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كتابات ذكرت ال واملتعلم باملعلم املتعلقة داب أبر ع التعرف إ اسة الد زدفت ر
والقا نو باملعلم، نابن تتعلق وال سة املد ميدان ة بو ال التطبيقات إ روالتوصل

جتماعية و لقية وا ية الدي النوا من الباحث، واملتعلم اعتمدت املنوقد ع استھ د رة
ابن عند ة بو ال ار ف باط واست اسة الد لطبيعة ما ملالئم وذلك باطي ست و رالوصفي

ما كتابا خالل من وذلك والقا ا، ننو م أ من نتائج عدة إ اسة الد توصلت : روقد
ا ية الدي سس ع شء ال س تأس ذلك وفضل م الكر القرآن علم مية يحة،أ  ل

فرض عاتھ شر و امھ وأح سالم أن إذ الفتيات شمل بل ية الص ع يقتصر ال التعليم
ا س يد أن يجب ال التعليمية املنا م أ أن ع ما م ل ركز ومسلمة، مسلم ل رع

بھ علق وما م الكر القرآن و ية ه،، الص وتفس قراءتھ قة وطر امھ أح يعاب واس مھ حث لف
املعلم ع م حق من وجعلھ ية الص ن ب العدل مية أ ع والقا نو ابن من نل

نو ابن من ل د ش وس م بي الرفق وجوب عض، ع م عض يفضل وال نالتعليم
دو والقا نو ابن من ل و ة، النبو السنة من بأحاديث ذلك ع روالقا ن

م وتدرج التعليم ات أيالعقو التعليم إلزام ع والقا نو ابن من ل أكد ا، نراحل
يرتاح أن يجب ال العطل أيام والقا نو ابن من ل حدد لألطفال، التعليم ة نإجبا ر

ن املسلم أعياد ب س و ت ال العطل و الص ا من، نف تبدأ ال سبوعية والعطلة
معة، ا يوم وتضم س م ا يوم يحسنمساء أن شرط ع أجر للمعلم ما م ل فرض

جر ذا ل وضوابط ط شر ما م ل ضع و س والتد و  .ر

املفتاحية لمات داب،القا :ال ، نو ابن ةن، بو ال   .التطبيقات
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the most prominent literature related to the 
teacher and the learner mentioned in the writings of Ibn Sahnoun and Al-
Qabesi in order to reach the educational implications in the school field that 
related to the teacher and the learner from the religious, moral and social 
aspects. The results of the study reveled the importance of learning Holy 
Qur’an and its guidance in socializing young people on the correct religious 
foundations. Education is not limited to boys, but it includes girls, as Islam 
and its rulings and legislation are imposed on all Muslim, males, and 
females.  Both Ibn Sahnoun and Al-Qabesi focused on that the most 
important educational curricula that boys should study is the Noble Qur’an 
and what is attached. Both Ibn Sahnoun and Al-Qabesi confirmed the 
importance of justice among boys and made it their right to the teacher in 
education. They stressed the necessity of kindness between them, and both 
Ibn Sahnoun and Al-Qabisi proved that with hadiths from the Sunnah of the 
Prophet. Both Ibn Sahnoun and Al-Qabisi emphasized the punishment in 
education, i.e. compulsory education for children. Both Ibn Sahnoun and Al-
Qabesi specified the holidays in which the boy should rest, which are the 
holidays, Muslim holidays, and the weekly holiday that starts from the 
evening of Thursday and includes Friday. Both of them specified a wage for 
the teacher on the condition that s/he teaches well, and each of them set 
conditions and controls for this wage. 
Keywords: Al-Qabesi, Ibn Sahnoun, Literature, Educational Applications. 
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  :املقدمة

ب مــد عليــھن،العــاملرا ــ وأث ن الــشاكر حمــد أحمــد الــدين، يــوم مالــك الــرحيم الــرحمن
ن ـــــــائف ا ن الـــــــسائل ن،ثنــــــاء نالــــــوجل ولـــــــ إلـــــــھ لـــــــھ ك شــــــر ال وحـــــــده هللا إال إلـــــــھ ال أن د وأشـــــــ

ن، خــــــر عبــــــدهو محمـــــــدا أن د ســـــــولھ،ًوأشــــــ حمـــــــةرو ن،راملبعــــــوث لـــــــقللعــــــامل ا ــــــ ع ـــــــة و
نأجم و،ع آلھ وع عليھ هللا نص واس م أثر واقتفى م ن ع سار ومن ن، أجمع ابھ أ

يوم إ م عدالدين،سن   :أما

أن قبـــــل شء الـــــ ـــــي ير الـــــذي صـــــيل امليـــــدان تـــــزال وال انـــــت ســـــة املد ـــــم،رفـــــإن بيـــــةعلم فال
الفــر يــة تر ــ ســرة عــن ميــة أ تقــل ال ســة واملد التعلــيم ــ ع الالئــقرمقدمــة عــداد وإعــداده د

ومجتمعــھالــذي لــھ وأ لنفــسھ ونافعــا دينــھ بأخالقيــات مــا مل واعيــا مــسلما فــردا ًيجعلــھ ً ً ً وعاملــھ،ً
املبـــــــادئ ـــــــ ع ــــــا أجيال ـــــــى تر أن دو املجـــــــاالت شــــــ ـــــــ والتفـــــــو بــــــالعلم دولـــــــة أي ض تـــــــ نولــــــن ق

حاجـة وال ما لبعـض ومتممـان مكمـالن والعلم خالق ألن خالق؛ غيـابو و خـر دو ما نألحـد
النفعأحد من أك فالضر   .رما

فـــالعلم والـــشعوب، مـــم ـــضة وعناصـــر املجتمعـــات ـــائز ر ـــم أ مـــن معـــا خـــالق و العلـــم ًعـــد ّ

املجتمعـات، وتقـو الفـرد، تحـصن خـالق و م، حيـا أمو م ل ل س و واملجتمعات، فراد ييب ر ّ

خــ و العلــم ن بــ فالعالقــة ــا، لــھوتحم علــم فــال امليــة، ت عالقــة والالق أخــالق، بــدو طيــب ٍأثــر ن ٌ ٌ

خـــالق و والقـــيم، لألخـــالق املبـــصرة ن العـــ فـــالعلم رشـــد، و يبـــصر علـــم ـــ غ مـــن يحة ـــ ّأخـــالق
ٍ

ٌ ٌ

للعلم والراعية افظة ا الوعاء   .والقيم

عا يحذ{: قال وقائما ساجدا الليل آناء قانت و أمن
َ َ َّ َْ َ ًَ َِّ ِ

ً
ِ

َ َ
ِ
ْ َ َ ٌ ُ ْ َ

حم رجو و خرة َر ْ َرُ ْ َ َ َ َ ِ
ْ ـستوُ ـل قـل ھ ِية

َ ْ َ ْ ْ ََ ُ
ِ
ّ
رِ

َ

لباب أولو يتذكر إنما علمو ال والذين علمو ِالذين
َ ْ َُ ْ َ َّ َُّ ُ َّ َ َ ََ ْ َّْ

ِ
َ نَ ُن َُ َ ََ َ َ َ

ِ ة [}ِ                        ].                                                                                9: يةالزمر،رسو

وتوقفلقد العلم طلب ع م الكر القرآن ترفـعالعلماء،حثنا عديـدة آيـات ـ ذلـك د و روقـد
وتبجل العلم شأن الديالعلماء،من العلم ع العلم يقتصر العلومفقط،ولم ألوان ش بل

ف، مــــــعرواملعــــــا التــــــأدب دو العلــــــم ــــــ ع مقتــــــصرا القــــــرآن يكــــــن نولــــــم دعــــــائممــــــاء،العلً ــــــ ربــــــل
ــاخالقيـات ـ التح املـتعلم ـ ع يجـب ـ ال داب و العلـم طلـب ـق طر لنـا ترسـم ـ ال مـة الكر
طلــب املراتــبالعلــم،عنـد أســ حــر و جات الــد ــ أع يحقــق يح الـ ــاج بامل م ــ يل س دا ــل زو ر ر
  .والسمات

ـة بو ال والعلـوم ـار ف و اء اسـة د فـإن أخـر ة او رومن ر عـصىز أي ـ ن واملـر العلمـاء رعنـد
العــــــصو تلــــــك ــــــ الــــــسائدة ــــــة بو ال الفلــــــسفة تكــــــشف العــــــصو رمــــــن املــــــشكالت، ر تكــــــشف كمــــــا

العـــصو تلـــك ـــ الـــسائدة العلميـــة والتقاليـــد ر ـــ، روالظـــوا إ بيـــة ال ـــ جعـــوا ن املـــسلم ن رواملـــر
الــص عليــھ ســـولھ وســنة عــا هللا كتــاب مـــا الــذين ن ساســ ن راملــصد ار نار واســـ والــسالم والة

د و ــارربمــا وأف ى ر مـــن الــصا الـــسلف ـــذا، ؤعــن ــستخرجوا أن ن البـــاحث ــ ع ـــ ب في لــذلك
ســالمية بيــة ال كتــب بطــو ــ املكنــو بــو ال نالعلـم ن التعلــيم، ي واقــع ــ ع بــصياغتھ يقومــوا ثــم

املعاصرة بية ،(وال    ).7. ص، 2013النما
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اسة الد لة   :رمش

مش منلةتتج العلماء انة م سإيضاح والد بالبحث م ترا إ تجاه ومحاولة، رخالل
مـن ـان ف يـاء، ن ثـة و ـم العلمـاء ـان فـإذا ـا؛ م ـة بو ال السـيما املجاالت ش منھ رفادة
الـــــذين عــــالم ــــؤالء ومــــن ـــــم، علم النــــاس تفــــع لي م، فــــضل يـــــان و ــــم، علم ــــشر علينــــا ــــم حق

العاملـــاانتفعـــت م، وعطـــا ـــم علم ـــمـــة والقا نو ـــ ابـــن ة، نن؛ ـــ كث كتابـــات مـــا ل واللـــذين
نـــة واملر صـــالة ن بـــ يجمـــع خـــاص بـــنمط ت ـــ مـــا، وتم أل ؛ بـــو ال باملجـــال وثيقـــة بأواصـــر يوتمتـــد

مـا كتابا ـ جليـة ـرت ظ عليميـة ـة و تر ات ـ وخ حياتية ب تجا سبا اك ما بنفس التعليم سا رما ر
ت ـــ العلـــمال طـــالب آداب ـــ إ ـــا ف نطرقـــا املعلمـــ وكـــذلك ــــم لــــھ، وأخالق يتطـــر ســـوف مـــا ـــذا قو

ـــــ ــــة و تر ـــــا تطبيق وكيفيــــة واملـــــتعلم بــــاملعلم املتعلقـــــة داب إليــــضاح البحـــــث ــــذا ـــــ الباحــــث
سة   .راملد

اسة الد   : رأسئلة

التـــا س الـــرئ الـــسؤال ـــ ع جابـــة اســـة الد املتعلقـــة: رحاولـــت داب ـــ واملـــتعلممـــا بـــاملعلم
دت و عـنروال وتفـرع سـة؟ املد ميـدان ـ ـة بو ال ـا وتطبيقا والقا نو ابن ركتابات ن

التالية الفرعية سئلة السؤال   :ذا

؟ -1 والقا نو ابن كتابات دت و وال واملتعلم باملعلم املتعلقة داب نما   ر

ب -2 املتعلقة ة بو ال التطبيقات املدما ميدان واملتعلم   رسة؟املعلم

واملــــتعلم -3 املعلــــم آداب اســـة د ضــــوء ـــ ا تقــــديم يمكــــن ـــ ال حــــات واملق التوصـــيات ــــم أ رمـــا
؟ والقا نو ابن كتابات من بطة  ناملست

اسة الد داف   :رأ

نو .1 ـــــ ابـــــن كتابـــــات ـــــ ذكـــــرت ـــــ ال واملـــــتعلم بـــــاملعلم املتعلقـــــة داب أبـــــر ـــــ ع نالوقـــــوف ز
  .والقا

بو .2 ال التطبيقات إ النـواالتوصل مـن واملـتعلم بـاملعلم تتعلـق ـ وال سـة املد ميـدان ـ رة
جتماعية و لقية وا ية   .الدي

اسة الد مية   : رأ

خالل من اسة الد ذه مية أ   :رتت

بيــــــة .1 ال خ تــــــا مـــــن جــــــزء عـــــد الــــــذي ن املـــــسلم علمــــــاء مـــــن ن علمــــــ اســـــة بد البحــــــث تمـــــام را ر
  . سالمية

ابـــنالقبيـــان .2 لكتابـــات ـــة بو ال دابيمـــة ـــ صـــنف مـــا ـــم أ مـــن ـــا وأ ، ـــ والقا نو نـــ
ا   .وجمع

للعلم .3 والطالب واملتعلم املعلم عليھ و ي أن يجب ما   .نبيان
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بية .4 ال مجال ن املسلم العلماء ود ج  .والتعليمإبراز

بو .5 ال الفكر اث ال اسة لد املاسة اجة يا ي الرسالمي،ر ارلصياغة ف و   الؤى

العمل .6 التحدياتتأط ظل سالمي بو  .املعاصرةيال

بية .7 ال مجال سالمي بو ال السبق ذهوالتعليم،يإبرار الفعلية مة   واملسا

ة .8 بو ال التحديات ظل خصوصا  .املعاصرةالعملية

بم .9 تقوم ال ار ف و ى الر من د بمز بو ال املجال ؤإثراء واملتعلمي املعلم من ل ساعدة
أفضل وتحقيق التعليمية ة بو ال بالعملية   .النتائجالس

اسة الد ات   :رمصط

املعلم -1 ا: واملتعلمآداب ونقصدمفرد سـبـذلك،أدب النـاس؛ مـن ديـب بـھ يتـأدب الـذي
املقابح عن م ا و املحامد، إ الناس يؤدب ألنھ منظو(ًأدبا   ).206 .ص، 1414، رابن

ـــــي - جرا ــــف ــــــــــ: التعر إ م تـــــدعو فـــــضائل مـــــن واملـــــتعلم املعلـــــم بـــــھ ـــــ يتح أن ـــــ ب ي مـــــا
وجميل خالق اداب،محاسن قبيح عن م ا ا، وت ج خا أو ة بو ال ئة الب   . رداخل

اسة الد  :رحدود

وا -1 نو ابن ا د أو ال واملتعلم املعلم آداب واستقراء بع ت ع الباحث نيقتصر  لقار

خالل -2 من موذلك   .اكتابا

مــن  -3 وذلـك ــ والقا نو ـ ابــن عنـد واملــتعلم املعلـم داب ــة بو ال التطبيقـات تاج ناسـت
ما كتابا   .خالل

اسة الد   : رمن

اســة الد لطبيعــة مــا ملالئم وذلــك باطي ســت و الوصـفي املــن ــ ع ا اســ د ــ الباحثــة راعتمـدت ر
بو ال ار ف باط وذلكواست والقا نو ابن عند مانة كتابا خالل   .من

السابقة اسات   :رالد

أحمــد .1 اســة ــ"عنــوان) 2009(رد القا ــسن ا ــي وأ نو ــ ابــن عنــد ــة بو ال ــة –نالنظر
نــة مقا اســة رد الواعيــة": ر لإلســتفادة والتحليــل نــة املقا معــاي وضــع ــ إ اســة الد ــذه رــدفت ر

ن بــــ كة املـــــش ر الظـــــوا خــــتولتقــــ و لتقـــــاء وحقـــــائق ـــــالـــــشعوب إ مـــــو لرجـــــوع رالف
القــــدم ــــ انــــت ــــ ال القــــصو نــــوا تجنــــب ثــــم ومــــن ب الــــد مواصــــلة أيــــضا ا رنــــصا ر وقــــد، ً

ــة بو ال املــشكالت تحليــل ــ ع ا وقــد العامليــة ات ــ التغ لتوضــيح الوصــفي املــن ، راســتخدم
بمرحلـة ــا م أ ونتـائج ثمــرات لعـدة اســة الد توصـلت وأروقـد املعلـم انــة م وعظـم نــھالطفولــة

التامة لية املسؤ شعر اس إذا ب محل قـائم، ويحل بـو ال املـن ـو ي بـان املجتمـع ينجـاح ن
السمحة سالمية التعاليم  .ع
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ي .2 يـــا ال اســة ن"عنــوان) 2013(رد امللعلمـــ آداب كتـــاب مــن بطة املـــست ــة بو ال التطبيقـــات
نو ــ الد": نالبــن ــذه ــدفت الرو التطبيقــات باط اســت ــ إ ناســة املعلمــ كتــاب مــن ــة بو
نو ـــ ـــة، نالبــن و تر مبـــادئ اســـتخراج ــدف باطي ســـت املـــن اســـة الد اســتخدمت روقـــد

ة ــــ الوا باألدلــــة مولــــده، مدعمــــة ــــ ع واشــــتمل نو ــــ ابــــن ة ســــ اســــة الد تناولــــت نوقــــد ر
فاتــھ و تــھ ي العمل، وو ــان أر ــ نو ــ ابــن اء آ تناولــت نثــم التعليميــةر ، "مواملعلــ، املــتعلم"يــة

ف واملعا العلوم أقسام منـھ، رثم و التعلـيم ـان م والعقـاب، زثم فـالثواب متحانـات وقـد، ثـم
ا جا ود ة العقو أنواع التعليم، رفصل دفة املس الفئات ة، ثم جا تنظيم ا، رثم ـ ًوأخ

مــ بطة املــست ــة بو ال ــداف و املبــادئ اســة الد ــت ــةربي بو ال الطــر وكــذلك ائــھ آ قن ــر ال
ا   .ذكر

اسـة .3 نـةرد وا وا بـو الفكـر مالمـح مـن"عنـوان) 2014(زوصـوص ـ مـام عنـد يال : القا
اســـة عنـــد": نقديـــة تحليليـــة رد بـــو ال الفكـــر مالمـــح يـــان و إبـــراز ـــ إ اســـة الد ـــذه يـــدفت ر

ـا م أ نتـائج لعـدة توصـلت وقـد ـ د مـا أن :القا ن ألحـوال املفــصلة الرسـالة ــ رو املتعلمــ
ـ ن اموأح ن املعلمـ ، واملتعلمـ ـ ـت للقا ن أن تث ـ املـسلم ا بيـة وابتكـر اء ال ًآ  لـم جديـدة ر

ا م، عن يأخذو مباشرة بل غ ا م من استمدو الفكـرو، صـيل سـالمي فكـر منطقـات أن
ســـالمي الــدين مــن عـــة نا منطقــات ـــ القا عنــد بــو ــ، يال القا ـــاءوأن الفق مــن ـــ عت

الـــــذي والتعلــــيموائــــل بيـــــة ال عمليــــة جوانـــــب ــــ دي بمنظـــــو تنــــاولوا ســـــالة، رن أحـــــوال"روأن
ن واملتعلمــ ن املعلمــ ــام وأح ن ض" املتعلمــ ــ ع ــان مــا ــ و أساســية، ناحيــة ــ ع اقتــصرت
تھ مـس عيـق و والتعلـيم العلـم ن حـة، وشؤ مطر انـت ـ القا ـا تناول ـ ال القـضايا ـووأن

ـــ ا برأســـ تطـــل فبـــدأت ــــا،عـــصره فعا ـــ القا أيـــام ـــ تزايـــدت ثـــم ، نو ـــ ابـــن ـــد نع
حلـوال ــا ل وقـدم

ً مـن، َّ انتفــع ــ نو(فالقا ـ ناحيــة) نابــن مــن املوضـوع ــشابھ وأن، بحكــم
ســـــالم، ـــــ والتعلـــــيم بيـــــة ال أمـــــو تنـــــاولوا الـــــذين ـــــاء الفق دائـــــرة عـــــن يخـــــرج لـــــم ـــــ رالقا

أس ع ضعوا رو بو التمسك والتعلم العلم داف النفوسأ يمان وتأكيد  .الدين،

اسـات الد ـذه فمعظم مباشر ل ش بحثنا موضوع ع تركز لم السابقة اسات الد أن ن ب ري ر
ولكــن واملــتعلم للمعلــم داب عــض ــا ف دت وأو عــام ل ــش ن ــاتب لل بــو ال الفكــر ــ ع رركــزت ي

ا، باختصار الد ذه عض أن تركما ا فبعـض آخـر عـن اتـب اخـتص بـوسات ال الفكـر عـن يلـم
للقا بو ال الفكر عن لم ت خر والبعض نو يالبن انب، ن با اختصت اسات د ناك رو

مباشــــر ل ــــش واملــــتعلم املعلــــم آداب ــــ ع تركــــز ولــــم فقــــط بــــو ال للفكــــر ــــ، يالتطبيقــــي عت لــــذا
ــ ع وتركــز لم تــت اســة د أو اليــة ا اســة رالد ابــلر عنــد واملعلــم املــتعلم ــآداب والقا نو ــ نن

سة املد ميدان ة بو ال ا تطبيقا عن أيضا لم روتت ً. 
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و نو: لاملبحث ابن عند واملتعلم املعلم   نآداب

و ن: لاملطلب املعلم آداب كتاب   :قيمة

آ موضـــوع ــ ع الـــضوء ألقـــت وثيقــة أقـــدم ـــ عت ونــھ ـــ إ الكتـــاب ــذا قيمـــة املعلـــمترجــع داب
مو ت وعا الثالـثواملتعلم القـر ـ بية ال ـرة،نضوع ةلل ـ وا ة صـو عطينـا الوثيقـة ـذه رف

تلك والدي الثقا و ا ة،عن والفنـوالف قيـة إفر ـ املتبعـة التعلـيم قـة طر لنـا ن تبـ نكما
تلقن املعللناشئة،ال ن ب و ت أن يجب ال العالقة بيان إ ـنإضافة ال داب و واملـتعلم لم

مايجب م ل ا يتح و(أن   ).404. ص، 2010، ا

نو ــــ ابــــن ــــار بأف ا تــــأثر قــــد ن املــــسلم ن املــــر مــــن ــــ الكث أن ــــ الكتــــاب ميــــة أ ــــر تظ نكمــــا و
مثــــل ــــا ي وت ــــا ج تر ــــ ع كتابــــھ: ووعملــــوا ــــ ــــ القا ــــسن ا ــــي آداب"أ ــــ املفــــصلة الرســــالة

واملت ن ناملعلمـــ الرســــإنحيــــث، "علمــــ ــــذه ــــأبــــواب املفــــردة بــــواب ا نفــــس ــــ ــــو ت ــــاد ت نالة
عـض ـ بلفظـھ ـو ي اد ي ن املعلم آداب عن نقلھ ما أن نجد كما نو ابن نكتاب املواضـع،ن

مواضــع ــ ــس ــاختالف ،و إخــاللىأخــر دو ة العبــا ــ ــ غي أو فقيــھ أي عــن الــسند نكحــذف ر ر
ي(باملع   ).57. ص، 1955، وا

الكتــاب ــذا عـد ــةو بو ال املؤلفــات ــم أ عمليــة، مــن بــھ ليــنظم نو ــ ابــن وضــعھ ا نودســتو ًر
حــصيلة مــن بــالرغم بيــة ال إليــھ وصــلت بمــا تقــار ال ــذه قتــھ وطر أداء قــة وطر كمــن نالــتعلم

يـــة والغر الـــشرقية ب ـــا، رالتجـــا أثر مـــع الـــت ما ـــ ال ديثـــة ا بيـــة ال عليـــھ قامـــت مـــا ـــزو زالبـــار
بــ تــصارع النــاس جــودحيــاة و فــضل ــ إ لتــصل ــا ا نظر عليــھ، ن انــت بمــا ــا ن مقا تــتم رإنمــا

ن ـــر ال ي والثــا و ــا قرن وليـــدة انــت ــ ال بيـــة ال تلــك ســالمية بيــة الثالـــث، لال القــر نثــم
والسنة الكتاب صيلة بية ال ع بمنا التصق ي(الذي يا   ).  229 .ص ،2013، ال

ن ــــ ابــــن كتــــاب ـــ عت للعمــــلو مفتاحــــا ًو ،ن بــــو جوانــــبيال جميــــع فيــــھ نو ــــ ابــــن نوحــــدد
ميـة ـذه تأخـذ بحق سالتھ يجعل مما يضاح من حقھ جانب ل وأعطى ة بو ال رالعملية
يل الـــــس ـــــا واعتبا بيـــــة ال عمليـــــة ن املـــــسلم تمـــــام ا ن بـــــ لي يف والتـــــص والبحـــــث اســـــة الد رمـــــن ر

أفــرادهالوحيــد ــ بر املجتمــع ــ علر ــم،و ــذهلم ــ تتــ ــ ال التعليميــة العمليــة عناصــر ومــن
، املــتعلم، املعلـم،(الرسـالة ماملـن التقــو الــتعلم) أسـاليب مـن و ــان م تحديـد مـن ــا يتعلـق زومـا

دافھ وأ ومبادئھ التعليم ي(وأساليب يا   ).230. ص ،2013، ال

ي الثا آدا: املطلب إطار ابنمالح عند واملتعلم املعلم   :نونب

ن بـ عقـد أشـبھ نو ابن عند التعليمية تمثـلمتعاقـدين،نالعملية الـسابقة ـام ح حيـث
ـــذا ل عةالعقـــد،ًبنـــودا شـــر ـــو ف معـــر ـــو كمـــا العقـــداملتعاقـــدين،ووالعقـــد ـــان أر فـــإن التـــا و

عـــدة أو ن طـــرف ـــشمل أن متفرقـــةأطـــراف،يجــب نـــودا ي، ًو مـــا ــا يتعلـــم مـــا ـــا وم بـــاملعلم قتعلـــق
اب الد ذلك، راملن من ء ي مـن: فيما نـوع فيـھ ـظ ي ن املعلمـ آداب كتـاب ع املطلع إن

لتنظـــــيم عامــــا ا إطـــــا وضــــعت الرســـــالة أن القــــو ـــــ ع يحمــــل ـــــذا و ــــة بو ال للعمليـــــة ًالتخطــــيط ًر ل
ـذه تتـ طـار؟ ـذا مالمـح ـ فيمـا نو ـ ابـن عـصر ـ التاليـةنالتعليم النقـاط ـ املالمـح

يال( ص، 2013، يا   ):232 -230. ص
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املـتعلم أوال
ً

ــ:  و كـذلك ـ املا ــ و اضـر ا الوقـت ـ التعليميــة العمليـة محـو ــو املـتعلم ـ رعت
تقـــوم أجلـــھ مـــن الـــذي ســـاس ـــو املـــتعلم بجعــل كـــذلك ينـــادي فيـــھ ذكـــر مـــا جميـــع الكتـــاب ــذا

التعليم   .عملية

املتعلم     :قحقو

ـــ .1 الطـــالب ســـالمة مـــن منـــازالتأكـــد ـــ إ م الطالـــبحوائجـــھ،لوصـــول حـــضو عـــدم حـــال رـــ
وســالمتھ الطالــب تحــصيل أجــل مــن ــل مــع تــصال ــ ع حرصــا بــذلك لــھ أ املعلــم ــ ًيخ

نو ابن نبقو يجيئوا: ل لم م أ م أولياء خ  .و

ـــ .2 يان الـــص املعلـــم م يرســـل وال س للـــد التـــام محوائجـــھ،رالتفـــرغ عـــض لينـــادي م يرســـل وال
نوعض، ـ ابـن نيقـو عـض: ل طلـب ـ عـض يان الـص يرسـل م... ال آبـاؤ لـھ يـأذن أن إال

يان الص أولياء بةذلك،أو قر يان الص ا سك ال املواضع و ت  .نأو

  :املعلم: ًثانيا

التعليميــة العمليـة نجـاح ــ مـة امل العناصـر مــن املعلـم أن نو ـ ابـن ك نأد نظــرهر ـ فـاملعلم
خالل ب،بمثابة من ا مناقش يمكن وال ة بو ال العملية ه دو مية أ ز ت ال ام امل رومن

التالية للنقاط   :التعرض

 املعلم   : سلوك

يان الص مع ه استمرا املعلم ة خطو رتكمن تمتـدطيلـةر قـد ـ ال التعلـيم ن،مرحلـة ممـاسـن
ومواقـــف عـــادات التالميـــذ للمعلـــميكــسب تقليـــدا إمــا الـــسلوك يـــأمرًمـــن ســـات ملما يجـــة ن ـــا،رأو

الـصفات مـن بمجموعـة يتح أن للمعلم ب ي االفاضـلة،لذلك سـ يما ـ ال مـة الكر خـالق رو
ؤالء ل قدوة و ف تالميذه وأمام اصة ا ـالتالميذ،حياتھ ال الـسمات أو الـصفات جملـة ومـن

وا املعلم ا يتح أن ب ماي نو ابن من من ينملستقاة   :يأ

ء -1 ل قبل عا  .خالص

ال -2 طــو وقتــا معــھ يقــضو يان الــص ألن فعلــھ قولــھ يطــابق بــأن وذلــك ــاألب املعلــم ـو ي أن
ً ً ن ن

السنو أو اليومي املستو يع  .ى

معاملــة -3 ومعاملتــھ م علـ يحــرص أن فعليـھ عنقــھ ـ أمانــة يان الـص ألن لية باملــسؤ والـشعو ر
الــصفة ـــذه وتتمثـــل ألبنائــھ إنـــھب حيـــث ـــة والعقو التأديــب ـــ وكـــذلك العلــوم علـــيم ـــ

ة العقو عن الناتج الضر من للطالب يقع عما رمسئو  .ل

قـة -4 وطر س التـد عرف قد و ي أن قبل الكتاب معلما نفسھ ينصب أن للمعلم يحق رال ن ً

ذلك الناسالعصر،السائدة ن ب ر  .واش

وال -5 لــــــم والعطــــــا لفــــــةرفــــــق و أ: ف عنــــــدفــــــاملعلم ــــــ تمــــــامب،ج ابنــــــھ يــــــو أب ــــــل و
لفــةواملحبــة،والرعايــة و املحبــة ــسوده ســرة ــو ممــاثال جــوا ــ ي أن املعلــم ــ ع لــذلك

ً ً

 .والعطف
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العلمي -   : ىاملستو

مجم عــــن ف واملعــــا املعلومــــات مــــن ومناســــبا افيــــا ا قــــد املعلــــم لــــدى ــــو ي أن بــــد رال ًر ً ً مــــنن وعــــة
للقي تخولھ ال االعلوم وم س التد عملية   :رام

تيلالقرآن،حفظ .1 وال الوقف ام أح  .ومعرفة

الـــصالةبالفقـــھ،العلـــم .2 يان الـــص علـــيم مـــن ـــا،ليـــتمكن ام ةوأح ـــا ا،روالط ط نووشـــر وســـ
وسلم عليھ هللا ص  .الن

ابــــــالنحو،املعرفــــــة .3 بقواعــــــد الكتابــــــة أصــــــو يان الــــــص الــــــسليمــــــة،النحوللــــــيعلم كيــــــب وال
ملة  .ل

ــــط،تقـــانإ .4 يانا الــــص علــــم أن عليـــھ س،إذ ذاخــــط، رالـــد املعلــــم ــــو ي أن البـــدي نومــــن
حسن  .خط

شــــعار .5 يان الـــــص تحفــــيظ لــــھ ليتــــاح اث ــــ ال ــــ ع ميلــــة،طــــالع ما ـــــا م ــــ ع تــــدعو ــــ رال
دبيـــة والنـــصوص ميـــدة ا م ـــا بامل ـــ والتح عـــة،رخـــالق ـــالرا عال م فـــنعيـــ إتقـــان ـــ

طابة  .ا

بثقافـةأ .6 العـام إملامـھ ـ يتمثـل نو ـ ابـن مـن وفـق للمعلـم ـ العل املستو نن مجتمعـة،ى
العصر ذلك املجتمع ا يحتاج ال ف واملعا العلوم السابقة  .روالعلوم

املعلم - تتوفر أن الواجب ط  :والشر

طا شــــــر نو ــــــ ابــــــن يــــــضع لــــــم
ً

و ة،ن ــــــ مــــــنوا ــــــم تف ــــــكالمــــــھ،ســــــياقولكــــــن ال ط وفالــــــشر
ــ بيــةاس ال ط شــر مــن ب ــ تق نو ــ ابــن ــاج م مــن وشفت ديثــة،ن ــا . ص، 2009، أحمــد(و
62:(  

وأســـلوب .1 ـــا تفك قـــة وطر ا وحـــدي ـــا و ت ـــ جذابـــة ـــصية للمعلـــم ـــو ت ـــا،نأن معامل
ا إل تياح يجة ن ا مع ام و ا عل باإلقبال طفال رغر  .ي

ي .2 قاأن العقنو التكيف ع ا ي،وًرد طفـالالوجدا مـستو ـ إ ي أن استطاعتھ ىو ل
م مع سط ن و م عامل م تف و م مع ش ليع م بي يقوم  .الذين

ن .3 الل سرف وال للقسوة يميل ال للطفولة محبا عطوفا القلب طيب و ي ًأن ً  .ن

وا .4 لقية ا ملبادئھ مخلصا سالتھ أمينا و ي ًأن ر
ً والعلميةن حية  .ولر

قــ .5 لــھ ــو ي ـــانأن يــؤثر أن ــستطيع ســامية واجتماعيــة فلــسفية ومبـــادئ وخلقيــة حيــة ر ويم
التالميذ  .ع

اجباتھ - و املعلم  : وآداب

ي ما املعلم واجبات من أن نو ابن و(نذكر ص، 2010، ا  ):410-409. ص
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عـــن .1 البــديل ألنـــھ ن بـــاملتعلم والرحمـــة يب،الــشفقة ـــذا عليــو مـــاوجـــب ـــل ـــ م سياســـ ھ
مفيــھ م،صــالح ــ فوخ بمعــر ــم ل أمــره فلــيكن م أمــر إذا يــھ، وحيــث فلــيكن م ــا وإذا

ف منھ. وبمعر أخذو و م معلم إ يطمئنو طفال تجعل ال السياسة ذه نو  .ن

م .2 بي فـإ: العدل النـا املعلم ط شر من وشرطا ا ضر يان الص ن ب العدل ان وملا و
ً ابـنرً ن

ن املــر مــن ه ــ وغ نو ياننــ الــص ن بــ املعلمــو عــدل أن ة ضــر ــ ع يؤكــدو ن ناملــسلم ورن
ــا ل ــ ال جـرة أو ــدايا ال مـن يان الــص مــن الـبعض لــھ يقدمـھ بمــا املعلــم يتـأثر ال ــ ح وذلـك
ألن م ـ غ مـن ـ أك خاصـة معاملة م ومعامل م جان إ الوقوف إ مدعاة و فت ا ناعتبا ر

والالتم قد ا إ مدعاة م بي مي عض نحو سد وا ية بـھ. كرا ي ذا نو ابن ان نف
ومثــابرة اسـتعدادات مـن يبذلونــھ مـا أسـاس ــ ع ـو ي ن املتعلمـ ن بــ ـ التمي أن ـ إ ن ناملعلمـ

م غنــا عــن النظــر بقطــع ــدي ا العمــل ــ م،ع الــذيوفقــر ــ القا ــسن ا أبــو أكــد وقــد
ع نو ـ ابـن عـن بقولـھنأخـذ يان الــص ن بـ العـدل ــو" ـ م بيـ عـدل أن عليـھ ـم حق مـن

يكرمـــــھ م عـــــض ــــان وإن عـــــل ا ــــ تفاضـــــلوا وإن عــــض ـــــ ع م عــــض يفـــــضل وال التعلــــيم
نفاق و دايا  .بال

مــع .3 التحــدث أو الكتابــة أو بــالقراءة ســواء يان الــص عــن ــشغل ي أن للمعلــم يحـل ،ال ــ إالالغ
ضــ ع ال وقـت ــ ـو ي ـونأن و يتحــدث أن بـأس فــال فيـھ مــم تفقــد و م إلـ ينظــر . ذلـك

عـض ـ إ م عـض طفـال علـيم ـل يو أن نو ـ ابـن أي حـسب للمعلـم يجو ال ان نإذا ر ز
عـن يـصرفھ مـا ـل ب ـشغل أن يمكن ال ذلك ع قياسا متـھ،ًفإنھ نوم ـ ابـن ـب ذ نبـل

ـــذا مـــن ـــ أك ـــ ـــ، إ ي أن للمعلـــم يمكـــن ال بأنـــھ ـــفقـــال ع بالـــصالة ـــ ح يان الـــص عـــن شغل
عملھ يدع أن لھ ي ال م عند أج ألنھ منھ لھ بد ال فيما إال نائز  .ا

ـــ .4 ع م ـــافئ وم بحفظـــھ لفـــوا مـــا ار باســـتظ وذلـــك طفـــال محـــصو الذلـــك،لمراقبـــة كمـــا
إ ـا وكتاب ـا وإعرا ـا وإتقا ـا حفظ عـد إال أخـر ـ إ ة سو من م ينطلق أن لھ ىيمكن إذار ال

بذلك باء لھ  .سمح

املخـصصحس .5 الوقت استغالل س،ن وقتـارللـد فيجعـل محكمـا لـھ عـھ تو ـو ي بـأن ًوذلـك ً ز ن
املـــواد ـــو ت ـــذلك و ذلـــك شـــابھ ومـــا ـــط وا ـــاء وال ل والـــش إلعرابـــھ وأخـــر القـــرآن نلتعلـــيم

محكما عا تو عة ًمو ً ز  .ز

يان - الص م لز من املعلم ع يجب   :وما

ــ نو ــ ابــن ننعــرض املعلمــ آداب الرســالكتــاب ـــ أنإ يجـــب ومــا املعلــم ــدة ع املنوطــة ة
يان الــص بيــد خــذ ــ ع ة ومقــد يــة تر وحــسن أدب مــن عليــھ ــو ري ســماه، ن بابــا لــذلك عقــد ًوقــد

يان" الــــص م لــــز مــــن املعلــــم ــــ ع يجــــب ــــ، "ومــــا بيــــة ال جــــال مــــن ه ــــ كغ نو ــــ ابــــن أن رذلــــك ن
بمثاب التعليم نة م عت يسالم واملتعلم املعلم ن ب العقد جـرة ـستحق ـ ح بـھ الوفاء ، جب

مــــا و ن صــــفت ــــم أ فيــــھ تــــوفرت إذا إال ســــالتھ ــــ موفقــــا ــــو ي أن للعلــــم يمكــــن روال
ً ســــتقامة: ن

الـــسلوك ام، وحـــسن ـــ اح محـــل ـــو ي مـــا و بواجباتـــھ القيـــام ـــ املعلـــم نجـــاح يتوقـــف مـــا عل نإذ
وليــــــاء و يان الـــــص قبـــــل مـــــن الــــــسياسةوتقـــــدير ـــــذه أن باعتبـــــار طفــــــالًمعـــــا تجعـــــل ـــــ ال ـــــ
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ــــسنة ا القـــدوة منــــھ أخــــذو و ـــم معلم ــــ إ نيطمئنـــو ـــو(ن يجــــب، )409. ص، 2010، ا وممــــا
ي ما يان الص م لز من املعلم ص، 2015، أحمد(وع   ): 125-122. ص

يقوم .1 و و يان الص عن شغل ي إن للمعلم يحل م،ال مبتعليم تالل ـ ال تخلـلوقـات
بأعملھ، مفال عل وعينھ م يتفقد و و يتحدث أن من  .س

يتفـــــرغ .2 أن املعلـــــم ـــــ ع حـــــاالتلطالبــــھ،يجــــب ـــــ إال ة نـــــا ا ــــ ع للـــــصالة عملـــــھ ك ـــــ ي زوال
ة، للسورالضر عملھ ك ي أن لھ يجو نائز،زوال املرا عيادة  .أو

لتعلـــيم .3 وقتــا لطالبــھ املعلــم يخــصص أن ــ ب إعــراالكتــاب،ًي ــم علم أن ــ ب القـــرآنو ب
ل ـــــاء،والــــش ـــــطوال ـــــسن،وا ـــــسنة،والقـــــراءةا تيـــــل، والتوقيـــــف، ا علـــــيموال أمـــــا

ساب، ية، والشعر، ا ذلكوالعر عليھ ط اش إذا إال عليھ واجبا س ل ا فتعليم  .ًوالنحو

أو .4 أســھ ــ ع الــص يــضرب أن للمعلــم يجــو رال ــھ،ز أوج لــھ يجــو طعامـــزوال مــن يمنــع ھن
أ إذا طلبھروشرابھ  .سل

ية .5 الص عليم ل يو أن للمعلم يجو بنفسھلبعض،زال ذلك يتو أن يجب  .بل

عــن .6 ــشغل ي أن للمعلــم يجـو يان،زال عــدالــص إال الفقــھ كتــب ه ــ لغ أو لنفــسھ يكتـب بــأن
القراءة من ية الص اء  .ان

يحضر .7 أن املعلم ة،ع أوالفلقة، رالد اسوعليھ ـانوت،ئجارًيضا ـا ع س يانولـ الـص
ذلك من ئا ملـدةلـھ،ًش يان الـص علـيم ـ ع املعلـم بـاء اسـتأجر إذا لـن مسـنة،و فعلـ

للمعلم ان امل ئجار  .اس

ــ .8 يانھ صــ تقــدم مــدى ــ يخت أن املعلــم ــ ملراجعـــةالتعلــيم،ع معلومــا وقتــا يخــصص ًوأن ً

عـشية مثـل القـرآن عـاء،حفظ ـر س،ومو مـ ـضا ا مـن م عفـ يـوموأن اسـة للد رو ر
معة  .ا

القرآن .9 قراءة يانھ ص علم أن للمعلم يجو ان،زال هوالغناء، باأل مكر  .وألنھ

قولــھ .10 نو ــ البــن ن املعلمــ عــن فــة الطر ات شــا نمــن ــ"ر ا بوقــوع ن ــسر ــانوا ــم وإ
يان الص عليم الشديد م اد اج ع داللة ثيابھ  ".ع

با .11 اسة الد وقت املعلم وقتريجعل إ الض من ر،لكتاب نقالبالظ س  .مما

م .12 عض يم يانھ ص يجعل أن للمعلم منفعةًعضا،زيجو من ذلك م،ملا أنل جب و
ا يفحص أو م إمالء  .يتفقد

وكتاب .13 ا بإعرا ا حفظ إذا إال ة سو إ ة سو من الص ينقل أن للعلم يجو رال ر  .از

الص .14 يرسل أن للمعلم يجو حوائجھزال قضاء  .يان

ســبع .15 ابـن ــان إذا بالـصالة الــص يــأمر أن املعلـم ــ ع ن،يجـب ــانســن إذا ــا عل ھ ـضر و
الوضــوءعــشر،ابـن علمـھ أن تمــاموالــصالة،وعليــھ مــن ـا م،أل نديـ ســ أيــضا ــم علم ًو

هللا إ ال ب و  .الصالة
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يا .16 الص عليم يجو د،نزال يتحفظوامل ال م دالنجاسة،مننأل املـ ينـصب ولـم
يان الص  .لتعليم

القرآن .17 النصار أوالد علم أن للعلم يجو ىال  .ز

باختالط .18 وار ا عليم ه املكر يمن مبالغلمان،و ل فساد ذلك  .ألن

عضا .19 م عض آذى إذا يان الص يؤدب أن املعلم  .ًع

املعلم - غ   : تفر

للعمليـــــــة ـــــــذاالتفـــــــرغ و ـــــــة بو قـــــــسمال ـــــــ ع نالتفـــــــرغ املعلمــــــــ آداب كتـــــــاب ـــــــ دت و كمـــــــا رن
ي( يا ص، 2013، ال  ):233-232. ص

 ـــــ الك نو: التفـــــرغ ـــــ ابـــــن يقـــــو طالبـــــھ عـــــة متا مـــــن يـــــتمكن ـــــ نح ـــــاد: "ل ج املعلـــــم يلـــــزم
م ل  ".وليتفرغ

 الـدي انـب ا ـ انـت وإن املـشغالت ك ـ ب ـو و س الـد أثنـاء ي ز ا نالتفرغ انـتر سـواء
م مـستحبات أو ن نـائز،صــالة"ـاسـ ــا املر ذلــك، "عيـادة ـ الــصالة"ليقـو لـھ يجـو زال

البــد فيمــا إال نــائز ا ــ ــمنــھ،ع النظــر يلــزم يــدعأمــره،ممــن ال ــ أج بــععملــھ،ألنــھ ي وال
املر عيادة وال نائز  ".ا

 الك داخـل لنفـسھ يكتـب بـأال ـي ز ا التفـرغ كـذلك و سـئلني عنـدما نو ـ ابـن قـال نتـاب
الفقــھــ كتــب لنفــسھ املعلــم يكتــب يكتـــب: ل أن بــأس فــال يان الــص مــن فراغــھ وقــت ــ أمــا

حولـھ دامـوا مـا وأمـا نقـالب ـ ـم ل يـأذن أن مثـل وللنـاس لنفسھ يجـوفـال،املعلم فـال زأي
يلزمـھذلك،لھ ال ما إ فيھ النظر يلزمھ مما يخرج أن لھ يجو ـ. زوكيف اضـرو ا العـصر

ـشغال مــنيتمثـل املعلـم يمنـع لـذلك ـوال ا ـاتف بال ـشغال ـ ن املعلمـ عنـد ـي ز ا
س الد قاعة إ اتف ال  .رإدخال

 نو ــ ابـــن يقــو س الـــد أثنــاء ــشغل ي نوأال ل إال: ر يان الـــص عــن ـــشغل ي أن للمعلــم يحـــل وال
و و يتحدث أن بأس فال فيھ م عرض ال وقت و ي منأن يتفقد  .ذلك

متصل موضع طالبـھناك عـن املعلـم ـشغال ال ة ضـر مـن البد ان إذا أنھ و و املعلم وربتفرغ
ــة بو ال بالعلميـة تخــل ال محـددة ط ــشر ذلـك عـن نو ــ ابـن يجيــب املعلـم؟ ــذا يفعـل ومـاذا ن

حيـــــث ـــــف العر موضـــــوع ـــــو و فـــــاإنـــــھأال عر ن عـــــ أن املعلـــــم ـــــ ع الوحيـــــدللـــــصف،ًيحظـــــر ألنـــــھ
عنا يان،لملسئو لالص يباح التاليةلكن ط الشر ضمن للكتاب فا عر ن ع أن وھ ً:  

منفعة -1 للص ذلك ان إذا ذلك لھ ل س فقد نفاذه مثلھ ان  .إذا

عن -2 مستغن و و القرآن ختم قد الص و ي أن إال م م فا عر م ل يجعل نأال أيالتعلـيم،ً
الكتاب عليمھ أن قد و ي سنأن الد من ء عليھ يضيع  .رفال

اأ -3 ف ستجد وما علومھ ليعرف باملجتمع اتصال ع و ي  .نن
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املـــواد -4 لتحديـــد مـــو أوليـــاء مـــع املباشـــر اســـية،رتـــصال ستفـــساررالد و العطـــل ولتحديـــد
م ع والسؤال الطالب غياب   .عن

والعقاب -   :الثواب

أقـــ تتـــضمن ايـــات ر العنـــوان ـــذا تحـــت نو ـــ ابـــن د ويـــو وســـلنر عليـــھ هللا صـــ ـــ للن و
ً

م
يان الص عقاب للمعلم يجو ما مدى وسلم، زتحدد عليھ هللا ص الن قو ا م م ال"لوتأدي

هللا حــدود مــن حـد ــ إال أســواط عــشرة فــو أحــد يحھ" [قيجلـد ــ ــ مــسلم اه ــدود: ك، ور ، ا
ــــر: ب التعز أوســـاط يـــو، ]362. ص، 1708: رقـــم، قـــدر ذلــــك ـــ نولو ــــ بـــن محمــــد وال"نمـــام

أن ثالثـابأس بـاألدب يجاو وال م مناق ع م يضر
ً

ذلـك، ز مـن ـ أك ـ ب يـأذن أن آذى، إال إذا
عـــشرا، ًأحــــدا" الـــص" بــــاألدب يجــــاو وال والبطالــــة اللعـــب ــــ ع م ــــؤد ًو فــــال، ز القــــرآن قــــراءة وأمــــا

ثالثا أدبھ يجاو
ً

اب" (ز الو   ).89. ص، 1972، عبد

ع ذا ضو بأن يجو الص العلم ثالثزرب ،ن ـردر ع م تـأدي عنـد عـشرة عـن د يز وال
دفوالبطالة،اللعب التأديب و م،نو غـضبمنفع ب ـس أناملـؤدب،ال للمـؤدب يجـو زوال

قـراءة ــ ع الــص تأديـب ــ در ثالثــة ـ ع ھ ضــر ــ ـد ــالقــرآن،ريز ع التأديــب ـو ي أن جــب نو
دو الذنب   ). 126. ص، 2015، أحمد(إسرافنقدر

ــــإنحيــــث طبــــق و ن يقــــ لــــم إن واملــــستقبل اضــــر ا ــــ الطالــــب ــــ ع ســــلبية نتــــائج للعقــــاب
ــــ ي مــــا بالعقــــاب املتعلقــــة وانــــب ا فمــــن دقيقــــة ط وشــــر ضــــيقة ــــو(وحــــدود . ص، 2010، ا

235:(  

ـــة .1 العقو ب م: ســـ منـــافع أجـــل مـــن الـــضرب ـــو ي وإنمـــا غـــضب إذا م يـــضر م،ديوتــــأنأال
اللعب ب ماعةكوالبطالة،س ا من ذى علم واستغلظ عضا م عض آذى إذا  .ًذلك

ـــــة .2 العقو ط بـــــاألدب: وشـــــر يتجـــــاو ثالثـــــا،زأال
ً

إذن ط ـــــش ـــــادة الز لـــــزم ـــــوب،وإذا ي نأال
بلوح وال  .ًعصا

ة .3 العقو ـ: موضع ـان إذا ألنھ الوجھ ا كث املسألة ذه ع نو ابن ًشدد الوجـھن
العــ تفقــأ ــ إ ذلــك كــذلكيــؤدي ات والكفــا الــديات ــو أخــر موضــوع عليــھ تــب ي مــا ــو و رن

الص قتل إ يؤدي لئال مقتل الضرب و ي  .نأال

العقاب .4 آداب   ): 75. ص، 2009، أحمد(ومن

والوجھ .5 الرأس ع يضرب ال  .أن

الذنب .6 قدر ع دب  .أن

أخذ .7 ما رد و ذى عن بالكف م ناحيةيأمر من و س ول لبعض م  .القضاءعض

بنفسھ .8 املعلم مبالعقاب،يقوم م فا عر م ل يجعل وال سواه ألحد يوليھ  .ًفال

بلوح .9 وال ع الص يضرب إن لھ يجو  .زال

اءه .10 و سل أ إذا وشرابھ طعامھ من يمنعھ إن لھ يجو رال  .رز
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ات والكفا   :رالديات

ا بموضــــوع املتعلقــــة مــــة امل املواضــــيع ةمــــن والكفــــا الديــــة موضــــوع ــــات ابــــنرلعقو حــــاو لولقــــد
عــن مــسئو أنــھ للمعلــم ــ يو أن نو لــ يجــةالطالــب،ن ن اصــل ا ذى وعائلتــھ ــو حتــل و

ا .الضرب م أحوال عدة ا ل ذلك ع ة والكفا ي(رفالدية يا   ):236. ص، 2013، ال

ففقـأ .1 فأخطــأ تأديبــھ لـھ يجــو الـذي الــص املعلـم أدب ــانوأعينــھ،زإذا فقتلــھ أصـابھ
املعلم القتلع ة ـوالدية،رالكفا إ التأديـب حـد جاو يجـاوالقـسوة،زإذا لـم زوإذا

دية فال د ا ـعليھ،العلم فع فقتلـھ بـھ مـسموح ـ غ ء ـ الـص املعلـم ضرب وإذا
القصاص  .املعلم

م .2 ـــ ع يقـــو مثلـــھ ـــان إذا ھ يـــضر أن لـــھ يجـــو بمـــا الـــص املعلـــم ضـــرب ىإذا ذلـــكز ثـــل
منــــھ  فمــــات أصــــابھ جــــاو: ءبــــال أو وإن مــــات إن ة الكفــــا غــــر ء ــــ املعلــــم ــــ ع يكــــن زلــــم ر
مالھ دب الدية ة ضمن الكفا مع العاقلة ع قيل وقد دب  .رمع

العلم - ة   :زإجا

ي يــــأ مــــا العنــــوان ــــذا تحــــت نو ــــ ابــــن ــــا د أو ــــ ال املبــــادئ ــــم أ نمـــن . ص، 2015، أحمــــد(ر
127:(  

يؤخ -1 أن يجو رزال ش املعلم أوًر ا،ا تفاقأوًسنو حسب جر لھ  .يدفع

املتفـق -2 جـر املعلـم مـرضعليــھ،ـستحق حالـة ــ سـنة ملـدة ـان ،ولـو مــعالـص جـھ خر وأو
سفر  .والده

باء -3 ترا إذا يان الص من ماعة املعلم ستأجر أن بدفعبذلك،زيجو م م ل قوم و
بھ  .نص

ا -4 من املعلم عيمنع عرف إذا ط،نھلتعليم تالميذهأالتفر عليم التقص  .و

يانا -5 صــــ م علــــيم ــــ ع اســــتؤجر يان صــــ مــــع علــــم أن للمعلــــم ًيجــــو ن،ز يــــضرآخــــر ال بحيــــث
م  بتعليم

العيد -   : عطية

مــن ئا شــ أجــره فــو يان الــص لــف ي أن للمعلــم يجــو ًال ق ــديــة،ز غ أنذلــك،أو عليــھ وحــرام
سـأل ديـة م مـ ـا،ميقبـل يقعل أن عليــھ جنـاح بـدووال م مـ جـاءت إذا ديـة ال والســؤال،نبـل

لــھ ــدوا أ إذا م يخلــ أن لــھ يحــل ال كمــا م ــدا إ عــدم ــ ع م ــدد أو م عــاق أن لــھ ألن، زيجــو
ه مكر أمر و و دية ال إ داعية   .والتخلية
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الثالثامل ع: طلب املعلم ا بع ي أن يجب ال التعليم وأساليب نوقطر ابن  :نند

بطر نـــا ـــ ع ـــةال و تر يـــة من مـــن قـــة طر لمـــة عنيـــھ مـــا س التـــد ـــشـــاملة،رقـــة ـــ بـــل
مواقـف ـ محـدودة أساليب مراعـاةمحـدودة،الواقع وجـوب ـ إ املعلـم نظـر نو ـ ابـن لفـت نو

قدر ا والتقيد القرآن عليم القواعد ان،عض   ):71. ص، 2009، أحمد(وم

بــيمــسال .1 وال وضــوء ــ ع إال ف ــاملــ ع ،أس ــالــص يقــرأ أن لــم ا يبلــغ لــم إذا
ان إذا وضوء غ ع عاملعلم،وكذلكيتعلم،اللوح إال ف امل الص يمس وال

يتعلموه ح بذلك م وليأمر  .وضوء

عليـھ .2 ــا يقر ـو و دة ـ املعلـم مـر ،ؤإذا أنالـص عليــھ س د،فلـ فــالـ تـرك فـإن
وكعليھ،ء بواجبة ست ل ا األ قرأ إذا تركو،ذلك شاء وإن د شاء   .فإن

ــــا وم س التــــد ــــ املعلـــم ــــا بع ي أن يمكــــن ـــ ال والطــــر ســــاليب عـــض نو ــــ أبــــن رحـــدد ق ن
ي( يا   ):237. ص، 2013، ال

ار -1 ســـــتظ و فـــــظ ـــــا: ا حفظ ـــــو للقـــــرآن الطفـــــل إتقـــــان ـــــ ع الدالـــــة الـــــدالئل مـــــن أن ذكـــــر
الطواستظ بھ يختم الذي مر و ا القرآنرا حفظ و عليمھ  .فل

يجعـل: املراجعة -2 وأن والعـرض بـالتعليم طالبـھ يتفقـد أن املعلـم ع أن نو ابن أن نذكر
وعــشية س مــ ا يــوم مثــل معلومــا قتــا و يومــا القــرآن ًلعـرض ًً عــاء،و ذر ــ مــر ــذا ــ و

مــم ن،ل ــاراملتعلمــ م،وإظ امــوا أخطــارواســتد يقعــوك قــد ــ ال ــا،نم الوســيلةف ــ ف
م وحفظ التالميذ يعاب اس من املعلم ا يتأكد ال  .الوحيدة

ي -3 الذا قولـھ: التعلم قة الطر ذه ـ"تت ع م عـض ـ يم ـم يجعل أن بـأس عـض،وال
م ل منفعة ذلك  ".ألن

العملية -4 سة بالـص: راملما ج ر ا إ هللا حمھ دعوتھ ذلك ومن وذلـكر ـسقاء س لـصالة يان
علموهأفضل ما لتطبيق قة  .طر

مثـــال -5 مـــات: ضــرب إن أجـــر مــن املعلـــم ـــستحق مــا إيـــضاح اد أ عنــدما قـــة الطر ـــذه ــر رتظ
أو ب مـــات ثـــم يرضـــعھ مـــن لولـــده الرجـــل اســـتأجر إذا الرضـــاع مثـــل ذلـــك مثـــل فـــذكر ب

، ةالص جا أن مالك عن ى ر الرحمن عبد رفإن ـتقو الـصص،ت مـال ـ بقـي مـا ـو نو
لھ ان ةمال،إذا جا با ب أخذ الص مات وإن امليت عن وثا مو ذلك و رو

ً
ر  .ن

ما -6 ا س: التعلم الـد ـ يان الـص مـن مجموعـة املعلـم علـم بـأن ذكـر كمـا ـام ا رفقال
هللا حمـــھ يقـــو رالواحـــد املعلـــم: ل ـــستأجر أن ـــاز ا علمـــاء عـــض ســـئل وأنعـــة،ماوقـــد

ينو مــــا واحــــد ــــل بــــاء: فقــــال، ــــھيفـــرض بــــذلك ــــ ترا إذا بــــد، زيجـــو وال ة ضــــر ــــذا ورألن
منھ  .للناس

الغامضة -7 املفردات أنـواع: توضيح أحد إ تطر عندما سلوب ذا نو ابن قاستخدم ن
فــذكر النــاس مـن ــ كث ــ ع يخفـى غــامض ـ مع ألنــھ ــ املع ذلـك ففــسر جــدا أبـا ــو و العلـوم

فقــالل ي معــا عــدة جــاد: ــا أبــا ليــةإن ا ا ــ العــرب أســماء ــ ع ــا ألقو ن الــشياط أســماء
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ـــــا، أنفكتبو طاعتـــــھ ـــــ ـــــانوا الـــــذين العـــــرب أمـــــر س فـــــا ملـــــك ســـــابو ولـــــد أســـــماء ـــــا أ رأو ر
ا  .يكتبو

قـــصة -8 ـــسقاء س لـــصالة ج ـــر ا عـــن حديثـــھ معـــرض ـــ هللا حمـــھ ذكـــر القـــصص وأســـلوب ر
حمــھ س قــهللا،ريــو الــبل"الحيــث عليــھ س يــو قــوم أن ــ خرجــواغ العــذاب عــاينوا ملــا سالم

م هللا إ فتضرعوا م يا  .بص

املناقـــــشة -9 أصــــــو: أســـــلوب يتعلمـــــوا ــــــي للمناقـــــشة وقـــــت يخــــــصص أن املعلـــــم ـــــ ع أن لذكــــــر
ذلــك ــتم و ســتماع وآداب ــم"املناقــشة ل ــيح و م يــص ممــا ذلــك ألن ن يتخــاير ــم وبجعل

عضا م عض   ".ًأدب

وامل للمــــتعلم أن ن تبـــ ســــبق التعليميــــةممـــا العمليـــة ــــ ـــا تحقيق يجــــب اجبـــات و حقــــو وعلـــم ، ق
العــــصر ــــذا ــــ والواجبــــات قــــو ا مــــع يتفــــق نو ــــ ابــــن ذكــــر ممــــا ــــ كث أن الباحثــــة قوتــــر ن ، ى

بــــــالتعليم حقـــــھ يأخــــــذ أن يجــــــب تمامــــــا، فالطالـــــب فــــــرغ و ن مختـــــص قبــــــل مــــــن س يـــــد أن جــــــب ًو ر
وجــــود دو الــــتعلم ــــستطيع ذلــــكنل عــــن ــــشغلھ ــــ، أعبــــاء إ بــــھإضــــافة عتنــــاء و مراقبتــــھ ميــــة أ

املعلـــــم قبـــــل مـــــن تحـــــصيلھ عـــــة بـــــھ، ومتا يتعلـــــق مـــــا ـــــل ب ـــــل مـــــستواه، ومـــــشاركة لرفـــــع وذلـــــك
ــ س، التعلي التـــد بأســـاليب ومعرفــة ايـــة د ـــ ع ســھ يد الـــذي املخـــتص املعلــم ـــو ي أن ـــ ب رو ر ر ن

ـــ فعاليـــة ـــا ل ـــو ت أن يمكـــن ـــ ال ديثـــة مـــانا م التعليميـــة مخرجاتـــھ ـــارفـــع نوع ابـــن، ـــان إن
م الكـــر القـــرآن علـــم ـــ ع ه ـــ ترك ـــان ائـــھ أ بمجمـــل نو رـــ مـــة، ن ألبنـــاء التعلـــيم أســـاس ـــذا و

واللغــة، سـالمية اضــيات والر العلــوم مثــل خــر املــواد بتعلــيم ذكــره مــا ــل ــط يمكــن أنــھ ىإال ر
ـــــة و وتر جتماعيــــــة اســـــات والد يـــــة املعلـــــم، رالعر ـــــ يرا أن يجــــــب أنـــــھ نإذ بــــــ الفرديـــــة ق والفــــــر

جيـــــد، الطـــــالب ل ـــــش تـــــھ وإدا الـــــصف ضـــــبط ــــــ ع ا قـــــاد ـــــو ي أن ـــــ إ رإضـــــافة ًر ــــــو، ن ت أن ندو ن
أســـاليبھ أبـــر بالعقـــاب، زالقـــسوة ـــستوجب، فيتـــدرج ـــ ال ـــاالت ا ـــ ـــ ع الـــضرب ـــستخدم وال

الضرب دف ال للتأديب الضرب و و الغضب عدم مع ـ، فحسبنذلك كب ل ـش يتفـق ـذا و
ــــاتمــــع العقو تحديــــد حيــــث مــــن العــــصر ــــذا ــــ ــــة بو ال وســــاط بــــھ تنــــادي ســــتخدام، مــــا و

بالـــــصف الطالـــــب دو تفعيـــــل ـــــ ع عتمـــــد ـــــ ال اتيجيات ـــــ، رســـــ ك ال ـــــ ع ة قـــــد ـــــ أك روجعلـــــھ
يعاب سـ والتلقــي، و فــظ ا س الت، ولــ العلميــة عـن ن املــسئول ــ ع يجــب الرجــوعولـذلك عليمــة

ال العلماء العـصرع ـذا ـ ـة و تر مـة أ ل ـش أن يمكـن ـ ال مـو مـن ـ كث ـ ن زبـو ـ، ر فع
ــت وأثب حاليــا ـ واق ل ــش مطبقــة ـ ــار ف مــن ـ كث أن إال الزمنيــة ة ــ الف اخـتالف مــن ًالـرغم

دافھ أ وتحقيق التعلي املستو ع ا   .ىنجاح
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ي الثا امل: املبحث القاآداب عند واملتعلم   علم

واملط ــــــب ــ ــ ن: للــ ــــ ــ ــ ــ املعلمــ ـــام ــ ــ ــ ــ ـ وأح ن ــــ ــ ــ ــ املتعلمــ ــــوال ــ ــ ــ ألحــ ــــــصلة ــ ــ املفــ ــــالة ــ ــ ــ ســ ــــة ــ ــ ــ رقيمــ
ن   :واملتعلم

ــام وأح ن املتعلمـ ألحــوال املفـصلة ســالتھ ـ القا ــسن ا أبـو كتــب ـر ال ــع الرا القـر رـ ي ن
املــــسأ ــــا ف عــــا آخــــر نــــص أي عــــن مــــستقلة ــــة و تر كمدونــــة ن واملتعلمــــ ن التعليميــــة،لةاملعلمــــ

ة صو ا ف سم رو العـصرر خـالل سـالمي الغـرب ـ ـ التعلي النظـام ـاالوسـيط،عـن ف ًمحتكمـا

الفـــاط الـــشي الفكـــر مـــع الـــصراع ظـــل ـــ املالكيـــة يـــة الفق املرجعيـــة ـــ . ص، 2016 غنيـــة،(إ
185 .(  

التعلـيم بقـضايا علقـت أسـئلة مجموعـة ع جواب ل ش الرسالة جاءت عليـھوقد دت رو
ـــا فق ه ًباعتبـــا ســـئلةًوانيـــا،قر ـــ ع ـــة أجو ـــ الرســـالة مـــادة فـــإن حـــة،لـــذلك ـــستواملطر اك

الـذين ـاء الفق سـة مد قـة طر ـ ع الفتـاو ع رطـا الــشرعية"ى املـسائل ـ ـ العق النظـر اسـتخدموا
النظـرالعلمية، م اسـتخدام ـ ـم أ ذلـك الفالسـفة قة طر ع م ق طر اختلفت ـوإن ـ العق

إنم الشرعية أنھاملسائل من و الصدر املسلمو يراه ان ما مع ساقا إ الدين لتأييد ان لا ن ً

الو إال العقائد ر لتقر يل س   ). 66. ص، 1991، ع" (ال

والــسنة م الكـر القــرآن ــ ع عتمـد ســة املد ــذه ـ ع ــشر لل ساســية ــة،رفاملـصادر كمــاالنبو
جمــــاع واملالكوالقيــــاس،عتمــــد نفيــــة ا عوأخــــذ ــــشر لل كمــــصدر بــــالعرف فمنطلــــقًأيــــضا،يــــة

يـــــة الفق ســـــة املد مبـــــادئ ـــــ ع عتمـــــد ـــــ فق ـــــاملالكيـــــة،رالرســـــالة ع قـــــوم املنظومـــــة"و تحكـــــيم
التعليميـة سـة املما أطـر وتحديـد ـة بو ال العمليـة توجيـھ ـ يـة مقدمـة". رالفق ـ ـ القا قـو لو

سأل: "الرسالة مساقد عن أجيبھ أن ع وأ ـاسائل ف وشـرط ـا كت طا،ئل شـر
ً

مـنو واعتـذر
احـھ ،إ ـ مـضطرع ـا،أنــھ ـاإل م ف ــ عليـھ عـذر مــا ـم ف ـ اغــب عليـھ، رو تحــل ـ ــ، إذ لوت

ا ف ا، بھ عل القدوم خ ا، و ع مساك ضيق خاف بـھ، و ـستعان أن يـص ممـن لبعده
ا ه، ف عذ تھ رفعذ عنھ، ر التوقف من وجل، وأشفقت عنـھع سـأل مـا ـل عـن تـھ مجاو ـ ـ م

  ).185. ص، 2016 غنية،(

بــن محمــد لرسـالة امتــداد ــ القا سـالة أن ســالمي اث ـ ال ــ للفكــر ن سـ الدا عــض ـر رو ر ى
يـــة الفق ســـة املد نفـــس ـــ إ ـــ ت ي الـــذي نو رـــ أخـــذ، ن فقـــد ن متطـــابقت شـــبھ ن الرســـالت أن بـــل

عـن ـ الرســالقا ـ بـھ د ــش واس نو ـ ســالةنابــن مـسائل عــض ـ عمـق و وعلــق ا تكـرا رالة ًر
ن" املعلمـــ ـــ" آداب إ ن املـــصنف ن بـــ التـــام شـــبھ التوافـــق ـــ إ أدى ن الرســـالت ن بـــ ام ـــ ـــذا و

الفـــار غـــم بـــا تقر برمتـــھ نو ـــ ابـــن كتـــاب باســـتعادة ـــ القا ســـالة فيـــھ تقـــوم الـــذي ـــد قا رن ًر

الـــرجل ن بـــ ـــ الالزم ز ينـــا مـــا مـــا بي يفـــصل إذ بـــان تقر والنـــصف ًقـــر الرســـالة، ن محتـــو ـــ تم ىو
ة ــــ م مــــن وعــــن"بــــأك املغــــرب ــــ ســــالمي التعلــــيم مــــستو عــــن صــــادقة ة صــــو ــــة ج مــــن ــــو ىف ر

ـ الك اتـھ الــسياسية، ىتوج يـاة وا التعلـيم ن بــ العالقـة شـدة عـن يكــشف ثانيـة ـة ج مــن ـو " و
ص، 2004، النيفر(   . ص

4.8-4.9  .(  
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ي الثا امل: املطلب طھآداب وشر   :وتعلم

طالــــب ــــ ــــا توافر يجــــب ــــ ال ط والــــشر داب عــــن ســــالتھ ــــ ــــ القا مــــام يتحــــدث ولــــم ر
ن، العلم املعلمـ أحـوال ة معا ع ة كب ة بصو تنصب ا عنوا من ة وا كما ، رفالرسالة

ــــ ت ــــ ال العالقـــــة طبيعــــة بــــاب مــــن ن بــــاملتعلم تمامــــھ ا نوجــــاء الطــــرف ن بــــ واملـــــتع(شأ ) لماملعلــــم
الدي انب ا من ة، وخاصة جـا عقـد ـ ع ترتـب مـا نـا مب كفقيھ عا القا مام أن ركما

ً

ــ القا مـــام ضــھ اف ن، الــذي الطــرف ن بــ ـــة، ًقائمـــا ج مــن الطالـــب أمــر ــ و ـــة ج مــن واملعلـــم
ن، ىأخـر الطـرف مــن ــل ل امـات ل و قــو ا قمتــضمنا تف، ً واملــتعلم املعلـم ن بــ ــالعالقــة ع قــوم

ن الطرف من ل ل اجبات و حقو ا بموج تتحدد وأسس   :ق

ن -1 ب ا عل املتفق ط الشر ن،وإلزامية جرالطرف يخص ما  .وخاصة

أمـــر -2 ــــ و املعلـــم ن بـــ حة وصــــر ة ـــ وا ط شــــر يوجـــد لـــم وإذا درجالطالــــب،و بمــــا ســـتعانة
ن بـــــ خـــــالف أي ــــــل املـــــسلمو ـــــا ن،الطــــــرنعل ـــــف القا مــــــام أن نجـــــد نــــــاولـــــذا ي للـــــم

العلــم طلـب ــ تتـوفر أن يجــب ـ ال ط الــصمباشـرة،والـشر أمـر ــ و واجبـات نــاو ت لوإنمـا
مـــن) املـــتعلم( العقـــد ـــذا ـــ ع تـــب ي ومـــا ولـــده أجـــل مـــن قتـــھ و املعلـــم ـــد ج اســـتأجر والـــذي

اجبات و القضايا خالل من وحقو ي(ق  ).255. ص، 1955، وا

املتعلنيب القضايا عض التاليةالقا القضايا خالل من باملتعلم   :قة

وال -1 نفعـا لنفــسھ يملـك ال ـ القا مــام نظـر ـ عــاتقًضـرا،ًالطفـل ـ ع ملقـاة تــھ تر وإنمـا
م علــيم ــ ع حرصــوا أو ــم أوالد علمــوا إذا العظــيم جــر ــم ول ي(الوالـدين ، 1955، ــوا

 ).255. ص

ــت -2 الب مــامعلــيم ــيؤكــد ن حــق ــ ــةالقا بو ال ــدمات ا وتقــديم ــا،بــالتعليم مــنل
جتما التواز تحقيق  . نأجل

و الــذ لـــدى الـــو ــشر ـــستلزم ـــ ال ســالمية الوحـــدة لتعمـــيم نـــاث،روكــذلك داو ـــش ًمس

وســـلم عليـــھ هللا صـــ املـــصطفى ـــلمـــنرجـــلوأيمـــا"بحـــديث يـــھآمـــن الكتـــابأ فلـــھيـــوآمـــنبن
ــــھوحــــقمواليــــھقحــــأدىمملــــوكاوأيمــــأجــــران ــــ" [أجــــرانفلــــھر البخــــار اه ير يحھ،و : كـــــ

اح، ثم: بالن تھ جا أعنق ومن السرار راتخاذ ا،ي ج   ].4795: رقموتز

ــــ القا ومــــن: لفبقـــو حــــسن ــــو ف والعلــــم القــــرآن ــــ ن علــــيم ا،أمــــا علــــممــــصا أن فأمــــا
ومـا والــشعر سـل ـوأشــبھ،ال ـا،مخــوفف ــعل ير مـا علــم ـاوإنمــا مــنصــالحھ،ل ــا عل ـؤمن و

االفتنھ، ل أن ط ا علم من ا   ).95. ص، 1986، خالد(وسالم

نـاث -1 و و الــذ ن بـ التعلــيم: رالفـصل ـ نــاث و و الـذ ن بــ الفـصل ة ضــر ـ القا ريؤكــد رو
ـام إلح املفـضلة سـالتھ ـ املوضـوع ـذا ـ ـ أك تفـصيل ذكـر ردو نن املعلمــ وآداب ن املعلمـ

نوامل ي(تعلم  ).   222. ص، 1955، وا

الفرديـــــة -2 ق الفـــــر ـــــ: ومراعــــاة الفرديـــــة ق بـــــالفر تمـــــام ميـــــة أ ـــــ ع ـــــ القا مـــــام وأكـــــد
للمعلــــم: التعلـــيم نوجــــب قــــدرحذقــــھ،ونحــــن ــــ ع ر الظــــا النظــــر ــــ ــــا لــــھ يحكــــم أن ىونــــر
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وقـــدر ايتـــھ،الغـــالم الظـــرد ـــ حفظـــھ معرفوقـــد قـــدر ـــ ع ر واا ـــاء بال حذاقـــةتـــھ ـــ ـــط
 ).227. ص، 1986، خالد(النظر

الثالث القا: املطلب مام عند طھ وشر املعلم   :وآداب

ام سـ ذلـك يكن ولم ذلك حو وما طھ وشر اجباتھ و املعلم تحليل القا ب أس للقد و و
النــــــوا نيــــــة،لحــــــو وامل التعليميــــــة مــــــو ــــــ بحثــــــا رأو ً

ــــــة بو ممباشــــــرة،ال ــــــو مــــــا عــــــابقــــــدر
املعلـــم نــــة م حـــو تـــدو ــــ ال الـــشرعية ط الــــشر أو لقيـــة ا امـــات للالل ر ــــ. و القا مـــام ــــ يو

طھ وشــر املعلــم جباتــھ،وآداب لوو ــش نيــة امل النــوا ــشمل لــم ــمباشــر،ولكنــھ و مــا بقــدر
حــــ تــــدو ــــ ال الــــشرعية ط والــــشر لقيــــة ا امــــات ل ــــ كب ل رــــش وافــــقو الــــذي املعلــــم نــــة م لو

نتـــائجبطوا مـــن ـــا عل تـــب ي مـــا لية مـــسؤ يتحمـــل أن وعليـــھ ا تـــضا ا ـــ ال التعلـــيم نـــة بم أو وعيـــة ر
نية شرعيةوأخالقية،م امات   ). 161. ص، 2015، أحمد(وال

نــة بم ـا يواج ــ ال ات الـصعو تخطــي ـ ع املعلــم ـساعد أن يحــاو ـ القا مــام نجـد لكمـا
النجاح التعليم، ق طر القا لھ سم عليھف التاليةاتباعھ،الذي طوات وا املبادئ   :حسب

فيقـا .1 و حيمـا م و ي ًأن ر ً ر البـديل: ن ـو و املعلـم ـ فع الرحمـاء عبـاده مـن يـرحم هللا أن حيـث
ب مـــــــن، عـــــــن العبـــــــوس ألن ـــــــسا عا دائمـــــــا ـــــــو ي أن لـــــــھ س ولـــــــ بـــــــاألوالد حيمـــــــا ـــــــو ي ًأن ً نً رن
املعلـ، الفظاظة ـو ي أن ـ القا ـسن ا أبـو يـد قيقـانف و حيمـا بتالميـذه ًم ر ً م، ر د يـز ، ووأن

فيــــ مـــــا ــــل نفب ــــساھ عا دائمـــــا ـــــو ي أن لــــھ س فلـــــ وكــــذلك م ـــــ وخ ـــــم ًع ً مـــــن، ن العبـــــوس ألن
يان، الفظاظة الص ا عتاد و فقـط، بل اجـة ا عنـد ا ـستعمل أن املعلـم من ك، وطلب رليـد

والتأديب ة العقو باب من ا أ يان بقـو، الص عمـال غيظـھ س حـ و نفسھ املعلم يضبط لأن
ً

وجـــل عـــز ينفقـــو{هللا ُالـــذين
ِ ِ

ُ َ َّ
ـــ ِ َۗن النـــاس عـــن ن والعـــاف الغـــيظ ن ـــاظم وال والـــضراء ِالـــسراء ِ

َّ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ
ِ

َ
ِ َِّ ََّّ َّ

ن املحسن يحب َواللھ
ِ ِِ

ْ َُ ْ ُّ ُ ُ َّ
عمران[}  آل ة يقـو، ] 134: ية، رسو إذ ـديث ا بمـأثو لوعمـال ر

ً
ومـن"

ن املؤمن أم شة عا عن جاء قد فإنھ فيقا م و ي أن م ل عايتھ رحسن ر ر
ً أنهللان ا ع

قـال وسـلم عليھ هللا ص هللا لسو بـھ: ر فق فـأ ـم فرفـق ئا شـ ـ أم أمـر مـن ـ و مـن ـم رالل
ً "

يحھ[ ـــ ـــ ســـلم اه ة: ك، ور ــــ: ب، رمـــا ع ـــث وا ـــائر ا ـــة وعقو العـــادل مــــام فـــضيلة
م علــ املــشقة إدخــال عــن ــ والن بالرعيــة ســو، ]1459. ص، 1828: رقــم، الرفــق قــال لوقــد ر

وســـــلمهللا عليـــــھ هللا عبـــــاده"صـــــ مـــــن هللا يـــــرحم وإنمـــــا لـــــھ مـــــر ـــــ الرفـــــق يحـــــب هللا إن
يحھ" [الرحمــــاء ــــ ــــ البخــــار اه ير لــــھ: ب، دب: ك، و مــــر ــــ . ص، 5678: رقـــــم، الرفــــق

 ).39. ص، 1986، خالد] (464

عــادال .2 ــم مع ــو ي أن
ً

ــداي: ن مــن يان الــص عــض لــھ يقدمــھ بمــا املعلــم يتــأثر أوقــد ــا يتقا
ا، ـــلًرأجــو حالـــة حـــسب خـــراملاديـــة،تختلـــف دو ألحـــد يميـــل قـــد مـــام. نأو يحـــذر نـــا

ألن خـر مـن أك م بأحد عتناء إ أ ي أن أو املواقف مثل يتخذ أن من يان الص معلم
ء ـ العـدل مـن ـست ل املعاملـة ذه ي(مثل املعلمـ،)222. ص، 1955، ـوا أمـر نلـذلك

مــعبــا يان،لرفق ـــعالــص والتفر العــدل ــ إ الـــضرب فبــل ــوء ال ـــ ع ــي املر ــ القا فيحـــث
سب وال شتم غ من التواعد فيھ الذي  ).  32. ص، 1986، خالد(بالكالم

ــم .3 وأد م صــالح ــ م: النظــر صــالح حــسن أنأالمــن مــن خوفــا نــاث و و الــذ ن بــ يخلــط
ً

ر
الفساد م،شيع املعلبي أن يجكما يقظام و ي أن ب

ً
 .ن
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فيمــا .4 ـسنة ا العالقـات إقامــة ـ ع ر م،الـس عتــديبيـ أو عـضا م عــض يـؤذي م يـدع ًفــال

خر ع م ـوأال. أحد ع م أحـد و ش مـنخـر،ىيأخذ متأكـدا ـان إذا إالذلـك،ًإال
م عرف يانا ص ونوا ي ذلـكبالصدق،ًأن ـ ع عاقـب و م قـول . ص، 2004، الرشـدان(فيأخذ

362.( 

نھ .5 ب الذي د بالع وفائھ عد إال عليھ املتفق جر ستحق ال املعلم أن القا مام  ىير

م .6 واج ستوفوا ح وتصرفاتھ منافعھ عليھ وا مل قد م أل التالميذ أمو أولياء ن  .رو

التالميــذ .7 ــ: تحـصيل م تفقــد أجــل مـن عمــل برنــامج للمعلــم ـ القا مــام اســيــضع م،رد
مــاسوكتابــة،قــراءة ا م فــ ا ــ مث والكتابــة القــراءة ن بــ اليــومي عملــھ ع يــو ًوأن واملناقــشة،ز

الكتاب م علم ار ال من وقتا م ل يجعل أن لھ ب  .ًفي

الوقــــت .8 مــــن ــــم حق يان الــــص الناحيــــةوالعنايــــة،إيفــــاء مــــن مــــر ــــذا ــــ ع ــــ القا فيؤكــــد
مـــــــستأجرالـــــــشرعية، ،فـــــــاملعلم أنفعليـــــــللـــــــص مـــــــةھ الال والعنايـــــــة ـــــــا ال الوقـــــــت زعطيـــــــھ

اتالعـــام،لتحـــصيل جـــا لـــھ حـــدد معـــةســـبوعية،زو ا سفقـــط،يـــوم مـــ ا ـــر ظ عـــد و
ل موافقة  .عد

عليـــھ .9 هللا صـــ ســـولھ وســـنة هللا بكتـــاب التمـــسك ـــ ن املتعلمـــ ترغيـــب عـــن مـــسئو راملعلـــم ل
ـــقوســـلم، ا ــــل أ مــــن ـــ القا ــــ عب حـــسب ونــــوا بــــالقرآنالــــذيلي ون ن ــــس يزالـــو ال نن

م الكر هللا سو سنة تدو لو ي(رن ص، 1955، وا  ). 255 -254ص

والفــــرائض .10 الفقــــھ والد علــــم ـــ ابــــده ي مــــا بحكــــم ة جــــا للمعلــــم ــــا،ريحـــل مــــنوغ ــــ و
ش العــــ مــــستلزمات بــــھ ــــسد مــــا ــــ إ ه ــــ غ مثــــل يحتــــاج ــــسان كإ ــــا ع ــــ غ ال ق الــــر زأســــباب

الت القااو مام نظر ة وج من نة م   ).163. ص، 2015، أحمد(فالتعلم

يقدمـھ .11 مـا ع معھ التعاقد الطالب أمر و ن و املعلم ن ب العالقة القا مام وضع
الزمنيــة واملـــدة ــ التعلي محتـــو مــن علمــھللتعلــيم،ىالبنــھ ــط،أوالقـــرآن،ومـــا النحـــوأوا

أو غأالشعر، والفقھ،  .هو

أبنـــاء .12 افـــة ل التعلــــيم بـــأن ـــ القا مـــام ـــتم ن،ا ممــــااملـــسلم ـــيم الي علـــيم ـــ ع أكــــد كمـــا
من ثھ و قد و ري نمال،ن الصا من أو ن املسلم حاكم أمره نظر و لھ يكن لم وأن

ن، عااملسلم ذلك سب ح و بتعليمھ املعلم يقوم أن  .أو

يتفـــر .13 بــــأن ـــ القا مــــام املأكـــد نـــةع بم ــــشغل ي أن دو التعلـــيم نــــة مل ،نعلــــم ــــدفىأخــــر
بالـدين افيـة معرفـة ـا ل جديـدة أجيـال تعاليمـھ،تخرج وسـنةو هللا كتـاب ـ نـة مب ـ كمـا

وسلم عليھ هللا ص ي(لالرسو ص، 1955، وا  ). 268-252.ص
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ع الرا القا: املطلب من ة   :العقو

للثــــ ــــ القا مــــام مــــنوابينظــــر ن،والعقــــاب تــــ ــــزاو و ــــة الزاو مــــن يأخــــذه كفقيــــھ ــــ و
هالشرعية، يج والتأديـباملضمار،ذاالشرع،وما بـو ال انـب ا ـ إ ينظـر ـى كمر يوالثانية

ا ف املعلم ع يتوجب الـشرع. وما يقـره بمـا ملـزم املعلم أن القا ير و ة الزاو حيث ىمن
ه م والعقابف ل،و الثواب فيھ س يما الذي ص، 1986، خالد(رطار   ).131. ص

ات العقو القا تدرج م، و فـ لتقـع املناسـبة وقـات ـ سـتحياء و بالعبوس يبدأ حيث
دب ــرم، موقـع ا مــع ناســب ت أن يجــب ــة تــأدي، فالعقو مــردود ــا ل ـو الــضرب، نولي ــة وعقو

بالطالــ ــا إنزال ــو ي ــنال ع ــاب مع متناســب ي، جــرم البــد العقــاب اســتخدام ــد يؤ لــم ــ فالقا
ة النــاد ــاالت ا ــ إال اســتخدامھ عــدم ن املعلمــ ــ أو بــل يلغيــھ لــم أنــھ املعلــم، ركمــا يجــد ــ ال

مـرة عـد مـرة التلميـذ بـھ ي أن املعلـم ـ ع ـ أو حيث مضطرا التعامـل، ًنفسھ التلميـذ ـ أك فـإذا
الزجــــر املعلــــم حوالــــستعمل التجــــر دو يخ التاليـــــة، نتـــــو للــــضوابط وفقــــا للــــضرب ـــــأ ي لــــم ًفــــإذا

ة( و وا   ):  902. ص، 2014، زمحمود

و -1 و يضرب ال أخغضبان،أن كعالج إال للضرب أ ي ال  .وأن

نتقام -2 من نوعا فيھ الضرب و ي ال وأن الطالب أمر و ستأذن ًأن  .ن

عـــن -3 عمـــره يقـــل الـــذي التلميـــذ يـــضرب ال ملـــاذاعـــشرأن للطالـــب املعلـــم ـــ يو وأن ســـنوات
 .عوقب

لف -4 ي ال وأن بنفسھ يضرب ه،أن ـاغ ف س لـ مواطن يضرب ـخطـر،وأن عـدل وأن
ة  .العقو

للــضوابط -5 وفقـا التأديـب ــ الـضرب إباحـة ــ ع عة الـشر ـاء فق إجمــاع ـ القا ـ أو ًوقـد

أيــــاالــــسابقة، خــــالف إذا املعلــــم أن ــــ ع شــــدد أنــــھ ــــ ــــمــــنًغ ع وترتــــب الــــسابقة ط والــــشر
القصاص فيلزمھ للطالب مضرة ھ  .ضر

املفـصلة الرسـالة ـ املـتعلم عقـاب ـ املعلـم سـلطة تحديـد ـ ـات النظر عـض ـ القا يقدم
ــــست ل ــــا أ يــــر التعلـــــيم،مطلقــــة،ىحيــــث نــــة م بــــأخالق ــــا ط و ا، حــــدد س املقــــاي تخـــــضع ربــــل

املـ تأديـب ـ املتمثلـة العقـاب، وظيفة فـاعلمتعلو الـضرب املـتعلم ل اسـ وإذا سـلوكھ، ـذيب و م
ـو ـذا و ا، ئـصال اس فـو تبـة ـ ـد يز لـئال ـاده اج ـستعمل ف ثالث، إ واحدة من الضرب ًأن ق ر

ــ أو ـھ، حز ـ طـأ ا ـ أك أو حفظـھ، ـ فتباطـأ املعلـم، ـ ع قبـال ـ ع فتثاقـل فـرط، إذ أدبـھ
وسو فھ، حر نقص من لوحتھ، توكتابھ    ).196. ص، 2016 غنية،" (یھء،

ــــا م ي البــــد للعقــــاب ط شــــر عــــدة ــــ القا ــــضع ـــــھ،: وو ب ت عــــد إال بــــدنيا الطفــــل عاقــــب ًوال

لنفــسھ، وانتقامــا ـم، ايــة ن طفـال املعلــم يــضرب أن ـ القا ــرفض و عديـدة، مــرات عـھ ًوتقر

سـلوك ـان إذا ات، ضر عشر إ الضرب د يز أن للمعلم، مكن ـھالطفـو ر ك ذلـك ـستد ول
د يز أن يمكن كما ات، الضر عدد ادة لز الطفل و ة شا اس يمكن كما الكسل، أو الكتاب رمن

ســــي ن ق للمــــرا ــــذا حــــدد و الــــضرب م ع يــــر ال الــــذين ن ق للمــــرا العــــشر عــــن ات الــــضر عــــدد
املـسلم أعـراض ـ وإنمـا املـؤلم الـضرب مـن حـوال ـل ـ يحـذر لكنھ وخالق، فـالن م رأسـرا

الواجب ق ا غ ما يل ب او فيـھ. ني قـال نو ـ فـإن ـھ، وج أو الـص أس ضـرب نوليتجنب : ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )2(، الجزء )190: (العدد

 

 

575 

يـــؤثر أو ن العـــ يطـــرف أو الـــدماغ ن يـــو قـــد ن، يبـــ ـــا ف الـــضرب وضـــر مـــا، ف ھ يـــضر أن يجـــو رال ز
سالمة لأللم، وأحمل آمن، ن الرجل فالضرب فليتجنبا،   .)196. ص، 2016 غنية،(قبيحا

امس ا القا: املطلب عند   :الثواب

تـب ت ـ ال خالقيـة و الـشرعية املحـاذير لـھ س لـ أنھ اعتبار ع الثواب القا ب س لم
ـــ ـــة،ع ـــكالعقو والتحر يع ـــ ال حـــدود ـــ ناس ســـت و ستحـــسان يتعـــدى ال ـــم،والثـــواب ل

القا مام عند والعقاب الثواب و ي كذا انو دو ليـؤدي للطالب املنفعة ًإيجابيـا،ًرحدود

وظيفــة لـــھ ــو ي أن يجــو نوال ،ز ـــذهىأخـــر نطــاق عـــن خرجــا إذا والعقـــاب الثــواب أن ك يـــد رألنــھ
الطالب ة مص يخدم وال سل يؤثر    ). 131. ص، 1986، خالد(الوظيفة

السادس القا: املطلب سالة س التد رطرائق   : ر

علــــــيم ــــــ قـــــة ــــــذهاملــــــنالطر عــــــرف و ار ســــــتظ و فــــــظ ا ــــــ ع عتمــــــد أن بــــــد ال الــــــسابق
بــالتعليم ديثــة ا بيــة ال علــم ــ قــة اللفظــياللفظــي،الطر التعلــيم ــ إ يتوجــھ بطبيعتــھ فــاملن

ــم أ ــو القــرآن أن عرفنــا إذا خــص ــ ع الــذاكرة ــ ع عتمــد بألفاظــھالعلــوم،و حفظــھ جــب و
ذا ول تبديل أو ف تحر عـنانتندو تخـرج ال ـ القا مام ا أو ال التعليمية قة الطر

بــــالقرآن يخــــتص فيمــــا ــــسيان ال وعــــدم فــــظ ا جــــودة ــــ إ املوصــــلة ـــــة(قالطــــر و وا ، زمحمــــود
   ). 904. ص، 2014

ـــ القا مــام عنـــد فــظ ا طـــر أن ــم، امليـــل، التكــرار،قونجــد أنالف ـــ القا مــام ـــذكر و
الثالث والـو: يةساسمراكز فظ جاع،ا سـ مـنو الـص ينقـل ال أن ـ القا وأضـاف

ــا بإعرا ــا يحفظ ــ ح أخــر ــ إ ة ىســو ــا،ر ــوكتاب القا مــام عنــد العقليــة بيــة ال أن تــ و
ـــ و الـــدو الـــذاكرة علـــب و معينـــة معلومـــات كـــسب ـــ إ ـــ ت لت أنالكـــسب،ر يان الـــص مـــة وم

أ الكتــب عــن عــنيحفظــوا دواملعلــم، و حفظــوا مــا عيــدوا الــذيتلعــثم،نوأن ــو املمتــاز والــص
بحرف وحرفا لمة ب لمة لقن ما ل حفظ يجيد

ً
ص، 1986، خالد(   ).  71 -58. ص

ن عــ علــوم مــن بــھ يتــصل ومــا القــرآن معرفــة ــد ير ــ القا مــام ــد ع ــ املجتمــع أن ًوأيــضا

ــ غ ــ يرغــب وال منــھ والــتمكن مــھ ف ــ أوذلــع الطبيعــة علــوم مــن ــا،ك أنخالف ــ الطبي ومــن
والتــــذكر فــــظ ا ــــ القــــرآن لتحــــصيل املالئمــــة قــــة الطر ــــو ــــة(نت و وا . ص، 2014، زمحمــــود

904.(  

القا: املعلم مـو: لفيقو وضع بالرعاية وع القيام املعلم أحسن ا،رإذا ـومواضـع ألنـھ
م،املأخوذ عمـبأد م جـر ـ الزوالنـاظر ـم،يـصا مثـلل ـ ع م بـإكرا م،والقـائم ـومنـافع ف

بمـا ذلـك ـل م م،سوس حمتـھيـنفع مـن وال ـم فقـھ حـسن مـن ذلـك م يخـرج روال م،ر ألبـا
م آبا عن عرض م ل و   ). 40. ص، 1986، خالد(فإنما
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الثالـــــث ــ: املبحـــــث ــ ــ ــ ــ ـ والقا نو ــــ ـ ــــن ابــ ــــد عنـ ــــتعلم واملـ ــــم املعلــ آداب ــــق نتطبيـ
اراملد   .ملعاصرةسة

و سية: لاملطلب املد ة ردا   :ر

ســـائھ وإ النظـــام عوامـــل مــــن ـــام عامـــل ـــة بو ال العمليـــة أن ـــ القا ريـــر املعلــــم، ى توجيـــھ ـــ عت ـــو ف
اليــــوم ـــس فيمـــا تـــدخل الفكـــرة ــــذه ولعـــل الكتـــاب ـــ العمـــل لــــس ر ضـــر أمـــر تھ ومحاســـ شـــاده يوإ و ر

سـية املد ة دا و ــ الف رالتوجيـھ مكــ، ر أنو قولـھن مــن ذلــك ـشف ــر"س و ــ ي فـال الــص ـ ع ــ ىيم
ـا قراء ـ ستمر وال ا يضبط فال ف ر التعلـيم، وا يحـسن ـان إن فيـھ فـرط قـد ـذا ال، معلـم ـان وإن

غــر فقــد التعلــيم وليــھ، ريحــسن فيمــا طــھ لتفر دب ل ــستأ املعلــم ــذا مثــل أن ــو نــا العلمــاء أي رو
مـــھ ال بمـــا اونـــھ صـــوابوأنو ــــو التعلـــيم مـــن ال، يمنــــع ــــو و بتعليمـــھ ر الغـــر أو ط التفــــر منـــھ ـــان وإذا

والتعنيــــــــــف. يحـــــــــسن اللــــــــــوم ل ــــــــــستأ بــــــــــل لــــــــــزام ل ـــــــــستأ ال املعلــــــــــم ــــــــــذا مثــــــــــل أن م عــــــــــض ــــــــــر ىو
العـدل.والغلظة مـام مـن ب يحفـظ، والتأن ال لـذلك فوجـد الـص ـ واخت الـص ببلـھ املعلـم اعتـذر فـإن

وال علـــم التعلـــيميـــضبطمـــا ة إجـــا ال وتأديبـــھ ه حـــو ة إجـــا إال املعلـــم ـــذا ل يحـــصل فلـــم ـــم ف رمـــا لـــم، زز إذا
غـــره فقـــد عرفـــھ لـــم فـــإذا لزمـــھ ء ـــ لـــھ ـــ فر أبـــاه عـــرف لـــو ألنـــھ ـــم الف فقـــد مـــن انـــھ بم أبـــاه عـــرف

إحسانا وال جعال ره غر ع ل ستأ ال ر ًواملغر ً
إذا، "و انـھ و النص ذا حسب القا أي ىيـرـانرو

املعلــم ــذا تأديـب وجــب للتعلــيم املعلـم إجــادة عــدم ـو ــ ا الد التــأخر ب سـ مــن، رأن عنيفــھ وجــب بـل
ائيـا التعليم من ومنعھ العادل واملحافظـة. ًمام التعلـيم سـ عـن لة مـسؤ سـة املد ـ إ ة إشـا ـذا ـ وو ر ر

مـن نـاتج القـصو ب سـ أن ن تب إذا ما حالة أنھ كما مستواه الـةذاتيـرع ا ـذه ـ ـ وح التلميـذ ة
ــ ع يـؤجر ال املعلــم أن يـر ــ القا ــالتعلـيم،ىفـإن ع يـؤجر قــدالتأديـب،وقــد املعلــم ـان إذا إال ــم الل

املعلـم ـ إ جـر بـدفع ب م ـ يل الـة ا ـذه ففـي ابنـھ قـصو ـ ع الـص والد . ص، 2015، ـس(رأطلع
26 .(  

ــذا ــ يــتم مــا مــع ــذا تفــق نالعــو للمعلمــ عليميــة ومــسألة م تقــو عمليــات مــن مــن، صر الــرغم ــ ع
ــسية التد واجباتــھ أداء ــ املقــصر املعلـم مــع التعامــل قــة طر التقيــيم، راخـتالف يــتم ال العــصر ــذا ففـي

أخطائــھ ــ ع ــشديد وال ونقــده املعلــم معاقبــة القــوة، ـدف نقــاط تحديــد أجــل مــن املعلــم تقيــيم يــتم بــل
لديــــھ شــــادو، والــــضعف و بالتوجيــــھ إمــــا الـــــضعف نقــــاط ب وتــــصو القــــوة نقـــــاط ــــز بإخـــــضاعھ، رعز أو

الـــضعف ـــذا م لتقـــو يـــة تد ات رلـــدو توجيـــھ، ر ـــ إ حاجـــة و ب ـــص و خطـــئ و ـــشر ـــو املعلـــم أن حيـــث
مباشر، دائم ل ش عنھ مسئولة سية املد ة الغدا و ت التوجيھ ذا رو ر   .ن

ي الثا التعليم: املطلب ة   :رإجبا

ح ـالقاق أن أم ـان ذكرا الطفل عليم ة اجبا ًا ـو، ر سـالتھ بـھ ـت عن الـذي التعلـيم أن رخاصـة
ي بتــــدا لألطفــــال، التعلــــيم التعلــــيم مــــن ــــى أد قــــدر تحقيــــق ــــ ع لــــنص، ممــــا املتمعنــــة القــــراءة أن ــــ غ

ـــا عل جابــــة و الكتــــاب، ســـئلة ن بـــ العالقــــة ــــ القا حـــدد كيــــف ــــشف نك بـــأن لنــــا ســــةامل"ــــسمح " رد
الطفـل علـيم ـ ـل ك املجتمـع لية مـسؤ خـالل مـن ـم، وواملجتمـع ل ـل تو الـذين ن الفـاعل تـب و نظـم ركمـا

لية املــــــسؤ ن، وــــــذه الفــــــاعل أدوار تنظــــــيم عــــــن ا تــــــصو يقــــــدم الــــــنص ــــــذا إن نقــــــو أن يمكننــــــا ًروعليــــــھ ل
اص" الراشـــدين" ـــ لأل ـــسبة عالقـــ، بال لنوعيـــة تبعـــا ـــذا ـــ م ليا مـــسؤ ًوتحديـــد مـــعو الطفـــلم ، ـــذا

م ن الفاعل ؤالء و التعليمية العملية فيھ تجر الذي للسياق يوتبعا ً:  

العائ) الوالوالد،(اص  . أ الوسط مثلو  .نو

الدولة  . ب  ).السلطانمام،(مؤسسات

جتماعية  . ت ماعة ،(ا نناملسلمو املسلم   ). 185. ص، 2016 غنية،) (جماعة
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ا ة إجبا القا ر رو غيـبلتعلى ال أسـلوب عليـھ سـتحثاث و ذلـك ـشرعية قنـاع اسـتعمال يم
وأسلوب ة يب،رتا ذلكال جديدا ذا أيھ عت ًو ـذاالعصر،ر بمثـل بـھ صـداع ه لغ سبق لم إذ

بتعمــيمالوضــوح، املنــادين أوائــل مــن ــ عت ديموغرافيتــھالتعلــيم،و فعــل ،وتحقيــق د يجــسم موقفــھ رألن
ء، ذلــكرشـــيد يجــر ـــ موجــودة انـــت العــادات مـــن جملــة اء أحقابـــاالوقـــت،زإ لــة،ًواســتمرت بقيـــتطو

ح ة شر ال واقع ماثلة ا اس سـنن،ور ـ طفـال ـشغيل العـادات ـذه مـنمبكـرة،ومن م وحرمـا
التعليم م ي(حق   ). 217. ص، 1955، وا

ة وج من التعليم إلزامية ن ب الوحيد عقبـانظرقوالفر حـددت التقدمـة الـبالد ـذا وعصرنا ًالقا

ســـن ـــ الطفـــل ـــشغيل يجـــو وال العـــالم ـــذا ـــ طفـــل ـــل حـــق ـــو التعلـــيم إن حيـــث ابنـــھ علـــم ال زملـــن
بــذلك، التعلــيم أمــر نيــف ا نا عليــھ، فــدي ــث، وحــث با ــ والقا نو ــ أبــن العــصر ــذا ســبق نوقــد

لألطفال التعليم و، ع ي لم ذلـكناكنولكن عـن ـم تخلف حـال ـ ل ع ات عقو تفرض ن قوان
مـن ـ كث ـ إلزامـي املتوسـطة املرحلـة ـ التعلـيم وح ي بتدا التعليم أصبح فقد العصر ذا ولكن

التعلــــيم ــــ إ ابنـــھ يرســــل ال مــــن ــــل ــــ ع الدولـــة ا تفرضــــ مة صــــا ــــات عقو نــــاك و رالـــدو نــــاك، ل ًوأيــــضا

ع مة صا عـدبرعقوابات لـو ـ ح الـسن ـذا ـ بالعمـل م أبنـا اسـتغالل الدولـة شفت اك حال اء
ســة ــ، راملد ع يحــصلو ال طفــال مــن ــ كث أصــبح ب حــر مــن العــالم ده ــش مــا ظــل ــ لألســف نولكــن و

جيــل عنـھ ــشا ي أن يمكـن الــذي طـر ا ــذا نحـو عا سـر التحــرك يتطلـب ــذا و التعلـيم ــ م حقـوق ـى ًأد

ال ــش ع ســالميةيمضـا بيــة ال ــ يحة الــ ســس والعلــوم، تلــك ف املعــا مــن نــوع أي لديــھ س ، رولــ
أبناءه ع يقوم املجتمع ألن املجتمع ضياع ب س و و ينحرف أن يمكن  .نلذلك

الثالث لھ: املطلب نية امل ليات واملسؤ سة املد املعلم ووظيفة   :ر

ا مثــل مثلــھ صــناعة التعلــيم ــ القا ــ ياطــةلــصنااعت ا خــر مــثال،ىع
ً

وظيفــة ــو ظ نــاقش روقــد
ــ ع ــصو ا مقابــل التعلـــيم خدمــة تقــديم ــ بمع ة املــأجو الكتــاب لمعلــم ـــذهأجــر،ر ــو ظ أن روالحــظ

ــــد ع انقـــضاء عــــد ديـــد ا وتنظيمــــھ ســـالمي للمجتمــــع جتمـــا و التــــا بـــالتطو تــــبط ا رالوظيفـــة رر
والسالم الصالة عليھ   ).19. ص، 2016 ة،غني(لالرسو

بــالقرآن ــ النا املجتمــع لعالقــة نظــرا الوظيفــة ــذه ــو ظ ــ إ حاجــة نــاك تكــن لــم ســالم صــدر ًــ ر
ــذا ــ ــ القا أمــو"لبقــو جميــع ــ نظــر قــد إال م مــ مــا مــة ــذه صــدر ــ ن املــسلم أئمــة أن رأعلــم

اصـــة ا ـــ م يــــص بمـــا ن أحــــداوالعامــــة،املـــسلم أن يبلغنـــا للنــــاسمـــًفلـــم علمـــو معلمــــو أقـــام نم ن
م صغر من م ب،أوالد جـلالكتات هللا مال من با نص ذلك ع م ل جعلو ًو صـنعواوعـز،ن قـد كمـا

القيام لفوه ن،ملن مللمسلم ام أح م بي معلم.. النظر شأن أغفلوا ونوا ي يان،وما مالص ولكـ
ــ ــسان إ ــل أمــره يخــتص ممــا ء ــ أنــھ نفــسھنفــرأوا صــالح مــن ــو ف لولــده املــرء علمــھ مــا ــان إذ سھ

مطبقيـھبھ،املختص ـانوا إذا م ـ غ م عـ يحملـھ أن ب ي ال و ي الذي باء عمل من عمال نفأبقوه
ً

 ."
العالقـات حيـث مـن ـسيطة ال ـشكيلة ال حالـة مـن سـالمي املجتمـع بانتقـال تبط ا املعلم وظيفة و رظ ، ر

ابطــ امل أسوالعالقــة ـــعة الرا القــر ــ املعقـــدة ــشكيلة ال حالــة ــ إ ـــة النبو والــسنة ــي القرآ بـــالنص ناســا ً

ــر خــر، يال الثقافيــة ثــات باملو ســالمية الثقافــة ىوتالحــق والثقافيــة، ر جتماعيــة يــة الب عقــد ومــن
امل عـن يختلــف الـذي املجتمـع ل وشــ يتوافـق جديـد تنظــيم ـستد عليمـھ و القــرآن علـم ــجتمـعجعـل

سـالم القـرآن، صـدر مـع ـ النا املجتمـع عالقـة طبيعـة اخـتالف سـابقا قلنـا كمـا ـ ع يـراد، ًـذا ـان إذ
والثــواب جـر ــساب اك علمــھ ا، مـن ــشا وان املــصاحف ـو ظ عــد رولكــن ســالمي، ر العــالم ــ ـا ع زوتو

مل بيعـا س ولــ املــشتغل البـدن ة بإجــا يــرتبط ن لآلخـر ــا عليم ًأصـبح بنقــل، ــاحتوار املــرتبط ـ املع فأصــبح
فقـــــط) القـــــرآن(املعرفـــــة يـــــا دي ـــــ مع يحمـــــل ـــــان عـــــدما اقتـــــصاديا عـــــدا ًيجمـــــل ً جــــــر(ً ـــــ ع ـــــصو لا
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ــسنة م، )وا رعــا و يان الــص يــداوم الــذي املعلــم طلــب ــ إ دعــت اجــة ا أن ــ ع ــذا نتــھ، و مل تفــرغ و
أجرا لذلك يجة ن أخذ   ).198. ص، 1993، املسعودي(ًو

والتأديــب التعلــيم ــ بــاء بــديال املعلــم دو أصــبح كمــا
ً

ــم"ر م ال و ــم أوالد علــيم م ــم،زيكفــ ــول نو
نـة مؤ يان الـص آبـاء عـن حمـل قـد املعلم م،وذا باسـتقامةتـأدي م بـصر م،و ـأحـوال ا ـ ـ ين ومـا

م، ام مأف مال الشر عن بعد ا" و يأخذ ال جرة فإن التا ـاملعو إنمـا التعلـيم عـن مـن"لم عـوض
اضتھ لر والقيام بالتعليم   ). 191. ص، 2016 غنية،" (العناية

مــــن التعليميــــة املؤســــسة عليــــھ تفرضــــھ بمــــا مرتبطــــة اليــــة ا ظيفتــــھ و املعلــــم دو أن القــــو مكــــن وو ر ل
ـــــا ام ـــــ ل توجبـــــھ ـــــسية تد وخطـــــط ا، رمنـــــا ـــــ ـــــ سا املحـــــرك ـــــو ـــــو ي املعلـــــم ان يـــــةلعملنبيـــــد

التعليميــة، التعليميــة باملنــا امــھ ال ة ضــر مــن فبــالرغم منابــا يــراه مــا حــسب طالبــھ ل ــش الــذي ــو ورو ً

يعابا واســ حبـا ـ أك الطـالب عـل متنوعـة وطرائـق أسـاليب ـستخدم تـھ بخ أنـھ إال اسـية الد طـط ًوا ً ر
ســـونھ يد ســات، رملــا واملما الطالـــب ا ـــش ع ـــ ال يــاة ا بواقـــع طـــھ ر املعاصـــرةالعلرو أن، ميـــة يجـــب نـــا و

العـــصر متطلبـــات وفـــق ـــسية التد اتـــھ ا م لتنميـــة دومـــا ـــس طـــالع واســـع املعلـــم ـــو ري ر ً واحتياجـــات، ن
م ســــ يد الــــذين ــــ، رالطــــالب إ ــــس و ــــا يتحمل أن يجــــب ــــ ال ليات املــــسؤ ــــم أ مــــن ــــو لذاتــــھ ره وفتطــــو

وجھ أفضل ع سالتھ يؤدي ي ل ا   .رتحقيق

الرا سأ: عاملطلب التد   :رساليب

ـ وال ديثة ا البيداغوجية الطرائق ا ع ال م أنفس ن املتعلم ن ب فقية العالقات بخصوص
م وتقــو ن املتعلمــ ن بــ التنــافس ع ــ ــ فالقا الطفــل نفــس وعلــم جتمــا الــنفس علــم ــا عل يؤكــد

خــــر الــــبعض م لبعــــض الت، التالميــــذ مــــن ه ــــ غ بتعلــــيم ــــف العر ــــالميــــردو ع ــــ القا يؤكــــد التــــا و ذ
الطالـب يقوم حيث ي الذا بالتعلم حاليا س ما أو التعلم عملية ال د ل الراجعة ًمية

اجـــات ا ـــذه إشـــباع وحـــاو الطالـــب حاجـــات ت ث اســـ إذا إال يـــتم ال الـــذي ـــشاط ال مـــن بنـــوع لبنفــسھ
ـ مــا أو املجوعـات ن بــ التواصــل ـوم مف ــ إ املجموعــاتسإضـافة ق، بديناميــة الفــر ملــصط ـسبة وبال

بقولــھ ــ القا أشــار فقــد ديثــة ا ولوجية الــسي ــات النظر عليــھ تؤكــد والــذي الــتعلم ــ ــدة نحــن"الفر
ذقــــة ا للمعلــــم ايتــــھ، نوجــــب د قــــدر ــــ ع ر والظــــا النظــــر ــــ ــــا لــــھ يحكــــم أن رونــــر ــــ، ى حفظــــھ وقــــدر

ر الـــت،  "الظـــا ـــ ع ـــ القا أكـــد الـــتعلمعلمكمـــا أســـاس ـــ عت الـــذي ي ـــ.الـــذا نتائجـــھ بمعرفـــة ا ـــس ًوت

والتحـــصيل فـــظ ـــستغرقھ، ا الـــذي ـــ الزم املـــدى باعتبـــار املـــتعلم ـــشاط م تقـــو ـــ إ ـــ القا دعـــا كمـــا
ـــشاط ال ــــ ديثــــة، املـــتعلم ا ولوجية الـــسي بحــــاث عليـــھ أكــــدت مـــا ــــذا أو، و ز بــــالتعز عـــرف مــــا ـــو و

الراجعة ديثالالتغذية ا ي(عصر شوا   ).  281. ص، 1984، ال

امس ا التعليمي: املطلب نامج   : ال

م الكر القرآن و القا عند املعرفة الدين، موضوع م وف القرآن قراءة ف التعليم من الغاية أما
بـــــالفرائض ـــــ، والقيــــام التعلي نــــامج ال ـــــ ساســـــية املـــــادة القــــرآن يمثـــــل ا، لـــــذلك إليـــــھ بـــــةلكتايـــــضاف

عراب و ط وا والصالة، والقراءة الوضوء علم املبـادئ، و علـم خـالل مـن الـدين علم ذلك صل و
ــا وغ والـصيام الــصالة اليوميــة العبـادات أداء ــ ع ـساعد ــ ال يـة ــم"، الفق علم أن للمعلــم ـ ب و

ذلــــك عليــــھ ط ــــش أن إال لـــــھ م يــــال ذلــــك س ولــــ ــــساب الــــشعر، زا وجميـــــعوالغ، وكـــــذلك يــــة والعر ــــب ر
متطــــوع، النحــــو ذلــــك ــــ فحــــش، ــــو فيــــھ ــــو ي ال ممــــا الــــشعر ــــم علم أن بــــأس العــــرب، نوال كــــالم ومــــن

م معة، روأخبا ا يوم للراحة فرغو و أيام ستة طوال التالميذ س د نو سنة، ر عرضو، وذلك انوا نإذ
م معلم عاء"ع يوم س، رع م ا يوم ا، وغدو وقت نـصف، بةلكتاإ ـم انقال قبـل ـ إ والتخاير

ــار للكتــاب، ال ـــر الظ صــالة عـــد عــودو العــصر، نثـــم صـــالة ــ إ يـــار ت، وا الـــس يــوم ـــ إ ينــصرفو نثـــم
م معلم إ فيھ ن   ). 224. ص، 1986، خالد" (ويبكر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )2(، الجزء )190: (العدد

 

 

579 

ــدف ــو ي التعليميــة املرحلــة ايــة ــ م،نو ــستحقالتقـــو مــن تمــة،معرفــة نا بــ ــ زادمـــنوالتمي
قراءتھ حذق القرآن حفظ ف،عن بخطامل النحـوحسن،وكتابتھ أو الـشعر من بقدر مام إذ، و

آخـره إ أولھ من حفظا القرآن الص ر ستظ أن يمكن ولياء و ن املعلم ن ب التعاقد أن
ً

اسـتكمل،  أو
ط ا وحسن ل والش اء ال ضبط ذلك إ للقـرآن، يضاف ر املستظ أن حفظـإال

ً
مـن صـاحبھ مـا مـع ا

خــط ل، حــسن شــ وإعــراب، وضــبط ــاء فــظ، و ا ر ــستظ لــم ممــن أفــضل ــاد ج ــ ــو ي نوقــراءة
  ). 285. ص، 1986، خالد(

وفـق املنـا ـذه تضع ال التعليمية للمؤسسة املنا تنظيم عود ا ا العصر علميـةو أسـس
ية تجر وأبحاث اسات املنا، رود يقيمو الـضعفالنحيث نقـاط يحـددو ثـم ومـن الطـالب ا سـ نيد ر

العـصر ـذا ـا يتطل ـ ال التعليميـة املخرجات مع ناسب ي بما ا تقو إ سعو و ا مـن، نف أصـبح حيـث
مــــنظم ل ــــش ــــ التفك ــــ ع ة قــــد ــــ أك الطــــالب جعــــل ــــم س، وناقــــد، رامل تــــد إغفــــال ــــ ع ال ــــذا رولكــــن

يــــ بــــل ــــا ومباد ســــالمية عة االـــشر يتطلبــــھتم مــــا وفــــق ــــة بو ال واملبــــادئ ــــام ح وتحــــديث ــــا عل ــــ ك ل
ســالمي، العــصر للفكــر املعاديــة ــار ف مــن ــ بكث ــسم ي ــذا، والــذي ول واســع تكنولــو انفتــاح جــود وو

مــا خـالل مـن أبنائنــا عقـو ـ إ املنحرفـة ــار ف دخـو مـن يحــد مـا ـ ع املنـا ــ ترك ر الـضر مـن لبـات ل ي و
دو وشا لنھ الـس مـن بات وال للمعلومات العاملية الشبكة املوجودة التواصل مواقع ع سمعونھ

ن املسلم بيوت من ت ب ل إ ا   .دخول

السادس بو: املطلب ال العمل داخلھ س يما الذي ياملحيط سة(ر   ): راملد

غني ا ثر محيطا ان بو ال عملھ القا خاللھ س ما الذي املحيط ًإن ً ً
ي بـار ـا واملعرفـة لعلم

والفلكية والعلمية ة بو ال وانب ما، ا ـ، وغ س يمـا الـذي املحـيط ـ القا مل لم رولذلك
بــو ال العمــل للــتعلم، يداخلــھ املناســبة ئــة الب تــوافر ة ضــر ــ إ أشــار لعــاب، ورحيــث تــوف مثــل

د، للطفــــل ا ولوجية الــــسي ــــات والنظر بحــــاث عليــــھ تؤكــــد مــــا ــــذا أن،يثــــةو ــــ إ أشــــار أنــــھ إال
ـا الر مثـل للـدين مخالفـة عـادات م فـ ـ ير أن يمكـن ممـا خاليـة ـو ت أن يجب طفال نألعاب

ه ـ، وغ يان الـص تكيـف يل ـس ـادة ـ يتمثـل يـة والدي سـبوعية العطـل ـام ألح وضـعھ زوإن
جتمـا و الدي الراحـة، الوسط مـن ب نـص نيـل مـن ن املعلمـ ن التحـروامل،وتمكـ مـن ن رتعلمـ

م تمامــا وا م ميــول لطبيعــة املــستجيب ي التلقــا ــشاط ال ســة مما ــ إ اســة الد قيــود مــن رأحيانــا ر
ً

ــة ـــ، املتج ا م نمـــو أطــراد ـــ ع ـــساعد الــذي مـــا وا الفــردي اللعـــب ـــ إ م أعمــا ربحكـــم
والذ خال و والعاطفي ي ر عاشو(ا   ). 40. ص، 1965، رابن

العـــ اــ اللعـــبصر ـــ ع عتمــد ـــ ال ــسية التد اتيجيات ســـ مــن ـــ كث نــاك أن نجـــد ، رــا
الــــــتعلم مخرجــــــات مـــــن العديــــــد فــــــع ــــــ ذلــــــك ميـــــة أ عديــــــدة اســــــات د ــــــت بي روقـــــد العــــــصر، ر ــــــ و

ــق طر عـن اللعــب أصـبح بـل الفعالــة ا وحـد ـ ركية النفــ لعـاب فقـط عــد لـم التكنولـو
دو لــــھ ونيــــة لك ـــزة ـــبـــالرج التفك ــــ ع ة قــــد ـــ أك الطفــــل جعــــل ــــ ســــة، رغ مما خــــالل رمــــن

أن حيــــث ـــ القا بــــھ ـــى أ مــــا يؤكـــد مــــا ـــذا و ذلــــك ـــ مــــا م ا دو تـــؤدي ــــ ال التعليميـــة ًرلعـــاب
ـــا يتعلمو ـــ ال املوضـــوعات يعاب اســـ ـــ ع ة وقـــد اســـتمتاعا ـــ أك الطفـــل يجعـــل باللعـــب رالـــتعلم ً ،

ـــزء ا ــذا ــ ع ــ ك ال يجــب مـــاــولــذلك حــسب ذلــك ــ ميــة أ مـــن لــھ ملــا التعليميــة العمليــة
التعليم سلوب ذا تناولت ال الية ا اسات الد تھ وأثب القا تھ   .رأث
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ع السا املستمر: املطلب م والعرض"التقو   ":التفقد

ـــ ال اســـية الد للمـــواد الـــص يعاب اســـ حـــسن مـــن التأكـــد وســـائل مـــن وســـيلة متحـــان رعـــد
اتلق يدا ع اسة الد منمعلمھ،رأثناء الص ينقل أال املعلم ع أن قر قد القا ان روملا

أســـبو ي دو امتحــان بــإجراء املعلــم ألــزم فإنــھ ــا وكتاب ــا بإعرا ــا يحفظ ــ ح أخــر ــ إ ة رســو ىر
بالتفقـــد ن املتعلمـــ ألحـــوال املفـــصلة ســـالتھ ـــ ـــسميھ مـــا ـــو و يان وقـــتوالعـــرض،رللـــص خـــالل

القــرآنعلــومم لعــرض جعــل و والعــرض بــالتعليم يان الــص يتفقــد أن املعلــم ــ وع فيقــو لمحــدد
سًمعلوما،ًوقتا م ا وم و عاء عشية ،(رمثل ي   ).166. ص، 2013الس

ــ إ مرحلـة مـن الطالــب انتقـال ـا عل بنــاء يـتم ـ ال ســس مـن م التقـو عــد ـا ا العـصر ـ و
الط ــــستطيع ال حيــــث بمختلــــفالــــبىأخــــر ات الختبــــا خــــضع إذا إال ــــ أع مرحلــــة ــــ ع ينقــــل رأن

ـذه ـ ع املرحلـة ـذه ـ سـھ د ممـا اسـتفادتھ مـدى معرفـة أجـل مـن ا سـ يد ـ ال راملـواد ،ر املنـا
ــذه ــا تنول ــ ال للمعرفــة تحــصيلھ مــدى ذكــرهالكتــب،وتقيــيم مــا مــع ناســب ي ــذا فــإن ولــذلك

املستمر م التقو مية أ من بـالقرآنللطالقا إمـا سـونھ يد مما م تمك مدى ع للتعرف رالب
ه غ أخر بمواد أو م   .ىالكر

الثامن والتوجيھ: املطلب   :شراف

عمــــل وتوجيــــھ م وتقــــو عــــة ملتا بــــو ال التوجيــــھ ــــاز بج ــــس مــــا ــــ القا عــــصر ــــ يكــــن يلــــم
ـ مي أل نظــرا جانبـا ـ لتق تكـن لـم لية املــسؤ ـذه مثـل لكـن ن سـ ًاملد ً و وار ـشئةا بت ـا يــل،رتباط ا

املــــسلم ،وإعــــداد ــــذاالــــصا بمثــــل ــــاء الفق قــــام ،فقــــد ــــرالــــدو ع املعلــــم محاســــبة حيــــث مــــن
عـة متا مـن املعلم منع إ م مر وصل ح عملھ ه التعلـيمعملـھ،تقص يحـسن ال ـان إن

عمـــل مــن وليــھ فيمــا فـــرط ــو ي ــذا لإل. نألنــھ والعلمـــاء ــاء الفق تــرك ليةمــاموقــد مـــسؤ ــاكم وا
بـــاللوم بـــدءا عملـــھ ـــ ه لتقـــص املقـــصر املعلـــم ـــ ع ـــة العقو التعلـــيم، ًإنـــزال مـــن بالفـــصل ـــاء وان

مـام عــدل صـدق مـن ذلـك وا ـ يحـسن، واعت ال املعلـم ــان وإن ـ القا يقـو ـذا غــر، لول رفقـد
و وليھ فيما طھ لتفر دب ل ستأ املعلم ذا مثل إن العلماء أى مـھاونھرو ال يمنـع، بما وأن

بتعليمــھ ر الغـر أو ط التفــر شــانھ ـان إذا صــواب ـو و التعلــيم م، ومـن عــض أى و يحــسن ال ـو رو
اللــــوم ل ـــستأ بــــل كــــرام ل ــــستأ ال املعلــــم ــــذا مثـــل مــــن، والغلظــــة، والتعنيــــف، أن ــــب والتأن

الــص ببلــھ املعلــم اعتــذر فــإن العــادل لــذ، الغمــام فوجــد الــص ــ الواخت واللك علــم مــا يحفــظ
وتأديبـــھ ه حـــو ة إجـــا ـــ إ املعلـــم ـــذا ل يحـــصل فلـــم ـــم ف مـــا زيـــضبط التعلـــيم، ر ة إجـــا ،(رال ي الـــس

  ).  166. ص، 2013

املعرفــة تــوفر مــع سـواء املعلــم ــ إ اجعـا ذلــك ــان و بـاملرة الــص بتعلــيم املعلـم يــف لــم إذا ًأمـا ر
ال فإنــــھ الـــــصنعة حـــــذق وعــــدم ـــــل ل أو فيـــــھ ة جــــريكتروالقــــد بحرمانـــــھ ـــــستوجب، فـــــي وإنمـــــا

ا يـضبط فـال ف ـر ا ـر و ـأ يت فـال الـص ـ ع ـ يم نـة امل عن واملنع العقاب ذلك إ وإضافة ى
ــــا قراء ــــ ــــستمر التعلــــيم، وال يحــــسن ــــان وإن فيــــھ فــــرط قــــد ــــذا يحــــسن، معلــــم ال ــــان وإن

ل ـــستأ املعلــم ـــذا مثــل أن العلمـــاء أي و غــر فقـــد رالتعلــيم اونـــھدبر و وليــھ فيمـــا طــھ لتفر
صـواب ـو و التعلـيم مــن يمنـع وأن ـو م ـ ال ال، بمـا ــو و بتعلمـھ ر الغـر أو ط التفـر شــأنھ ـان وإذا

والتعنيــــــف اللــــــوم ل ــــــستأ بــــــل لــــــزام ل ــــــستأ ال املعلــــــم ــــــذا مثــــــل أن م عــــــض أي و ريحــــــسن
العدل الغمام من ب والتأن   ).150. ص، 1986، خالد(والغلظة
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ــ ـ او املعلــمذا محاســبة ـ ع مقتــصر س لـ والتوجيــھ شــراف دو إن م، رلعـصر تقــو ــ ع بـل
يــة التد احتياجاتــھ وتلبيــة يحا ــ ــا توج ــھ وتوج رأدائــھ ً الـــضعف، ً نقــاط تحديــد ــ إ والــس

فعال ل ش داء ع ة قد أك يجعلھ بما ـستوجب، رلديھ ذلـك فـإن املفـرط نـوع مـن ان وإذا
ا قـــرا وأرإصــدار لـــھت لـــت و ــ ال مانـــة يـــؤدي لـــم ألنــھ ـــشأنھ ـــام ذكـــره، ح مـــا مـــع يتفـــق مــا ـــذا و

ــ شــاد، القا مجــال ــ ن مختــص ن مــوظف ن عــ عليميــة مؤســسة وجــود اخــتالف مــع رولكــن
وجـھ أتـم ـ ع الـدو ـذا يقومن م عل بتعامـل، روالتوجيھ والتوجيـھ شـراف دو ـ ع رغـضافة

احت وتلبيـــــة الطالـــــب مـــــعياجامـــــع ناســـــب ي بمـــــا ـــــاج امل ر وتطـــــو اح ـــــ اق خـــــالل مـــــن ـــــسية التد رتـــــھ
التعليمية الطالب واحتياجات العصر   .متطلبات

التاسع البيداغوجية: املطلب سة املما رتصو   :ر

ســـــالتھ مـــــن ي الثـــــا البـــــاب مـــــدخل ـــــ ـــــ القا معلـــــم"ريـــــذكر سياســـــة مـــــن بيانـــــھ اد أ مـــــا رذكـــــر
يان م، الص فـ وعدلـھ م عل فقـ، وقيامھ ـمرو لنفـسھ، ھ أو فيمـا ـم ن ـستع ـل م، و يـول ـل و

ه ذلك، غ احتاج م، إذ غ مع شتغل ل م، و وكتـاب م سـ لد م أوقـا ـم ل يرتب وكيـف، ركيف
م لراحا م بطال وأوقات م وأكتا م ألواح م ـم، محو علم فيـھ الـذي ان ذلـك، وامل ـو ي ـل نو

د مـــ معلمـــان، ـــ ك ـــش ـــل ـــ، و أك ـــلأو نو مجتمعـــ واحـــد حـــزب ـــ س يمـــسو، ريـــد ـــل نو
ــــر ط ــــ غ ــــ ع ــــم و ف ف، املــــ املــــ ملــــس الوضــــوء علمــــو م، نو يــــؤم جماعــــة ــــ ــــصلو نو

م الفعـل، أحد خـالل من البيداغوجية سة املما لتصو تؤسس النص ذا املتضمنة رسئلة ر
محـض فق منظو من للمعلم بو رال ال، ي للكيفيـة تؤسـس ـا أ ـ يبمع بفعلـھـ املعلـم ـا قـوم

بو من، يال م ع يصدر ما مع والتعاطي ن املتعلم مع بالتعامل يتصل فيما ه يقر الذي روالنمط
ه ــ غ أو س بالــدر يــرتبط فيمــا ســواء املختلفــة الــسلوك م، وأنــواع للتقــو ــا ح يق ــ ال والكيفيــات

ثانيــة ـــة ج مـــن والــدفع والبحـــث ــة ج مـــن سا، والتعــديل اواملبـــدأ التـــصوــ عليـــھ يقــوم رلـــذي
يان الــص معاملــة ــ الرفــق ــو واملــتعلم، البيــداغو املعلــم ن بــ البيداغوجيــة العالقــة أن ــ بمع

الرفـق ــ ع فيقــا"تقـوم ـو ي أن ــم ل عايتــھ حـسن ًومــن
ر القيــام.. نر املعلـم أحــسن إذا ــ، ولكـن وع

ا مواضــيع مــو وضــع م، ربالرعايــة بــأد املــأخوذ ــو ــمنــاظروال، ألنــھ ل يــص ال عمــا م جــر ، زــ
ـم فقھ حسن من ذلك يخرج وال م منافع مثل ع م بإكرام ـ، روالقائم ع سـلطة للمعلـم إذن

الكتـــاب ــ ـــ، متعلميــھ ع أخالقيــة ســـلطة لديــھ تــصبح م ـــشئ وت م ي تــر مــة م لـــھ ــل تو إذ ــو و
ه تــصو ــ بــالرفق البيدغوجيــة ســة املما تــرتبط لــذلك رــؤالء حــ"ر ــورسنومــن ي أن ــم ل نعايتــھ

فيقــا ًـم
التعليميــة، ر املؤســسة ـ الرفــق قيمــة انتـاج إلعــادة اجتماعيــا مفـوض املعلــم فــإن ًلـذلك

بـــاآلخر ـــسان لعالقـــة ســـالمي التـــصو منطلقـــات إحـــدى عـــن ـــ الـــذي، ركتعب ي الثـــا املبـــدأ امـــا
امل ن بــ املــساواة أو نــصاف ــو البيــداغو التــصو ــذا عليــھ باملبــدأتعلريقــوم مــرتبط ــو و ن مــ

إذ التعلــــــيم"لو ــــــ م بيــــــ عــــــدل أن عليــــــھ ــــــم حق عــــــض، مــــــن ــــــ ع م عــــــض بفــــــضل وإن، وال
ــدايا بال يكرمــھ م عــض ــان وإن ــل ا ــ ســاعة، تفاضــلوا ــ تفــضيلھ أحــب مــن يفــضل أن إال

م، راحاتـــــھ بيــــــ العـــــدل مـــــن تفرغــــــھ ممكنـــــة، عـــــد تـــــصبح قــــــد املفاضـــــلة ـــــذه أن خــــــضعتإذ، إال
التعاقـــد أثنـــاء ن املتعلمـــ وأوليـــاء املعلـــم ن بـــ يفاضـــل"لالتفـــاق أنـــھ يان الـــص آلبـــاء املعلـــم ن بـــ بـــأن

لـھ فيجـو بـذلك ضـوا ف م مـ واحـد ـل مـن العطـاء مـن يصل ما قدر ع م ـ، زبي ع أن وعليـھ
ذلك قدر من م ال ص، 2016 غنية،" (بما   ). 196-194. ص
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اتمة   :ا

أن ن تبــ ســبق إننــاكممـا حيــث ــ والقا نو ــ ابــن مـن ــل ــا ح اق ــة و تر أســس نعـدة
ـــل فيـــھ عـــاش الـــذي العـــصر ـــ إ عـــود ـــسيط اخـــتالف مـــع ن العـــامل ـــار أف ن بـــ تمـــا توافـــق نـــاك

مــا، ســـةم املد ـــ ـــا تطبيق يـــتم ـــة بو ال ســـس ـــذه ناملعاصـــرة،رو بـــ تفـــاق ـــذا ـــ ب والـــس
أتـت ـا جميع ا أ الثالثة مـرالعصو الـشرعيةمـن ا ومقاصـد سـالمية عة الـشر ـو و واحـد صدر

يــــھ ن وســــنة هللا كتــــاب ــــ ع عتمــــد ــــ فة،ال ابــــنالــــشر مــــن ــــل ــــا ــــى أ ــــ ال ــــار ف ــــذه ومــــن
ي ما والقا   :ننو

يـة -1 الدي سـس ـ ع شء الـ س تأسـ ـ ذلـك وفـضل م الكـر القرآن علم مية يحة،أ الـ
إما و أنو لھ، عھثلثھ،أوفھ،نص وبحفظھ  .رأو

ــ -2 ع يقتــصر ال ية،التعلــيم ــالــص عاتھ ــشر و امــھ وأح ســالم أن إذ الفتيــات ــشمل بــل
مـــــسلم ـــــل ـــــ ع علـــــيمومـــــسلمة،فـــــرض لعمليـــــة شـــــرعية ضـــــوابط مـــــا م ـــــل وضـــــع ولكـــــن

فيـ ـذا ألان نظـرا التعليميـة املراحـل أغلـب ـ ن البن ن و ن بي الفصل يجب إذا ھًالفتيات
م،حصال خالل م فساد  .وتجنب

القــــرآن -3 ــــو ية الــــص ا ســــ يد أن يجــــب ــــ ال التعليميــــة املنــــا ــــم أ أن ــــ ع مــــا م ــــل رركــــز
علق وما م قراءتھبھ،الكر قة وطر امھ أح يعاب واس مھ ه،لف خـروتفس املنا ىأما

و ف العلوم من ا وغ والشعر ية العر واللغة ساب با ،اخت املتعلقة مـعييار ناقـد ي ـذا و
مــستو ــ ع ونــوا ي العلــوم ــل الطــالب علــيم ــ ع ا ــ كث يركــز الــذي العــصر ــذا ىمتطلبــات ً

سالمية مة و م مجتمع تخدم ال العلمية املعرفة من  .رفيع

ــ -4 ع ـم حق مــن وجعلـھ ية الــص ن بـ العــدل ميـة أ ــ ع ـ والقا نو ــ ابـن مــن ـل نحـث
و التعلــيم ــ ياملعلـم ــال ع م عــض قــدماعـض،فـضل الــس ــ ع البقيـة ــ لتحف بــالعلم ًإال

ــــ أك التعليمــــة العمليــــة يجعــــل ممــــا م بيــــ ـــ العل التنــــافس ــــ يث ــــذا و ــــم مال ــــ ع زللتفـــو ق
 .فعالية

الـسنة -5 مـن بأحاديـث ذلـك ـ ع ـ والقا نو ـ ابـن مـن ـل د ـش وس م بي الرفق نوجوب
هللا ص الرسو حث وال ة وجعلـھلالنبو الرفق ع حاديث خالل من ا ف وسلم عليھ

فحسب التعليم س ول مة لقيادة  .ًأساسا

وأن -6 ـــــــا مراحل وتـــــــدرج التعلـــــــيم ـــــــ ـــــــات العقو دو ـــــــ والقا نو ـــــــ ابـــــــن مـــــــن ـــــــل ـــــــ رو ن
الضرب ع تقتصر ال ات تكبـھفحسب،العقو ا الـذي طـأ ا حسب و ت ا أ ربل ،ن الـص

ع مـــــا م ـــــل كـــــز أرو ــــــدفـــــ س ولـــــ خطـــــاء ب وتـــــصو التأديـــــب ـــــدف ــــــو ي العقـــــاب نن
لذلك سل أثر لھ و ي أن يمكن ذلك وأن ة  .نالعقو

ـل -7 ن ـ و لألطفـال التعلـيم ة اجبا إي التعليم إلزام ع والقا نو ابن من ل رأكد ن
ــ وتأس إصــالحھ عليــھ يقــوم أســس ألنــھ ــھ أبو ــ ع الطفــل حقــو مــن حــق ــذا أن مــا سھقم

مةو ذه ل فعاال عنصرا تجعلھ ال والعلمية ية الدي سس عليمھ
ً ً. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )2(، الجزء )190: (العدد

 

 

583 

ــــ -8 و الــــص ــــا ف يرتــــاح أن يجــــب ــــ ال العطــــل أيــــام ــــ والقا نو ــــ ابــــن مــــن ــــل نحــــدد
أعيــــاد ب ــــس ــــو ت ــــ ال ن،نالعطـــل يــــوماملــــسلم مــــساء مــــن تبــــدأ ــــ ال ســــبوعية والعطلـــة

معة ا يوم وتضم س م  .ا

مـــــ -9 م ـــــل للفـــــرض طا شـــــر مـــــا م ـــــل ضـــــع و س التـــــد يحـــــسن أن شـــــرط ـــــ ع أجـــــر ومعلـــــم و ر
ــذا ل اخــتالفجــر،وضـوابط مــع مــأجو املعلــم إن حيــث ــا ا العــصر مــع يتفــق مــا ــذا رو

ا ل يخضع ال م التقو والعمليات  .الضوابط

  :التوصيات

أو نتائج من إليھ التوصل تم ما   :ضوء

ع .1 يجب ال داب ن مبتضم علماءل من ذكر ما ضوء ا ام ل ن املعلم املعلم ن
املراحــــل جميــــع ــــ ســـالمية بيــــة ال كتــــب ـــ ــــ والقا نو ــــ ابـــن أمثــــال بــــو ال نالفكـــر ي

امعات ا ة بو ال قسام  .و

يجــــب .2 ــــ ال داب و الواجبــــات م بــــأ م ف لتعــــر س املــــدا ــــ ن للمعلمــــ يــــة تد ات دو رعمــــل ر ر
ام اال ا العصر متطلبات مع ناسب ت وال س التد نة مل م تأدي  .رأثناء

للعقاب .3 جة املتد باألساليب ن املعلم وتوعية بالتعليم الضرب استخدام عدم ع ك  .رال

لـــم .4 إن ـــا عل يؤثمـــو ـــ ال مـــو مـــن اســـية الد ـــصص ا عـــن م غيـــا بـــأن ن املعلمـــ نتوعيـــة ر ر
ة ضر ناك و وري  .ن

تمـــام .5 ــــاملــــا ال الواجبــــات م بــــأ املعلـــم توعيــــة ــــ ع ــــة بو ال املؤســـسة ــــ ن واملــــوج ن شرف
ن املفكـــر اء آ ضـــوء ـــ و والـــسنة الكتـــاب مـــن املـــستمدة ســـالمية ســـس وفـــق عليـــھ رتجـــب

نو وابن القا أمثال ن بو  .نال

حات .6 تية: املق املستقبلية اسات الد عمل ح   :رأق

ملـــــن .7 ح ـــــ مق تـــــصو مراحــــــلاروضـــــع ـــــ ن واملتعلمـــــ املعلـــــم آداب ضـــــوء ـــــ ســـــالمية بيـــــة ل
مختلفة  .عليمية

سـلوكيات .8 ن تحـس ـ ع ن للمعلمـ املعاصـر ـة بو ال الـسلوكيات ـ ع تـد برنـامج أثر اسة رد ر
متنوعة عليمية مراحل  .الطالب

ا .9 ع ة بو ال ار ف و املعاصرة ة بو ال ار ف ن ب نة مقا اسة رد  .رلعصور

س .10 املدا ا تطبيق اسة ود بية بال تمت ا ال القرآنية يات لبعض تحليلية اسة رد ر  .ر
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