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مسات املعلم الناجح يف املنظور اإلسالمي
األستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق

قسم القرآن الكريم ،والتربية اإلسالمية /كلية التربية للبنات
املقدمة
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على سيدا حممد :خري من علم ،وعلى
كرم.
آله ،وأصحابه ،وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ،و ّ

أما بعد:
َّ
فإن للمعلم منزلة رفيعة عند املسلمني ،ويكفي يف بيان هذه املنزلة أن سيدنا رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم-
َّبني أن اهلدف من بعثته املباركة إمنا هو التعليم ،فقال فيما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه –بسنده ،..." :-ولكن بعثين
معلماً"( .)2يقول اإلمام الغزايل –رمحه اهلل -وهو يتحدث عن مكانة املعلم" :فأشرف الصناعات بعد النبوة إفادة العلم،
وهتذيب نفوس الناس عن األخالق املذمومة ،واملهلكة ،وإرشادهم إىل األخالق احملمودة املسعدة ،وهو املراد بالتعليم"

(.)1

لقد تضافرت نصوص القرآن الكرمي ،والسنة املطهرة مبا ال حُيصى ،وال يستقصى كثرة على بيان رفعة شأن العلم،
وأهله ،والرتغيب يف النهل من معينه الصايف ،وسلسبيله العذب الشايف ،ويف مقدمة هذه النصوص ووله –سبحانه وتعاىل:
العل ِْم قَائِما بِال ِْقس ِط ال إلَهَ إالَّ هو الع ِزيز ِ
" َش ِه َد اللَّهُ أَنَّهُ ال إلَهَ إالَّ ُهو والْمالئِ َكةُ وأُولُوا ِ
يم ( ،)3(")81وال
َُ َ ُ َ
ْ
ْ
ً
َ َ
الحك ُ
اإلمام القرطيب–رمحه اهلل -يف تفسريه عند هذه اآلية" :يف هذه اآلية دليل على فضل العلم ،وشرف العلماء،وفضلهم،
فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرهنم اهلل بامسه ،واسم مالئكته كما ورن اسم العلماء ،ووال يف شرف العلم لنبيه –
صلى اهلل عليه وسلم" : -وول رب زدين علماً"( ،)4فلو كان شيء أشرف من العلم ألمر اهلل –تعاىل -نبيه –صلى اهلل

عليه وسلم -أن يسأله املزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم"(.)5
َّ
إن املعلممم هممو اإلنسممان الممذي يرتكممز عليممه البنمماء ايممريي للطممالب ،وبممه يشممما هممذا البنمماء ،أو يتهمماو  ،فقممد يكممون
املنهج الدراسي يف غاية اجلودة ،إال أن هذه اجلودة تذروها الرياح إذا وام على تنفيذه معلمم غمري ديمد ،وومد يكمون التوديمه،
( )2صحيح مسلم :اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،12/21 :وهو مطبوع مع شرحه (املنهماج يف شمرح صمحيح مسملم بمن احلجماج) للممام النمووي
–رمحه اهلل.-
( )1إحياء علوم الدين :اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.21/2 :
( )3اآلية ( )21من سورة آل عمران.
( )4من اآلية ( )224من سورة طه.
( )5اجلامع ألحكام القرآن :اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب.42/21 :
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واإلدارة التعليميممة يف أوج االمتيمماز ،ولكممن هممذا االمتيمماز يعص م بممه معلممم غممري مؤهممل تممأهيالً ديممداً لعملممه .وممماذا كممن أن
تفعل التقنية التعليمية دون معلم ك ء خبطط هلا ،ويربجمها ،ويقوم خمرداهتا ،ويسد ثغراهتا ،وُيسن استثمارها.
وهل عرفنا يف تاريا البشرية جمتمعاً نال حظاً من التقدم دون توافر تعليم ديد ألبنائه؟
وهل عرفت البشرية تعليماً ديداً دون معلم ديد؟
وهل عرفنا معلماً ديداً دون نظام ديد لتأهيله؟
َّ
يودممه ،وال يسمميطر،
إن هممذه التسمما الت ،وغريهمما تقودنمما للبحمم :عممن املعلممم :املعلممم الممذي يم ّ
مرو كممما يع طلممم ،الممذي ّ
الذي يقدح القدرات وال يكبتها.
لقمد عممين اإلسمالم بمماملعلم :اختيماراً ،وتممأهيالً ،وتمدريباً ،وعمممل علممى بنماء معلممم ممزود بالثقافممة ،واملهمارات الم تؤهلممه
للقيممام بممدوره علممى أحسممن ودهممه .كممما أكممد علممى سممرورة التعلمميم املسممتمر للمدرسممني ،والممذي مممن شممأنه أن يسممهم إسممهاماً

عظيماً يف حتقيق النوعية يف التعليم.
واسممتجابة للممدعوة الكر مة الم تلقيتهمما مممن كليممة العلمموم الرتبويممة /دامعممة دممر اياصممة املمموورة للمشمماركة يف مؤ رهمما
العلمي الثال :الذي تقيممه بعنموان (تربيمة امللمم العمرو ،وتأهيلمه :ر معاصمرة) للفمرتة ممن  1-6نيسمان 1121م ،يسمعدين

أن أشارك يف أعمال هذا املؤ ر بالبح :املوسوم (مسات املعلم النادح يف املنظور اإلسالمي) ،رادياً أن ينال رساكم.
َّ
إن املعلممم هممو العمممود الفقممري للنظممام التعليمممي ،فهممو ُيتممل مكممان الصممدارة بممني العوامممل ال م يتوو م عليهمما مماح
التعليم يف بلد من البلدان ،وبالتايل يربز دوره كأحد أهمم عناصمر بنماء اعتممع ،وأكثرهما تمأثرياً فيمه ،إذ يتموىل همو بنماء العقمول
والقل مموب ،وتش ممكيل األفك ممار واالناه ممات ،ول ممن ت ممنه أم ممة خ ممال مي ممداهنا م ممن معل ممم و ممدير يتحم ممل تبعاهت مما ،ويق مموم ب ممأداء
متطلباهتما ،فممالتعليم رسممالة ،واملعلمممون عممم وارثممو رسممالة الرسممل ،وعليممه البمد مممن تموافر مسممات خاصممة فمميمن يقمموم ممذه املهمممة
العظيمة كي يكون عمله مثمراً.
مرت يف األول منهممما إىل السمممات املتعلقممة بش صممية
ووممد اشممتمال هممذا البحمم :بعممد املقدمممة علممى مبحثممني :أشم ح
املعلم ،ويف الثاين إىل السمات املتعلقة باجلانب العلمي ،والرتبوي.
أسأل اهلل –تعاىل -أن جيعل هذا العمل خالصاً لودهه الكرمي ،وأن ينفع به ،إنه مسيع جميب.
وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله ،وصحبه ،وسلم تسليماً كثرياً.
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املبحث األول

السمات املتعلقة بشخصية املعلم
 .8قوة الشخصية:

َّ
إن الش صممية القويممة مممن مسممتلزمات الرسممالة التعليميممة ،وهممي ال م تكممون سممبباً يف اإلعانممة علممى موادهممة املواو م
الصعبة ،وعدم التهرب منها ،فتتم املوادهة بعزم ،وثبات ،ورباطة دأ دون خوف ،أو تردد ،يقمول النميب –صملى اهلل عليمه

وسلم" :-املؤمن القوي خري ،وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعي "(.)6
َّ
إن الشم ا القمموي يعممرف حممدوده ،ومممن فهممو يعممرف ممما لممه وممما عليممه ،فممال يتممدخل فيمما ال يعنيممه ،وال يسمممح
لآلخمرين أن يتممدخلوا فيممما وصممه ،ولممذلع فهممو ال يعممرف النفمماق طمعماً ،أو زلفممى إىل أحممد ،وهممو صممادق ال يعممرف الكممذب

واملراوغة ،وهو ُيرتم نفسه ،وُيرتم غريه (.)7
َّ
إن ش صممية املعلممم جيممب أن تكممون وويممة ،فممال يثممور ،وال ينفعممل ألتفممه األسممباب ،ألن التلميممذ ُيممرتم املعلممم املتممزن
الممذي يعممرف كيم يسمميطر علممى انفعاالتممه ،وهممذا األممر –السمميطرة علممى االنفعمماالت -أثممع عليممه معلممم البشمرية –صمملى اهلل
عليه وسلم -حني وال" :ليس الشديد بالصرعة ،إمنا الشديد الذي لع نفسه عند الغضب" (.)1
َّ
إن املعلممم يتعامممل مممع طممالب دمماءوا مممن بيفممات شمم ،،وثقافممات خمتلفممة ،ومسممتويات متباينممة ،فهممو يتعامممل –إذن-
مع وطاع عري من البشر ،الفروق بينهم واسحة ،ولذلع يكون االتزان من سروريات ش صيته ،وجيعله ومادراً علمى تقبمل
األخطاء واهلفوات ،وتصحيحها ،وهتذيبها حبكمة دون ثورة ،أو انفعال ،وال يعين هذا عدم االنفعال مطلقماً ،وإمنما املطلموب
السيطرة على االنفعال ،والتحكم فيه ح ،ال ورج املعلم عن رشده.
 .2حسن المظهر:

َّ
إن هنمماك عالوممة وثيقممة بممني ومموة الش صممية ،والعنايممة بمماملظهر ،والبممد لكممل مسمملم أن يعتممين مبظهممره العممام ،وُيممرص
دائماً أن يبدو يف صورة طيبمة ،وهمذا ممن األممور املهممة الم دعما إليهما اإلسمالم ،وكمان النميب –صملى اهلل عليمه وسملم -يهمتم
ذا األمر أ ا اهتمام ،يقول سيدنا دابر بن عبد اهلل األنصاري –رسي اهلل عنهما" :-أتانا النيب –صملى اهلل عليمه وسملم-
 ،فرأ ردالً شعثاً ( ،)9ود تفرق شعره ،فقال :أما كان هذا جيد ما يسكن به شمعره ،ورأ ردمالً آخمر عليمه ثيماب وسم ة،
( )6صممحيح مسمملم :كتمماب القممدر (بمماب اإل ممان بالقممدر ،واإلذعممان لممه) ،125/26 :وسممنن ابممن مادممه :أبممو عبممد اهلل حممممد بممن يزيممد القممزوبين :كتمماب الزهممد (بمماب
التوكل واليقني) :روم احلدي )4261( :ص .723
( )7ينظر :املدرس النادح :فايز البهجوري.7 :
( )1صحيح الب اري :اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيمل الب ماري :تمرويم وترتيمب الشميا حمممد فمؤاد عبمد البماوي :كتماب األدب (بماب احلمذر ممن الغضمب) رومم
احلدي ،)6224( :ص  ،731وصحيح مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب (باب فضل من لع نفسه عند الغضب).263/26 :
( )9الشع ::املغرب الرأس ،املنتت الشعر ،اجلاف الذي مل يدهن .ينظر :خمتار الصحاح ،اإلمام حممد بمن أو بكمر بمن عبمد القمادر المرازي ،153 :ولسمان العمرب:
أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم.225/7 :
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فقال :أما كان هذا جيد ما يغسل به ثوبه" ( .)21ووال والد أو األحوص –رسمي اهلل عنمه" :-أتيمت النميب –صملى اهلل عليمه
وسلم -يف ثوب دون ( ،)22فقال :ألع مال؟ ولت :نعم ،ومال :ممن أي املمال؟ ولمت :ممن اإلبمل ،والغمنم ،واييمل ،والرويمق،

وال :فإذا آتاك اهلل ماالً ،فليحمَر أثر نعممة اهلل عليمع ،وكرامتمه" ( .)21وومال رسمول اهلل –صملى اهلل عليمه وسملم -خماطبماً بعم
أصحابه" :إنكم وادمون على إخوانكم ،فأصلحوا رحمالكم ،وأصملحوا لباسمكم حم ،تكونموا كمأنكم شمامة يف النماس" (،)23
وهذا بالنسبة للمسلمني عاممة ،فمما بالمع مبمن تصمدر ملهممة التعلميم ،إذ البمد أن يكمون يف أحسمن مظهمر ،ألن ذلمع أدعمى

لتممووريه ،والتقبممل منممه ،يق ممول اإلمممام بممدر الممدين ابممن مجاعممة" :فمماملعلم إذا ع ممزم علممى التممدريس ،وحض ممر جملسممه ،تطهممر مممن
احلممدث ،وايبمم ،:وتنظ م  ،وتطيممب ،ولممبس أحسممن ثيابممه الالئقممة بممه مممن أهممل زمانممه ،واصممداً بممذلع تعظمميم العلممم"(.)24
وهكمذا كمان السمل الصماا إذا حضممر أحمدهم علمس العلمم يكمون يف أ ممى حلمة ،كمان اإلممام مالمع رمحممه اهلل -إذا أراد أن
ورج ُي ّدث توسأ وسوءه للصمالة ،ولمبس أحسمن ثيابمه ،ولمبس ولنسموة ،ومشمط حليتمه ،فقيمل لمه يف ذلمع :أوومر بمه حمدي:

رسممول اهلل –صمملى اهلل عليممه وسمملم ،)25( -فالبممد للمعلممم أن يكممون علممى أكمممل هيممأة ،وأفضممل زينممة ،يظهممر نعمممة اهلل –
تعاىل -عليه ،متمثالً بقول رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلمَّ :-
"إن اهلل مجيل ُيب اجلمال" (.)26
هذا ،وود أوصمى اإلممام األعظمم أبمو حنيفمة –رمحمه اهلل -تلميمذه ابما يوسم –رمحمه اهلل -باالهتممام بصمفات أهمل
العلممم واملعلمممني ،ومنهمما حسممن املظهممر ،فقممال لممه " :وعليممع باملممداراة والصممرب ،واالحتمممال ،وحسممن ايلممق ،وسممعة الصممدر،
واستجد ( )27ثيابع ،واستفره ( )21دابتع ،وأكثر من استعمال الطيب" (.)29
 .3التفاؤل:

َّ
إن التفمما ل ومموة نفسممية تممدفع صمماحبها إىل مضمماعفة اجلهممد ،واملثممابرة يف العمممل واالسممتمتاع مبمما يقممدم دون ملممل ،أو
كلل ،أو يأس .والتفا ل صفة جيب أن تكمون مودمودة يف كمل مسملم ،إذ أن المدين يمدعوه إىل أن يكمون متفمائالً ،راديماً أن
يكون غده خرياً من يومه ،ح ،لو تراكمت سحب الصعاب بعضها فوق بع عليه ،صحيح َّ
إن أمتنا ر حبمال مل مر ما
من وبمل ،فلقمد تكالبمت األممم عليهما ،وسميطر األعمداء علمى مقمدراهتا ،واحتلموا ديارهما ،وهمو –ال شمع -واومع مريمر ،ولكمن
( )21سنن أو داوود :اإلمام سليمان بن األشع :السجستاين :كتاب اللباس (باب يف غسل الثوب ،ويف ايلقان :روم احلدي.71/4 ،)4161( :
( )22أي :رديء ،والدون :احلقري وايسيس .ينظر :لسان العرب.431/4 :
( )21سنن أو داوود :كتاب اللباس (باب يف غسل الثوب ،ويف ايلقان) :روم احلدي.71/4 ،)4163( :
( )23سنن أو داوود :كتاب اللباس (باب يف إسبال اإلزار) :روم احلدي.12-11/4 ،)4119( :

( )24الفكر الرتبوي عند بدر الدين ابن مجاعة :حسن عبد العال.3 :
( )25ينظر :هتذيب الكمال يف أمساء الردال :اإلمام أبو احلجاج يوس املزي.314/27 :
( )26صحيح مسلم :كتاب اإل ان (باب حترمي الكرب وبيانه).19/1 :
( )27أي د ّدد
( )21الفاره من الناس :املليح احلسن ،ومن الدواب :اجليد السري ،ودابة فارهة :أي نشيطة حادة ووية .ينظر :خمتار الصحاح ،371 :ولسان العرب.142/21 :
( )29إعداد املعلم من منظور الرتبية اإلسالمية :عبد اهلل حممود.164 :
( )4اآلية ( )21من سورة األحزاب.
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هذا كلمه ال يصمح أن يكمون ممربراً ألن يسميطر علمى اإلنسمان –وال سميما املعلمم -اليمأس ،وأن ال يعوومه ممن أدمل السمعي يف
اإلصالح ،والتغيري حنو األحسن ،بروح متفائلةُ ،يدوها األمل ،والرغبة يف كسب املسمتقبل ،وبقلمب ممؤمن بمأن هنضمة األممة
لن تتم إال عرب بوابة التعليم.
لقممد كممان سمميدنا رسممول اهلل –صمملى اهلل عليممه وسمملم -يعمممل علممى بعمم :روح التفمما ل ،واألمممل يف نفمموس أصممحابه
الكرام –رسوان اهلل علميهم -يف أحلمع الظمروف الم ممروا ما ،ولع َّمل مما فعلمه يموم اينمدق حيم :أطبقمت ديمو األحمزاب

على املدينة املنورة من كمل دانمب ،ونقضمت بنمو وريظمة العهمد ممع املسملمني ،وتمأزم املووم فكمان أن وصمفه اهلل بقولمه" :إ ْذ
ِ ِ
ت ال ُقلُ وُ الحنَ ِ
ت األَبْصار وب لَغَ ِ
ومن أَ ْس َفل ِمن ُكم وإ ْذ َزاغَ ِ
اج َر وتَظُن و َن بِاللَّ ِه الظننُونَا "( ،)4وكمان
ُ َ
َُ َ
َجاءُوُكم ِّمن فَ ْوق ُك ْم ْ
َ ْ

رسمول اهلل –صملى اهلل عليممه وسملم -مممع همذا كلممه ،وهمو يعمممل ممع املسمملمني يف حفمر اينممدق يبشمرهم بممأهنم سمتفتح علمميهم

الدنيا ( ،)11فهو يف شدة هذا املوو يشرق على نفسه شعاع ممن الثقمة الغمامرة ،واألممل احللمو ( .)12وهمو –صملى اهلل عليمه
وسمملمُ -يثنمما علممى أن نكممون متفممائلني يف مجيممع األح موال ،س مواء كنمما يف نعمممة مممن اهلل –تعمماىل ،-أو كنمما يف حالممة اختبممار،
فيقول" :عجباً من أمر املؤمن ،كله له خريَّ :
إن أصابه ما ُيب محد اهلل ،فكان خرياً له ،وإن أصابه ما يكره ،فصمرب كمان لمه
خري ،وليس كل أحد أمره له خري إال املؤمن" (.)11
إن على املعلم أن ُيرص على أن ينظر إىل تالميمذه ممن منظمور متفائمل ،وأن ومربهم مبما يردموه ،ويتووعمه ممنهمَّ ،
َّ
إن
أن ذلع أدعى لشحذ اهلمة ،وب :روح العمل فيهم ،فصفة التفا ل تدعو املعلم إىل:
أوالً /مقاومة الواوع الصعب الذي تعيشه األمة بزرع العزة يف نفوس تالميذه.
ثانياً /السعي يف اإلصالح بروح ُيدوها األمل ،والرغبة يف كسب املستقبل.
ثالثاً /تووع كل ما هو حسن من تالميذه (.)13
 .4الرفق ،والرحمة ،والشفقة:

َّ
إن هذه من الصمفات املهممة الم جيمب أن يتصم

ما كمل إنسمان ،فكيم مبمن يقموم مبهممة عظيممة خطمرية كمهنمة

التعليم ،فالبد أن يكمون املعلمم رفيقماً ،رحيمماً ،ذا شمفقة علمى تالميمذه ،ألن الغلظمة ،والشمدة ،وعمدم المني ممع النماس تودمب
النفممرة مممن املعلممم ،ولنمما يف سمميدنا رسممول اهلل –صمملى اهلل عليممه وسمملم -أسمموة حسممنة ،إذ وممال اهلل –تعمماىل -يف كتابممه خماطب ماً
للمودمه ،ومعرفماً بنعمتمه الم أنعمم ما
رسوله الكرمي –صملى اهلل عليمه وسملم ،-ومودهماً لنما ،ومبينماً أ يمة همذا األممر بالنسمبة ّ

( )11ينظر :السرية النبوية :أبو حممد عبد امللع بن هشام.129/3 :
( )12ينظر :فقه السرية :الشيا حممد الغزايل.311 :
( )11مسممند الممدرامي :اإلمممام أبممو حممممد عبممد اهلل بممن مرام :كتمماب الروممائق (بمماب املممؤمن يممؤدر يف كممل شمميء) ،روممم احلممدي ،1221/1 ،)1773( :واإلحسممان يف
تقريب صحيح ابن حبان :ترتيب األمري عالء الدين على بن بلبان الفارسي :كتاب اجلنائز وما يتعلق ا (باب ما داء يف الصرب وثواب األمراض واألعراض)،
روم احلدي ،)1196( :ص .115
( )13ينظر :طرق تدريس مواد العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية :الدكتور زين حممد شحاتة ،وعبد اهلل بن حممد اجلغيمان.27 :
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علمى النمماس" :ولممو كنممت فظماً غلمميف القلممب النفضموا ممن حولممع" ( ،)14يقممول األسممتاذ الشمهيد سمميد وطممب –رمحممه اهلل -يف
تفسمريه عنمد هممذا املوسمع اآليممة " :فهمي رمحممة اهلل الم نالتممه ،ونمالتهم ،فجعلتممه –صملى اهلل عليممه وسملم -رحيمماً مم ،لينماً
معهممم ،ولممو كممان فظماً غلمميف القلممب ممما تألفممت حولممه القلمموب ،وال نمعممت حولممه املشمماعر ،فالنمماس حبادممة إىل كنم رحمميم،
وإىل رعاية فائقة ،وإىل بشاشة مسحة ،وإىل ود يسعهم ،وحلم ال يضيق جبهلهم ،وسعفهم ،ونقصهم"(.)15
لقممد كممان رسممول اهلل –صمملى اهلل عليممه وسمملم -مممن الرأفممة ،والرمحممة ،وتممرك العنممت ،وحممب اليسممر ،والرفممق بمماملتعلم،

واحلمرص عليممه ،وبممذل العلممم ،وايممري لممه يف كممل ووممت ومناسممبة باملكممان األمسممى ،وايلممق األعلمى ،يقممول اهلل –تعمماىل " :-لََق ْد
ول ِّمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزي ز علَي ِه م ا عنِ تنم ح ِريل علَ ي ُكم بِالْم ْؤِمنِين رء ٌ ِ
يم " ( ،)16يقمول احلمافف ابمن كثمري
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
اء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وي َّرح ٌ
ُ َ َُ
َج َ
–رمحه اهلل -يف تفسريه موسحاً ووله –تعماىل " :-عزيمز عليمه مما عنمتم"  ":أي :يعمز عليمه الشميء المذي يعنمت أمتمه ،ويشمق

بعثت باحلنيفية السمحة"(.)17
عليها ،وهلذا داء يف احلدي :املروي من طرق عنه –صلى اهلل عليه وسلم :-ح
ووممد أوصممى املعلمممني بالرمحممة والشممفقة علممى املتعلمممني ،والتوسممعة هلممم ،فقممال " :سممتأتيكم أوموام يطلبممون العلممم ،فممإذا
رأيتموهم ،فقولوا هلم :مرحباً بوصية رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم ،-وأونوهم" (.)11
ولقد سرب لنا –صلى اهلل عليه وسلم -أروع األمثلمة يف الرمحمة ،ولشمفقة ،واللمني ،يقمول سميدنا معاويمة بمن احلكمم

السمملمي –رسممي اهلل عنممه -فيممما رواه اإلمممام مسمملم –رمحممه اهلل -يف صممحيحه –بسممنده -عنممه" :بينممما أنمما أصمملي مممع رسممول
اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -إذ عطس ردل من القوم ،فقلت :يرمحمع اهلل ،فرمماين القموم بأبصمارهم ،فقلمت :واتكمل أميماه،
إىل ،فجعلوا يضربون بأيديهم على أف اذهم ،فلمما رأيمتهم يصممتونين ،لكمين سمكت ،فلمما صملى رسمول
ما شأنكم تنظرون َّ
اهلل –صلى اهلل عليه وسلم ،-فبمأو همو وأممي ،مما رأيمت معلمماً وبلمه ،وال بعمده أمسمن تعليمماً منمه ،فمواهلل مما كهمرين( ،)19وال
سربين ،وال شتمين" (.)31

( )14من اآلية ( )259من سورة آل عمران.
( )15يف ظالل القرآن األستاذ الشهيد سيد وطب.512-511/2 :
( )16اآلية ( )211من سورة التوبة.

( )17تفسري القرآن العظيم :احلافف أبو الفداء إمساعيل بن كثري .314/1 :وحدي" :بعثت باحلنيفية السمحة" رواه اإلمام أمحد بن حنبل –رمحمه اهلل -يف املسمند:
 ،614/36من حدي :سيدنا او إمامة الباهلي –رسي اهلل عنه.-
( )11سممنن ابممن مادممه :املقدمممة (بمماب الوصمماة بطلبممة العلممم) ،روممم احلممدي ،)147( :ص  .52وأونمموهم :أي علممموهم ،وادعلموا هلممم ونيممة مممن العلممم يسممتغنون بممه إذا
احتادوا إليه .ينظر لسان العرب.119/22 :
( )19الكهر :االنتهار ،والقهر ،وعبوس الوده ،وكهره كهراً :زبره ،واستقبله بوده عابس.
ينظر لسان العرب.271/21 :
( )31صحيح مسلم :كتاب الصالة (باب حترمي الكالم يف الصالة).11/5 :
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وو ممال س مميدنا مال ممع ب ممن احل ممويرث –رس ممي اهلل عن ممه" :-أتين مما رس ممول اهلل –ص مملى اهلل علي ممه وس مملم ،-وحن ممنن ش ممببة
متقمماربون ،فأومنمما عنممده عش مرين ليلممة ،وكممان رسممول اهلل –صمملى اهلل عليممه وسمملم -رحيم ماً رفيق ماً فظممن أنمَّما وممد اشممتقنا أهلنمما،
فسألنا عمن تركنا من أهلنا ،فأخربناه ،فقال :أردعوا إىل أهليكم ،فأويموا فيهم" (.)32
وي ممر اإلم ممام اب ممن مجاع ممة أن ممه ال ي ممؤثر يف التالمي ممذ إال املعل ممم ال ممذي يرف ممق ممم ،ويش ممفق عل مميهم ،وُي ممبهم ،ويف ممرح
بتعليمهم ،ويكل نفسه كل مشقة يف سبيل رعاية مصاحلهم ،وهتذيب أخالوهم ،وإرشادهم إىل ما يمنفعهم بكمل أسماليب

الرمحة ،واللني (.)31
هممذا ،ووممد أثبتممت الدراسممات احلديثممة أن التالميممذ يتعلمممون بصممورة أفضممل ن املعلممم الممذي يتصم بالرمحممة واللطافممة،
كممما أهنممم يفضمملون هممذا الممنمط مممن الش صممية علممى غريهمما كممما أثبتممت ذلممع بعم الدراسممات العلميممة حيمم :احتلممت صممفة
العط  ،والتعامل اإلنساين ،واالدتماعي املرتبة األوىل من بني الصفات ال يتص ا املعلم احملبوب إىل تالميذه (.)33
 .5القدوة الصالحة:

مما ال شمع فيمه أن حركمات املعلمم ،وسمكناته ،وأسملوب حديثمه ،ومزادمه ،وطريقمة أكلمه وشمربه ،كمل ذلمع مراومب،
وحمسوب عليه.
وتلميذ املرحلة االبتدائية –حتديمداً -أكثمر ممن غمريه تعلقماً بأسمتاذه ،وحرصماً علمى تقليمده ،واوتفماء آثماره ،فهمو ينظمر
إىل معلمممه ،وكأنممه ال يقممول إال حق ماً ،وال يفعممل إال ص موابا ،وهنمما يكمممن ايطممر َّ
إن أخم َّمل املعلممم بشمميء مممما يممدعو إليممه ،أو
ارتكممب فع مالً ينمماو املبممادل ال م يممدعو إليهمما ،فمماملنهج لمميس شمميفاً نظري ماً يق مرأ ،ويكتممب ،بممل هممو إطممار علمممي تنفيممذي،
والتلميذ يتشرب سلوك معلمه ال أوواله ،فاملتعلم الذي ير معلمه يكذب حم ،لمو كمان مازحماً ال كمن أن يمتعلم الصمدق،
والتعلم الذي ير معلمه جياهر بفحش القول ال كن أن يتعلم حفف اللسمان ،واملمتعلم المذي يمر معلممه ولم مما وعمده
به ال كن أن يتعلم الوفاء ،واملتعلم الذي ير معلمه يفرق يف املعاملة بني تلميذ وآخمر ال كمن أن يمتعلم العمدل ،واملمتعلم
الممذي ي ممر معلمممه يغ ممش مممديره ال ك ممن أن يممتعلم األمان ممة ،وامل ممتعلم الممذي ي ممر معلمممه مس ممتهرتاً ال كممن أن ي ممتعلم اجل ممد

والفضيلة ،واملتعلم المذي يمر معلممه يقسمو عليمه ال كمن أن يمتعلم الرمحمة والشمفقة ،يقمول اإلممام الغمزايل –رمحمه اهلل -وهمو
يتحدث عن األمور ال جيب على املعلم أن يراعيها" :ومنها :أن ال وال فعله ووله ،بل ال يمأمر بالشميء مما مل يكمن همو
أول عامل به ،وال اهلل –تعماىل " :-أَتَأ ُْمرو َن النَّ ِ ِ
س ُك ْم"( ،)34وومال –تعماىلَ " :-كبُ َر َم ْقتً ا ِعن َد اللَّ ِه
َ
نس ْو َن أَن ُف َ
اَ ب الْب ِّر وتَ َ
ُ

( )32صحيح الب اري :كتاب اآلذان (باب اآلذان للمسافر) ،روم احلدي ،)362( :ص  ،12وصحيح مسلم :كتاب املسادد ،ومواسع الصمالة (بماب ممن أحمق
باإلمامة).274/5 :
( )31ينظر الفكر الرتبوي عند بدر الدين ابن مجاعة.194 :
( )33ينظر :طرق تدريس مواد العلوم الشرعية.26 :
( )34من اآلية ( )44من سورة البقرة.
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أَن تَ ُقولُ وا َم ا ال تَ ْف َعلُ و َن " ( ،)35ووممال -تعمماىل -حاكي ماً علممى لسممان شممعيب مممع وومممه" :وممما أريممد أن أخممالفكم إإىل ممما

أهناكم عنه" ()37( )36؟

روي أن سمميدنا عيسممى –عليممه الصممالة والسممالم -وممال " :إىل ممم ،تضمميفون الطريممق للمممدجلني ( ،)31وأنممتم مقيمممون
مع املتحريين" ( ،)39ومراده من ذلع :حتفيز الذين ال يعملون مبا يعلمون ،ويصفون الدواء للمرسى ،وهم بعيدون عنه.
وومال احلسممن البصمري –رمحممه اهلل" :-ال تكمن ممممن جيممع علممم العلمماء ،وطرائم احلكمماء ،وجيممري يف العممل جمممر
السفهاء" (.)41

املبحث الثاني

السمات املتعلقة باجلانب العلمي ،والرتبوي
 .8الكفاية العلمية:

َّ
إن هممذه الصممفة ال غممع للمعلممم عنهمما ،فهممي و موام مهنتممه ،وركيممزة عملممه ،فالبممد للمعلممم يف أي مرحلممة يممدرس أن
يكون على دردة مناسبة من إتقان ختصصه فيما يمدرس ممن مقمررات ،وأن يكمون متابعماً ملما يسمتجد ممن دراسمات ،وأحبماث
متصمملة بعملممه ،وأن يسممتمر يف طلممب العلممم ،وال يق م عنممد حممد ،فيعمممل –وكممما ويممل -علممى طلممب العلممم مممن املهممد إىل
اللحد ،اسند اإلمام ابن عبمد المرب –رمحمه اهلل -يف دمامع بيمان العلمم وفضمله عمن اإلممام مالمع –رمحمه اهلل -ومال" :ال ينبغمي
ألحممد يكممون عنممده العلممم أن يممرتك العلممم" ،وأسممند عممن سمميدنا ابممن عبمماس –رسممي اهلل عنهممما ،-وممال" :منهومممان ال تنقضممي
هنمتهمما :طالمب علممم ،وطالمب دنيما" ،وأسمند عمن ابممن املبمارك –رمحمه اهلل -أنممه ويمل لممه" :إىل مم ،تطلمب العلممم؟ ومال :حمم،
املمات َّ
إن شاء اهلل .وويل له مرة أخر مثل ذلع ،فقال :لعل الكلمة ال تنفعين مل أكتبها بعد" (.)42
لقممد كممان علما نمما السممابقون ال يبيحممون للمعلممم أن يعلممم إال إذا أتقممن ختصصممه ،وأحمما بدوائقممه ،فيشممرتطون يف
معلم القرآن الكرمي والكتابة –مثالً -شروطاً أساسية لكي يكمون أهمالً ملباشمرة همذه املهممة منهما :معرفمة الصمفات األساسمية
يف التجوي ممد والكت مماب ،كاإلظه ممار ،واإلدغ ممام ،واإلخف مماء ،واإلو ممالب ،واإل ممال ،واإلعج ممام ،والتف مميم ،والرتوي ممق ،وأحك ممام
القرآن ،وإال ال جيوز أن ينت ب للتعليم (.)41

( )35اآلية ( )3من سورة الص .

( )36من اآلية ( )11من سورة هود.
( )37إحياء علوم الدين.56-55/2 :
( )31أدجل :سار من أول الليل .ينظر :خمتار الصحاح.262 :
( )39أورده اإلمام الغزايل يف إحياء علوم الدين.51/2 :
( )41إحياء علوم الدين.51/2 :
( )42دامع بيان العلم وفضله ،وما ينبغي يف روايته ،ومحله :اإلمام أبو عمر يوس بن عبد الرب النمري القرطيب.216-215 :
( )41ينظر :دامع دوامع االختصار والتبيان :أمحد املغراوي.11-79 :
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وزيممادة علممى إتقممان املعلممم لت صصممه ينبغممي لممه أ يلممم بطممرف مممن كممل علممم ،وأن يتممابع مسممتجدات العلممم احلممدي،:
وأحداث العامل ،والسيما فيما يتعلق بأمته يف كل مكمان ،فالطالمب يفمرتض دائمماً يف معلممه أن يكمون دائمرة معمارف ،عنمده

معرفممة يف كممل شمميء ،وبكممل شمميء ،ووممد يسمبب هممذا مشممكلة لكثممري مممن املعلمممني ،فإتقممان املممادة العلميممة وحممده لمميس كافيماً
ليكون املعلم نادحاً.
َّ
إن اهتمامات الطالب مل تعد حمصورة يف املادة العلمية ،والسيما بعد االنفتاح اإلعالممي اهلائمل ،والبم :اإلعالممي
احملممموم ،وهنمماك كثممري مممن الطممالب يسممألون أسممفلة متنوعممة بعضممها يف الت صمما ،وبعضممها ال عالوممة لممه بالت صمما ،وهممذا
مودمود حمم ،عنممد بعم طلبممة المدكتوراه ،إذ أن بعضممهم ُيممب أن يسممتزيد مممن العلمم ،فيسممأل يف اختصمماص دويممق غممري الممذي
نق مموم بتدريس ممه ل ممه ،ب ممل أن بع م م األس ممفلة يتعل ممق باألح ممداث اجلاري ممة ،واملش ممكالت املعاص ممرة ،وعل ممى و ممدر إتق ممان املعل ممم
لت صصممه ،وتعمقممه فيممه ،وسممعة ثقافتممه ،تكممون ثقممة طالبممه بممه عاليممة ،واح مرتامهم لممه كب مرياً ،وكلممما كثممرت األخطمماء ،وازداد

التلعثم ،والتهرب من اإلدابة سعفت مكانته ،وولت هيبته.
إذن ،ومما سبق يتبني أن هناك فوائد كثرية جينيها املعلم املتقن ملادته ،ومنها:
أوالً /الثقممة بممالنفس :فمماملعلم املممتقن ملادتممه يق م أمممام تالميممذه واثق ماً يف نفسممه ،مطمفن ماً هادئ ماً ،أممما املعلممم الممذي ال
ُييط مبادته فيبدو غري متزن ،فاود الثقة ،وود يحر عليه االرتباك ،وكثرة التوو أثناء احلدي.:
ثانيم ماً /اإلداب ممة ع ممن أس ممفلة التالمي ممذ ،واستفس مماراهتم مب مما يفي ممدهم ،ويق ممنعهم ،وتتس ممم إدابت ممه باليسم مر ،والس ممهولة،
والوسوح.
ثالثاً /اختيار ما يناسب التالميذ ممن املعلوممات املتعلقمة مبادتمه ،فغمزارة علممه نعلمه ينتقمي مما يناسمب تالميمذه ،أمما
املعلم الذي ال يعدو الكتاب املدرسي علماً ،وفهماً تنعدم أمامه فرص االختيار.
رابعماً /مراعمماة مشممكالت التالميممذ :ألن إتقانممه ملادتممه جيعلممه ال يفكممر كثمرياً فيممما ينبغممي أن يعملممه لتالميممذه ،ومممن
جيد الووت الكايف للنظر يف مشكالت التالميذ ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
خامسماً /إتقممان املممادة العلميممة يعممني يف اختيممار طممرق التممدريس املناسممبة ،والوسممائل املعينممة ،ألن صممحة هممذا االختيممار
يعتمد إىل ٍ
حد كبري على طبيعة املادة العلمية (.)43

سادسماً /كسممب ثقممة التالميممذ ،واحمرتامهم ،وتممووريهم :فمماملعلم املممتمكن مممن مادتممه يحنظممر إليممه بتبجيممل ،واحمرتام ،مممما
جيعل تالميذه ُيرصون على االستفادة من علمه.
سممابعاً /سممبط الصم  :فغمزارة العلممم تعممني املعلممم علممى شممغل ووممت الممدرس مبمما يفيممد ،و تممع دون ملممل ،أو كلممل ،مممما
يساعد على سبط التالميذ ،وشد أنظارهم ،وعقوهلم إليه ،ح ،لمو ملمس ممن تالميمذه ملمالً ،أو سمأماً اسمتطاع بغمزارة علممه،
وسعة إطالعه تبديل أسلوبه ،ونديد مداخله التعليمية بطرفة ،أو وصة ختدم موسوع الدرس ،وتطرد امللل.

( )43ينظر :إعداد املعلم من منظور الرتبية اإلسالمية.164 :
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ثامناً /حتقيق أهداف الدرسَّ :
إن كمن املعلمم ن مادتمه العلميمة جيعلمه علمى درايمة مبغمز مما يعلممه ،واحلكمم البعيمدة
منه ،فيحرص على حتقيق األهداف ،ويرتك املشوشات ،واجلزئيات ال ود يظنها وليل العلم هي غاية املراد (.)44
 .2الكفاية التربوية:

َّ
إن من أهم املقومات األساسية لنجاح املعلم كمعلمم كفايتمه الرتبويمة ،واملهنيمة ،وعلمى همذه الكفايمة يتووم احمه،
أو فشممله ،فالبممد مممن اجلمممع بممني غ مزارة املممادة ،والقممدرة اجليممدة علممى توصمميلها إىل التالميممذ بصممورة صممحيحة ،ولممذلع البممد
للمعلم من اإلملام بأمور عدة ،من أ ها:
أوالً /األساليب الرتبوية يف التعامل مع املتعلم ،وتعرف خصائصه ،وحاداته ،وطرق التأثري عليه.
ثانيا /األساليب امل تلفة ،و َّ
الفعالة يف توصيل املعلومات املتنوعة.
ثالث مما /الوس ممائل التعليمي ممة املعين ممة ،ومص ممادر ه ممذه الوس ممائل ،وط ممرق احلص ممول عليه مما ،وط ممرق اس ممت داما ،وفوائ ممدها
الرتبوية.
رابعاً /مهارة إدارة الص  ،وسبطه.
خامساً /أساليب التقومي امل تلفة ال تست دم يف ش ،مواو التعلم.

سادساً /مهارة توظي األحداث اجلارية ،واملواو احلياتية مبا ودم املادة العلمية.
سابعاً /مهارة التعامل مع املستويات امل تلفة للتالميذ.
ثامنا /مهارة دفع إجيابية التلميذ ،وإثارة اهتمامه.
تاسعاً /أساليب التعزيز امل تلفة اإلجيابية منها ،والسلبية (.)45
 .3مراعاة الفروق الفردية في المتعلمين:

ال بمد للمعلمم أن يراعمي الفممروق الفرديمة يف املتعلممني ،والبمد أن واطممب كمل واحمد بقمدر فهمممه ،ومبما يالئمم منزلتممه،
والبد أن جييب كل سائل مبا يهممه ،ويناسمب حالمه ،وأن يراعمي املبتمدل ،فمال يعلممه مما يعلمم املنتهمي ،وومدوة املعلمم يف همذا
الرسول األكرم –صلى اهلل عليه وسلم -الذي كان يراعي هذه األمور أشد املراعاة ،ونالحف همذا يف اخمتالف أدوبمة النميب
–صلى اهلل عليه وسلم -الختالف أحوال السائلني ،وظروفهم ،وودراهتم ،واألمثلة على ذلع كثرية ،أكتفي بإيراد بعضها:
أوالً /أخرج اإلمام الرتمذي –واللفمف لمه ،-وابمن مادمه ،عمم عبمد اهلل بمن بسمر –رسمي اهلل عنمه" :-أن ردمالً ومال:
َّ
علي ،فأخربين بشيء أتشب :به ،وال :ال يزال لسانع رطباً من ذكر اهلل"(.)46
يا رسول اهلل ،إن شرائع اإلسالم ود كثرت ّ

ثانياً /أخرج اإلمام مسلم –واللفف له ،-والرتمذي ،وابن ماده ،عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي –رسمي اهلل عنمه-
وال" :ولت يا رسول اهلل ،ول يل يف اإلسالم ووالً ،ال أسأل عنه أحداً بعدك ،وال :ول :آمنت باهلل ،استقم"(.)47

( )44ينظر :طرق تدريس مواد العلوم الشرعية.12 :
( )45ينظر :طرق تدريس مواد العلوم الشرعية.11 :
( )46دامع الرتمذي :اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي :كتاب الدعوات (باب ما داء يف فضل الذكر) ،روم احلدي ،)1375( :ص  ،911وسنن ابمن
ماده :كتاب األدب (باب فضل الذكر) ،روم احلدي ،)3793( :ص .639
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ثالثاً أخرج الشي ان –واللفف ملسلم ،-عن عبد اهلل بن عمرو-رسمي اهلل عنهمما" :-أن ردمالً سمأل رسمول اهلل –
صلى اهلل عليه وسلم ،-أي اإلسالم خري؟ وال :تطعم الطعام ،وتقرأ السالم على من عرفت ،ومن مل تعرف"(.)41
رابعماً /أخمرج اإلمممام مسملم –بسممنده ،-عمن عبممد اهلل بمن عممرو –رسممي اهلل عنهمما" -أن ردمالً سمأل رسممول اهلل –
صلى اهلل عليه وسلم ،-أي املسلمني خري؟ وال :من سلم املسلمون من لسانه ،ويده" (.)49
مألت رسمول اهلل
خامساً /أخرج الشي ان –واللفف ملسلم ،-عمن عبمد اهلل بمن مسمعود -رسمي اهلل عنمه ،-ومال" :س ح

–صلى اهلل عليمه وسملم ،-أي العممل أفضمل؟ ومال :الصمالة لووتهما ،ومال :ولمت :أي؟ ومال :بمر الوالمدين ،ومال :ولمت:
أي؟ وال :اجلهاد يف سبيل اهلل" (.)51
وغري ذلع من األحادي :الشريفة من هذا القبيل كثري مما اختلفمت فيمه األدوبمة عمن أفضمل اإل مان ،وأي اإلسمالم
خري ،وإمنا يردع االختالف فيها إىل رعاية الفروق الفردية بني أفراد السائلني ،ومجاعاهتم ،أو أووات سمؤاهلم ،فمأعلم المين –
صلى اهلل عليه وسلم -كالً مبا ُيتاج إليه ،أو مبا يكمله من دعائم اإلسمالم ،وال بلغمه علممه ،أو مبما لمه فيمه رغبمة ،أو مبما همو
الئق به (.)52
ومراعمماة الفممروق الفرديممة ال م دمماء اخممتالف اجل مواب بس ممببها ذك ممره علما نمما األوممدمون حممني تعرس موا لش ممرح هممذه
األحادي ،:وال اإلمام النووي –رمحه اهلل -يف شرح صحيح مسلم ناوالً عن العلماء" :وإمنما وومع اخمتالف اجلمواب يف خمري
املسلمني الختالف حال السائل واحلاسرين" (.)51
فم مماملعلم عليم ممه أن يراعم ممي الفم ممروق الفرديم ممة يف املتعلمم ممني ،إذ أن التالميم ممذ ليس م موا علم ممى دردم ممة واحم ممدة مم ممن الم ممذكاء،
واالسممتعداد ،والتلقممي ،وهممذا ممما نصممح بممه سمميدنا عمممر ابممن ايطمماب –رض اهلل عنممه ،-وأرشممد املعلمممني إليممه ،فقممد أمممرهم أن
يقسموا الطلب إىل مجاعات حسب ذكائهم ،ووابلياهتم ،فيعلممون األذكيماء بمالتلقني ،واحلفمف ،وأمما اآلخمرون فيكتبمون هلمم
على ألواح ،فيكررون درسهم ،وال يتأخرون عن رفاوهم (.)53
 .4التعليم بانتهاز الفرص المناسبة في التعليم:

( )47صممحيح مسمملم :كتمماب اإل ممان (بمماب دممامع أوصمماف اإلسممالم) ،9-1/1 :ودممامع الرتمممذي :كتمماب الزهممد (بمماب ممما دمماء يف حفممف اللسممان) ،روممم احلممدي:
( ،)1412ص  ،654وسنن ابن ماده :كتاب الفنت (باب ك اللسان يف الفتنة) ،روم احلدي ،)3971( :ص .674-673
( )41صممحيح الب مماري :كتمماب اإل مان (بمماب إطعممام الطعممام مممن اإلسممالم) ،روممم احلممدي ،)21( :ص  ،22وصممحيح مسمملم :كتمماب اإل ممان (بمماب بيممان تفاسممل
اإلسالم ،وأي أموره أفضل).21-9/1 :
( )49صحيح مسلم :كتاب اإل ان (باب بيان تفاسل اإلسالم).21/1 :
( )51صممحيح الب مماري :كتمماب مواويممت الصممالة (بمماب فضممال لصممالة لووتهمما) ،روممم احلممدي ،)517( :ص  ،72وصممحيح مسمملم :كتمماب اإل ممان (بمماب بيممان كممون
اإل ان باهلل –تعاىل -أفضل األعمال).73/1 :
( )52ينظر :الرسول املعلم -صلى اهلل عليه وسلم ،-وأساليبه يف التعليم :الشيا عبد الفتاح أبو غدة –رمحه اهلل.92 :-
( )51املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج :اإلمام أبو زكريا ُي ى بن شرف النووي.21/1 :
( )53ينظر :الرتبية والتعليم يف اإلسالم :سعيد الديودي.29 :
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ال بممد للمعلممم أن ينتهممز املناسممبة املشمماكلة ملمما يريممد تعليمممه ،ف مريبط بممني املناسممبة القائمممة ،والعلممم الممذي يريممد بثممه،
وإذاعتممه ،فيكممون مممن ذلممع للم مماطبني أبممني الوسمموح ،وأفضممل الفهممم ،وأوممو املعرفممة مبمما يسمممعون ،ويحلقممى إلمميهم ،أخممرج

اإلمامان الب اري ومسلم عن سيدنا عمر بن ايطاب –رسي اهلل عنمه ،-ومال" :ومدم علمى النميب –صملى اهلل عليمه وسملم-
سيب ،فإذا امرأة من السيب حتلب ثديها تسمقي ،إذا ودمدت تصمبياً ممن السميب أخذتمه ،فألصمقته ببطنهما ،وأرسمعته ،فقمال لنما
ٌ
()54
النيب –صلى اهلل عليه وسلم :-أترون هذا طارحمة ولمدها يف النمار؟ ولنما :ال ،وهمي تقمدر علمى أن ال تطرحمه  /فقمال :اهلل

أرحم بعباده من هذه بولدها" ( ،)55فانتهز النيب –صلى اهلل عليمه وسملم -املناسمبة القائممة بمني يديمه ممع أصمحابه ،املشمهود
فيها حنان األم الفاودة على رسيعها إذ وددته ،وسرب ا املشاكلة ،واملشا ة برمحة اهلل –تعاىل -ليعرف النماس رمحمة رب
الناس بعباده ،ومل يبتدئهم ،أو يقتبلهم ذا املعع ابتداءً ،واوتبماالً دون مناسمبة ،بمل أورده هلمم يف همذه املناسمبة ،فكمان ذلمع
درساً ،وشرحاً لسعة رمحة اهلل –تعاىل ،-ورأفته مب لوواته –سبحانه وتعاىل ،-واهلل رءوف بالعباد.
وأخرج اإلمام الب اري عن سيدنا درير بن عبمد اهلل البجلمي –رسمي اهلل عنمه ،-ومال" :كنما عنمد النميب –صملى اهلل
عليه وسلم ،-فنظمر إىل القممر ليلمة –يعمين البمدر -فقمال :إنكمم سمرتون ربكمم كمما تمرون همذا القممر ،ال تضمامون يف ر يتمه،
ق قَ ْب َل وُلُ و ِ
وس بِّ ْْ بِ َح ْم ِد َربِّ َ
فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة وبل طلوع الشمس ،ووبل غرو ا ،فافعلوا ،ومرأَ " :
َّ
الش ْم ِ وقَ ْب َل غُ ُروبِ َه ا ( ،)57( ")56فممانتهز الرسممول –صمملى اهلل عليممه وسمملم -مشمماهدة الصممحابة الكمرام للقمممر ليلممة البممدر،
فبني هلم أن ر ية اهلل –تعاىل -يف اآلخرة ستكون للمؤمنني يف اجلنة ذا الوسوح ،وتلع لسهولة واليسر.
َّ
وك ممم ممر بن مما يف احلي مماة م ممن املناس ممبات اتل ممي ل مميس فق ممط ال نس ممتفيد منه مما يف عملي ممة التعل مميم ،وإمن مما ال حن ممس مما،
فالوادب على املعلم أن يكون منتبها لكل ما ر به مستفيداً منه يف غرس ويم التعليم يف نفوس تالميذه.
 .5التعليم بالقصل:

َّ
إن للقصة دوراً مهماً يف الرتبية من حيم :تأثريهما النفسمي ،والعماطفي ،وعرسمها للحقمائق يف صمورة مواوم يتفاعمل
معهمما املعلممم تفمماعالً ينقلممه ليعمميش يف طياهتمما ،أو ينقلهمما لتعمميش يف عقلممه ،وولبممه ،وخيالممه ،وهممين أسمملوب مممن أسمماليب الرتبيممة

العصرية.

وللنسان ميل فطري إىل السرد القصصي ملا لمه ممن سمحر ،ودمذب للقلموب ،والعقمول ،لمذلع نمر القمرآن الكمرمي
يهتم اهتماماً كبرياً بالقصة ،وورد فيه كثري من القصا على حسمب املناسمبات ،واملواوم  ،ووفمق خطمة تربويمة حمكممة .وومد
( )54أي ال تطرحه ما دامت وادرة على حفظه معها ،وووايته.
( )55صحيح الب اري :كتاب األدب (باب رمحة الولد ،وتقبيله ،ومعانقته) ،روم احلدي ،)5999( :ص  ،711-717وصحيح مسلم :كتاب التوبة (بماب سمعة
درك باحلواس ملما ال
رمحة اهلل ،وأهنا تغلب غضبه) .71/27 :ووال احلافف ابن حجر يف فتح الباري بشرح صحيح الب اري" :362/21 :ويه سرب املثل مبا يح َ
سمرب بمه املثمل ال ُيما حبقيقتمه ،ألن رمحمه اهلل ال تمدرك بالعقمل ،وممع ذلمع ،فقمد ور ما النميب -
درك ا ،لتحصيل معرفة الشيء على ودهه ،وإن كمان المذي ح
يح َ
صلى اهلل عليه وسلم -للسامعني حبال املرأة املذكورة".
( )56من اآلية ( )39من سورة (ق).
( )57صحيح الب اري :كتاب مواويت الصالة (باب فضل صالة العصر) ،روم احلدي ،)554( :ص .73
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ِ
اد َ "
ذكر القرآن الكرمي العلة يف إيراد القصا ،وال اهلل-تعماىل " :-وُكالًّ نَّ ُق ن
ل َعلَْي َ
ق ِم ْن أَنبَ اء ال نر ُس ِل َم ا نُثَبِّ ُ
ت بِ ِه فُ َؤ َ
()51
ل ال َقص ل لَعلَّ ُه م ي تَ َف َّك رو َن "( ،)59ووممال –تعمماىل " :-لََق ْد َك ا َن فِ ي قَص ِ
ِ
ْص
ق
ا
ف
"
:
ماىل
م
ع
ت
–
مال
م
و
و
،
ص ِه ْم ِع ْب َرةٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
أل ُْولِ ي األَلْبَ ِ
اُ "( ،)61فاهلممدف مممن القصمما يف القممرآن الكممرمي تثبيممت الف مؤاد ،والتفكممري ،واالعتبممار .وكممذلع ورد يف السممنة
املشممرفة أحاديمم :كثممرية يف صممورة وصمما ،وتفمماوت أحجممام القصمما يف السممنة تبعمما للهممدف ،واملووم  ،فقممد تممأ مممودزة ال
نماوز عبممارات حممدودة ،مثممال ذلمع /ممما أخردمه الب مماري ومسملم عممن سميدنا أو هريممرة –رسمي اهلل عنممه ،-أن رسممول اهلل –
مردمل مجتممه ،إذ خسم اهلل بممه ،فهمو يتجلجممل إىل
صملى اهلل عليممه وسملم -وممال" :بينمما ردممل شمي يف حلممة تعجبمه نفسممهّ ،
يوم القيامة" ( ،)62وأحياناً تستغرق القصة صفحات كاملة.
َّ
إن التعلمميم بطريممق القصممة إحممد طرائممق التممدريس املهمممة املعتمممدة يف التعلمميم ،وإن اسممت دام القصممة يف التممدريس
يسمماعد املعلممم علممى إيضمماح ،وتفسممري ،وتممذليل ممما يوادهممه مممن صممعوبات ،وتعقيممدات يف احلقممائق العلميممة ،والقصممة تزيممد مممن
نممارب التالميممذ ،فكثممري مممن احلقممائق يعرفهمما التالميممذ ،ولكممن ال يممدرون عممن طريقممة اسممت دامها ،واسممتعماهلا يف احليمماة كثمرياً،
وال ومميالً ،فرممما يسممتطيع املعلممم أن يظهممر للتالميممذ بالقصمما تطبيممق هممذه احلقممائق يف احليمماة العمليممة ،وبممذلع تممتم هلممم املعرفممة
والتجربة.
ويمكن االستفادة من القصة في الدرَ المدرسي لتحقيق األغراض اآلتية:

أوالً /توصيل املعلومات واحلقائق بطريقة شيقة ،ولذيذة.
ثانياً /تربية التالميذ تربية خلقية صحيحة ،فهي تضع املثل أمامهم ،وتستثري ميلهم إىل التقليد.

ثالثاً /تب :يف الدرس اجلامد روحاً من احليوية ،والنشا (.)61
وكث مرياً ممما كممان سمميدنا رسممول اهلل –صمملى اهلل عليممه وسمملم -يعلممم أصممحابه الك مرام بطريممق القصمما والووممائع ال م
ُيدثهم ا عمن األوموام املاسمني ،فيكمون هلما يف نفموس سمامعيها أطيمب األثمر ،وأفضمل التوديمه ،وحتظمى ممنهم بمأو النشما
واالنتبمماه ،وتقممع علممى القلممب والسمممع أطيممب ممما تكممون ،إذ ال يوادممه فيهمما امل اطممب بممأمر ،أو هنممي ،وإمنمما هممو احلممدي :عممن
غريه ،فتكون له منه العربة ،واملوعظة ،والقدوة ،واالئتساء ( ،)63واألمثلة على ذلع أكثر من أن حتصى ،أكتفمي بمإيراد اثنمني
منها:

( )51من اآلية ( )211من سورة هود.
( )59من اآلية ( )276من سورة األعراف.
( )61من اآلية ( )222منن سورة يوس .
( )62صممحيح الب مماري :كتمماب اللبمماس (بمماب مممن دم ّمر ثوبممه مممن ايمميالء) ،روممم احلممدي ،)5719( :ص  ،719وصممحيح مسمملم :كتمماب اللبمماس والزينممة (بمماب حتممرمي
التب رت يف املشي مع إعجابه بثيابه).64-63/24 :
( )61ينظر :الرتبية ،وطرق التدريس :صاا عبد العزيز ،وعبد العزيز عبد اعيد.147/2 :
( )63ينظر :الرسول املعلم -صلى اهلل عليه وسلم.294 :-
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األول /ترغيبه يف احلب ،واملؤاخاة ايالصمة لل مري والمدين :أخمرج اإلممام مسملم –بسمنده -عمن سميدنا أو هريمرة –
رسممي اهلل عنممه ،-عممن النمميب –صمملى اهلل عليممه وسمملم" :-أن ردمالً زار أخماً لممه يف وريممة أخممر  ،فأرصممد اهلل لممه علممى مدردتممه،

ملكماً ( ،)64فلممما أتممى عليممه ،وممال :أيممن تريممد؟ وممال :أريممد أخماً يل يف هممذه القريممة ،وممال :هممل لممع عليممه مممن نعمممة ترّ مما ()65؟
وال :ال ،غري أين أحببته يف اهلل –عز ودل ،-وال :فإين رسول اهلل إليعَّ ،
بأن اهلل أحبع كما أحببته فيه" (.)66
الثاين/حضه على الرمحة باحليوان ،واإلحسمان إليمه ،والتحمذير ممن أذاه ،واإلسماءة إليمه :أخمرج الشمي ان عمن سميدنا
أبيب هريرة –رسمي اهلل عنمه ،-أن رسمول اهلل –صملى اهلل عليمه وسملم -ومال" :بينمما ردمل شمي بطريمق اش َّ
متد عليمه العطمش،
فودد بفمراً ،فنمزل فيهما ،فشمرب ،خمرج ،فمإذا كلمب يلهم ،:يأكمل الثمر ممن العطمش ،فقمال الردمل :لقمد بلم همذا الكلمب
من العطش مثمل المذي كمان بلم ممين ،فنمزل البفمر ،فممء خفمه مماءً ،أمسمكه بفيمه ،حم ،رومي ،فسمقى الكلمب ،فشمكر اهلل
له ،فغفر له ،والوا :يا رسول اهلل ،وإن لنا يف البهائم ألدراً؟ فقال :يف كل كبد رطبة أدر" (.)67

( )64املدردة :الطريق .وامللع الذي أرصده اهلل –تعاىل -على طريق الردل الزائر ألخيه ،كان يف صورة إنسان عادي ،ال يف صورته على خلقته احلقيقية.
( )65ترّ ا :أي تقوم بإصالحها ،وتنه إليه بسبب ذلع .ينظر :املنهاج للمام النووي.214/26 :
( )66صحيح مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب (باب فضل احلب يف اهلل).214/26 :
( )67صممحيح الب اري:كتمماب األدب (بمماب رمحممة النمماس والبهممائم) ،روممم احلممدي ،)1119( :ص ،719-711وصممحيح مسمملم:كتاب وتممل احليممات وحنوهمما (بمماب
فضل شقي البهائم احملرتمة وإطعامها).141-142/24:
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.2

فهرس املصادر
اإلحسان يف تقريب صمحيح ابمن حبمان :ترتيمب األممري عمالء المدين علمي بمن بلبمان الفارسمي (ت739:ه م)،حقمق
أصله،وخرج أحاديثه :الشيا خليل ابن مأمون شي اً،دار املعرفة،الطبعة األوىل،سنة 2415هم1114-م.

.1

إحياء علوم الدين :أبو حامد الغزايل (ت515 :هم) ،مطبعة حممد علي صبيح ،وأوالده ،القاهرة.

.3

إعداد املعلم من منظور الرتبية اإلسالمية :عبد اهلل حممود ،دار الب اري ،املدينة املنورة ،سنة 2425هم.

.4

الرتبية والتعليم يف اإلسالم :سعيد الديودي ،مطابع دامعة املوصل.

.5

الرتبية وطرق التدريس :صاا عبد العزيز ،وعبد العزيز عبد اعيد ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة السادسمة عشمرة،
سنة 2993م.

.6

تفس ممري الق ممرآن العظ ممم :إمساعي ممل ب ممن كث ممري الدمش ممقي (ت774 :ه مم) ،دار إحي مماء الكت ممب العربي ممة ،عيس ممى الب مماو
احلليب ،وشركاه.

.7

هتممذيب الكمممال يف أمسمماء الردممال :أبممو احلجمماج يوسم املممزي (ت741 :همم) ،حتقيممق :الشمميا أمحممد علممي عبيممد،
وحسن أمحد آغا ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،سنة 2412هم1111 -م.

.1

دممامع بيممان العلممم ،وفضممله ،وممما ينبغممي يف روايتممه ،ومحلممه :أبممو عمممر يوسم ابممن عبممد الممرب (ت463 :همم) رادعممه
وصححه :عبد الرمحن حسن حممود ،دار الكتب احلديثة ،عابدين.

.9

دامع الرتمذي :أبو عيسى حمممد بمن عيسمى الرتممذي (ت179 :همم) ،دار إحيماء المرتاث العمرو ،بمريوت ،الطبعمة
األوىل ،سنة 2412هم1111-م.

.21

دممامع دوامممع االختصممار والتبيممان :أمحممد املغ مراوي ،حتقيممق :أمحممد البممدوي ،ورابممح بونممار ،الشممركة الوطنيممة للنشممر
والتوزيع ،اجلزائر ،سنة 2975م.
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.22

اجلامع ألحكام القران :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب (ت672 :هم) ،دار الكتماب العمرو للطباعمة والنشمر،
القاهرة ،سنة 2317هم2967 -م .وهي طبعة مصورة على طبعة دار الكتب املصرية.

.21

الرسممول األعظممم –صمملى اهلل عليممه وسمملم ،-وأسمماليبه يف التعلمميم :عبممد الفتمماح أبممو غممدة (ت2427:همم) ،تشممرف
خبدمتممه :سمملمان بممن عبممد الفتمماح أبممو غممدة ،الناشممر :مكتممب املطبوعممات اإلسممالمية ،حلممب ،الطبعممة الرابعممة ،سممنة
2419هم1111 -م.

.23

سنن أو داوود :سليمان بن األشع :السجستاين (ت175 :هم) ،حتقيق :حممد عدنان بمن يلسمني درويمش ،دار
إحياء الرتاث العرو ،الطبعة األوىل ،سنة 2412هم1112 -م.

.24

سم م ممنن ابم م ممن مادم م ممه:أبو عبم م ممد اهلل حممم م ممد بم م ممن يزيم م ممد الق م م مزويين(ت175:ه م م مم)،دار إحيم م مماء ال م م مرتاث العرو،الطبعم م ممة
األوىل،سنة2412هم1111-م.

.25

السممرية النبويممة :أبممو حممممد عبممد امللممع بممن هشممام (ت121 :همم) :حققهمما ،وسممبطها ،وشممرحها ،ووسممع فهارسممها:
مصممطفى السممقا ،وإب مراهيم األبيمماري ،وعبممد احلفمميف شممليب ،شممركة مكتبممة ومطبعممة مصممطفى البمماو احللمميب ،وأوالده
مبصر ،الطبعة الثانية ،سنة 2375هم2955 -م.

.26

صحيح الب اري :أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل الب اري (ت156 :هم) ،ترويم وترتيب :الشيا حمممد فمؤاد عبمد
الباوي ،شركة مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع ،مصر ،الطبعة األوىل ،سنة 2419هم1111 -م.

.27

ص محيح مسمملم :أبممو احلسممني مسمملم بممن احلجمماج القشممريي (ت162 :ه مم) ،مطبمموع مممع شممرحه (املنهمماج يف شممرح
صممحيح مسمملم بممن احلجمماج) للمممام النممووي ،دار إحيمماء المرتاث العممرو ،بممريوت ،الطبعممة الثانيممة ،سممنة 2391ه م-
2971م.

.21

طرق تدريس مواد العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية :الدكتور زين حممد شحاته ،وعبد اهلل بن حمممد اجلغيممان،
نشر الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،اإلحساء ،الطبعة األوىل ،سنة 2429هم2991-م.
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.29

فمتح البماري بشممرح صمحيح الب ماري :أمحممد بمن علمى املعممروف بمابن حجمر العسممقالين (ت151:همم) ،دار الكتممب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،سنة 2421هم 2919 -م.

.11

فقه السرية :الشيا حممد الغزايل ،دار الكتب احلديثة ،عابدين ،الطبعة السابعة ،سنة 2976م.

.12

الفكر الرتبوي عند بدر الدين ابن مجاعة :حسن عبد العال ،مكتب الرتبية العرو ،الرياض ،سنة 2419هم.

.11

يف ظ ممالل الق ممرآن :س مميد وط ممب ،دار الش ممروق ،ب ممريوت ،الق مماهرة ،الطبع ممة الرابع ممة والثالث ممون ،س ممنة 2415ه م م -
1114م.

.13

لسممان العممرب :أبممو الفضممل مجممال الممدين حممممد بممن مكممرم بممن منظممور اإلفريقممي (ت722 :همم) :سممبط نصممه ،وعلممق
حواشمميه :الممدكتور خالممد رشمميد القاسممي ،دار صممبح ،واديسمموفت ،بممريوت ،الممدار البيضمماء ،الطبعممة األوىل ،سممنة
2417هم1116 -م.

.14

خمتار الصحاح :حممد بن أو بكر بن عبد القادر الرازي (ت666 :هم) ،املركز العرو للثقافة والعلوم ،بريوت.

.15

املدرس النادح :فايز البهجوري ،القاهرة ،سنة 2976م.

.16

مسممند اإلمممام أمحممد :اإلمممام أمحممد بممن حممممد بممن حنبممل الشمميباين –رمحممه اهلل( -ت142 :همم) ،حتقيممق جمموعممة مممن
احملققني ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثانية ،سنة 2419هم2994 -م.

.17

املنهمماج يف شممرح صممحيح مسمملم بممن احلجمماج :أبممو زكريمما ُيمم ى بممن شممرف النممووي (ت676 :همم) .ينظممر ممما ورد يف
روم (( )27صحيح مسلم).
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