهمرار تيجع هم يهدم تن
تيهدبرتن ف رالم هللا سبهان تهعالس تيهثهم ى س العباداا تال هق ت السنة النبتية
من ا،مث ة اله ههو ى س رل العويدة الصهيهة ،تهوتية اإليمان ف نفتل
المهع مين.
ويتضح مما سبق:
– رل العويدة ف نفتل المهع مين ىن طري رافة الع تم ،فه تسي ة نافعة لربط
المهع م بدين ف رل مجاالا الهياة.
–إىطا ا،مث اة ل ماهع م مان الوارآن الراريم تالسانة النبتياة ،الها هافدي إلاس هوتياة
اإليمان شياا ً فشياا ً ف نفتل المهع مين.
–مساااىدة المهع مااين ى ااس الهمسااك بالعوياادة اإلسااالمية تالعماال ى ااس هااربيههم هربيااة
إسالمية ،فالعويدة ىماد الدين ته ا،سال البي يبنس ى ي نظام المجهمع.
 .3أسلوُ الحوار.

الحوار ً
(ه َت َر) ىدة معان منها :الرجتع
لفة :برر ى ما ال غة لمادة َ
تىن هتراً تمهاراً تمهارة
تإلس الش  ،هار إلس الش
ىن الش
تهفتراً :رجع ىن تإلي  ،تمنها :المهاترة :بمعنس الهجاتأ ،تالههاتر
ً ()4
الهجاتأ ،تمنها :الهتر :أي الجتاأ يوال :ر مه فما رد إل هترا .
( )1سورة الغاشية :آية (.)18
( )2سورة النبأ :آية (.)7
( )3سورة يّـس :آية (.)79
( )4ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (1993م) .لسان العرب ،المرجع السابق.218/4 ،
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وأما الحوار اصطلحاً :فهت "الطريوة االسهنباطية السهقراج الهويوة
()1
الع مية المنشتدة من أفتاه المهع مين أت هفهح أبهانهم له ويها" .
تالهتار من ا،ساليأ الهربتية اله هنادي بها اليتم جميع رهأ
الهربية ،تهت أس تأ يههاتر ب المع م إلثارة انهباه السامع تالتصتل لغ،ناع
تهشتي النفل إلس اإلجابة تهضها ى س الهفرير تالتصتل إلس الجتاأ
()2
الصهيح.
تيفا رد (الهاشم ) ى س أن " الهتار تسي ة هسهقدم اإل،ناع الباه
ير مباشر ل هدرد
لهمهيص ا،فرار تالمع تماا السابوة تاقهيارها بطري
من صههها أت قطدها لبا ال هعهمد ى س اله وين المجرد الواام ى س ا،مر
()3
تالنه بل ى س المنا،شة المهبادلة بين طرفين ههق ها أسا ة تإجابة" .
الحوار في القصص القرآني:
يعد الهتار من أساليأ الدىتة إلس هللا يجأ ى س الدىاة أن يسهقدمته
لنشر دىتة هللا سبهان تهعالس ،تالهتار يجعل الداىية ،ريبا ً من النال إلبدا
فرره تدىته  ،تيجأ أن يرتن الهتار نابعا ً من منهج هللا هعالس ،ال جل برره:
سنْ إِنَّ
س َن ِة َو َجا ِد ُل ْي ُم ِبالَّتِي ه َِي أَ ُح َ
الح َ
يل َرب َْ ِبالح ُِك َم ِة َوال َم ُوعِ َظ ِة َ
ادُ ْع إِلَى َ
س ِب ِ
سبِيلِ ِه َوه َْو أَ ُعلَ ْم بِال ْم ُي َتدِينَ  ،)4( ت،د اسهقدم ا،نبيا
ضل َّ َعنُ َ
َر َّب َْ ه َْو أَ ُعلَ ْم بِ َمنُ َ
 هبا ا،س تأ ف دىتههم تمنهم:
أ.نبي هللا إبراهيم  : ظهر ج يا ً أس تأ الهتار ف
تبلك ىندما هاتر النمرتد ليثبا ل تجتد هللا.

دىتة إبراهيم الق يل 

ب.نبي هللا موسى  : فود اسهقدم الهتار ف دىتة ،تم .
ت.نبي هللا عيسى ،: د اسهقدم الهتار ف دىته لوتم رما ف ،تل
سى ِم ُن ْي ْم ال ْك ُف َر َمال َ َمنُ أَ ُن َ
س عِ ي َ
هعالسَ  :فلَ َّما أَ َح َّ
ار إِلَى هللاِ َمال َ
ص ِ
صا ْر هللاِ آَ َم َّنا بِالِ َوا ُ َيدُ بِأ َ َّنا ْم ُسلِ ْمونَ  ،)5(تربلك
ار ُّيونَ َن ُحنْ أَ ُن َ
َ
الح َو ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
عِيسى ِبال َبينا ِ
،تل هعالسَ  :ول َّما َجا َء
ت مال َ مدُ ِجئتك ُم ِبالحِك َم ِة َو ِأل َبينَ
َ
()6
َ
ْ
َ
ون. 
لَ ْك ُم َب ُع َ
ض الَّ ِا َت ُخ َتلِفْونَ فِي ِه فا َّتقوا هللاَ َوأطِ ي ْع ِ

( )1نشواتي ،عبد المجيد (1987م) .علم النفس التربوي ،ط  ،3عمان :دار الفرقان ،ص .120
( )2لبن ،علي (1987م) .زاد المعلم ،ط  ،2القاهرة :دار الوفاء ،ص .12
( )3الهاشمي ،عبد الحميد ( .)2006أصول علم النفس العام ،جدة :دار الشروق للنشر والتوزيع ،ص.45
( )4سورة النحل :آية (.)125
( )5سورة آل عمران :آية (.)52
( )6سورة ُّ
الزخرف :آية (.)63
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ث.نب هللا مهمد  :اسهقدم أس تأ الهتار مع ،تم تمع أهل الرهاأ ممهثالً أمر
ِين َظ َمتا ِم ْنه ْم
هللا هعالسَ  :ت َال ه َجادِلتا أَهْ َل ال ِر َها ِ
أ إِ هال ِبالههِ ِه َ أَهْ َسن إِ هال الهب َ
َت،تلتا آَ َم هنا ِبالهبِي أ ْن ِز َل إِلَ ْي َنا َتأ ْن ِز َل إِلَيْر ْم َتإِلَه َنا َتإِلَهر ْم َتا ِه ٌد َت َنهْ ن لَ
تن.)1(
مسْ ِم َ

ويتضح مما سبق :إن الهاتار فا الوارآن الراريم جاا بطار مهعاددة
تمناهج مقه فة لر نسه هم من قاللها العبر تالعظاا الها ههادينا إلاس الها
تاله هزرع ف  ،تبنا اإليمان تهتضح لنا ريفية هعامل المع م ماع ط بها ىبار
الهااتار البنااا الناااهج ىاان العواال الااتاى الماادرك الاابي تهب ا هللا ل نااال ر ا
يهفررتا تيعهبرتا ،تنالهظ أن الهتار ف الورآن الرريم مهنتا ع ،فود يرتن بين
اثنااين مثاال هااتار إبااراهيم  مااع أبي ا  ،تمتسااس مااع فرىااتن ت،ااد يرااتن بااين
تاهد ،تجماىة ،مثل هتار نت مع ،تم .
دور الحوار في العملية التعليمية:
يساىد الهتار ى س الهبرير ،أت هتضيح ا،متر ،أت هتفير ،ناىاة ،تر مااران االسهناد إلس ،تاىد تمعايير الهتار الجيد ران أرثر جدت .
يرشو الهتار ىن الق فية المعرفية اله هرهبط بمتضتع الهتار ،ربلكيرشو ىن اهجاهاا المهع م تطمتهاه تهط عاه  ،تأس تب فا هنااتل
المتضتىاا.
يسااااىد الهاااتار ى اااس اساااهقدام مهااااراا تأسااااليأ اإل،نااااع تاال،هنااااع،تا،ساااااليأ المساااااىدة راالسااااهماع تالههاااادو فاااا الت،ااااا المناسااااأ
تاسهقدام الهجة تالمنط .
يساااىد الهااتار ى ااس اهباااع تساااال اال،ناااع تالجاارأة تالشااجاىة ا،دبيااةتريفية الدفاع ىن الوضايا.
يهاادرأ المااهع م ماان قااالل مشااارره فا الهااتار ى ااس االلهاازام بالنظااام،تاههرام آرا الغير ،تربط اآلرا بالهوااا  ،تاالىهمااد ى اس مصاادر
د،يوة ف الهصتل ى س مع تماا.
 .4أسلوُ الوعظ.
ْ
الوعظ ً
تالعظة تال َم ْتىِ ظة :ال ُّنصْ ح تالهبرير
التىْ ظ تالعِظة
َ
لفة :تىظَ :
بالعتاِ،أ.
َ

( )1سورة العنكبوت :آية (.)46
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والوعظ اصطلحاً" :أس تأ ل أثر بالغ ف هربية اإلنسان صغيراً ران أت
ربيراً ،لما ل من هر،ي ل و أ تمقاطبة ل نفل ،تاسهثارة لعتاطفها ،تلها هدثير ى س
()1
النفل مباشر ًة ىن طري التجدان فه ههزه تهثير رتامن " .
تالتىظ تالنصح من أهم ا،ساليأ الهربتية ،تيظهر الوصص الورآن
تيظهر الوصص الورآن أهمية النصح هلل، ،ال هللا  ف سترة مريم ف ،صة
إبراهيم نب هللا  مع أبي َ  :يا أَ َب ِ
ِلر ُح َم ِن
ت َل َت ُع ْب ِد ال َّ ُي َطانَ إِنَّ ال َّ ُي َطانَ َكانَ ل َّ
ً ()2
َعصِ ًّيا ً * َيا أَ َب ِ
ان َولِ ًّيا.
اُ مِنَ َّ
س َْ َع َا ٌ
اف أَنُ َي َم َّ
ت إِني أَ َخ ْ
الر ُح َم ِن َف َت ْكونَ لِل َّ ُي َط ِ
فف اآلية الرريمة السابوة يودم إبراهيم  التىظ الهريم تالنصح ا،مين بدس تأ ف
اية اله طو فر مه هدل ى س شدة هب ،بي ههس ال يمس العباأ ،تهبا من أدب
 ف مقاطبة أبي  .تى س المع م أن يراى بلك ف العم ية الهربتية ،تبلك من
قالل إظهار أن الشيطان ىدت لغنسان ،فهت البي يغتي ىن صراط هللا المسهويم.
تيهسن ف العم ية الهع يمية أن يودم المع م النصيهة ل مهع مين فهت المرب
تالناصح تا،أ تالمرشد لطالب  ،النصيهة ه ر مة يعبر بها ىند هوديم القير،
تالمع م ير من ا،هتال تالهصرفاا ما يساىد ى س هوديم النصح ل مهع مين.
تال هق ت السنة النبتية الشريفة من النصح ،تمن ا،مث ة ى س بلك ما
يرتي النب  :الدين النصيحة ل ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتيم.
وبناء على ما سبق يتضح:
ً
–بيان أهمية النصح تالهتجي فإن ال يول أهمية ىن الهع يم.
–هتجي المهع م إلس ما يص ه تيوتم .
–نصح المهع م ى س انفراد من دتاى ،بتل النصيهة تسرىة اإلجابة.
دور الموعظة في العملية التعليمية:
هتفير الجهد تبلك ىن طري نول القبرة الناجهة مما يفدي إلس الهدبر ،تهتالعم ية العو ية اله هساىد ى س ههوي الهدو.
مساىدة المهع م ى س هجناأ الفشال مان قاالل هتصاي ل قبارة تمعالجاة رافاةالتساال ل تصتل إلس النجا .
ى س المع م أن يراى ف المتىظة الفرت الفردية. رل ا،لفة تالمتدة ف نفتل المهع مين من قالل المتا،و اله يظهار فيهااالتىظ من الورآن تالسنة.
( )1أبو عرَّاد ،صالح علي(2003م) .مقدمة في التربية اإلسالمية ،الرياض :الصولتية للتربية ،ص .75
( )2سورة مريم :آية (.)45-44
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 .5أسلوُ ضرُ األمثلة:
ضرأ المثل من ا،ساليأ المهمة ف ىم ية الهربية،
تيراد بضرأ المثل هجسيد ا،فرار ،فهت تسي ة هربتية هع يمية
لهوريأ ما ران بعيداً تإيضا ما ران امضاً.
المثل ً
لفة :المثل بمعنس الشبي أت بمعنس نفل الش
تباه  ،تأن الهشبي يرسأ المعنس تضتها ً تيمنه ،تة تهدريداً،
تيساىد ى س هوديم ا،فرار المجردة بصترة مهستسة م متسة
()1
يعرفها رل النال أت أرثرهم ى س رل هودير" .
ضرُ المثل اصطلحاً " :ا،مثال من ا،ساليأ الناجهة
ف الهدثير تاإل،ناع تالهشبي  ،تضرأ ا،مثال يظهر المعوتل ف
صترة المهستل تالغامض البعيد ف صترة التاضح الوريأ" .
()2

األمثال في القصص القرآني:
إن ضرأ ا،مثال يصتر الهواا ف مشاهد ناطوة هب غ
إلس ا،ىما  ،تهناك العديد من ا،مثال ف الورآن الرريم ال يفهمها
()3
إال المق صتن هلل" .
تا،مثال رثيرة ف الورآن ته ه عأ دتراً هاما ً تبالغا ً
ف الهدثير ف العتاطو ،تف الهدثير ف الس تك اإلنسان  .تمن
اس َو َما َي ُعقِلْ َيا إِ ََّل
بلك ،تل َ  وتِ ُل َْ ُاألَ ُم َثال ْ َن ُ
ض ِر ْب َيا لِل َّن ِ
اس لَ َعلَّ ْي ُم
ا ُل َعالِ ْمونَ  )4( ،ت،ال أيضا ً َ وتِ ُل َْ ُاألَ ُم َثال ْ َن ُ
ض ِر ْب َيا لِل َّن ِ
()5
َي َت َف َّك ْرونَ .

دور ضرُ األمثال في العملية التعليمية:
ه قيص القبراا اإلنساانية ،تر ماا راان المثاال أرثار شامتالً ر ماا رانااأرثر فااد ًة ف الهع يم ،هياو هفياد فا هعميا المعناس تزياادة اساهيعاأ
أفرار جديدة.
سرىة هتصيل المع تماا تالقبراا الجديدة تسرىة اسهدىااها.إثاارة االنفعااالا تههريااك العتاطاو تالتجادان ممااا يهفاز الماهع م ى ااسببل الجهد الالزم ل هع يم.
( )1ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب ،ج  ،1مرجع سابق.610/11 ،
( )2القرضاوي ،يوسف (1996م) .العقل والعلم في القرآن الكريم ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ص .149
( )3قطب ،1987 ،في ظالل القرآن ،ج  ،1مرجع سابق.304 ،
( )4سورة العنكبوت :آية (.)43
( )5سورة الحشر :آية (.)21
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إثااارة العم ياااا العو يااة لااد المااهع م مثاال :الهفراار ،تالهاادبر ،تالهاابرر،تالفهم ،تالهرريأ مما يساىد ى س إنجا العم ية الهع يمية.
 .6أسلوُ القصة.
هعهبر الوصة الورآنياة مان أهام التسااال الهربتياة الها ههارك أثاراً ،تياا ً فا
النفل من قالل سردها تىرضها ،أرد الورآن الرريم ىن طري الوصص الورآنا
ى س الهع يم أن ليل هناك هعارض بين العويدة تباين الع ام ،بال الع ام يثباا العويادة
تيدىم اإليمان ،ت،د أرد بلك ف فتااد رثير ظهرا فيها فتااد الع م تمرانة الع ما .
القصة في القرآن الكريم:
لوااد ظهاار ف ا الوصااص الورآن ا مااا ياادل ى ااس الصاابر تالعفاات تالصاافح،
تالمهبة ،فف ،صة نب هللا يتسو  يوتل هللا َ  :مالْوا أَإِ َّن َْ َألَ ُن َ
ف َمال َ أَ َنا
س ْ
ت ْيو ْ
ف َوه ََذاا أَخِذي َمذدُ َمذنَّ َّ
هللا َل ْيضِ ذي ْ أَ ُج َذر
ذق َو َي ُ
س ْ
ْيو ْ
ص ِذب ُر َفذإِنَّ َّ َ
هللاْ َعلَ ُي َنذا إِ َّنذ ْه َمذنُ َي َّت ِ
()1
ا ُل ْم ُحسِ نِينَ  ، فيسهطيع المع م من قاالل هابه الوصاة أن يباين أسااليأ فا الهع ايم
مثل الصبر تالصافح تالعفات ،ت،اد ظهار العفات تالصافح فا الوصاص الورآنا فا
يُ َعلَ ُي ْك ْم ا ُل َي ُذو َم َي ُفف ِْذر َّ
الذرا ِحمِينَ .
هللاْ لَ ْكذ ُم َوه َْذو أَ ُر َحذ ْم َّ
،صة يتسو َ  :مال َ َل َت ُث ِر َ
()2

تف ،صة ،ارتن يبين هللا  أن اإلنسان ال يهعاالس فا ا،رض تال يفساد
هللا َخ ُي ٌذر
اُ َّ ِ
فيها ،نا العا،بة ل مهوين يوتل هللا َ  :و َمال َ الَّاِينَ أْو ْتوا ا ُل ِع ُل َم َو ُيلَ ْك ُم َث َو ْ
()3
الصابِ ْرونَ .
صالِحا ً َوَل ْيلَ َّقاهَا إِ ََّل َّ
لِ َمنُ آ َمنَ َو َع ِمل َ َ
تي ْظ ِهر الوصص الورآن العديد من ا،ساليأ الهربتية اله ى اس المع ام أن
يهبعهاا فا المتا،ااو الهربتيااة ،تماان بلاك أسا تأ الناادا تاالسااهعطاو تالهاازم فا
الصذل َة َو ُأ ْم ُذر ِبذا ُل َم ُع ْروفِ
ذي أَم ِِذم َّ
،تل ى س لسان لومان البنا تهات يعظا َ  :يذا ْب َن َّ
()4
ور.
اص ِب ُر َعلَى َما أَ َ
َوا ُن َه َع ِن ا ُل ْم ُن َك ِر َو ُ
صا َب َْ إِنَّ َالِ َْ مِنُ َع ُز ِم ُاأل ْ ْم ِ
ومن خلل اليات السابقة ،يمكن استنتاج ما يلي:
إن اسااهقدام أساا تأ الوصااة مااع هضاامن الهااتار تالمتىظااة الهساانة
تالموارنااة تالهر ياااـأ تالهرهيااأ ،تهااابا يفرااد ى اااس هراماال أسااااليأ الهربياااة
اإلسالمية تهضافرها من أجل ههوي ا،هداو الهربتية المنشتدة.

دور القصة في العملية التعليمية:
( )1سورة يوسف :آية (.)90
( )2سورة يوسف :آية (.)92
( )3سورة القصص :آية (.)80
( )4سورة لقمان :آية (.)17
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هساىد الوصة الورآنية ى س اال،هدا بالشقصياا إبا أهسن المع م ىرض هبهالوصة.
أقب العبر تالعظاا من أهداو الوصص الورآن .هتسيع بعض العم ياا العو ية لد المهع م مثل :ىنصر الهشتي تربط بلكبقيال المهع م تانفعااله .
هنمية الويم تالمعايير اإليجابية ف نفتل المهع مين.ربط العم ية الهع يمية بدصتل الهربية اإلسالمية الورآن الرريم تالسنة النبتية.هساىد ى س هنمية مهاراا ال غة العربية لد الطالأ. .7أسلوُ التعزيز:
التعزيز ً
ً
ه
ه
ُّ
ه
ازةً،
ً
تى َز َ
لفة:
سرهماَ }،
َ
ىزز{ىزالرجل َيعز} ىِ زا {تىِ زة ،بر ِ
{ىزيزاً }،ر َه َع هز َز.
صار َ
بال َف ْهحَ :
التعزيز اصطلحاً " :زيادة معادل هادتو السا تك فا المساهوبل مان قاالل
إضااافة مثيااراا إيجابيااة أت إزالااة مثيااراا س ا بية ،ت،ااد أشااارا معظاام الدراساااا
()1
الهربتية ت النفسية أن الهعزيز أرثر فاى ية ف مجال هغيير الس تك أت هعدي " .

تالهعزيز من ا،ساليأ الهربتية اله اسهقدمها ى ما اإلسالم ،تاله
لها أهميهها ف الهع يم ،يعن "الهوتية تالهفز بشدن االسهمرار ل هصتل ى س
نهااج مهفت،ة تمهميزة" .تهت "يوتي فاى ية المهع م تيجع يهشت ل هع م من
رض تيهبع الهعزيز دااما ً النجا فف النجا يوت الهع م ت
أجل ههوي
يهعزز تيرتن الهعزيز بالمد تالثنا أت بالدىا تيفه الهعزيز بنهااج
()2
مهميزة" .
التعزيز في القصص القرآني:
لود اههم الوصص الورآن بدس تأ الهعزيز ،هيو يعهبار مان أهام ا،سااليأ
است ُِح َياء َمالَ ُت إِنَّ أَ ِبي َيذدُ ْعو َْ
اء ُت ْه إِ ُحدَا ْه َما َت ُم ِ ي َعلَى ُ
الهربتية، ،ال هعالسَ  :ف َج َ
ف َن َج ُو َ
س َق ُي َ
ت مِذنَ
ص َمال َ َل َت َخ ُ
ص َ
ص َعلَ ُي ِه ا ُل َق َ
اءهْ َو َم َّ
ت لَ َنا َفلَ َّما َج َ
لِ َي ُج ِز َي َْ أَ ُج َر َما َ
()3
ا ُل َق ُو ِم َّ
الظالِمِينَ .
تيهضااح ماان قااالل ،تلا هعااالس فا اآليااة أهميااة اسااهقدام أسا تأ الهعزيااز
الفتري ،فالوصة هبين أن الشيخ أراد إىطا نب هللا متسس  أجر الساويال أي أراد
( )1نشواتي ،عبد المجيد (1987م) .علم النفس التربوي  ،مرجع سابق ،ص.294
( )2يحيى ،سيد عباس مال (1986م) .العالقة بين المعلم و المتعلم عند اإلمام الغزالي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى ،ص .144
( )3سورة القصص :آية (.)25
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أن يثيب تيجزي ى س مساىده  ،تهبا هعزيز فتري لمتسس  من ،بل الشيخ ى اس
ما ،ام ب ساىهها.
ت،د بين الورآن الرريم أن ا،فعال الهسنة ،يثاأ ى يها فاى ها أضاعافاً ،رماا
السذذي َئ ِة َفذلَ
سذ َن ِة َفلَذ ْه َع ُ ذ ْذر أَ ُم َثالِ َيذذا َو َمذذن َجذذاء بِ َّ
جااا فا ،تلا َ  :مذذن َجذذاء بِا ُل َح َ
()1
ْي ُج َزى إَِلَّ ِم ُثلَ َيا،
ذذاء علذذذى مذذذا سذذذبق ،يعاااد الهعزياااز مااان ا،سااااليأ الفعالاااة فااا العم ياااة
وبنذ ً
الهع يميااة ،فهاات ياادفع اإلنسااان إلااس العماال الصااالح ،تباابلك ى ااس المع اام أن يشااجع
الطالأ المهفت ت أن يهفزه ى س بلك.
وبناء على ما سبق على المعلم أن:
ً
–يهفز المهع مين تيعمل ى س هشجيعهم بالر مة الطيبة أت بالمرافدة أت الدىا .
–يسهقدم بعض ا،لفاظ الهربتية إبا أهسن المهع م الجتاأ مثال باارك هللا فياك ،أهسانا ،أت
نعم المهع م فالنل فإن الهشجيع يوتي من معنتية المهع م ،تههرك ف نفس أهسان ا،ثار،
تيهفهح بهن السهوبال الع م.

–يمد المهسن ههس يشجع رفا ،ف الفصال أن يوهادتا با فا أدبا تسا تر ل
لينالتا الثنا تالهشجيع.
 .8الت ويق وإثارة اَلنتباه.

الت ويق في اللفة :هت الهشت تاالشهيا تهت نزع النفل إلس
الش ( ،)2تالهشتي هت " أس تأ يورأ المعنس مع براىة ف الصيا ة
()3
تيبعو ى س الهنبي  ،تالر بة ف الهفرير" .
ً
الت ويق اصطلحاً :هت "هتجي الس تك تضبط داق يا بتاسطة
الشرتط الفيسيتلتجية تاالههماماا تالمتا،و تاآلمال" بمعنس آقر هت هافز
يودم ،بل الس تك المر تأ في ىاد ًة ،هر يبا ً ف الويام ب  ،بهيو يثير
االههمام ب ف نفل الفرد تيبعو ى س مباشره  ،تبلك إما بهوديم الهافز فعالً
()4
أت بربط بالويام بالس تك ى س سبيل االشهراط" .

اَلنتباه في اللفة :هت نب من الغف ة فا ْن َه َب ت َهن هب  :أيوظا ت َهنبها ى اس ا،مار:
()5
شعـر بـ .

( )1سورة األنعام :آية (.)160
( )2ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب ،مرجع سابق  ،ج ،10ص .230
( )3الهاشمي ،عبد الحميد (1981م) .الرسول العربي المربي ،مرجع سابق ،ص .223
( )4جلو ،الحسين جرنو محمود (1994م) .التشويق و التعزيز في القرآن الكريم ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ص .30
( )5ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب ،ج  ،13مرجع سابق ،ص .676
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اَلنتبذذاه اصذذطلحاً :هاات هرريااز الاابهن ت الشااعتر ى ااس متضااتع الاادرل
تإمعان النظار تالهفريار فيا تاإلنصااا ل مع ام دتن هشاها تمهابعاة أفراار الاـدرل
()1
بهيوـظ" .
الت ويق واَلنتباه في القصص القرآني:
الهشااتي ماان ا،ساااليأ الهربتيااة اله ا لهااا أهميههااا ف ا العم يااة الهع يميااة،
ِف مِذنُ َربذ َْ َوهْذ ُم
ذاف َعلَ ُي َيذا َطذائ ٌ
تههضح أهمية أس تأ الهشاتي فا ،تلا َ  :ف َط َ
()2
يم.
ص َب َح ُت َك َّ
َنائِ ْمونَ َ ،فأ َ ُ
الص ِر ِ
تيهضح من اآلية الرريمة السابوة أن معرفة المهع م لبداية الوصة ،ته ف
بدايهها تانرشاو سر المفاجدة ل يمرن من مهابعة تهر،أ نهاية الوصة.
تيظهاار الوصااص الورآن ا ف ا الهربيااة ف ا إثااارة المااهع م ت هنبيه ا لههديااد
ذين َغ ُفلَذذة ِمذذنُ أَهُ لِ َيذذا َف َو َجذذدَ فِي َيذذا َر ْجلَ ذ ُي ِن
الت،ااا ،ااال َ  :ودَ َخ ذل َ ا ُل َمدِي َنذ َذة َعلَذذى ِحذ ِ
ذيعتِ ِه َعلَذى الَّذ ِا مِذنُ
اس َت َفا َث ْه الَّ ِا مِذنُ ِ َ
يعتِ ِه َوه ََاا مِنُ َعدْو ِه َف ُ
ِلن ه ََاا مِنُ ِ َ
َي ُق َتت ِ
ان إِ َّن ذ ْه َع ذدْو ْمضِ ذذل
وسذذى َف َق َ
َعذدْو ِه َفذ َذو َك َزهْ ْم َ
ضذذى َعلَ ُي ذ ِه َمذذال َ َهذ َذاا ِم ذنُ َع َمذ ِذل ال َّ ذ ُي َط ِ
()3
ْمبِينٌ .
()4
ت،ال َ  :ولَ َقدُ َم َن َّنا َعلَ ُي َْ َم َّر ًة أ ْ ُخ َرى .فوتل هعالس "هاين ف اة" يثيار
المهع م لهأ المعرفة ف ههدياد هابا "الهاين" هال هات ت،اا ،ي تلاة الظهار أم ت،اا
فتة ال يل؟ ،هيو يغفل النال ف ر يهما ل راهة أت النتم .تالمرة ا،قار المشاار
إليها فا اآلياة ( ) 37مان ساترة طا  ،ها إثاارة ل ماهع م فا الهابرير تالبهاو ىان
المرة ا،تلس اله من هللا بها ى س متسس ،تىند البهو تمهابعة الهابرر يجادها فا
()5
لهظة تالده تما هبعها من أهداو.
السابِقْونَ األَ َّولْونَ
تمن صتر الهشتي ف الورآن الرريم ،تل هعالسَ  :و َّ
ضوا َع ُن ْه
سان َرضِ َي هللاْ َع ُن ْي ُم َو َر ْ
ار َوالَّاِينَ ا َّت َب ْعو ْه ُم ِبإِ ُح َ
مِنَ ال ْم َيا ِج ِرينَ َواألَ ُن َ
ص ِ
العظِ ي ْم )6(.فف
َوأَ َعدَّ لَ ْي ُم َج َّنات َت ُج ِر َت ُح َت َيا األَ ُن َيا ْر َخالِدِينَ فِي َيا أَ َبدًا َالِ َْ ال َف ُو ْز َ
اآلية الرريم هعزيز ل تاال من المس مين ،رما أن ف اآلية هشتيوا ً لمن بعدهم ى س

( )1نشواتي ،عبد المجيد (1987م) .علم النفس التربوي  ،مرجع سابق ،ص .222
( )2سورة القلم :آية (.)20 - 19
( )3سورة القصص :آية (.)15
( )4سورة طـه :آية (.)37
( )5أبو شريخ ،شاهر ذيب محمد (1999م) " .المبادئ التربوية في القصص القرآني دراسة تحليلية" .رسالة
ماجستير ،عمان :جامعة آل البيت ،ص .53
( )6سورة التوبة :آية (.)100
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مر العصتر ،تبلك لرل من هو اإلهسان ف اهباع السابوين ف

أىمالهم الهميدة.

()1

تمن صتر الهشتي ف الورآن الرريم ،تل هعالسَ  :و َر َز َم ْك ُم مِنَ َّ
الطي َبا ِ
ت
لَ َعلَّ ْك ُم َت ُ ْك ْرونَ  )2( .فف هبه اآلية هشتي لمن شرر أن يرز ،هللا من الطيباا
هيو ،دم المثير المر تأ ى س الويام بالس تك.

ويتضح مما سبق:
–يسااهطيع المع اام إثااارة تهشااتي المااهع م لمعرفااة الع اام ،ت إثااارة الدافعيااة،
تيشعر المهع مين بر بههم ل ع م.
–يهااارك فااا المهع ماااين هاااأ االساااهطالع ،تههمااال المشاااوة فااا الهع ااايم
تالبهو.
–إثارة السفال يرسأ بهن المهع م مشر ة هجع ا فا شاغل شاا ل ياتد أن
يعرفهاااا ىااااجالً ،تهااابه صاااترة هع يمياااة مباشااارة تساااريعة الرهسااااأ
المع تماا.
–يجعل المهع م يشارك ف ههوي ا،هداو تههوي الغاية من الهع يم.
–يبعو ف نفل المهع م الهشتي ليسمع اإلجابة الصهيهة تهررياز الابهن
تالتجدان لمعرفة اإلجابة الصهيهة.
 .9التربية بالترغيُ والترهيُ:
إن طبيعة الهر يأ تالهرهيأ ف المنهج الورآن ههسم بالالمهدتدية ،ت،د
ظهرا ف متا،و رثيرة من الورآن الرريم ،ال هعالسَ .... :ف َم ِن ا َّت َب َ هْدَا َ َف َل
()3
َيضِ ل ُّ َو ََل َي ُ َقى.
الر اااأ تالر اااأ تالرِّ اااأ تالره باااة تالره باااتا
الترغيذذذُ فذذذي اللفذذذةَ :
تالرُّ ب تالره با الضراىة ،تالمرا أ ا،طماع ،تالر با ف الشا إبا أردها
ر ً
بة تر با ً بالههرياك ،تر باا ىان الشا إب لام هارده تزهادا فيا الر باة مان
()4
العطا الرثير.

( )1جلو ،الحسين جرنو محمود (1994م) .التشويق و التعزيز في القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص .176
( )2سورة األنفال :آية (.)26
( )3سورة طه :آية (.)123
( )4ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب  ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .492 – 422
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والترغيُ اصطلحاً :هت " تىد يصهب ههبيأ تإ را لمص هة أت مهعاة
آج ة مفردة قيرة قالصة مان الشاتااأ موابال الوياام بعمال صاالح أت االمهنااع ىان
()1
ىمل سيا ابهغا مرضاة هللا ،تبلك رهمة من هللا لعباده" .

أما الترهيُ فيو في اللفة :رهِأ بالرسر :يرهأ َر ً
هبة ترهبا ً بالضم
تر َهبا ً أي قاو ،ترهأ الش رهبا ً قاو ،تاالسم الرهأ تمن ،تل هعالس:
()3( )2
ُ. 
الرهُ ِ
اح َْ مِنَ َّ
اض ْم ُم إِلَ ُي َْ َج َن َ
َ و ُ
وأما الترهيُ اصطلحاً :فهت " تىيد تههديد بعوتبة ههرهأ ى س
ا،هراو إثم أت بنأ مما نهس هللا ىن أت ى س الههاتن ف أدا فريضة مما أمر
هللا ب أت ههديد من هللا يوصد ب هقتيو ىباده تإظهار صفة من صفاا
الجبرتا تالعظمة اإللهية ليرتنتا دااما ً ى س هبر من ارهراأ المعاص " .
()4

الترغيُ والترهيُ في القصص القرآني:
أ.نبي هللا نوح  : لود اسهقدم أس تأ الهر يأ تالهرهياأ فا الادىتة إلاس هللا
تمن بلك:
.1استخدم الترغيُ في الدعوة إلى هللا :تنجد بلك فا رثيار مان آيااا الوارآن
الرريم منها، :تل هللا هعالسَ  :فقْ ُل ْ
ارا * ْي ُرسِ ِل
اس َت ُفف ِْروا َر َّب ْك ُم إِ َّن ْه َكانَ َغ َّف ً
ت ُ
اء َعلَ ُي ْك ُم مِدُ َر ً
الس َم َ
َّ
ارا * َو ْي ُمدِدُ ْك ُم بِأ َ ُم َوال َو َبنِينَ َو َي ُج َعذلُ لَ ْكذ ُم َج َّنذات َو َي ُج َعذلُ
()5
َ
ارا. 
لَ ْك ُم أ ُن َي ً
.2اسذذتخدم الترهيذذُ فذذي الذذدعوة إلذذى هللا :تبلااك لهقتيااو ،تما تإ،ناااىهم
بالدقتل ف دين هللا  ،تلود جا هبا اإلنبار تالهقتيو ف أرثر من آية :رما
يذرر ْم ِبيذرنٌ * أَنُ ََل
وحذا إلذى َم ُومِذ ِه إِنذي لَ ْكذ ُم َن ِا ٌ
سذ ُل َنا ْن ً
فا ،تلا هعاالسَ  :ولَ َقذدُ أَ ُر َ
اُ َيذ ُوم أَلِذيم يظيذر مذن خذلل اليذات :أن
اف َعلَذ ُي ْك ُم َع َذا َ
هللا إِني أَ َخ ْ
َت ُعبرْدْوا إِ ََّل َّ َ
اساهقدام أسا تأ الهر ياأ تالهرهيااأ فا الادىتة إلااس هللا مان الطاار الناجهااة
تالفعالااة ،تبلااك أن نفااتل البشاار مقه فااة ،فماان النااال ماان يهاادثر بالهر يااأ
تالثااتاأ ،تماانهم ما ن يهاادثر بالهرهيااأ تالعواااأ ،فالداىيااة إلااس هللا يسااهقدم هاابا
ا،س تأ ،أت باك رالً ف ت،ها تهساأ الهاجاة إليا  ،فاال يراتن هر يباا ً داامااً،
تيغفل جانأ الهرهيأ ،تال العرل.
ويحقق أسلوُ الترغيُ فوائد تربوية منيا:
( )1النحالوي ،عبد الرحمن (1979م) .أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،دمشق :دار الفكر ،ص .257 – 256
( )2سورة القصص :آية (.)32
( )3ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب  ،مرجع سابق  ،ج  ،1ص .507
( )4النحالوي ،عبد الرحمن (1979م) .أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،دمشق :دار الفكر ،ص .258
( )5سورة نوح :آية (.)12-10
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ههفيز تإثارة دافعية المهع مين نهت فعل القير تا،ىمال الصالهة.
 مضاااىفة هللا ساابهان تهعااالس ل جاارل تلاابلك ى ااس المع اام أن ياازرع ف ا
نفتل المهع مين اإليمان باهلل.
ذي 
رما تظو النب  أس تأ الهرهيأ بما يرتي أنل بن مالاك  أَنَّ ال َّنبِ َّ
()1
ُ فِي َ
الَ ،و َجلَدَ أَ ْبو َب ُكر أَ ُر َبعِينَ ».
ض َر َ
« َ
الخ ُم ِر ِبا ُل َج ِري ِد َوالن َع ِ
ت هفرااد ىااشااة رضا هللا ىنهااا المتا،ااو النبتيااة فيمااا هرتيا ىاان النبا 
()2
ار ِق فِي ْر ْب ِ دِي َنار».
،الْ « :ت ُق َط ْ َي ْد َّ
الس ِ
ومن الفوائد التربوية لألحادي  :هربية العتاطو من قتو تمهبة تقشتع ترجا
لها من أثر ف صول شقصاية الماهع م ،هاو المهع ماين تهار يبهم بالعبااداا تالها
منها الصالة ف المساجد ت،يام ال يل ت يرها.
الثمار التربوية ألسلوُ الترغيُ والترهيُ في العملية التعليمية وأهميته:
الهر يأ تالهرهيأ يساىدان ى س هرتين صاترة بهنياة معبارة بدسااليأ فنياةمفثرة.
 ماان قااالل اسااهقدم هاابا ا،س ا تأ يااهمرن المع اام ماان مقاطبااة العواال ،تراابلكالتجدان فيهرك أثراً ،تيا ً ف المهع م.
أس ا تأ الهرهيااأ تالهر يااأ يااهم ف ا العم يااة الهع يميااة مصااهتبا ً بالهتضاايحتالربط تاإل،ناع الواام ى س البرهان مع دىتة ل هدبر تالهفرر تالهبرير.
 ى ااس المع اام أال يباادأ الهع اايم بدس ا تأ الهرهيااأ ،تلراان ى ي ا أن يباادأ أس ا تببالهر يأ ،لما ل مان أهمياة فا العم ياة الهربتياة  ،تلرتنا أسا تبا ً رااعاا ً
يساىد ى س نشار مراارم ا،قاال تبثهاا باين المهع ماينل ليصابهتا ،اادرين
ى س هطبي هواا تمفاهيم تهشريعاا الدين اإلسالم هطبيوا ً ىم يا ً تا،عيا ً
لرتنهااا قطااتة ههميااة لهنفيااب الشااريعة ف ا المجهمااع اإلسااالم  ،تبلااك ،ن
()3
أسال ا،تامر تالنتاه ف اإلسالم هت ج أ المص هة تدفع المضرة.
 .10استثمار الومت وإدارته بكفاءة:
أهمية الومت في القرآن الكريم:

( )1صحيح البخاري ،الفتح ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في ضرب شارب الخمر.6773/157/8 ،
2
َّارقَةُ فَا ْقطَعُوا أَ ْي ِديَهُ َما وفي كم يُقطع وقَط َعَ
َّار ُ
ق َوالس ِ
( ) صحيح البخاري ،الفتح ،كتاب الحدود ،باب قول هللا َ :والس ِ
َعلِ ٌّي من الكفِّ .6789/160/8 ،
( )3ال ِعك ،خالد عبد الرحمن (1998م) .تربية األبناء والبنات ،بيروت :دار المعرفة  ،ص .187
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هبرز أهمية الت،ا ف الهع يم ،ت،د ظهر بلك ف ،صص الورآن الرريم ،ال
()1
اع ًة َوَل َي ُس َت ُق ِد ْمونَ .
س َ
اء أَ َجلْ ْي ُم َل َي ُس َتأُخ ِْرونَ َ
هللا َ  :ولِ ْكل أ ْ َّمة أَ َجل ٌ َفإِ َاا َج َ
()2
ت،تل َ  :و َما ْن َؤخ ْرهْ إِ ََّل ِألَ َجل َم ُعدْود.
فاآلية الرريمة هدل ى س أهمية ىنصر الت،ا تأهمية ضبط  ،تالت،ا ف
الهع يم ل أهميه تضرتره  ،فالمع م يههاج إلس هنظيم ت،ه تاسهثمار رل د،يوة ف
ىم  ،فيههاج إلس اإلىداد تالهرتيح ىن النفل ،تأدا التاجأ ،تسرىة إنجاز
ا،ىمال ،ت من ىتامل نجا المع م ،تمهبة المهع مين ل الهزام الد،ي بمتاىيد
()3
الدرتل تالد،ة ف هبه المتاىيد.
وتبرز أهمية الومت في القرآن الكريم فيما يلي:
 .1رثرة الوسم بالت،ا ،تهبا ظاهر جداً ف سترة الشمل ،سترة ال يل،
سترة الضهس ،سترة العصر ت يرها الرثير ،تثمة ستر رثيرة
اشهم ا ى س الوسم بالت،ا ،تف جز (ىم) من بلك ش رثير،
س َقَ  )4( ، واللَّ ُي ِل إِ َاا
مثلَ  :ف َل أ ْ ُمسِ ْم ِبال َّ َف ِق * َواللَّ ُي ِل َو َما َو َ
()5
س. 
َع ُس َع َ

ربط العباداا جميعها بمتاىيد تمتا،يا مهددة من ،بل الع يم
الهريم ،تى س رأل ه ك العباداا الص تاا القمل ،تالصتم ،تالهج، ،ال
ص َل َة َكا َنتُ َعلَى ال ْم ُؤ ِمنِينَ ِك َتا ًبا َم ُومْو ًتا )6( ،ت،ال ف الهج:
هعالس :إِنَّ ال َّ
الحج أَ ُ ير معلْوماتٌ )7( .
ٌْ َُ َ
َ ُّ

س ُب َحانَ هللاِ حِينَ
 .2ا،برار المتظفة ف اليتم تال ي ة يوتل سبهان َ  :ف ْ
الس َم َاوا ِ
ض َو َع ِ ًًّيا
ت َواألَ ُر ِ
الح ُم ْد فِي َّ
ص ِب ْحونَ * َولَ ْه َ
سونَ َوحِينَ ْت ُ
ْت ُم ْ
()8
َوحِينَ ْت ُظ ِي ْرونَ .
 .3أساليأ الورآن ف الهنتي بالت،ا ،راإلشادة بمن هافظ ى س الت،ا،
تالبين ىمرته بما ينبغ أن يرتن ،رما ف ،تل هعالس :إِنَّ فِي َخ ُل ِق
()9
ض َو ُ
ار َلَ َيات ِألْولِي األَ ُل َبا ِ
الس َم َاوا ِ
ُ. 
ت َواألَ ُر ِ
َّ
اخت َِلفِ اللَّ ُي ِل َوال َّن َي ِ
( )1سورة األعراف :آية (.)34
( )2سورة هود :آية (.)104
( )3رسالن ،عثمان عبد المعز (2000م) .دستور المعلمين ،القاهرة :دار البشير ،ص .179
( )4سورة االنشقاق :آية (.)17 – 16
( )5سورة التَّكوير :آية (.)17
( )6سورة النساء :آية (.)103
( )7سورة البقرة :آية (.)197
( )8سورة الرُّ وم :آية (.)18 – 17
( )9سورة آل عمران :آية (.)190
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فدت،اههم ر ها هفرر تىبادة ،إما بال سان أت بالو أ ،تال يرتن هبا إال
من أ،تام ىرفتا ،يمة الزمن.
 .4تمن أساليأ الورآن ف الهنتي بشدن الت،ا :أن هللا بيان أن هبه الهياة
ير نافع ،رما ف ،تل هعالس :أَ َف َحسِ ُب ْت ُم
ليسا لوضا الت،ا بش
()1
َ
َ
أَ َّن َما َخلَ ُق َنا ْك ُم َع َب ًثا َوأَ َّن ْك ُم إِل ُي َنا َل ْت ُر َج ْعونَ .
تيهضح من بلك أن ى س المع م أن يسهثمر الت،ا ف رل د،يوة تيبادر إلس
فعل ا لقير ،تر ما فرغ من ىمل دقل ف ىمل آقر تبانهظام ههاس يغهانم رال ت،ها
تال يندم ى س هبا الت،ا إبا فاه .
"تل ت،ا قصااص يهميز بها رسرىة انوضاا تأن يمار مار الساهاأ تأن
ما مضس من ال يعتد تأنا أثمان ماا يم اك اإلنساان تأن اإلنساان ينادم ى اس ضاياع
ت،ه  ،فالمسا م هاريص ى اس االساهفادة مان الت،اا ت،اد راان سا فنا أىارو الناال
()2
بويمة الت،ا ت،د ا،هدتا ف بلك بمع منا ا،تل " . 

ويتضح مما سبق:
.1ضرترة الهرص ى س هنظيم ت،ا الهصة تالهقطيط لالسهفادة منها.
.2ىنصر الزمن مهم ف ههوي ا،هداو الهع يمية تالهربتية.
.3أهميااة هتىيااة الط باااة بدهميااة الت،ااا فااا الهياااة ،تضاارترة اساااهثماره
بالهجارة ف ا،ىمال الصالهة.
.4ضرترة ههديد المع م أت،اا بعينها إلنفاب المتا،و الهع يمية الها يساهفيد
منها طالب .
 .11الممارسة والعمل:
ل
ل َم َرسااًَ ،فه َات َم ِارلٌ ،
تماار َ
َ
مار َسة شِ هدة العِالجَ .م ِار َ
الممارسة لفة :الم َ
الَ .تي َواال :ها ْم
ان شاديدَ الم َ
ل إِبا َر َ
م َم َ
ِار ِ
ار َس ًة تم َِراسا ًَ .تي َوال :إِن ل َم ِرلٌ َبيِّن ال َم َر ِ
اك إِبا اسا َه َت ْ
ا أَ ْقال،هاامَ .ت َرجا ٌل َما ِارلٌ َ :شادِيد
ل َتا ِهادٍِ ،ب َرسْ ا ِار الااره ا ِ َ ،ت َبلِا َ
َى َااس َما ِار ٍ
()3
ل.
ْالع َِال ِج َبيِّن ال َم َر ِ
والممارسة اصذطلحاً :ها " أهاد ا،سااليأ الهربتياة تأ،تاهاا فا الهربياة
اإلسالمية هيو إن يعنس بالجانأ الهطبيو ل هربياة تلابلك فاإن الهرااليو تالعبااداا
( )1سورة المؤمنون :آية (.)115
( )2ال ِعك ،خالد عبد الرحمن (1998م) .تربية األبناء والبنات ،بيروت :دار المعرفة  ،ص .362
( )3ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب  ،مرجع سابق.215/6 ،
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اإلسااالمية هعهمااد اىهماااداً مباشااراً ى ااس الهطبياا العم ا تالممارسااة الفع يااة لهااا،
تالهع يم بهبا ا،س تأ يرتن أت،ع أثراً تأرثر هثبيها ً تهدريداً ف نفل المهع م ،إضاافة
إلس ما ينهج ىن من إهوان تد،ة ف الهطبي تا،دا ههاس يصابح بلاك الع ام راساقا ً
()1
ىندهم" .
الممارسة والعمل في القصص القرآني:
إن ىاارض الع اام ىاان طري ا اإللوااا تسااي ة جياادة ف ا الههصاايل تالهع اايم،
تلرن هبه التسي ة هرتن أرثر نفعا ً إبا اشهرك ا،س تأ النظري مع ا،س تأ العم
ف آن تاهد ،ته من الطر الهديثة تالتساال النافعة ف الهربية تالهع يم.

تالهربية اإلسالمية ف طبيعهها هربية ىم ية ،هههتل بها الر مة إلس ىمل بنا
أت ق فاضل ،أت إلس هعديل ف الس تك ،ى س النهت البي يهو تجتد بلك
اإلنسان ،رما هصتره اإلسالم )2( .تيهو اإلسالم ى س اإليمان الموهرن
ت َكا َن ُت َل ْي ُم
صال َِحا ِ
بالعمل تير أ في ، ،ال هعالس :إِنَّ الَّاِينَ آ َم ْنوا َو َع ِملْوا ال َّ
ْ ْ ً ()3
َج َّن ْ
س نزَل.
ات ا ُلف ُِرد َُو ِ
تهظهر الهربية بالممارسة العم ية ف هع يم هللا  لغنسان ريو يدفن المتهس
ف ْي َو ِار
رما ف ،تل هعالسَ  :ف َب َع َ هللا ْ ْغ َرا ًبا َي ُب َح ْ فِي األَ ُر ِ
ض لِ ْي ِر َي ْه َك ُي َ
س ُوأَ َة أَخِي ِه َمال َ َيا َو ُيلَ َتا أَ َع َج ُز ْ
س ُوأَ َة أَخِي
ت أَنُ أَ ْكونَ ِم ُثل َ َه َاا ال ْف َرا ِ
ُ َفأ ْ َو ِار َ َ
َ
()4
ص َب َح مِنَ ال َّنا ِدمِينَ .
َفأ َ ُ
تهبا يدل ى س أهمية الممارسة العم ية ف الهربية ،فيجأ ى س المع م
أن يرب ط به ى س أس تأ الممارسة العم ية لما لها من دتر ف هثبيا
المع تماا ف أبهان الط بة.
التدرج في تقديم المعلومة.
.12
الهدرج سنة رتنياة فجمياع الراانااا تالمق ت،ااا أنشادها هللا هباارك تهعاالس
إنشا ً مهدرجا ً تالهربية هههاج إلس الهدرج ف هوديم المع تمة.
التدرج لفة :دَ َر َج  -دره ج  -هدره ج  -اسهدرج  -الدراجة.

( )1أبو عرَّاد ،صالح علي(2003م) .مقدمة في التربية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .78
( )2عبود ،عبد الغني (1978م) .دراسة مقارنة لتاريخ التربية ،القاهرة :دار الفكر العربي  ،ص .157
( )3سورة الكهف :أية (.)107
( )4سورة المائدة :أية (.)31
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ً
ً
ً
تمزيدا بالهضعيو ،تب تبالها ،
مجردا،
فعال
تمعنس بلك أن ال فظ جا
تجا اسمًا ،تمع االقهالو اليسير ف معان الر ماا ،إال أنها هدل ى س المش
تالهررة الهينة ،تالصعتد ف المراهأ.
فود جا ا ر مة (درج) بمعنس المش تالمض في  .فف معجم مواييل
ال غة( :دَ َر َج) الدال تالرا تالجيم أصل تاهد يدل ى س مض الش  ،تالمض
()1
ف الش  ،من بلك ،تلهم :درج الش  ،إبا مضس لسبي .
تأما دره ج بهشديد الرا فمعناها الهد ِّن ف هناتل الش أت ب ت  ،فف
لسان العرأ :يوال :دره جا الع يل هدريجً ا ،إبا أطعمه شي ًاا ً ،
يال ،تبلك إبا ن ِو ،
ً ()2
ً
درجة درجة.
ههس يهدرج إلس اية أر  ،رما ران ،بل الع ة
والتذدرج اصذذطلحاً " :الهوادم بالماادىت شااي ًاا فشاي ًاا ل ب ااتغ با إلاس ايااة مااا
()3
ط أ من َت ْف َ طر مشرتىة مقصتصة" .
التدرج في القصص القرآني:
تال يق ت الوصص الورآن من تساال الهربياة، ،اال هعاالسَ  :يذا أَ ُّي َيذا الَّذاِينَ
ارةْ َعلَ ُي َيا َملئِ َك ٌة غِ ل ٌظ ِ ذدَا ٌد
اس َوا ُلح َِج َ
ارا َومْو ْدهَا ال َّن ْ
س ْك ُم َوأَهُ لِي ْك ُم َن ً
آ َم ْنوا مْوا أَنفْ َ
()4
صونَ َّ
هللاَ َما أَ َم َر ْه ُم َو َي ُف َعلْونَ َما ْي ُؤ َم ْرونَ .
َل َي ُع ْ
تيهضح من اآلية الرريمة أن ى س رل مرب أن يبادأ بنفسا ثام يهادرج إلاس
اآلقرين ف الهربية.
تيظهر الهدرج ف الهربية تالهع يم من هيو البد بالرهاأ ،ثم بالهرمة ،ثام
()5
اُ َوا ُل ِح ُك َم َة َوال َّت ُو َرا َة واإلنجيل.
بالع تم الشرىية ،ال هللا َ  :و ْي َعل ْم ْه ا ُل ِك َت َ

ويتضح مما سبق:
–أس تأ الهدرج ف الهع يم تالدىتة الابي راان يمارسا رساتل هللا  ،تالباد
با،هم فالمهم ف الدىتة تالهع يم.
–أن الهع يم دفعة تاهدة يثول راهل الماهع م ،تإلواا الع اتم ى اس الماهع م يافدي
إلس ىدم الهرريز تالهفظ.
–الم ع م الناجح يبدأ ف الهع يم بالهادريج ،تال يوادم الع ام جم اة بال الشا بعاد
الشااا  ،تالهااادرج يراااتن مااان الساااهل إلاااس الصاااعأ ،تمااان البسااايط إلاااس
المررااأ ،تيوساام درس ا إلااس فوااراا التاهاادة ه اات التاهاادة تال ينهواال إلااس
( ) 1ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني (1979م(.معجم مقاييس اللغة ،القاهرة :اتحاد
الكتاب العرب.275/2 ،
( )2ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب ،ج  ،1مرجع سابق.267/2 ،
( )3نشواتي ،عبد المجيد (1987م) .علم النفس التربوي ،مرجع سابق ،ص.36
( )4سورة التحريم :أية (.)6
( )5سورة آل عمران :أية (.)48
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الثانية إال بعد فهم هالميبه ا،تلس ،تبهبا يهيح لهم الفرصة لفهم ماا يه وتنا
أتالً بدتل تاسهيعاب .
–المع م يرتن ناجها ً إبا ربط المتضاتع بفوراها ر هاا متضاها ً باد رال فوارة
تانهها ها تىال،هها بما بعدها ،فنبدأ رما بدأ الرستل  بالهادرج مان ا،هام
إلس المهم.
 .13مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين:
من ىجااأ ،درة هللا سبهان تهعالس أن ق بين البشر تأتجد بينهم اقهالفااا
رثيرة تاضهة ،ستا ف النتاه الجسمية الظااهرة ر اتن البشارة أم الهجام أم
الشااارل ،أم فااا الناااتاه العو ياااة تالتجدانياااة رالااابرا  ،تالمياااتل ،تالمتاهاااأ،
تالطباع.
تهناك ىدة آياا ،رآنياة تأهادياو نبتياة هشاير إلاس هابه االقهالفااا المتجاتدة
ض َو ُ
بين ا،فراد ،منها ،تل هعالسَ  :ومِنُ آ َياتِذ ِه َخ ُل ْ
السذ َم َاوا ِ
ف
ت َو ُاألَ ُر ِ
اخذت َِل ْ
ذق َّ
أَ ُلسِ ذ َنتِ ْك ُم َوأَ ُلذ َذوانِ ْك ُم إِنَّ فِذذي َالِذ َْ َل َيذذات ل ُل َعذذالِمِينَ  )1(.ت،تلا هعااالس َ و َمذذدُ َخلَ َق ْكذ ُم
()2
ارا.
أَ ُط َو ً
ت،د جا ف هفسير "أطاتاراً" ىادة أ،اتال منهاا" :أي أنتاىااً :صاهيها ً تساويماً،
تبصيراً تضاريراً ،ت نياا ً تفوياراً .ت،يال" :أطاتاراً" أي مقه فاين فا ا،قاال
()3
تا،فعال" .
تال شك أن ترا هبا االقاهالو هرماة ربانياة ههط اأ هعااتن تهرافال لماا لاد
ا،فراد من ،دراا تاسهعداداا مقه فة بما يهو لهم االنسجام تالنجاا تهسان
ا لهريو قالل هياة إنسانية مشاهررة .تهابا ماا يشاير إليا ،تلا هعاالسَ  :يذا أَ ُّي َيذا
ذارفْوا إِنَّ أَ ُك َذر َم ْك ُم
اس إِ َّنا َخلَ ُق َنا ْكم من َا َكر َوأْن َثى َو َج َع ُل َنا ْك ُم ْ ْعو ًبا َو َم َبائِل َ لِ َت َع َ
ال َّن ْ
عِ ندَ َّ ِ
ِذف األَ ُر ِ
ض َو َر َفذ َ
هللا أَ ُت َقا ْك ُم ، )4( ت،تل هعاالسَ  :وه َْذو الَّذ ِا َج َعلَ ْكذ ُم َخلَئ َ
()5
ض ْك ُم َف ُو َق َب ُعض دَ َر َجات ل َي ُبلْ َو ْك ُم فِي َما آ َتا ْك ُم.
َب ُع َ

( )1سورة الروم :آية (.)22
( )2سورة نوح :آية (.)14
( )3القرطبي ،محمد (1992م) .الجامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ، ،جـ ،18ص.196
( )4سورة الحجرات :آية (.)13
( )5سورة األنعام :آية (.)165
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إبن االقاااهالو باااين ا،فاااراد ظااااهرة صاااهية الغااارض منهاااا ههويااا الهرامااال،
تاالنسجام ،تالهعاتن ،بما يعاتد ى اس الجمياع باالقير تالنجاا  ،رابلك فاإن هابه
االقهالفااا ا تسااي ة إليجاااد نااتع ماان الهنااافل المشاارتع بااين ا،فااراد ف ا أدا
ا،ىمال الصالهة اله ههط بها هياههم الدنيا تآقرههم.

تالفرت الفردية صفة ىامة ،ت،د ىرفها (نشتاه ) بدنها " ه ك
الصفاا تالقصااص تالسماا اله هميز بها رل إنسان ىن يره ،من بن
البشر ستا رانا هبه القصااص ههع بالنتاه العو ية ،أم النتاه
االجهماىية ،أم المزاجية ،أم ا،قال،ية ،تبالهال فإن الهفرد بهبا المعنس هت
()1
صفة هميز البشر إب ال تجتد لفردين مهشابهين هماماً" .
الفروق الفردية في القرآن الكريم:
هظهر الفرت الفردية ف الورآن ف ،تل هعالس :مْلُ ْكل َي ُع َمل ْ َعلَى َ ا ِكلَتِ ِه
()2
سبِ ًيل.
َف َر ُّب ْك ُم أَ ُعلَ ْم بِ َمنُ ه َْو أَهُ دَى َ
فالنال تإن هشابهتا فيما بينهم ف رثير من القصااص تالصفاا فإنهم ف
الت،ا باه يقه فتن بينهم ف رثير من صفاههم المترتثة تالمرهسبة من هيو
الوتام تالسماا تالميتل تالودراا.
إن هبه الد،ة ف ق هللا ل نفل اإلنسانية فإن " هبه النفل لهجهمع صفاهها ف
إطار تاهد لها قصااص الجنل اإلنسان تفيها فرت فردية ربلك إلقصاأ
()3
الهياة تإمهاىها تهجديدها تهطتيرها" .
تالمهدمل ف الورآن الرريم يجد العديد ف اآلياا الرريمة المفردة ى س تجتد
ِف
فرت فردية بين النال ههس يقهبرهم هللا َ  وه َْو الَّ ِا
َج َعلَ ْك ُم َخ َلئ َ
األَ ُر ِ
س ِري ْ
ض ْك ُم َف ُو َق َب ُعض د ََر َجات لِ َي ُبلْ َو ْك ُم فِي َما آَ َتا ْك ُم إِنَّ َر َّب َْ َ
ض َو َر َف َ َب ُع َ
()4
ُ َوإِ َّن ْه لَ َففْو ٌر َرحِي ٌم.
ال ِع َقا ِ
رما أن هناك فرت،ا ً فردية بين النال ف الناهية المادية ،ت،د جا بلك لهرمة
س ُم َنا َب ُي َن ْي ُم َمعِي َ َت ْي ُم فِي
ربانية ،ال هعالس :أَ ْه ُم َي ُقسِ ْمونَ َر ُح َم َة َرب َْ َن ُحنْ َم َ
س ُخ ِر ًًّيا
ضا ْ
ض ْي ُم َب ُع ً
ض ْي ُم َف ُو َق َب ُعض د ََر َجات لِ َي َّت ِخ َا َب ُع ْ
الح َيا ِة ال ُّد ُن َيا َو َر َف ُع َنا َب ُع َ
َ
()5
ْ
َو َر ُح َمة َرب َْ َخ ُي ٌر ِم َّما َي ُج َم ْعونَ .

( )1نشواتي ،عبد المجيد (1987م) .علم النفس التربوي ،ط  ،3عمان :دار الفرقان ،ص .109
( )2سورة اإلسراء :آية (.)84
( )3الهاشمي ،عبد الحميد (1981م) .الرسول العربي المربي ،مرجع سابق ،ص .35
( )4سورة األنعام :آية (.)165
( )5سورة ُّ
الزخرف :آية (.)32
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تالقهالو النال ف ،دراههم المادية تالمعنتية جا ا الهراليو الشرىية
ف
مراىية لهبه الفرت بهيو ال ير و إنسان ما ال يسهطيع ،ال هعالسََ  :ل ْي َكل ْ
س َب ُت.)1( ..
س َب ُت َو َعلَ ُي َيا َما ا ُك َت َ
سا إِ ََّل ْو ُس َع َيا لَ َيا َما َك َ
هللا ْ َن ُف ً
ويتضح مما سبق:
ىوااتل المهع مااين هقه ااو ،تهاابا أماار َب ايِّن تتاضااح ،تلراان هرماان براىااةالمع م ف ،دره ى س إيصال المع تماا ل مهع م بما يهناساأ ماع ،درها
تمسهتاه العو .
المع اام الناااجح يسااهطيع أن يصاانو أصااهاأ المتاهااأ ،تيساااىدهم بمااايهناسأ مع ،دراههم العو ية العالية تاالرهواا بهاا لماا لهاا مان مساهوبل،
تربلك يهيح الفرصة لبتي الودراا ا،دنس منهم بالرىاية تاالههمام.
ارهشاو المتهبة ف فهرة مبررة تهتجيهها الهتجي المناسأ. الهراااام ى ااااس شقصااااية المااااهع م ،تمعرفااااة ،درهاااا تاسااااهعداده لههماااال()2
المسفتلية.
 .14التكرار لتأكيد المضمون:

الهررار من أساليأ الهع يم ،ت،د ترد ف نظرياا الاهع م ى اس أنا مان
ىتامال هثبيااا السا تك المرهسااأ ،تبلااك ىان طريا االسااهجابة الناجهااة الها
هفدي إلس الغاية المرجتة.
التكرار ً
لفة :أصا مان الفعال راره ر تال َرارُّ  :الرُّ جاتع ،تال َرارُّ َ :مصْ ادَر
َرره َى َ ْي ِ َيررُّ َر ًارا تررتراً ت َه ْرراراً ،ت َرره َى ْن َ :ر َج َع ،ت َرره َر ال هش ْ َ ت َررْ َرره:
أَىاده َمره ًة َبعْ َد أقر  ،تال َررا ة :ال َماره ةَ ،ت ْال َجمْاع ال َراره ااَ .تي َواالَ :راره رْ ا َى َيْا ِ
ْال َهاااد َ
ِيو ت َررْ َررْ هااا إِبا َر هد ْدهااا َى َ ْيااا ِ ،تال َرااارُّ  :الرُّ جاااتع َى َاااس ال هشااا ْ ِ َ ،ت ِم ْنااا
ررار)3( .
ال هه ْ
والتكرار اصذطلحاً :هات " إىاادة ل مت،او بهابافيره شارالً تمتضاتىا ً
دتن الهناتع فا طريواة العارض تالهغييار فا الت،او الهع يما الابي يهضامن
الهررار" .
إن اسهقدام أس تأ الهرارار فا الهع ايم لا فتاااد ىظيماة ،تهات إىاادة
الر ماا أت الجمل أت ا،سما  ،تالهدو منها الهدريد ى س مسدلة مهمة ،أت هرم
مهم ،أت هنبي الغافل تهفظ الش المررر " .ت ،د ررر الرساتل  ا،هادياو
( )1سورة البقرة :آية (.)286
( )2العامر  ،نجيب خالد و القطان  ،أحمد (1990م)  .من أساليب الرسول  في التربية ،الرياض :دار المجتمع،
ص .160
( )3ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب ،مرجع سابق.135/5،
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تبلك لهتصيل المع تماا تهتضيهها فود ران  يررر هديث هدريداً لمضمتن
تهنبيها ً ل مقاطأ ى س أهميه تليفهم السامع تيهون  ،تراان  رثياراً ماا يعياد
()1
الرالم ثالثا ً ليعول ىن " .
التكرار في القصص القرآني:
من ا،ساليأ اله اسهقدما ف الورآن الرريم الهرارار ،تالهادو مان بلاك ماا
ي :
الهدملل تبلك إلمعان الفرر تالهدبر.إثارة العتاطو يصاهب ىم ية إدراك المفاهيم تالعبر.بنا مفاهيم ت،ناىاا ل متا،و.زيادة ا،لفة تفي هسهيل االنهوال من مت،و إلس آقر.َ
تماان أمث ااة الهراارار فا الواارآن الرااريم ،تلا هعااالس :فذذإِنَّ َمذ َ ال ْع ُسذ ِذر
ْي ُسراً * إِنَّ َم َ ال ْع ُس ِذر ْي ُسذراً )2( .جاا الهرارار فا اآلياة الرريماة بعاد أن
برره هللا رستل بدن شر ل صدره ترفع ىن تزره ،تبلاك لهدرياد فضال
هللا هعالس ى ي  ،تهنا جا الهررار لهدريد المفهتم.
وحتى يحقق التكرار أهدافه في العملية التعليمية يحسن بالمعلم أن يراعي
ما يلي:
أن يوهصر الهررار ى س المبادئ أت المفاهيم ا،ساسية تأن يسهقدمالهررار بهرمة.
أن ال يرتن الهررار مجرد إىادة ل مت،و ،تإنما يرتن ىبارة ىن إىادةالفرصة ل هع م.
أن يرتن الغرض من الهررار تاضها ً مهدداً ردن يرتن ل هبرير ،أت بناالمفاهيم ،أت لهعمي الفهم ،أت ل هصعيد االنفعال .
أن يهم الهررار ف الت،ا المناسأ تى س فهراا مهباىدة ما أمرن.أن ال يسهقدم الهررار رعواأ ردن ير و بهررار نسخ الدرل مراا()3
ىديدة.
 .15استخدام الوسائل التعليمية.

( )1خير هللا ،سيد (1973م) .علم النفس التعليمي ،القاهرة :عالم الكتب ،ص .65
( )2سورة الشرح :آية (.)6 -5
( )3األغا ،إحسان (1986م) .أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ص.107
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هتل الهربية اههماما ً ربيراً بالتساال الهع يمية لما لها من دتر ف
إرساأ المعرفة تهتصي ها ل مهع مين هيو هشهرك فيها أرثر من هاسة من
هتال المهع م ف ارهساأ المعرفة.
الوسيلة ً
تالت َسااِل تال هه ْتسِ يل تال هه َتسُّل َتا ِه ٌدِ ،ه َ ِف
لفة :هجمع ى س التسل َ
()1
اَ،صل َما ي َه َتصهل ِب ِ إِلس ال ه
ش ْ ِ تي َه َوره أ ِب ِ .
الوسيلة التعليمية اصطلحاً :ها " ىباارة ىان ماتاد تأدتاا هتظاو ر ياا ً أت
()2
جزايا ً ف الهربية إلهداو ىم ية الهع يم" .
تهعرو أيضاً :بدنهاا " ا،دتاا أت الماتاد أت ا،جهازة أت المتا،اع الها يساهمد
منهااا المع اام أت المااهع م داقاال المدرسااة أت قارجهااا ماان أجاال ههوي ا أهااداو
()3
مهددة" .
تيسااهقدم اصااطال تساااال اإليضااا أت التساااال الهع يميااة ل داللااة ى ااس " راال مااا
يسااهعين با المع اام فا هدريسا لجعاال درسا أرثاار إثااارة تهشااتيوا ً لطالبا  ،تلجعاال
القبرة الهربتية اله يمر بها هفال الطالأ قبرة هياة تهادفاة تمباشارة فا نفال
()4
الت،ا" .
تيناادرج ههااا مفهااتم التساااال الهع يميااة ،اامااة طتي ااة ماان ا،دتاا تا،نشااطة ماان
بينهاااا :السااابترة تالقااارااط بمقه اااو أنتاىهاااا ،تالصاااتر ،تالساااينما ،تالشااارااح،
تالنمااابج ،تالعيناااا ،تبتاا ا،شاايا  ،تالرااراا ا،رضااية ،تالرسااتم الهقطيطيااة
تالبيانياااة ،تال تهااااا اإلقبارياااة ،تاإلباىاااة تاله فزياااتن ،تالمهااااهو تالمعاااارض،
تالوصص تالهمثيل ،تالرهالا  ..ت يرها .تيمرن الوتل أن أي تسي ة هساهم ف "
()5
أن هزيد من قبرة اله ميب تهع م هصبح تسي ة هع يمية" .

الوسائل التعليمية في القصص القرآني:
لود ترد ف الوصص الورآن الرثير من اآلياا اله بين أهمية
اج َعلُ لِي آ َي ًة َمالَ آ َي ْت َْ أَ ََّل
التساال الهع يمية ف الورآن، ،ال هللا َ  :مال َ َرُ ُ
()6
ار.
اس َثل َث َة أَ َّيام إِ ََّل َر ُمزاً َو ُاا ْك ُر َر َّب َْ َكثِيراً َو َ
ْت َكل َم ال َّن َ
سب ُح ِبا ُل َع ِ ي َو ُاإلِ ُب َك ِ
هيو أمر هللا  نبي زرريا  بهتظيو تساال الرمز رتسي ة هع يمية ف
( )1ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب ،مرجع سابق.725/11 ،
( )2حمدان ،محمد زياد (1986م)  .وسائل تكنولوجيا التعليم  ،ط  ، 3عمان  :دار التربية الحديثة،ص.91
( )3عسقول ،محمد عبد الفتاح (1997م)" .الوسيلة التعليمية في الفكر التربوي اإلسالمي" .مؤتمر العلوم التربوية
بين اإلصالة و المعاصرة  20-17تشرين الثاني ،كلية التربية و الفنون :جامعة اليرموك ،ص .4
( )4مرسي ،محمد عبد العليم (1984م) .المعلم و المناهج وطرق التدريس ،الرياض :دار عالم الكتب  ،ص.319
( )5إبراهيم ،عبد اللطيف فؤاد و أحمد ،سعد مرسي(د.ت) .المواد االجتماعية وتدريسها الناجح ،ط ،3القاهرة:
مكتبة النهضة المصرية ،ص.137
( )6سورة آل عمران :آية (.)41
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مقاطبة ،تم تهربيههم تهبه هرمة ا،هضهها اياا الهربية لفاى يهها ف
الهدثير ف ىناصر العم ية الهربتية" ،ت،د برر الورآن الرريم التسي ة
سى
س َك َت َعنُ ْمو َ
الهع يمية ،تمن اآلياا الدالة ى س بلك ،تل َ  :ولَ َّما َ
ُ أَ َخ َا ُاألَ ُل َوا َح" )1( ،هبه لتهاا هع يمية لمتسس  ت،تم  ،تهربا نجد
ض ْ
ا ُل َف َ
أن ال تهاا الهع يمية اسهقدما  ،راض هع يمية منها الرهابة" .تال ت هت
"إهد التساال الهع يمية ته أداة رهابة شام ة تفي هبرير بدمهاا التساال
()2
تفي هفصيل د،ي تهو ى س نشاط الهمة تالر بة ف الهع يم" .
تل رستل  المربـ ا،ىظـم " السب ف مجال الهع يم بالتساال الهع يمية
تاإليضا بالمهستل منب أربعة ىشر ،رنا ً فود اسهعم ها لهوريأ الهويوة
تهصتيرها ،برسم صترهها تإبراز شر ها أمام صهابه فود اسهقدم القطتط
()3
ترسم ى س ا،رض" .
هذذاا ،ويمكذذن إجمذذال الفوائذذد التربويذذة المتعلقذذة باسذذتخدام الوسذذائل التعليميذذة ف ذي
التي:
أ-اسهثارة اههمام المهع م تإشباع هاجه ل هع م.
ً
ً
أ-هساىد ى س زيادة قبرة المهع م فهجع أرثر اسهعدادا ل هع م تإ،باال ى ي .
ج-هساهم ف هنتيع القبراا اله ههيفها المدرسة ل مهع م.
د-هساىد ى س ههاش الت،تع ف ال فظية اله ليل لها ىند المهع م نفل الداللاة
اله لها ىند ،اا ها.
ه-يساهم هنتيع التساال الهع يمية ف هرتين تبنا المفاهيم الس يمة ىند المهع م.
ت-هساااىد التساااا ل ى ااس هنتيااع أساااليأ الهع اايم لمتاجهااة الفاارت الفرديااة بااين
المهع مين.
ز -هساااهم التساااال الهع يميااة ف ا هعااديل س ا تك المهع مااين ،تهرااتين االهجاهاااا
()4
الس يمة لديهم .
ترى الباحثذة أن سذبل اَلرتقذاء بالخصذائص التربويذة للمعلذم يذتم مذن خذلل الذربط
بالقرآن الكريم والسنة النبوية كما وضحتيا الدراسذة ،ومذن خذلل ارتبذاط الباحثذة
بالميدان التربو لفتذرة طويلذة وخبرتيذا فذي مجذال التعلذيم ،تذرى أن هنذاْ طذرق
ووسائل أخرى للرتقاء بالمعلم على النحو التي:

( )1سورة األعراف :اآلية (.)154
( )2الهاشمي ،عبد الحميد (1981م) .الرسول العربي المربي ،مرجع سابق ،ص .12
( )3القاضي ،سعيد إسماعيل (2004م)  .التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة  ،مرجع سابق ،ص .84
( )4الطوبجي ،حسين حمدان (1987م) .وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليم ،ط  ،8الكويت :دار القلم ،
ص.48-44
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.1االرهوااا بااالمع م (الطالااأ) ،تبلااك ماان قااالل انهوااا الطالااأ المع اام ف ا ر ياااا
الهربية من قالل الجتانأ الع مية ت الشقصية ت اسهعداده العمل رمع م ،تهنااك
العديد من ا،مث ة مان الادتل المهودماة الها تضاعا شارتط مشاددة ى اس انهواا
طالأ الهربية تهطتير المورراا الهربتية تالهدريأ الميدان .
 .2هتجيا اجهمااع ل وااامين ى اس بارامج إىاداد المع ماين ،تبلاك ل هطبيوااا العم يااة،
تالااربط بتا،ااع مه نااة الهاادريل ،تاالههمااام بالممارسااة المع تماهيااة الهربتيااة فا
مجال هدريل الهقصص تماا يارهبط با مان منااهج تتسااال تأسااليأ هادريل
تهوتيم .
.3اىهماد الجتدة الشام ة ف ،باتل طاالأ ر يااا الهربياة ،تبلاك مان قاالل اقهياار
أفضل العناصر الها هعاد أهاد المادقالا الهاماة إلىاداد المع ماين فا العم ياة
الهع يمية تف ضت ما يهم المسهوبل من هغيراا ثوافية مهنامية تمهسارىة ،
فان الهاد،ي فا اقهياار المع ماين يساه زم أن يعهبار المعادل الابي يهصال ى يا
الطالأ ف الثانتية العامة أهد العناصر ،تيضاو إلي مواب ة شقصاية ههرمهاا
معايير متضتىية  ،تهطبي بعض االقهباراا النفسية السيرتلتجية ل هدرد مان
شقصااية المهواادم ت،يااال اهزان ا االنفعااال  ،تاسااهقدام مواااييل هه ياال تطنيااة
ههضمن أهم الرفاياا المعرفية ،تالع مية ،تالمهنية ،ت المهارية التاجبة.
أ-اَلرتقاء بالمعلم أثناء الخدمة والْ من خلل توطيد علمته بالمتعلم:
ى س المع م أن يرتن نمتبجا ً ف ىال،ه مع المهع مين ،تأن يبين أنماط
الس تك الموبتل ف ضت المعايير اإلسالمية تيشرهها لهالميبه ف بداية العام
الدراس  ،ت،بل أن يعط المع م هالميبه ى ي أن يرتن نمتبجا ً صالها ً أمام ط به ،
فال يشهم ،تال يه فظ بدلفاظ هقرج ىن الهدتد الموبتلة ،تى ي أن يضبط انفعااله ،
تيرسخ أمام ط به المفاهيم اإلسالمية ،تيهبر المهع مين من الس تك ير الستي
راالقهالط ،ترفا الست  ،تالهو يد ا،ىمس لآلقرين.
تى ي أن يغرل فيهم مفاهيم الس تك الهسن ،مثل :صهبة الصالهين،
تمهاسبة النفل ،تااللهزام بالعباداا بدنتاىها ،تلههوي بلك:
هدريأ المع مين ى س أساليأ تطر الهعامل من قالل الوصص الورآنامن ،بل مهقصصين ف مجال الهربية.
 ىواد دتراا هدريبياة إلرسااأ المع مااين المباادئ تا،سال الالزماة لمهنااةالهع يم (أقال،يااا مهناة الهع ايم) ،تالها ينبثا منهاا ىادة أسال منهاا:
االنهما تااللهزام برسالة الهع يم ،تاإلقالص ف العمال ،تالعمال ى اس
هربية ا،جيال الف سطينية تهع يمها بما يهال م تمنظتمة الع م تا،قال
اله يهميز بها مجهمعنا الف سطين .
56

الخصائص التربوية للمعلم من منظور القصص القرآني

 ىوااد لوااا اا هرفيهيااة ل مع مااين ف ا اإلجااازاا الساانتية يااهم ماان قاللهاااهمالا هتىية لهتضيح العال،ة بين المع م تالمهع م.
اسهثمار اإلباىة المدرسية ل هدريد ى س أنماط الس تك اإليجاب تهشقيصتنود أنماط الس تك الس ب تبلك من ،بل المع م.
ىود أيام دراسية تترش ىمل بهدو هطتير اإلمرانيااا تالمهااراا الهايههاجها المع م لهوتية العال،ة بين تبين المهع مين.
ىواااد ترش ىمااال ماااع مهقصصاااين فااا مجاااال العال،ااااا االجهماىياااةتاإلنسااانية ههااس يصاابح المع اام ،ااادراً ى ااس الهتاصاال مااع المهع مااين
تمشاررههم ف مناسباههم.
ىود برلماناا صغيرة ف المدرسة بين المع م تالطالأ ههدو إلس هوريأتجهاا النظر ،تهوتية العال،ة بين المع م تالطالأ.
ىود لجان أنشطة مقه فة راإلىالم تالصهة تاإلرشاد لهوريأ العال،ة بينالمع م تالمهع م.
ً
ً
اإلىداد الهربتي ل مع م إىادادا مهام جيادا، ،نا يعما الجتاناأ اإلنساانيةف ىم ية الهع يم تيطتر العال،ة بين المع م تالمهع م.
ُ-توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم:
ىود دتراا هدريبية ل مع م من قالل مهقصصين ف الهربية لياهمرن مانهوتية أدااا  ،تاساهقدام رافاة ا،سااليأ فا العم ياة الهع يمياة تبلاك مان
قالل الوصص الورآن .
إنشا مرهبة الرهرتنية هقدم ىم ية الهع ايم تالبهاو الع ما فا الماديرااتالتزاراا الهابع لها المع م ههس يهمرن من االسهفادة منها.
هدريأ المع م ى س اساهقدام التسااال الهرنتلتجياة المعاصارة لماا لهاا مانفتااد ف العم ية الهع يمية تهساىد ى س إثارة اههماماا المهع ماين نهات
الهع يم تيهم بلك من قالل:
أ-ىود دتراا لهطتير اسهقدام المع م ل تساال الهرنتلتجية المعاصرة.
أ-هتسبة أجزا من المنهاج ههس يوتم المع م بالهادريأ ى يهاا تبالهاال
يهطتر أدافه.
ا-هدريأ المع مين ى س هصميم المناهج االلرهرتنية.
و-هشجيع المع مين ى س اسهقدام تساال االهصال تالهتاصل االلرهرتنية
مثل :المنهدياا ،تصفهاا الهتاصل االجهماى .
ج-ا،قب بعين االىهبار ىند هوييم المع م إهوان ل هرنتلتجيا الهديثة.
ىود لوا اا شهرية تمنظمة لمنا،شة أمتر الدتراا تما يهرهأ ى يهاامن إيجابياا تس بياا.
ت -التنمية المينية المستديمة للمعلم من خلل:
 ىواد دتراا هدريبيااة ل مع اام فا البهااو الع ما لياهمرن ماان هطااتير أداااباسهمرار من قالل االطالع تالممارسة.
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ربط الهنمية المهنية ل مع م بالهر،ية التظيفية تالمنح تالعالتاا.ربااط اله نميااة المهنيااة ل مع اام بشااهاداا هوديريااة يمنه ا ل ا ماادير المدرسااةتربلك ىالتاا مالية.
يمراان ل مع اام هطااتير نفس ا مهني اا ً ماان قااالل الزياااراا الصاافية ل مع مااينالمهميزين ،تالمطالعة تالوارا ة فا مجاال الهقصاص ،تالمشااررة فا
الندتاا تالمفهمراا ،تترش العمال لمعرفاة ماا يساهجد مان مع تمااا
هفيده ف هطتير ا،دا .
 هاادريأ المع اام ى ااس هتظيااو طراا ا تأساااليأ مهعااددة بمااا يهناسااأ مااعالمورراا الدراسية.
إهاهااة فرصااة ل مع اام ل هتاصاال مااع مع مااين ف ا رافااة المسااهتياا لهبااادلالقبراا.
 هنمية ،درة المع ماين ى اس االبهراار تاإلباداع مان قاالل دتراا هدريبياة،تمسابواا ى مية تثوافية.
ىود دتراا هربتية من قالل الثوافة اإلسالمية تالفرر الهربتي اإلسالملههسااين ىال،ااة المع اام براال ماان ماادير المدرسااة ،تالطالااأ ،تالمجهمااع
المه .
هطتير الرادر الهع يم ل مع م لهشجيع ى س النجا ف مهنه ..5تحسين الوض اَلجتماعي للمعلم والْ من خلل:
هفعيل دتر المفسساا االجهماىية لهرسيخ مرانة المع م ف المجهمع. لههسين التضع االجهماى ال بد مان ههساين التضاع اال،هصاادي ل مع ام ههاس اليمارل ىمالً آقر ال يهناسأ مع مرانه مماا يو ال مان شادن تشادن مهنها الها
ينهسأ إليها.
ىود مسابواا ل مع م المهميز ههس هعطي ثوة بنفس لهزداد مرانه بين ط به .هنظيم ترش ىمل من ،بل تزارة الهربية تالهع يم يهم من قاللهاا هضاتر ،تليااا،متر تالط بة تالهياة اإلداريةل تبلك إلظهار أهمياة مراناة المع ام تدتره فا
بنا المجهمع تنجا العم ية الهع يمية.
هدىيم المنهاج الف سطين بمتضتىاا هشمل مرانة المع م ف المجهمع الف سطين . ىماال نشااراا هتىيااة هربتيااة ىاان مرانااة المع اام يااهم اإلىااالن ىنهااا ىباار تساااالاإلىالم الف سطينية.
هفعيل دتر نوابة المع مين لهفظ هوت،هم تمعرفة تاجباههم.إصدار نظام االنضباط البي يهم المع م تربلك يهم الطالأ.هضمين المنهاج الف سطين بمتا،و هربتية من الوصص الورآنا تالسانة النبتياة،تالفرر الهربتي اإلسالم ل تبلك لهدصايل الهع ايم تىتدها إلاس مرانها ا،تلاس،
تهوتياااة مراناااة المع ااام ،تههتيااال المتا،اااو فااا هااابه ا،صاااتل إلاااس إجااارا اا
تممارساا س ترية ل مع م .تبلك من قالل:
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أ-ىود مسابواا ىن أهم رهأ الفرر اإلسالم اله هقدم المع م.
أ-ىمل نشراا ىن أهم المتا،و الهربتية ف الوصص الورآن .
ا -ىماال دتراا هدريبيااة إلظهااار أهاام الممارساااا الهربتيااة ماان قااالل
الوصص الورآن .

مصادر تمراجع:
القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم.
أوَلً -المصادر:
.1ابن أب شيبة ،أبت برر ىبد هللا بان مهماد (ا 235ه) .الكتذاُ المصذنف فذي
األحادي والثار ،المهو  :رمال يتساو الهاتا ،الناشار :مرهباة الرشاد –
الرياض ،الطبعة :ا،تلس1409 ،هـ ،ىدد ا،جزا .7 :
.2ابن جماىة ،بدر الدين (1994م) .تاكرة السام والمتكلم في آداُ العالم
والمتعلم ،ههوي السيد مهمد هاشم الندتي ،الرياض :رمادي ل نشر.
.3ابن هجر ،أهمد بن ى العسوالن ( 2001م) .فتح البار ب رح صحيح
البخار  ،ههوي  :ىبد العزيز بن باز  ،مهمد ففاد ىبد البا ، ،الواهرة :
دار مصر ل طباىة.
.4ابن ،دامة ،أهمد بن ىبدالرهمن (1992م) .مختصر منياج القاصدين،
مطبعة اله ب  ،الواهرة.
.5ابن ،يم الجتزية ،شمل الدين مهمد بن أب برر (1992م) .جلء األفيام
في فضل الصلة و السلم على محمد خير األنام ،ط ، 2ههوي مه
الدين مسهت ،دار هراو ،المدينة المنترة.
.6ابن ،يم الجتزية ،شمل الدين مهمد بن أب برر(1413ه1992-م).مفتاح
دار السعادة ،بيرتا :دار الرهأ الع مية.
.7ابن ،يم الجتزية ،شمل الدين مهمد بن أب برر(1994م) .زاد الميعاد في
هدى خير العباد ،ط ،27الرتيا :مرهبة المنارة اإلسالمية.
.8ابن ،يم الجتزية ،شمل الدين مهمد بن أب برر .مدارج السالكين ،الواهرة:
دار الهديو.
.9ابن ،يم الجتزية ،شمل الدين مهمد بن أب برر(1992م).الداء و الدواء.
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.10ابن ماجة ،ابت ىبد هللا مهمد بن يزيد ( 273هـ) .سنن ابن ماجة ،ههوي :
مهمد ففاد ىبد البا ، ،الناشر :دار إهيا الرهأ العربية  -فيصل ىيسس
الباب اله ب  ،ا،جزا . 2 :
.11ابن منظتر ،جمال الدين مهمد بن مررم ( .)2003لسان العرُ ،ج ،1
ههوي ىامر أهمد هيدر ،بيرتا :دار الرهأ الع مية.
.12ابن هشام ،ىبد الم ك بن هشام الهميري (1375هـ 1955 /م) .سيرة بن
ه ام ،ط 2ههوي اإلبياري تآقرتن.
.13أبت هيان ،مهمد (ا  745هـ  1325 /م) .البحر المحيط ،ط  ، ،2دار
الفرر.1983 ،
.14أبت داتد ،س يمان بن االشعو السجسهان (275هـ) .سنن أبي داود،
المهو  :مهمد مهي الدين ىبد الهميد ،الناشر :المرهبة العصرية ،صيدا
– بيرتا ،ىدد ا،جزا . 4 :
.15ا،لتس  ،شهاأ الدين مهمتد البغدادي (1994م) .روح المعاني في
تفسير القرآن العظيم و السب المثاني ،ههوي  :ى ىبد الباري ىطية،
بيرتا :دار الرهأ الع مية.
.16ا،ندلس  ،ىبد اله بن الأ بن ىطية ( ا  546ه ) .المحرر الوجيز
في تفسير الكتاُ العزيز ،دار ابن هزم.
.17ا،نصاري ،زرريا (ا  938هـ  1518 /م) .فتح الرحمن ب كف ما
يلتبس في القرآن ،ههوي مهمد الصابتن  ،بيرتا :دار الورآن الرريم،
1983م.
.18البقاري ،مهمد بن إسماىيل (ا  256هـ  836 /م) .صحيح البخار ،
الجامع المسند الصهيح المقهصر من أمتر رستل هللا  تسنن  ،المهو :
مهمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طت النجاة  ،الطبعة :ا،تلس،
1422هـ ،ىدد ا،جزا . 9 :
.19البقاري ،مهمد بن إسماىيل (ا  256هـ  836 /م) .األدُ المفرد،
المهو  :مهمد ففاد ىبد البا ، ،الناشر :دار البشاار اإلسالمية – بيرتا،
الطبعة :الثالثة 1989 ،م ،ىدد ا،جزا . 1 :
.20البيضاتي ،أهمد (ا  685هـ  1260 /م) .أنوار التنزيل وأسرار
التأويل ،المشهتر بهفسير البيضاتي ،بيرتا :دار الجيل.
.21الهرمبي ،أبت ىيسس مهمد بن ىيسس ( 279هـ) .سنن الترما  ،ههوي
أهمد مهمد شارر ت آقرتن ،الناشر :مرهبة مصطفس الباب – مصر،
الطبعة :الثانية 1975 ،م 5 ،أجزا .
.22الجتالو  ،متهتأ (ا  540هـ  1120 /م) .المعرُ من الكلم
األعجمي ،الواهرة :دار الفرر.
.23الدمشو  ،أبت الفدا إسماىيل بن ىمر ابن رثير (1987م) .البداية و
النياية ،ههوي  :ى شيري ،ط  ،1بيرتا :دار إهيا الهراو العرب .
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.24الدمشو  ،أبت الفدا إسماىيل بن ىمر ابن رثير (ا  774هـ  1354 /م).
تفسير القرآن العظيم ،ىمان :دار الفرر.
.25الرازي ،مهمد (ا  666هـ  1246 /م) .مختار الصحاح ،الواهرة
:الهياة المصرية العامة.1978 ،
.26الزمقشري ،مهمتد (ا  538هـ  1118 /م) .الك اف عن حقائق
التنزيل وعيون األماويل في وجوه التأويل ،مصر :دار االسهوامة،
.1946
.27السيتط  ،ىبد الرهمن (ا  911هـ  1491 /م) .اإلتقان في علوم
القرآن ،بيرتا :دار المعرفة.
.28الشعراتي ،مهمد مهتل (1997م) .تفسير ال عراو  ،مصر :مطابع
أقبار اليتم.
.29الشتران  ،مهمد (ا  1254هـ  .)1834 /فتح القدير في الرواية
والدراية في علم التفسير ،بيرتا :دار المعرفة.
.30الشيبان  ،أهمد بن هنبل (ا  241هـ  821 /م) .المسند ،المهو :
شعيأ ا،رنفتط  -ىادل مرشد ،تآقرتن ،الناشر :مفسسة الرسالة –
بيرتا ،الطبعة :ا،تلس 2001 ،م ،ا،جزا .52
.31المتص  ،أبت يع س (1984م) .المسند ،دم ق :دار المدمتن ،ج.7
.32الطبري ،ابن جرير (ا  310هـ  890 /م) .جام البيان عن تأويل
القرآن ،ههوي أهمد مهمد شارر ،بيرتا :مفسسة الرسالة2000،م.
.33الورطب  ،مهمد (ا  671هـ  1250 /م) .الجام ألحكام القرآن،
الواهرة :دار الرهأ المصرية1962 ،م.
،.34طأ ،سيد (1994م) .في ظلل القرآن ،ط  ،21بيرتا :دار الشرت .
.35النساا  ،أبت ىبد الرهمن أهمد بن شعيأ (1990م) .السنن الكبرى،
ههوي  : :هسن ىبد المنعم ش ب  ،الناشر :مفسسة الرسالة – بيرتا،
الطبعة :ا،تلس 1421 ،هـ  2001 -م ،ا،جزا .12:
.36النيسابتري ،مس م بن الهجاج (1983م) .صحيح مسلم ،المسند الصهيح
المقهصر بنول العدل ىن العدل إلس رستل هللا  ،ههوي  :مهمد ففاد ىبد
البا ، ،الناشر :دار إهيا الهراو العرب – بيرتا ،ىدد ا،جزا . 5 :
ثانيا ً -الكتُ العربية:
.1ا،براش  ،مهمد (1974م)  .التربية اإلسلمية وفلسفتيا  ،الواهرة  :دار
الفرر العرب .
.2ا،براش  ،مهمد (1993م)  .روح التربية والتعليم  ،الواهرة  :دار الفرر
العرب .
.3إبراهيم ،ىبد ال طيو ففاد ت أهمد ،سعد مرس  .المواد اَلجتماعية وتدريسيا
الناجح ،ط ،3الواهرة :مرهبة النهضة المصرية.
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.4إبراهيم ،مفيدة (1997م) .القيادة التربوية في اإلسلم ،ىمان :دار مجدالتي.
.5ابن سهنتن ،مهمد (1980م) .آداُ المعلمين و أحوال المتعلمين ،م ه
برهاأ الهربية ف اإلسالم ،همد ففاد ا،هتان  ،الواهرة :دار المعارو.
.6ا،هتان ،أهمد ففاد(.)2001الهربية ف اإلسالم،الواهرة :دار المعارو.
.7ابن نب  ،مالك (1969م) .م كلة الثقافة ،هرجمة :ىبد الصبتر شاهين،
بيرتا:دار الفرر.
.8أبت العينين  ،ى ق يل مصطفس (1988م)  .فلسفة التربية اإلسلمية في
القرآن الكريم  ،ط  ، 3المدينة المنترة  :مرهبة إبراهيم اله ب .
.9أبت العينيين ،ى ق يل (1987م) .التربية اإلسلمية وتنمية المجتم
اإلسلمي ،المدينة المنترة :مرهبة إبراهيم ه ب .
.10أبت ىره اد ،صالح ى (2003م) .مقدمة في التربية اإلسلمية ،الرياض:
الصتلهية ل هربية.
.11أبت ىالم  ،رجا مهمتد ( .) 1998مناهج البح في العلوم النفسية
التربوية  ،الواهرة  :دار النشر ل جامعاا الهربتية .
.12أبت دة ،ىبد الفها (1996م) .الرسول المعلم وأساليبه في التعليم ،دمش :
دار البشاار اإلسالمية.
.13أبت الرتل  ،أيمن (1996م) .دليل المعلم الاكي في فن التدريس ومعاملة
الطلُ ،الواهرة  :دار الطالاع.
.14أبتىالم  ،رجا مهمتد ت سيو ،نادية مهمتد(1982م) .الفروق الفردية و
تطبيقاتيا التربوية ،الرتيا :دار الو م.
.15اآلجري ،أبت برر مهمد بن هسين (1986م) .أخلق العلماء ،ههوي هسين
اسماىيل هسين  ،الواهرة :مرهبة الهراو.
.16أهمد ،ىبد المجيد سيد (1981م) .علم اللفة النفسي ،الرياض :جامعة الم ك
سعتد.
.17إسماىيل ،مهمد برر (2003م) .مصص القرآن ،مصر ،دار المنار.
.18ا،سمر ،أهمد رجأ (1996م) .فلسفة التربية في اإلسلم انتماء وارتقاء،
ىمان :دار الفر،ان ل هتزيع تالنشر.
.19أشرو  ،سيد ى (1984م)  .آفاق جديدة في التعليم اإلسلمي  ،الرياض :
مرهباا ىراظ ل نشر تالهتزيع .
.20ا ،ا ،إهسان (1986م) .أساليُ التعلم والتعليم في اإلسلم ،الجامعة
اإلسالمية ،زة.
.21ا ،ا ،إهسان (1992م) .أزمة التعليم في مطاع غزة ،الجامعة اإلسلمية،
زة.
.22ا ،ا،إهسان (2002م) .البح التربو عناصره مناهجه وأدواته ،ط ،4
زة :الجامعة اإلسالمية.
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.23ا ،ا ،اهسان تا،سهاب ،مهمتد (1999م) .تقييم البح التربو (النظرية و
التطبيق) ،زة.
.24بدري ،مالك (1990م) .التفكر من الم اهدة إلى ال يود ،التالياا المههدة
ا،مريرية ،فرجينيا :المعهد العالم ل فرر اإلسالم .
.25برراا ،مهمد ق يفة (1978م) .علم النفس التعليمي ،ط ،2الرتيا :دار
الو م.
.26البيانتن  ،ىبد المجيد (1991م) .ضرُ األمثال في القرآن أهدافه التربوية
وآثاره ،ط  ،1بيرتا :دار الو م.
.27جبريل ،سمير (2012م) .التعليم في القدس وام والتحديات ،الودل :مديرية
الهربية تالهع يم.
.28الجوندي ،ىبد السالم (2008م) .دليل المعلم العصر في التربية وطرق
التدريس،
دمش  :دار،هيبة.
.29الجمال  ،مهمد (1966م) .تربية اَلنسان ،الواهرة :دار الفرر.
.30الهسين  ،مهمد بن ى تي المالر (1983م)  .أصول التربية النبوية ،
الواهرة  :مجمع البهتو اإلسالمية .
.31الهويل ،س يمان ىبد الرهمن (1991م)  .التربية اإلسلمية  ،الرياض  :دار
النجا .
.32همدان ،مهمد زياد (1986م)  .وسائل تكنولوجيا التعليم  ،ط  ، 3ىمان :
دار الهربية الهديثة.
.33القطيأ ،ىبد الرريم (1975م) .القصص القرآني ،ىمان :دار الفرر.
.34قير هللا ،سيد (1973م) .علم النفس التعليمي ،الواهرة :ىالم الرهأ.
.35همزة ،أسامة (2008م) .القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام،ط،2
الواهرة :دار الفهح.
.36الد،ر ،ىبد الغن (1989م) .اإلمام مالْ بن أنس(إمام دار اليجرة) ،ط ،2
دمش  :دار الو م.
.37الرازي ،فقر الدين مهمد بن ىمر (1989م) .التفسير الكبير ومفاتيح
الفيُ ،بيرتا :دار الفرر.
.38راشد ،ى س ( .)2002خصائص المعلم العصر وأدواره ،الواهرة :دار الفرر
العرب .
.39شت  ،مهمتد ( .)2001معلم القرن الحاد والع رين اختياره وإعداده
وتنميته في ضوء التوجييات اإلسلمية ،الواهرة :دار الفرر العرب .
.40رسالن ،ىثمان ىبد المعز (2000م) .دستور المعلمين ،الواهرة :دار البشير.
ثالثا ً -الرسائل العلمية:
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.1أبت دو ،مهمتد (1992م) " .الجانُ اإليماني في التربية اإلسلمية و
انعكاساته على حياة األفراد" ،رسالة الدكتوراه ،جامعة أم درمان اإلسالمية.
.2أبت زريرة  ،مهمد ى (1996م)" .آداُ المعلم المسلم وواجباته خلل
المومف التعليمي" ،رسالة دكتوراه ير منشترة ،مرة المررمة :جامعة أم
الور .
.3أبت النمر ،ىاطو (2008م)" .مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية
اإلسلمية" .رسالة ماجستير ،زة :الجامعة اإلسالمية.
.4أبت شريخ ،شاهر بيأ مهمد (1999م) " .المبادئ التربوية في القصص
القرآني دراسة تحليلية" .رسالة ماجستير ،ىمان :جامعة آل البيا.
.5الههام  ،نورة (1971م)" .سيكلوجية القصة في القرآن الكريم" .رسالة
ماجستير ،الجزاار :جامعة الجزاار.
.6قاطر  ،ههان ق يل ( 1999م )  " .م كلت المعلم المبتدئ في المدارس
الحكومية بمحافظات غزة ومقترحات حلوليا "  .رسالة ماجستير  ،زة :
الجامعة اإلسالمية .
.7الدتالا ،قالد (1996م) " .ال خصية في القصص القرآني" .رسالة ير
منشترة ،ا،ردن :جامعة اليرمتك.
.8السريه  ،مهمد (1998م) " .بعض المبادئ التربوية المستنبطة من مصة
موسى والخضر علييما السلم "  ،رسالة ماجستير  ،مرة المررمة :جامعة
أم الور .
.9شهاا ،نهس إبراهيم (1999م) " .الدور الميني للمعلم من وجية نظر
المعلمين المديرين الموجيين في المدارس اإلعدادية الحكومية بمحافظتي
غزة و ال مال" .رسالة ماجستير ،زة :الجامعة اإلسالمية.
.10ى  ،همتدة (2005م)" .رؤية حديثة ألدوار المعلم المتفيرة في ضوء
تحديات العولمة" .دراسات تربوية ،القرطتم :المررز الوتم ل مناهج ت
البهو الهربتي.
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