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 الملخص 

بيان صفات و بيان كيفية تعزيز دور المعلم في ضوء التربية اإلسالميةهدفت الدراسة إلى 

، تحديد األهداف الرئيسية لدور المعلم المسلمو المعلم الناجح في ضوء التربية اإلسالمية

على المسح التحليلي الوصفي المكتبي للرؤية اإلسالمية لدور المعلم  واعتمدت الدراسة

المبني على مراجعة مفاهيم المعلم وأدواره وتفسيرهما، من خالل رؤية إسالمية لتفعيل 

نه ليس من الصعب أن ، وتوصلت الدراسة إلى أواجهة التحديات المستقبليةدوره وإعداده لم

، وإنما علينا أن نوظف الجهود واإلمكانيات صوب ظور إسالمي لدور المعلميكون لدينا من

ً على التخمين أو الظن أو التقليد  لدورهأن إعداد معلم ، والهدف المنشود لم يعد أمراً قائما

والتبعية، وإنما يتطلب األمر إعداداً وتجهيزاً وتنميةً لمعارف المعلم ومهاراته وسلوكه 

المعلم المسلم دوره تكوين فردا مسلما قادرا وأن ، واتجاهاته القائمة على المنهجية العلمية

ون قدوة حسنة في أقواله وأفعاله، وأن ينجح في على مواجهة تحديات هذا العصر، وأن يك

عمله التربوي والتعليمي الموكل إليه على أكمل وجه، وأن يستشعر بالمسؤولية أمام هللا 

سبحانه وتعالى وأمام الجميع، ألنه سيعود ذلك بالصالح النافع على بناء مجتمعه المسلم 

 .ويحرره من الشوائب والهموم واألحزان

 

 مقدمة

 ر  الاالمي  الي  ل  ما ي  السماوات وارأر  ووو لل  ل  ش   قدير  واللةا  والسةا  الحمد هلل

الي  أرسل  هللا لز وج   لل  هللا للي  وسل محمد سيدنا لل  خير مر  لريت  البشرية حت  اليو  

 اإلسةاميةوالتربية والحلمة ويالمه  اللتا  ويزليه  لليه  آيات   الرسالة للناس أجماي   ييتلوليبلغ 

يِه أ َويُاَل ُِمُهُ  القيمة  قا  هللا تاال :  تِِ ۦ َويَُزل ِ ِه أ َ ايََٰ ُه أ يَتألُواأ َللَيأ نأ ِۦَ  َرُسوًلا م ِ ُم ِ   وَُو ٱلَِّيى بَاََث ِي  ٱرأأ

بِي      ٍۢ مُّ
َمةَ َوإِ  َلانُواأ ِم  قَبأُ  لَِف  َضلََٰ ِحلأ َ  َوٱلأ ِلتََٰ تاال  اإلنسا  سبحان  وجا  هللا و ".4-2"الجماة: ٱلأ

  اإلنسا  وو خليفة هللا لل  ارأر خليفت  ي  ارأر  وميزه بالاق  لل  بقية المخلوقات ورأ  المال  

 وى الااملة الت  يالمها ويدربها.والمتحل  ي  نمووا اًلقتلاد  يةا يتحقق التقد  إًل بالق

الي : أ  يقو  بتدري  نفس  بنفس   يالمال  يج  أ  لتحديات والمسئوليات الجديد  يلل  يواج  المال  ا

يتال  طوا  حيات   وأ  يدر  نفس  بنفس  باستمرار  وأًل يام  المال  بمفرده  ب  يج  أ  يتااو  مع 

حس   و  يتبادلو  الخبر  ييما بينه  )المالمي  اآلخري   بحيث ياملو  لفريق واحد متجانس متاا

  ي يخل  نأ نويق ي  تطوير الاملية التاليمية ما ننا ًلأل  إ "وولمز" ويشير تقرير مجمولة (.2002

تخطيط     ندل  يأنستطيع  ومية المالمي  وتطوير مستواو  وتحقيق متطلباته   يةاألي  التبارنا 

 الاملية  ودوره ي أثر المال ل  نؤلد لل   داريي   ماأو اإلو تويير القالات أو المواد التاليمية أالمناوج 

 (.2002هللا د )لب التربوية

سا  يسا  دائما لمزيد م  ووو إن لطةاب   ووو قدو  لالحة ل  المرب  مجدد وجسر بي  ارأجيا  والما

والمال  مبدع وحايز  نالح أمي  ولديق حمي  لطةاب   وي  لثير م  ارأحيا  ليويه " و "وو المارية

للي  أ  ب  يج   رف خبير  يارف ويارف أن  يا والمال ع  يهيئ لملية اإلبداع ويطلقها "لل  اإلبدا

  لل  احد مارية تامة إي أ  يلك مستحي وًل يارف ل  ش   ل  ش   و   طباا ليس ل  ش   يارف

إن  يدرك طاقاته  لل  اختةايها لبشر   والمال  ملدر إلها  لطةاب "  "واسع الماريةيلو  يج  أ  

إن  يؤم  بأ  التالي  لل  أيض   ةا  اليي  يام  ماه  ويير  ي  الطويؤم  بالطاقات اإلنسانية ال
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اًليتراضات لا  دوما ي  جووره  الوسيلة ًلستنباط أيلار الطال  وإطةاقها وتطويروا )الرابا   

2008   .) 

ة  والقدو    وًل أحد ينلر أثر القدو  بالنسبة للناشئة خالة وللناس لامالمال  قدو  لطةاب      

  والقدو  وسيلة نوه القرآ  بها ودلا إليها اإلسةامية لل  القي المسلمي  شخلية ا  تلا  دوروا ي  بن

المال  ارأو   -لل  هللا للي  وسل   -لقد لا  الرسو   -لل  هللا للي  وسل   -واستخدمها الرسو  

" -:تاال  ( قا  هللا2002للي  القرآ  اللري  )لبد الووا    وو قدو  المسلمي  طبقا لما نصو -بشرية لل

 َ ِخَر َويََلَر َّللاَّ َ  اآلأ يَوأ َ َوالأ ُجو َّللاَّ َو ٌ َحَسنَةٌ ل َِم  َلاَ  يَرأ ِ أُسأ ا  لَّقَدأ َلاَ  لَُل أ يِ  َرُسوِ  َّللاَّ " ارأحزا : َلثِيرا

 . 21اآلية 

يالليت  التربوية م  خةا  منظور   إل  محاولة تألي  دور المال  وم  ويا المنطلق نسا       

إسةام  يحتل  إل  يلر إسةام   مبن  لل  القرآ  اللري   والسنة النبوية المطهر   والتراث اإلسةام   

باوتما  بالغ إل  المال   ودوره  تطلاات المستقب   وينظر اإلسةا  ويتماش  مع متطلبات الالر و

 تاب  الازيز يؤلد دوروالرسالة الت  يحملها  وبتفضي  م  هللا سبحان  وتاال  ي  ألثر م  موضع ي  ل

َ ِم أ ِلبَاِدِه الأاُلََما  " ياطر: اآليةالال  والالما   قا  تاال : َش  َّللاَّ  .28 " إِنََّما يَخأ

ِ   الي  الخبير  ي  تنزي  أو  آيات واستدلت حلمة هللا ال َرأأ بِاسأ ي  القرآ  اللري  ل  الال  والمارية "اقأ

قَلَِ  * َللَّ  َرُ  * الَِّي  َللََّ  بِالأ َلأ َرأأ َوَربَُّك ارأأ نَساَ  ِم أ َللَق  * اقأ ِ نَساَ  َما لَ أ َياألَ أ َرب َِك الَِّي  َخلََق * َخلََق اإلأ ِ َ  اإلأ

ا مميزاا ل  سائ يهو. 5-1 " الالق: اآلية ر المخلوقات  بخروج  م  ظلمات الجه  إل  طريق إنسانا

نسانية النور والمارية  بداية م  ماريت  وللم  بخالق  إل  أ  يوظف تلك المارية والال  ي  خدمـة اإل

َماَواوتطويروا  لقولـ  تاال : تُ أ أَ  تَنفُيُوا ِم أ أَقأَطاِر السَّ تََطاأ نِس إِِ  اسأ ِ ِ  " يَا َماأَشَر الأِج  ِ َواإلأ َرأ ِت َوارأأ

" الرحم : اآلية   . 33يَانفُيُوا ًَل تَنفُيُوَ  إًِلَّ ِبُسلأَطا  

للبشرية أجماي   ووو خير مال  ولقد لا  رسو  هللا لل  هللا للي  وسل  أو  مال   ومر     

لرق  يالمال  حام  رسالة الال  والمارية م  أج  ا اإلسةامية لنق  ويه الرسالة لألمة ومر  يقتدى ب   

بارأجيا  القادمة ويهت  بجميع الجوان  الماريية والتربوية واًلجتمالية وغيروا م  الجوان  ارأخرى  

ِلتَ قا  تاال : ُمُهُ  الأ يِه أ َويُاَل ِ ِه أ آيَاتِِ  َويَُزل ِ ُه أ يَتألُو َللَيأ نأ ي ِيَ  َرُسوًلا م ِ ُم ِ َمةَ " وَُو الَِّي  بَاََث يِ  ارأأ اَ  َوالأِحلأ

بِي   " الجماة: اآلية َوإِ  ا قا  2  َلانُوا ِم  قَبأُ  لَِف  َضةَا   مُّ نَا يِيُل أ َرسُوًلا  تاال :.  وأيضا َسلأ " َلَما أَرأ

ا لَ أ تَُلونُ  ُمُل  مَّ َمةَ َويُاَل ِ ِلتَاَ  َوالأِحلأ ُمُلُ  الأ يُل أ َويُاَل ِ ُل أ آيَاتِنَا َويَُزل ِ نُل أ يَتألُو َللَيأ ُموَ  " البقر : واأ تَاألَ م ِ

 .151اآلية

للحظات ارأول  لبزوغ يجر ( إل  أ  " التربية اإلسةامية رالت يلك مني ا1994محمود ) وم  ونا أشار

  يالمال  ارأو  للمالمي  المسلمي  محمد لل  هللا للي  وسل  ل  يهت  بالجان  الاقل  للمتال  اإلسةا 

يقط  ول  يل  وم  لل  هللا للي  وسل  ينل  لل  النمو الماري  ل  دو  غيره؛ ب  لا  للي  اللةا  

ا وقائداا ي  التغيير اًلجتمال   وليلك لا ا ومرشداا وموجها   ألحاب  رضوا  هللا والسةا  والداا مالما

 لليه  يل  منه  لا  يا مسئوليات متادد  تنبع م  إيمان  بالرسالة الت  يلتز  بأدائها ". 

( حي  يقو  : " ًل شك أ  الال  النايع وو ل  مارية تزيد اإلنسا  للة 160:1990يؤلد يلك النجار)و

ا  ييها وإقامة الاد  اإلله  بي  باهلل  وتملن  م  القيا  بواجبات خةايت  ي  ارأر   ولمرا  الحي

ا بارأخةاق  يتسخير الال  م  لنع القناب  اليرية والنووية  ا وثيقا الناس  يالال  ي  اإلسةا  مرتبط ارتباطا

والجرثومية وغيروا م  أسلحة الدمار الةاأخةاقية ليست م  الال  النايع   وأجهز  التجسس والتلنت 

دخ  ي  إطار الال  النايع  يالال  ي  اإلسةا  مرتبط بالام  للشف لورات الناس والمجتماات ًل ت

ا مازوًلا ل  الحيا  ومشاللها  رأ  يلك يخرج  ل  إطار النايع".   ا يونيا  اللالح  يهو ليس تريا
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 مشكلة الدراسة

 اإلسةامية   بها بما ينسج  مع التربيةًل يزا  المال  بحاجة إل  تجديد وتغيير ي  ارأدوار الت  يقو

يج  أ  تلو  ارأوداف التربوية السامية الت  تلب  احتياجات الحاضر وتخد  متطلبات المستقب   يلهيا و

  وتنميته  خالةتهت  ببحث دور المالمي  والمالمات باامة  ومالم  التربية اإلسةامية  دراساتوناك 

ا  طةا الالمختلفة  رأنها تحدد طبياة تاام  اإلسةامية للقي    إيا لرينا أ  التغيير مع اآلخري   خلولا

تمثله  للقي  السلبية وممارساته  لها ي   حليلةوو  طةا والفوض   ولثر  اًلنحراف الي  ألا  ال

 (.2005حياته  اليومية )الخوالده  

والمسجد وغيروا م  يالمال  يقو  بدور لبير ي  الوقت الحاضر ويلك بغيا  دور ارأسر  والمجتمع 

الا   ارألبر اآل  لل  المالمي  ي  غرس وتنمية القي  اإلسةامية  وأ   يلهياسات ارأخرى  المؤس

يلونوا قدو  ياالة ي  تأثيرو  لل  طةابه  وممارسته  للقي  اإلسةامية وتاويد الطةا  لل  يا  

 الخيرات واًلبتااد ل  المنلرات والريائ .

بلفت  أحد ارأسبا  الرئيسية لألزمة التربوية  الت   وجهت لثير م  البحوث اللو  الشديد للمال لقد و

تاان  منها ماظ  مجتماات الاال   ولل  النظر  المنلفة تؤلد أ  المال  يمل  أ  يلو  وو ملدر 

  يل  ل الح  ًل ل  المشللة  وأ  ثور  التجديد التربو  ًل يمل  أ  تنجح دو  أ  يلو  لل  رأسها الما

مارية والملدر الوحيد لها  ب  الموج  المشارك لطلبت   ي  رحلة تالمه  ياد المال  وو الناق  لل

ا م  مها  القائد  ومدير المشروع البحث   والناقد  يوالتشايه  المستمر   لقد ألبحت مهنة المال  مزيجا

والموج   والمال  التقليد  يهو غير مشارك ي  تخطيط المناوج الدراسية  غير مدر  لل  ممارسة 

  المدرس   ليست لدي  أدوات حديثة للتقوي  الشام  لقدرات ومهارات التال   ويا المال  تحلم النشاط

  يهو محشور بي  مثلث ل  ثةاثة أضةاع  أحدوا لثاية لالية داخ  رأيلار وماتقدات تحتاج إل  تطوي

حلة الدراسية  حجرات الدراسة  وثانيها ل  وائ  م  المواد التاليمية  وثالثها وقت قلير ووو زم  ال

ار التربو  السلي   يهو ألبح ويا المال  الي  يقف لل  خط اإلنتاج غير قادر لل  اتخاي القر يبهيا

شرحها و تبسيطها وبإيلا  المالومات إل  المتالمي  م  اللت  المدرسية إل  لق  المتال    ملق  مان

 (.2002وتلراروا لتأليدوا واستظهاروا ) حس   

 وإلداد الطةا وتوجي  ط  يهو تربية وتالي  مال  التربو  ًل يقتلر لل  التالي  يقدور الم  ونا يي

تربية شاملة ًل تارف يلةا بي  الاق  والروح والجسد  إلدادا تربويا إسةاميا ووي يتأت  ل  طريق 

الام  لل  ممارسته  لها ي  حياته   والقي  اإلسةامية وليفية اإلسةاميةالمبادئ تغرس ي  طةابها و

ي  الاملية  المال  القدو  الي  ألبح مطلبا تربويا وشرليا م  الدرجة ارأول دور غيا  ي  اليومية

 يااًلتربويا تبرز الحاجة إل  إلداد ويا المال  م  جميع جوانب  حت  يلو  مالما ي  التربوية اإلسةامية

 ويق المنظور التربو  اإلسةام .

ي  ضو  التربية ا تنبع مشللة الدراسة م  وجود حاجة ماسة لدراسات تهت  ببحث دور المالمي  يلهي

لدى الطةا  بالطرق وارأسالي  الحديثة  وأ  دور المال   وتنميته  للقي  اإلسةامية المختلفةاإلسةامية  

ا   طةاب يلو  لللقي  اإلسةامية وأ  تلم  ي  ممارسته   ا ومربيا ا وملمةاا لدور المال  متممدور يمالما ا

أوليا  ارأمور غايلي  ل  دورو   يإ  دور المال  ي  ويه الحالة يلو   سر   وخالة لندما يلونواارأ

  بالدي  وتاليم  وقيم  إ  أخطر ما ابتليت ب  ارأمة اإلسةامية ي  الالور المتأخر  وو الجهو  ألا 

 .الرائاة

 أهداف البحث

 المال  ي  ضو  التربية اإلسةامية.بيا  ليفية تازيز دور  -

 بيا  لفات المال  الناجح ي  ضو  التربية اإلسةامية. -

 تحديد ارأوداف الرئيسية لدور المال  المسل . -
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  منهجية البحث

مبن  يقو  ويا البحث لل  المسح التحليل  الولف  الملتب  للرؤية اإلسةامية لدور المال  ال 

تفسيروما  والت  تطرقت إليهما با  الدراسات وارأبحاث وأدواره ولل  مراجاة مفاوي  المال  

السابقة بشل  مباشر أو غير مباشر  م  خةا  رؤية إسةامية لتفاي  دوره وإلداده لمواجهة التحديات 

 المستقبلية. 

 التعريفات االجرائية 

ف الدور بأن  " مجمولة م  الواجبات والمسؤوليات ا ا الت  يتاي  ي  الميدا  التربو  يُار  لمحدد  سلفا

لل  المال  أداؤوا ي  الاملية التاليمية  وتوج   السلوك ي  ضو  قوالد ومحددات ماينة تتغير بتغير 

 (.1991الظروف المحيطة بالاملية التاليمية " )لبر   

اره ويارف الباحث الدور لل  أن  مجمولة م  المها  ارأساسية الت  تحث المال  لل  القيا  بأدا  أدو

 لل  ألم  وج  م  تربية وتالي  وزرع وتنمية لألخةاق والقي  اإلسةامية.

المال  وو" القائد التربو  الي  يتلدر لاملية تولي  الخبرات والمالومات التربوية وتوجي          

 (.2002السلوك لدى المتالمي  اليي  يقو  بتاليمه  )إبراوي   

المال  وو " الي  يتول  لملية تالي  أناس آخري  وإرشادو   أ ( 2001ويقو  الخوالد  وليد )       

وتوجيهه   بإلسابه  الماارف والحقائق والقوالد وارأحلا  والخبرات والمهارات  والام  لل  بنا  

القي  واًلتجاوات م  خةا  أنواع النشاط والفااليات المخطط لها  واًلستاانة بالوسائ  والتقنيات 

 ة.التاليمية المناسب

"المال  ي  التربية اإلسةامية وو الابار  الت  ينتق  بها اللب  إل  اًلقتدا  بالنمويج اإلسةام  المتمث  

ي  النب   لل  هللا للي  وسل  ..... يج  أ  يتحل  المال  باللفات الفاضلة  ويمارسها ي  حيات  

يا  ياتبرو  المال  المثا  الي  الخالة  وأما  اللبيا   حت  يتاودوا اللبيا  وياتادونها  رأ  اللب

 .(1986يج  تقليده" )اب  سحنو   

ويارف الباحث المال  وو مرب  ارأجيا  والقدو  اللالحة له  والمسؤو  ل  تزويد المتالمي  

بالماارف والقي  والمهارات ارأساسية  ويتأت  يلك ل  طريق وسائ  متادد  ومبسطة لل  يتارف 

 لليها ل  المتالمي .
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 األولالمبحث 

 في ضوء التربية اإلسالمية المعلمدور تعزيز 

الجي  ويقف  للمال  دور حاس  ي  تفاي  تربية ارأجيا  القادمة  يهو الي  يتحم  مسؤولية تربية وتالي ي

حقوق ربه   وحقوق وًلته   ل  يو  أما  طةاب  يتلقو  من  الال  والخلق والسلوك السو   يبي  له 

خوانه  وحقوق مجتماه  ويدلوو  الليه   ويؤلد لليه  مارية حقوق  وييلرو  بنامة هللاوللمائه   

ل  اًلنحراف والفتنة  ويحيرو  مما يضرو  أو يضر مجتماه   ليست مهمة المال   إل  الترابط والباد

 المالومة أو المهار  إل  الطال  يحس  ب  ًلبد وأ  يام  لل  زرع الشاور بالمسؤولية تولي 
 اإلخةاص ي  نفوس الطةا   لل  المال  أ  يسه  ي  غرس روح الوًل  واًلنتما  والهوية للوط  و

مرشداا للطةا  ي  ليفية التسا  مبدأ التااو  والام  الجمال  وتازيز  وأ  يلو  مرنا ي  سلول 

الفساد وسةامة ويا الوط  م  الابث و اًلنتما  والشاور بالمسؤولية المشترلة ي  الحفاظ لل  أم 

 (.2004)الاراد   

شارك ي  تخطيط المناوج   يهو غير مالبة ي  ارأنظمة الاربية للتالي المال  التقليد  وو الليغة الغأ  و

مدر  لل   غيرلل  يطور م  نفس  وم  الاملية التاليمية وًل يتلق  تدريبا م  جهة لمل   الدراسية 

  الشام  قيي  ليست لدي  أدوات حديثة للتطةاب لل  يتفال  مع زمةائ  و ممارسة النشاط المدرس 

و محشور بي  مثلث   يهأيلار وماتقدات تحتاج إل  تطوير   ويا المال  تحلم لقدرات ومهارات التال 

  يها ل  وائ  م  المواد التاليمية  أحدوا لثاية لالية داخ  حجرات الدراسة  وثانل  ثةاثة أضةاع

  وليلك ألبح ويا المال  الي  يقف لل  خط اإلنتاج الدراسية وقت قلير ووو زم  الحلةوثالثها 

  يهو ملق  مان  بإيلا  المالومات إل  المتالمي  م  لل  اتخاي القرار التربو  السلي غير قادر 

  يدوره ليس وليا اللت  المدرسية إل  لق  المتال  بتبسيطها أو شرحها وتلراروا لتأليدوا واستظهاروا

 ي  مجا  التربيةوالتقنيات المتطور  ك بلثير ييج  للي  أ  يوال  التطورات الحديثة يقط ب  يتادى يل

 لا  م  المخرجات.والتالي  وأ  يتلق  تدريبات مستمر  لل  نضم  الولو  إل  مستوى 

( نح  ًل ننلر سلطة المال  المباشر  وغير المباشر  الت  تظهر ي  أدواره 1996وييلر غنيمة )

نق  التراث الثقاي  م  جي  إل  جي    ب  ومدى ياللية  ي تقاليد المجتمع   لوسيط لالمحايظة لل  

سلطت  ي  إحداث التغيير اًلجتمال  بالفلر والمارية   ب  أن  أدا  الول  بي  للر ارأمس وماريت  

وللر اليو  بما يحمل  م  تديق ماري  وائ  ي  حج  المالومات وتقنياتها  ويضيف بشار   ) 

ويا باإلضاية إل  الدور الرياد  الي  يلاب  المال   يهو رائد اجتمال  يسه  ي  تطوير  (1986

المجتمع وتقدم  ل  طريق تربية ارأطفا  تربية لحيحة تتس  بح  الوط  والحفاظ للي   وتسلح 

تةامييه بطرق الام  اليات  الت  تملنه  م  متاباة التسا  الماارف وتلوي  القدرات والمهارات 

رس قي  الام  الجمال  ي  نفوسه   وتاويدو  لل  ممارسة الحيا  والديمقراطية ي  حياته  وغ

 اليومية.

   الت رأسبا  الرئيسية لألزمة التربويةاللو  الشديد للمال  بلفت  أحد ا دراساتووجهت لثير م  ال

التربو  لتلبية للر يد   وأحد الاوائق ارأساسية أما  حرلة التجدتاان  منها ماظ  مجتماات الاال 

  وأ  ل  المشللة  ولل  النظر  المنلفة تؤلد أ  المال  يمل  أ  يلو  وو ملدر الح  ًل المالومات

ًل يتلنولوجيا المالومات  جح دو  أ  يلو  لل  رأسها المال  ثور  التجديد التربو  ًل يمل  أ  تن

ان  ي  الحقيقة دوراا مختلفاا ر البا  ب  ت  أو اًلستغنا  لن  لما يتلوتان  التقلي  م  أومية المال 

  م  تحلي  المارية إل  تنمية المهارات ة  وًلبد لهيا الدور أ  يختلف باختةاف مهمة التربيل 

ا ارأساسية وإلسا  ال ناق  للمارية والملدر الوحيد   يل  ياد المال  وو الطال  القدر  لل  أ  يتال  ياتيا

نة المال  مزيجاا   لقد ألبحت مهي  رحلة تالمه  والتشايه  المستمر   لها  ب  الموج  المشارك لطلبت

 التربو  اإلسةام .والموج   دير المشروع البحث  والناقد  ومم  مها  القائد
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وا م  خةا  لمليات  " إ  لظما  الاال  ولبار السياسة يي  ولناع القرارات الخطير   ل  وؤًل  قد مرُّ

ييها أساتي  ومالمو   وضع ل  منه  بلمات  لل  ناحية ماينة م   تربوية طويلة وماقد   شارك

نواح  تفليرو   أو لل  جان  م  جوان  شخلياته   وليس م  المحت  أ  يلو  وؤًل  الاظما  

وا لل  ليادات ارأطبا   أو لل  ملات  المهندسي   أو المحامي   أو  وقواد ارأمة ومللحيها قد مرُّ

. ب  إ  الالس وو اللحيح إي ًلبد أ  يلو  ل  وؤًل  ارأطبا  والمهندسي  الليادلة  أو المحاسبي 

وا م  تحت يد المال ؛ رأنه  م  ناتج  والمحامي  والليادلة والمحاسبي  وغيرو   ًلبد وأ  يلونوا قد مرُّ

إ  المالمي  يخدمو  البشرية جماا   ويترلو  بلماته  واضحة لل  حيا  … لمل  وجهده وتدريب 

اات الت  ياملو  ييها  لما أ  تأثيرو  لل  حيا  ارأيراد ومستقبله  يستمر مع وؤًل  ارأيراد المجتم

لسنوات قد تمتد ماه  ما امتد به  الامر  إنه  يتدخلو  ي  تشلي  حيا  ل  يرد مرَّ م  با  المدرسة  

الحيا   تويشللو  شخليات رجا  المجتمع م  سياسيي   ولسلريي   ومفلري   ولاملي  ي  مجاًل

 (.1988المختلفة" )مرس   

م  التربية اإلسةامية   الحقيق ويق طبياة البشر وو الغر   الخلق وإ  الولو  إل  تحقيق ارأم  

يقط ل  طريق حشو ارأيوا   يأت  والولو  ال  يلك ويق دًلئ  مفهو  التنشئة اًلجتمالية ًل

بالمالومات ب  بتهيي  ارأخةاق وتربية ارأرواح وتاويد الطةا  لل  اآلدا  والسلوليات ارأخةاقية 

والمال  وو  لاح  رسالة مقدسة وشريفة لل  مر الالور وارأجيا   (  2008) الاامر   اللحيحة

شريفة خللنا إل  أ  مهنة التالي  الت  وإيا أمانا النظر ي  ماان  ويه الرسالة المقدسة والمهنة ال

اختاروا المال  وانتم  إليها إنما و  مهنة أساسية ورليز  وامة ي  تقد  ارأم   يهو مال  ارأجيا  

ا لا   ومربيها  ولل  النظر  قد اختلفت باختةاف الزما  والملا  م  حيث ارأدوار الت  يؤديها يقديما

ية يقط وما لل  الطةا  اليي  يالمه  إًل حفظ ويه الماارف ينظر إلي  لل  أن  ملق  وناق  للمار

أطلق للي  للما  النفس باًللتماد لل  أسلو  اليالر  اللما  وتغيرت أدوار  والمالومات  ووو ما

 (. 2007المال  نتيجة للتطور التلنولوج  والثور  المالوماتية الت  يتار  لها المجتمع )الطلح  

وًل أحد ينلر أثر القدو  بالنسبة للناشئة خالة وللناس لامة  والقدو  تلا  دوروا المال  قدو  لتةامييه  

ي  بنا  الشخلية لل  القي   ويلك أ  اليات تتلو  أساسا نتيجة استجابة الطف  لتوقاات  مم  حول   

 -  الرسو لقد لا  -لل  هللا للي  وسل   -والقدو  وسيلة نوه القرآ  بها ودلا إليها واستخدمها الرسو  

وو قدو  المسلمي  طبقا لما نص للي  القرآ  اللري  )لبد  -المال  ارأو  لبشرية  -لل  هللا للي  وسل  

َ  "  -( قا  هللا تاال : 2002الووا     يَوأ َ َوالأ ُجو َّللاَّ َو ٌ َحَسنَةٌ ل َِم  َلاَ  يَرأ ِ أُسأ لَّقَدأ َلاَ  لَُل أ يِ  َرُسوِ  َّللاَّ

ِخَر َويَلَ  ا اآلأ َ َلثِيرا وم  خةا  يلك الفلر التربو  للتلور اإلسةام  لدور   21ارأحزا : اآلية " َر َّللاَّ

ا م  مسئولية المال  لون   المال   ومدى أومية الدور وانالاس  لل  ترسيخ المبادئ التربوية  وانطةاقا

ا م  أرلا  الاملية التربوية  يإن  ينبغ  لل  متخي  القرا ا أساسيا ر ي  المجتمع إلطا  أولوية يمث  رلنا

ا منه   لةالتراف بهيا الدور  ممثةاا ي  إلداده وتدريب  وريع لفا ت  الشخلية وقدرات  الالمية  إيمانا

 (.2005بأ  رسالت  ًل تق  أومية ل  رسالة ارأنبيا  ) الشرل   

ت سلولية ( أ  المنظور اإلسةام  لدور المال  يؤلد لل  ضرور  توير لفا2005الشرل  ) ويضيف

  التالية:وماريية وللمية ي  شخلية المال  ليتمل  م  تأدية ارأدوار 

  الربانية المتلف بلفات إيمانية وأخةاقية وتربوية تتجسد ي  سلول  وأياال .  حام  الرسالةدور 

  اًلجتمال .دور المرشد والموج  والقائد ي  لملية التغيير 

   واحد.دور المهت  بالجان  الاقل  والماري  ي  آ 

 .دور الباحث والموظف للمارية والال  ي  خدمة اإلنسانية وتطويروا 
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والول  الدين  ًل يقلد ب  حم  شهادات لليا ي  الدراسات الدينية  ب  المقلود ب  يه  للدي  يثمر 

ا خلقا ريياا وتقديرا لل  إنسا  وملانت   ولندما يوجد ويا ال ول  لند الفرد المسل  يلو  التااو  أمرا

 (.2008تلقائياا ويلو  المجتمع بحق مجتمع مؤمني  أخيار )الرابا   

القيا  ب  وحده  ورأ  داخ  ارأسر    يقو  بام  ًل يستطيع ارأ  المال  أ  روح  لطةاب ي     

المال  يقو  بدور ارأ  الروح  المان  بالتربية الروحية والفلرية  والااطفية  واًلجتمالية  يإ  تااون  

التربوية بدون   والمؤسف والمزلج ي  واقع أمتنا أ  با   نجاح للامليةمع ارأ  ومع ارأ  أمر ًل 

ًل يحترمو  مبادئ التربية وًل يرو  لآلخري  أوليا  ارأمور لل  اختةاف مستوياته  اًلجتمالية  

حقوقا إيا تاارضت مع ملالحه  أو ملالح أطفاله  بالحق أو بالباط . يأبناؤو  دائما لل  حق  

وأطفا  غيرو  دائما أق  م  أطفاله  يلا   م  اللا  ما يقابل  المال  ي  مهنت  ويا النوع م  أوليا  

  أيسر لثيرا م  التاام  مع با  أوليا  ارأمور  غير أ  المال  ارأمور  ويبدوا ل  التاام  مع الطةا

المرب  بحلمت  ولباقت   يارف ي  التاام  مع الناس  يارأد  واًلحترا  يلبح تهور أشد المتهوري   

ويمل  المال  م  التفاو  والتوال  مع مختلف النمايج م  اآلبا  وارأمهات. وويه مهار  إضايية لل  

قنها  مشللة المال  الي  يتاام  مع مجتمع غير واع بدوره وًل مدرك لرسالت  ي  الحيا   المال  أ  يت

أ  يشق  ي  التاام  مع أوليا  ارأمور ألثر م  لاوبات التاام  مع الطةا . ويلك أ  ول  ارأمر 

ا  وبيلك يلو  دور المال  متمم ا ومربيا ا وملمةاا الوال  يارف واجب  نحو أسرت  للها  ييلو  له  مالما ا

أوليا  ارأمور غايلي  ل  دورو   جاولي  بمسؤولياته   يإ  دور المال   لندما يلو لدور البيت. أما 

ي  ويه الحالة يلو  لابا للغاية  إ  أخطر ما ابتليت ب  ارأمة اإلسةامية ي  الالور المتأخر  وو 

 )الرابا  طوروا المتجدد المتوال  الجه  بالدي  وتاليم  وقيم  الرائاة  والجه  بفنو  الحيا  لبر ت

2008.) 

 

 نيالمبحث الثا

 صفات المعلم في ضوء التربية اإلسالمية

 قدو  لطةاب    يلو  وخلائص ماينة حت لفاتالتربية اإلسةامية إل   يحتاج المال  الناجح ي  ضو 

والتاام   -لل  هللا للي  وسل  -ومع حديث رسو  هللا-لز وج   -ليف ًل ووو يتاام  مع لتا  هللا

نيلر  لاديد م  اللفاتاأ  يتميز بلمال  لونا لا  ًل بد  ومتميز  يم ماهما يحتاج إل  إنسا  خاص 

 -منها: 

 -اإلخالص:  

َلا َ ۚقا  تاال  :"  تُوا الزَّ ةَا َ َويُؤأ يَ  ُحنَفَاَ  َويُِقيُموا اللَّ ِلِليَ  لَ ُ الد ِ َ ُمخأ ِلَك  َوَما أُِمُروا إًِلَّ ِليَاأبُُدوا َّللاَّ َويََٰ

قَي َِمةِ  ياإلخةاص يجا  م  المال  أ  يقو  يهيه اآلية جمات بي  القو  والام    (7البينة  اآلية " ِديُ  الأ

هللا سبحان  وتاال   ووو حقيقة الدي  اإلسةام  وم  الفضائ  وارأخةاق الحسنة الت    ابتغا  وج  بامل

يلو  إًل باز  القل  ونيت   وبالتال  يالمال  مستاد أ   واإلخةاص ًل تابر ل  نية المال  ولمل  

ال  الال  لآلخري   وليلك حر  بالمال  المسل  أ  يبتغ  وج  هللا سبحان  وتايضح  ي  سبي  تولي  

 وأ  يغرس ي  نفس  خلق اإلخةاص ي  الام  هلل وحده ليلو  م  المقبولي  لند هللا سبحان  وتاال .

 -التقوى: 

و  سفينة النجا  ي  الدنيا واآلخر  ويلك التقوى و  الخوف م  هللا لز وج  ي  السر والال  و         

بأ  يتبع المال  نهج سيدنا محمد لل  هللا للي  وسل  وأ  يلتز  ليلك باتباع ما أمر هللا ب  واجتنا  ما 

 تلريات يراق  هللا لز وج  ي  ل  أ  المال  يتطل  م  ارأمر وويا نه  لن  وأنها سب  لل  خير  

  يلك الخوف م  هللا لز وج  وليس الخوف م  القواني  وارأنظمة ي وسائر ألمال  داياا  مع طةاب 
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ِمنِيَ "والمسؤولي  قا  تاال  : "  ؤأ هُ إِ  ُلنتُ  مُّ َشوأ ُ أََحقُّ أَ  تَخأ نَُه أ ۚ يَاَّللَّ َشوأ   يهيا (9 اآليةالتوبة  )  أَتَخأ

أ  يخش  الاباد خطا  م  هللا لز وج  م  مللوت السماوات وارأر  وم  القو  الجبار يهو أو  

                                                             م  لقاب  ي  الدنيا واآلخر .

 -الصدق: 

ا أَيَُّها الَِّييَ  ي  قا  تاال  " ي  ارأقوا  وارأياا مال  البها  م  أو  اللفات الت  يج  أ  يلتز        

اِدقِيَ   َ َوُلونُوا َمَع اللَّ ياللدق ي  ارأقوا  وارأياا  يهد  إل  البر ( 119)التوبة    "آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

والبر يهد  إل  الجنة  يإيا التز  ب  المال  لحق بارأبرار وول  إل  ربنا الغفار ونجا م  المهالك 

" إ  اللدق يهد  إل  البر وإ  البر يهد  إل  الجنة   وإ   الرج   قا   والهوى والشيطا   ي

ياللدق تاج لل  رأس المال  وخلق لظي  ينبغ  لل  ل  مال  أ   ليلدق حت  يلت  لند هللا لديقا "

للي  أ  يحتر  ويه الملانة و يغرس ي  نفس  وطةاب  ويا الخلق الاظي  وأ  يلتز  ب  ي  أقوال  وأياال  

ا يَلأِفُظ ِم  قَوأ   إًِلَّ لََديأِ  َرقِيٌ  َلتِيٌد ولييلر قو  هللا تاال  :" ليها وًل ينزع ثقة طةاب  ب  ايظ لويح  "مَّ

  (18)ق   اآلية 

 -الصبر :

مال  لل  تحم  مشقات إ  اإلخةاص ي  مهنة التالي  وح  المال  لمهنت  تاطي  ميز  اللبر  يقدر  ال

يا  ي  سبي  الال  والمارية ولبره لل  ويه المهمة و  م  اللفات ويه المهنة وتاب  وسهره الل

المحمود  ي  ديننا الحنيف  ووو م  الانالر المهمة ي  لملية التال  والتالي  الي  يج  لل  ل  مال  

وليتيلر دائما أن  يحم  رسالة سامية يوللها أ  يمتللها  ولفة أخةاقية م  لفات القي  اإلسةامية  

َروُ  بِغَيأِر ِحَسا     لليها ارأجر الاظي  لند هللا قا  تاال  " لطةاب  ول ابُِروَ  أَجأ )الزمر   "إِنََّما يَُويَّ  اللَّ

   ر  واللدقة بروا    واللبر ضيا  (" واللةا  نو وقا    رسو  هللا    )  ( 10اآلية 

 -األمــــــــانة: 

يأومية ارأمانة ي  ممارسة  ويخلص ييها ويوي  باهدهيه  أ  يلدق المال  ي  أدا  مهنت          

م  الخلا  الت  الت  ينبغ  لل  ل  مال  أ  يؤديها لل  ألم  وج   والمال  م  ارأساسيات ارأخةاقية 

  وم  ارأمانة أ  أدا  ارأمانة لل  الوج  الي  يرض  هللا سبحان  وتاال دلا إليها اإلسةا  الحنيف 

َ يَأأُمُرُل أ   قا  تاال  : " م  قو  للمة الحقةا يخج  ي  لمل  الي  يقو  ب ال  أمينا لل  يلو  الم إِ َّ َّللاَّ

ِلَها ََمانَاِت إِلَ َٰ أَوأ " آية المنايق ثةاث : إيا حدث   وقا  رسو  هللا     (58)النسا   اآلية  " أَ  تَُؤدُّوا ارأأ

 لي   وإيا ولد أخلف   وإيا أؤتم  خا  "

 :التواضع

التواضع خلق لظي  ييج  أ  يتمتع ب  المال  لل  يقتدى ب  المتالمي   ودلا اإلسةا  إل  اًللتزا         

َ َلِزيٌز قا  تاال  " بالتواضع واًلبتااد ل  التلبر والتاال    َ ِم أ ِلبَاِدِه الأاُلََماُ  ۗ إِ َّ َّللاَّ َش  َّللاَّ إِنََّما يَخأ

  مهما تال  وارتق  ي  للم  ييبق  طال  لل ًل يمل  أ  يغتر بالم  مال  يال( 28 اآلية )ياطر  "َغفُوٌر 

ِمنِي َ "  تاال :قا   ُمؤأ ِف أ َجنَاَحَك ِلَمِ  اتَّبَاََك ِمَ  الأ ُخِي "  تاال :وقا   (.215 اآلية )الشارا  "  َواخأ

َجاِوِلي َ  ِر أ َلِ  الأ ِف َوأَلأ َولََم  َلبََر َوَغفََر وقا  تاال  " ( 199)ارألراف  اآلية  " الأاَفأَو َوأأُمرأ بِالأاُرأ

ُُمورِ  ِ  ارأأ ِلَك لَِم أ َلزأ يدرس سير  خير ارأنا  محمد للي  أيض   والي  (43الشورى  اآلية ) " إِ َّ يََٰ

م  ل  يجد قدو  ل  خير  وًل شك أ  المال  التواضع اللةا  والسةا  يجد أن  ضر  أروع ارأمثلة ي  

هللا للي  وسل  سيد   يإيا بحث ل  التواضع يإن  يجد رسو  هللا لل  هللا لل  هللا للي  وسل رسو  

 المتواضاي .

  وب  يقتد  نق  ويه الرسالة لألمة اإلسةاميةولقد لا  رسو  هللا لل  هللا للي  وسل  أو  مال   ومر   ل

شؤو  حياته   وميادي  للومه  المختلفة    وتنظي  ل  مال  باحث للمارية والال  م  أج  تربية ارأجيا
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يِه أ  (  قا 2005)الشرل    ِه أ آيَاتِِ  َويَُزل ِ ُه أ يَتألُو َللَيأ نأ ي ِيَ  َرُسوًلا م ِ ُم ِ تاال : " وَُو الَِّي  بَاََث يِ  ارأأ

بِي    َمةَ َوإِ  َلانُوا ِم  قَبأُ  َلِف  َضةَا   مُّ ِلتَاَ  َوالأِحلأ ُمُهُ  الأ  .  (2الجماة: اآلية )" َويُاَل ِ

ِلتَاَ  َوالأِحلأ  تاال :قا  و يُل أ َويُاَل ُِمُلُ  الأ ُل أ آيَاتِنَا َويَُزل ِ نُل أ يَتألُو َللَيأ نَا يِيُل أ َرُسوًلا م ِ َسلأ ُمُل  " َلَما أَرأ َمةَ َويُاَل ِ

ا لَ أ تَُلونُواأ تَاألَُموَ  "   . (151البقر : اآلية)مَّ

 

 ثالثالمبحث ال

 المسلم األهداف الرئيسية لدور المعلم

إ  دور المال  ي  مواجهة تحديات المستقب  يستوج  للي  أ  يلنع أودايا رئيسية لوظيفت  وأ  

يستشار بأومية دوره ي  النهو  بأجيا  لها القدر  لل  موالبة ل  جديد  وأ  يضاوا نل  ألينه  

اليا دينيا الغاية المنشود  م  ويه الوظيفة وو  رضا هللا سبحان  وتاال  أوًل وأ  يخرج لنا جيةا و

التربوية والتاليمية  يالمال   للامليةوخلقيا وللميا  وأ  يظهر يلك م  خةا  متابات  وتوجيه  المستمر 

المسل  دوره تلوي  يردا مسلما قادرا لل  مواجهة تحديات ويا الالر  وأ  يلو  قدو  حسنة ي  

وأ  يستشار لل  ألم  وج    أقوال  وأياال   وأ  ينجح ي  لمل  التربو  والتاليم  المول  إلي 

بالمسؤولية أما  هللا سبحان  وتاال  وأما  الجميع  رأن  سياود يلك باللالح النايع لل  بنا  مجتما  

 المسل  ويحرره م  الشوائ  والهمو  وارأحزا .

( إل  أ  " التربية اإلسةامية رالت يلك مني اللحظات ارأول  لبزوغ يجر اإلسةا   1994ر محمود )ييل

يالمال  ارأو  للمالمي  المسلمي  محمد لل  هللا للي  وسل  ل  يهت  بالجان  الاقل  للمتال  يقط  ول  

يل  وم  لل  هللا للي  وسل  ينل  لل  النمو الماري  ل  دو  غيره؛ ب  لا  للي  اللةا  والسةا  

ا وقائداا ي  التغيير اًلجتمال   وليلك لا   ا ومرشداا وموجها ألحاب  رضوا  هللا لليه  يل  والداا مالما

 منه  لا  يا مسئوليات متادد  تنبع م  إيمان  بالرسالة الت  يلتز  بأدائها ".

(: إننا وقب  ل  ش   بحاجة "إل  المال  المسل  الي  يؤم  بأ  ارألو  1996وي  ويا يقو  راشد )

ي  وسل  بحق ينابيع غنية بالقي  اإلسةامية المتمثلة ي  لتا  هللا لز وج  وسنة نبي  محمد لل  هللا لل

ويج  أ  ينه  منها قدر استطالت   ييلو  للنش  القدو  اللالحة ي   السليمة والمبادئ والتوجيهات 

 ارأقوا  وارأياا   ويرب  ييه  القي  والمبادئ اإلسةامية الحقة".

 ارأوداف الرئيسية لدور المال : ( البا  م 2005وييلر الشرل  )

تنمية للوازع الدين  ولةاح   وابتغا  رضاه  رأ  ي  حب  هللا ي  نفوس المتالمي غرس ح  أ  ي .1

 . المتالمي 

 أدائهاتثم  وترسخ ي  اقيد  المسل  لأ  يربط المال  بي  النظر  والامل   أ  أ  الجان  النظر   .2

ا لَُّه أ َوأََشدَّ تَثأبِيتااَولَوأ أَنَُّه أ يَاَلُوا َما يُوَلُظوَ  بِِ  لَلَ  قا  تاال  "ي  الجان  الامل .  " سور   اَ  َخيأرا

 68اآلية  النسا 

لل  يلتس  المتالمي  السلوليات اإليجابية والت  تحقق ل   المتالمي لدى القي  اإلسةامية تنمية  .3

 السااد  ي  الداري .

 اإلسةامية ويلكيات السلبية الت  يلتسبها الطةا  ي  المجتمع واستبدالها بالسلوليات السلول تادي   .4

 القي  والفضائ  اإلسةامية.تنمية ل  طريق 

  ي  المنز لفاضلة الت  يتالمها ي  المدرسة لل  يمارسها تاويد الطةا  لل  ممارسة ارأخةاق ا .5

 المجتمع.وي  
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 تدري  الطةا  لل  حم  ارأمانة وليفية التغل  لل  مشال  الحيا  اليومية.  .6

 لل  التفلير والتجديد واستخدا  الاق  والتدبر بدًل م  التقليد والنظر إل  الغير. المتالمي تدري   .7

التخل  ل  اللثير م  ارأسالي  التاليمية التقليدية الت  ًل تسالد المتال  لل  تنمية قدرات  الفلرية  .8

 والاقلية )لالتلقي  وسرد المحفوظات(  وإتباع ارأسالي  الحديثة م  تحلي  وتطبيق لمل .

 (2005)الشرل  

 أسو  المال  بالتبار الحميد  القي  مع المتوايق الشخل  اًللتنا  بالسلوكلل  المال  يج  يم  ونا 
 توضح إيجابية وأمثلة نمايج بحرية  وتقدي  ومواقفه  آرائه  ل  بالتابير للمتالمي  والسماح حسنة  وقدو 
 التقوي  أسالي  الدراس   وتضمي  للمحتوى والمناقشة للحوار يرص وتويير  الحميد  بالقي  اًللتزا  نتائج

 ي  والزمةا  ارأمور وأوليا  ارأسر  مع للمتالمي   والتااو  القيم  بالسلوك تتالق مواقف واًلختبارات

  (.2007الجةاد  السلبية ) القي  وتغيير اإليجابية القي  تازيز

 يلك اإلنسا   بنا  ي  وأومية لظيمة لبير أثر م  لها لما المه ؛ وأشرف أج  م المال   مهنة أ  شك ًلو

 سبحان  – هلل وخليفة اللو   ويا ليلو  سيد منزلت  وريع - وتاال  سبحان  – هللا لرم  الي  المخلوق

 اإلنسا  ويا بنا  إل  تهدف الت  المه  م  أشرف التالي  مهنة أ  منطلق م  واتق   أحس  إ  - وتاال 

 والقي  المث  خدمة ي  متفانية لادقة لشخليات بنائها وتلوينها خةا  م  ويلك ارأمانة  لحم  وتأويل 

 (.2001)الهند    الحنيف الدي  ويا يمثلها الت 

أ  يبتغ  رض  هللا سبحان    وطةاب غرس ح  هللا ي  نفوس ونا نةاحظ أ  دور المال  يلم  ي  وم  

  رأ  ي  حب  تنمية للوازع ي  أقوال  وأياال وتاال  ي  تالي  المتالمي  وأ  يلو  له  قدو  حسنة 

المارية النظرية والتطبيقات أ  يربط المال  بي  و  وإلسابه  تنمية لقيمه  اإلسةامية لدى طةاب الدين  

اًلوتما  ورلاية الطةا  ويلك بتادي  سلوله  وغرس القي  اإلسةامية ي  الاملية  وم  واجب  ليلك 

وتشجياه  لل   حة الفرص للمتالمي  لإلدًل  برأيه يام  المال  لل  اتانفوسه  والام  بها  وأ  

 سبحان  وتاال . اإليجاب  منها وتادي  ما وو مخالف لشرع هللا

 

 االستنتاجات:

إن  ليس م  اللا  أ  يلو  لدينا منظور إسةام  لدور المال  المستقبل   وإنما للينا أ  نوظف 

نشود  بنا ا لل  رسالة وودف محدد  وتسخير ل  يلك لبر الجهود واإلملانيات لو  الهدف الم

إلةاح للنظا  التاليم   رأننا نؤم  بأ  المال  يحم  تلك الرسالة الت  تحتو  لل  التغيير والتجديد 

لتنشئة أجيا  قادر  لل  مواجهة تحديات المستقب   تحم  ي  طياتها مقومات اًلستمرارية بما تحمل  

ِه أ آيَاتِِ  م  لل  ومارية  تجسيد ُه أ يَتألُو َللَيأ نأ ي ِيَ  َرُسوًلا م ِ ُم ِ اا  لقول  تاال  : " وَُو الَِّي  بَاََث يِ  ارأأ

بِي   "  الجماة ) ُ  لَِف  َضةَا   مُّ َمةَ َوإِ  َلانُوا ِم  قَبأ ِلتَاَ  َوالأِحلأ ُمُهُ  الأ يِه أ َويُاَل ِ  ( 2َويَُزل ِ

اإلسةام  لدور مال   وبالتال  يالمنظورس  وتطلع لمال  المستقب   إ  مال  اليو  وو نتاج مال  ارأم

 التها المنفتحة  المرنة  المتفاللة مع أدوات الالر ي  أدا  رس تمث  ي  الشخلية المؤمنة المستقب  ي

إ  تواير أو التسا  ويه اللفات والمهارات ًل يت  إًل م  خةا  قنالات المال  وإيمان  بأومية دوره 

 ورسالت  الربانية الت  تخلص النية هلل أوًلا ث  رأدا  واج  ووظيفة للمشارلة ي  التنمية المجتماية.

الالر  وأ  يلو  قدو   المال  المسل  دوره تلوي  يردا مسلما قادرا لل  مواجهة تحديات وياوأ  

حسنة ي  أقوال  وأياال   وأ  ينجح ي  لمل  التربو  والتاليم  المول  إلي  لل  ألم  وج   وأ  

يستشار بالمسؤولية أما  هللا سبحان  وتاال  وأما  الجميع  رأن  سياود يلك باللالح النايع لل  بنا  

 .مجتما  المسل  ويحرره م  الشوائ  والهمو  وارأحزا 
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ا  إ  خةالة ما ت  استاراض  أ  إلداد مال  المستقب  م  خةا  المنظور اإلسةام  ل  ياد أمراا قائما

لل  التخمي  أو الظ  أو التقليد والتباية  وإنما يتطل  ارأمر إلداداا وتجهيزاا وتنميةا لماارف المال  

ظر  اإلسةامية إللداد مال  ومهارات  وسلول  واتجاوات  القائمة لل  المنهجية الالمية  لما أ  الن

المستقب  ترى أ  إلداده ًل يتالق بتواير اإلملانات المادية يقط  وإنما يتالق باستثمار الطاقات اإلنسانية 

 بلليتها.   

 

  التوصيات:

 تواير البيئة المناسبة إللداده. المال  لمواجهة تحديات المستقب  ًلبد م  نجاح دورإ  

الفلسفة التربوية للاملية التاليمية  مبنية لل  نظر  إسةامية مستقبلية  إلاد  النظر وبشل  جاد ي 

 لوقت نفس  التطورات التلنولوجية.واضحة الماال   ترتلز لل  منهجية إسةامية  مستولبة ي  ا

التدري  الدائ  والمستمر  وإقامة الندوات والمحاضرات الت  تهت  ببنا  الفلر اإلسةام  القائ  لل  مبدأ 

 حية لل  زما  وملا   وتازيز الهوية للثقاية اإلسةامية.اللةا

ا. تهيئ للمال اتخاي ل  اإلجرا ات الت   ا ومانويا  وتوير ل  اًلستقرار النفس  اًلجتمال  والتاليم  ماديا

 تازيز المناوج التربوية الثقايية لتألي  الثقاية اإلسةامية.

 ي   ويق ماايير تتس  بالشمولية والتلام .إلاد  النظر وبشل  جاد ي  اختيار الطةا  المالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "38-49" 2021 20مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

49 
 

 المراجع

 .ملت  التربية الاربية لدو  الخليج المستقب  مدرسة  (:2001)لبد الازيز  الحر  

بيروت المؤسسة الجاماية  التلنولوجية تلوي  المال  الارب  والثور  الالمية  (:1986)جبرائي   بشار  

 للنشر والتوزيع

( الفوض  التربوية ي  الوسط الارب  مسؤولية ارأسر  والمجتمع  الملتبة 2005ربيع  حمد هللا )

   للية ألاديمية للتربية  طبع ي  باقة الغربية.القاسم اًلللترونية الشاملة  ألاديمية 
( دور المدرسة اًلبتدائية ي  تربية ارأطفا  لل  قي  السةا  2006سند   لزيز  بنت إبراوي  )

 المستنبطة م  القرآ  والسنة  للية التربية  جاماة أ  القرى  الممللة الاربية الساودية.
 :" القيمة اًلقتلادية للتالي  ي  الوط  الارب  " دراسات وبحوث (:1996محمد متول  ) غنيمة 

 الدار الملرية اللبنانية القاور   التالمية سياسات وبرامج إلداد المال  الارب  وبنية الاملية التاليمية 
تلور مقترح لتضمي  مفاوي  الول  البيئ  ي  المناوج الدراسية (  2006المبروك  وداد لمر محمد )

 ي  المرحلة الثانوية التخللية بشابية طرابلس  للية اآلدا   جاماة الفاتح  ليبيا.

ةا  التربية اإلسةامية  ملت  ( المال  والمناوج وطرق التدريس  م  أل1988مرس   محمد لبد الالي  )

 التربية الارب .

 تدريس واستراتيجيات لطرائق وتطبيق  نظر  تلور – وتالمها القي  ( تال 2007ماجد زل  ) الجةاد 

 المسير . دار لما   القي  

( دور المال  ي  تنمية با  القي  اًلجتمالية لدى طلبة اللف الثان  لشر 2001الهند   سهي  أحمد )

 غز . – اإلسةامية التربية  الجاماة ألو  التربية  قس  بمحايظات غز  م  وجهة نظرو   للية

( تربية المراوق ي  المدرسة اإلسةامية  الطباة الثانية  الهيئة 1984محفوظ  محمد جما  الدي  )

 الملرية لللتا .
 لريا .الاربية  ا اإلللترونية ( انحراف الشبا   الملتبة1999الجريس   خالد )

( دور الجاماة اإلسةامية ي  تنمية با  القي  م  وجهة نظر طلبتها  دراسة 2005الااجز  يؤاد لل  )

 ميدانية بغز   يلسطي .

( )المؤسسة التاليمية مسئولة ل  تازيز اإلنتما  الوطن  لدى الطةا ( جريد  2004) الاراد   سال 

 ( السنة الراباة.1441الوط  الادد )

( الام  اًلجتمال  التطول  م  منظور التربية اإلسةامية 2009الازيز ب  محمد ) الغامد   لبد

 وتطبيقات  ي  المدارس الثانوية  قس  التربية اإلسةامية  جاماة أ  القرى  الممللة الاربية الساودية.

غير ( تنمية القي  ارأخةاقية ي  المرحلة الثانوية م  خةا  ارأنشطة 2007الحسن   لو  ب  حمد )

 اللفية  قس  التربية اإلسةامية  للية التربية  جاماة أ  القرى  الممللة الاربية الساودية.

 .ية  دار الفلر الارب   مدينة نلراختيار المال  وإلداده ودلي  التربية الامل( 1996راشد  لل  )

  دار البخار   ملتبة م  منظور التربية اإلسةامية المال :إلداد ( 1994محمود  لبد هللا لبد الحميد )

 .1ا  ارأثرية  المدينة المنور   طالغرب
دراسة  –تنمية با  اللفايات الفنية لدى أمنا  ماام  الالو ( (: )1991)ماور إسمالي  لبر  

 .التربية  جاماة الزقازيقتجريبية لني  درجة الدلتوراه ي  

موج  التربية اإلسةامية ي  دولة  اإلسةامية(والمتال  ي  التربية  )المال ( 2002لماد لالح إبراوي  )

 اإلمارات الاربية المتحد .
 الاملية( )طرائق تدريس التربية اإلسةامية وأساليبها وتطبيقاتها  (:2002)نالر ويح  ليد  الخوالد  

 حني .دار  لما  


