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  املستخلص

شصؼثَٓ ٓغ تًشّ ٓخِٞم  ألٜٗثتٕ ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ ٢ٛ تسه٠ تُٜٖٔ ٝ تًعشٛث هذتعر       

ػ٠ِ ٝؼٚ تالسك ٛٞ تالٗغثٕ ، كالخذ ُٖٔ ٣صقذٟ ُصؼ٤ِْ تالٗغثٕ تٕ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؼثٗح ٖٓ 

تُشه٢ تُخِو٢ ٝ تُغٔٞ تُشٝـ٢ ٤ٌُٕٞ تٛال ُٜزٙ تُٜٔٔر تُؼظ٤ٔر ، ك٤ٌق ترت ًثٕ ٣٘وَ تُٞـ٢ 

ؼر ػث٤ُر ٖٓ تال٢ُٜ ، ٝ تُصٞؼ٤ٜثز تُ٘د٣ٞر كٔعَ ٛزٙ تُٜٔٔر تُؼظ٤ٔر شصطِح تٗغثٕ ػ٠ِ دس

تُصض٤ًر ٝ تُصشخ٤ر تُشٝـ٤ر ،  ٤ُصغ٠٘ ُٚ تٕ ٣٘وَ تسض تالٗد٤ثء ت٠ُ تالؼ٤ثٍ . ٝ هذ تؽثسز 

ٓثدذ ال ٣ٌل٢  أل١تالدخ٤ثز ت٠ُ تٕ تالخاله٤ثز تُؼثٓر تُص٢ ٣ؽح تٕ شصٞتكش ك٢ تُٔذسط تٌُقء 

ال خذ ُٖٔ شٞتكشٛث ٝـذٛث ُٔذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ،الٕ ٓٞمٞػٜث ؽثَٓ ُِف٤ثذ خؤعشٛث ، ك

٣صقذٟ ُصذس٣غٜث ٖٓ ٓئٛالز ٝ تػذتد ٣ص٘ثعح ٓغ هد٤ؼر ٛزٙ تُٔثدذ ،ٝ ُٔث ًثٕ تُصؼ٤ِْ ٛٞ 

ٜٓ٘ر تالٗد٤ثء ٝ تُشعَ ُزت ٝؼح ػ٠ِ ٖٓ ٣فَٔ تٓثٗر ٛزٙ تُٜٔ٘ر تٕ ٣صخز ٖٓ تُشعَ ٝ تالٗد٤ثء 

تالخاله٤ر  تٗٔٞرؼث ٣وصذ١ خٚ . ٝ ٖٓ ٛزت تُٔ٘طِن  ؼثءز تُذستعر تُفث٤ُر ُِصؼشف ػ٠ِ تُٔؼث٤٣ش

  تُص٢ الخذ تٕ ٣صف٠ِ خٜث تُٔذسط ٤ٌُٕٞ تٛال ُصذس٣ظ ٓثدذ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر  .
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Abstract                

Teaching is considered one of the highest and most sacred 

professions because it deals with the finest creature on earth , that is 

man . Therefore , those who address human education must be on high 

level of moral promotion and spiritual highness to be worthy of this 

great task , how then if this teacher conveys the Divine Inspiration  and 

Prophetic Directions because such a great task requires a highly 

qualified person with spiritual recommendation and moral highness to 

be able to convey the legacy of the prophets to the generations . the 

literature has indicated that the general ethics that must be available in 

the competent teacher for any material is not enough to be available 

alone to  the teacher of Islamic Education , because its subjects is 

comprehensive for life as a whole , therefore , it is necessary for those 

who address to teach it to have qualification and preparing that 

commensurate with the nature of this article , because education is the 

vocation  of prophets and messengers , therefore , whoever carries the 
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trust of this profession must take the prophets and messengers as a 

model to follow . Therefore , the current study aimed to identify the 

ethics that the teacher must be characterized with  to be qualified to 

teach Islamic Education .  

 Key wards:Teaching , Ethics ,Teacher of Islamic Education 
 

 انفصم االول

 مشكهة انبحث و اهميته :
ٝ تعصوشتسٙ ٝ  ألٓ٘ٚتٕ تالخالم ٢ٛ تُذػثٓر تالعثع٤ر ُِٞؼٞد تالٗغث٢ٗ ٝ ٢ٛ تُغد٤َ        

ٝ  ت٥دتجتُو٤ٔر تُنشٝس٣ر ُشه٤ٚ ٝ تعصٔشتسٙ ، ٝ هذ ػشكس خٔؼ٠٘ تالٓصعثٍ ُٔؼث٤٣ش تُٔؽصٔغ ٝ 

تُٔعَ تُٔشػ٤ر ك٤ٚ ، ٝ ػشف تُخِن خؤٗٚ شٌثَٓ تُؼثدتز ٝ تالشؽثٛثز ٝ تُؼٞتهق ٝ تُٔعَ تُؼ٤ِث 

خقٞسذ ش٤َٔ ت٠ُ تالعصوشتس ٝ تُعدثز ، ٝ ٣ق٘ق تُ٘ثط تـ٤ثٗث ت٠ُ ظالض تٗٔثه خِو٤ر ٓخصِلر 

خِو٤ث شدؼث ُ٘ٞع تالخالم تُص٢ ٣صدؼٜٞٗث ، كْٜٔ٘ تُ٘ٔو تُ٘لؼ٢ تُز١ ٣غِي فثـدٚ عًِٞث 

ُِفقٍٞ ػ٠ِ تؿشتمٚ تُزتش٤ر ،ٝ ْٜٓ٘ تُ٘ٔو تالٓصعث٢ُ ٝ ٛٞ تُز١ ٣لؼَ فثـدٚ ٓعِٔث ٣لؼَ 

تالخشٕٝ ، ٝ ٣ؼَٔ ٓث  ٣وُٕٞٞ تٗٚ ٣٘دـ٢ ػ٤ِٚ تٕ ٣ؼِٔٚ ،تٓث تُ٘ٔو تالخ٤ش كٜٞ تُ٘ٔو تُؼو٢ِ تٝ 

زٙ تُ٘ٔو رٝ تُن٤ٔش تُف٢ ٝ ٛزت تُ٘ٞع ُٚ ٓؼث٤٣شٙ تُخثفر ك٢ تُقٞتج ٝ تُخطؤ ٝ شدؼث ُٜ

تُٔؼث٤٣ش ٣فٌْ ػ٠ِ شقشكثشٚ ، ٝ ٛٞ ٗٔو ت٣عثس١ ٝ ٣ٔعَ تػ٠ِ ٓغص٣ٞثز تالخالم ٝ ُٚ 

ٝ ٛزت  -ٓؽٔٞػر ٖٓ تُٔدثدئ تُخِو٤ر تُعثخصر تُٔغصوشذ تُص٢ شٞؼٜٚ ُٔث ٛٞ خ٤ش ُٚ ٝ ُـ٤شٙ .

ٝ هذ تـصِس تُصشخ٤ر تُخِو٤ر  -تُ٘ٔو ٛٞ تُز١ ٣٘دـ٢ ُٔذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر تٕ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ 

سك٤ؼر ك٢ تُلٌش تُصشخ١ٞ تُؼشخ٢ تالعال٢ٓ ٝ تػصدشز ؼضءت ٖٓ تُصشخ٤ر تُذ٤٘٣ر ٝ تُٜذف  ٌٓثٗر

تالع٠ٔ ُٜث ك٢ ٗظش تُؼذ٣ذ ٖٓ ٓلٌش١ تالعالّ . ٝ رٛح خؼل تُٔشخ٤ٖ تُٔغ٤ِٖٔ  ت٠ُ تٕ 

شط٤ٜش تُ٘لظ ٖٓ تُؼ٤ٞج ؽشه تعثع٢ ُصِو٢ تُؼِّٞ ، ٝ تٕ تالخالم شٌصغح خثُصؼ٤ِْ ٝ تالػص٤ثد 

تُدذٕ ال ٣خِن ًثٓال ٝ تٗٔث ٣ٌَٔ خثُ٘ؾٞء ٝ تُصشخ٤ر ،ًزُي كثٕ تُ٘لظ ال شخِن ًثِٓر ، كٌٔث تٕ 

 (  302- 301: 3991، ٝ تٗٔث شٌَٔ خثُصش٣ٝل ٝ تُصض٤ًر )ٜٓذ١ ٝ تخشٕٝ،

تُٔذسعٕٞ ْٛ هثدذ تُٔئعغثز تُصشخ٣ٞر ٝ ْٛ ٖٓ ٣وٕٞٓٞ خـشط تُو٤ْ ٝ تالخالم ك٢ ٝ 

ث، ٝ ْٛ تُوذٝذ تُقثُفر ُزت ٣٘دـ٢ تٕ ال شخثُق تهٞتُْٜ ٗلٞط تالؼ٤ثٍ تُٔصؼثهدر  ػ٠ِ تخصالكٜ

تكؼثُْٜ الٜٗث خزُي شلوذ تظشٛث ك٢ تُٔصؼِْ ،. ٝ هذ ه٤َ هذ٣ٔث تٕ تُغثُي ت٠ُ سشدر تُٔؾ٤خر ٓؤٓٞس 

خغ٤ثعصٚ تُ٘لظ ، كؤرت شٌٖٔ ٖٓ ع٤ثعر تُ٘لظ ٝ تٗوثدز ُٚ ، كف٤٘ةز ٣غٞط ٗلظ تُٔش٣ذ٣ٖ 

ٝ الٕ تهٞتٍ تُٔؼِْ ترت خثُلس تكؼثُٚ كؤٜٗث شلوذ تظشٛث ك٢  تُطثُد٤ٖ ًٔث ٣غٞط ٗلغٚ ٖٓ هدَ .

تُٔصؼِْ . تال تٕ تُصـ٤شتز تُص٢ ٣ؾٜذٛث تُؼثُْ ت٤ُّٞ ع٤ٔث تالخاله٤ر ٜٓ٘ث هذ تٓصذز ت٠ُ تُٔؽثٍ 

تُصشخ١ٞ ُصطثٍ تُلةر تُص٢ ٣ؼٜذ ُٜث ٝ ٣ئخز ػ٠ِ ػثشوٜث ششخ٤ر تالؼ٤ثٍ ٝ خ٘ثء تالْٓ كدثشس 

تالشوثٕ ُِؼَٔ دتخَ تُلقَ ،كنال ػٖ تالهٞتٍ تُص٢ ال شطثخن تالكؼثٍ  تُٔخثُلثز ت٤ُٜ٘ٔر ٝ ػذّ

، ٝ تُؽٔٞد ت٢ُٜ٘ٔ ٝ ػذّ تُصطٞس ٣طثٍ ٗغدر ٤ُغس خثُو٤ِِر ْٜٓ٘ .ٝ ال ؽي تٕ عِٞى تُٔذسط 

٣ؼذ تُٔؼ٤ثس تُز١ ٣و٤ظ تُطِدر ػ٤ِٚ عًِْٜٞ ٝ خزُي ٣صفَٔ تُٔذسط ٓغئ٤ُٝر ٓنثػلر تر تٗٚ 

صضّ ٖٓ تؼَ هِدصٚ تُز١ ٛٞ تالٗٔٞرغ ٝ تُوذٝذ ك٢ ٗظشْٛ ) عثُْ ٝ ِٓصضّ خِو٤ث ُؾخقٚ ، ٝ ِٓ

( . ٝ هذ تؽثسز تالدخ٤ثز ت٠ُ تٕ تالخاله٤ثز تُؼثٓر تُص٢ ٣ؽح تٕ  200: 5032تخشٕٝ ،

شصٞتكش ك٢ تُٔذسط تٌُقء ال١ ٓثدذ ال ٣ٌل٢ شٞتكشٛث ٝـذٛث ُٔذسط ٓثدذ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ، 

خؤعشٛث ، كال خذ ُٖٔ ٣صقذٟ ُصذس٣غٜث ٖٓ ٓئٛالز ٝ  الٕ ٓٞمٞع ٛزٙ تُٔثدذ ؽثَٓ ُِف٤ثذ
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تػذتد ٣ص٘ثعح ٓغ هد٤ؼصٜث ،الٕ تُصؼ٤ِْ ٜٓ٘ر تالٗد٤ثء ٝ تُشعَ ُزت ٝؼح ػ٠ِ ٖٓ ٣فَٔ تٓثٗر 

( 31-33: 5030ٛزٙ تُٜٔ٘ر تٕ ٣صخز تُشعَ ٝ تالٗد٤ثء تٗٔٞرؼث ٣وصذ١ خٚ . )ـِظ ،

 (  12: 3992)تُف٤ِد٢،

٤٘ق، ٝتُشعثُر تُغٔث٣ٝر تُص٢ ؼثء خٜث ، ُص٘وز تُدؾش٣ر تُذ٣ٖ تالعال٢ٓ تُف أل٤ٔٛرٝ  

ؼٔؼثء ٖٓ خشتظٖ تُؾشى ٝ هـ٤ثٕ تُظِْ ت٠ُ تع٠ٔ ٓشتشح تُؼذٍ ٝ تُٔغثٝتذ . ٣وٍٞ هللا ػض ٝ 

 َّ  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱؼَ 

ػ٠ِ تُٔشتشح ُصٌٕٞ تٛال  كٜزٙ تُشعثُر تال٤ُٜر شغٔٞ خثُ٘لظ تالٗغث٤ٗر ٝ شض٤ًٜث ال ( 52 عدؤ)

ُالعصخالف ك٢ تالسك ٝ تػٔثسٛث ، ٝ سعثُر خٜزٙ تُٔٞتفلثز الخذ ُٖٔ ٣ٞفِٜث  ٝ ٣دِـٜث 

ُِ٘ثط ٖٓ تٕ ٣صٔصغ خغٔثز ؽخق٤ر ٝ ٝٓؼث٤٣ش  تخاله٤ر  شلٞم ًَ تُغٔثز تالخاله٤ر تُص٢ 

  خص حص مس خس حس ُّٱٱ٣صف٠ِ خٜث تففثج تُٜٖٔ تالخشٟ ،٣وٍٞ هللا ػض ٝ ؼَ 
  َّ مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

(. ٝ هذ تًذ ػِٔثء تُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ت٤ٔٛر تُخقثبـ تالخاله٤ر ُِٔذسط ُٔث ُٜث 25)تالـضتج:

ٖٓ شؤظ٤ش ت٣ؽثخ٤ث تٝ عِد٤ث ػ٠ِ تُٔصؼ٤ِٖٔ ، كؤًذٝت ػ٠ِ تُغِٞى تالخاله٢ ٝ ػ٠ِ ت٥دتج تُص٢ 

٣ؽح شٞتكشٛث ك٢ تُٔذسط ٝ خ٤٘ٞت تظشٛث ك٢ ششخ٤ر تُٔصؼِْ ،ًثُصخِن خثُٔفثعٖ تُص٢ ٝسد خٜث 

ع ٝ ـط ػ٤ِٜث ، كنال ػٖ ٌٓثسّ تالخالم ٝ تُفِْ ٝ تُقدش ،ٝ ٓالصٓر تُٞسع ٝ تُؾش

تُخؾٞع ٝ تُغ٤ٌ٘ر ٝ تُٞهثس ٝ تُصٞتمغ ،ٝ ال خذ ٖٓ تٕ ٣ٌٕٞ هذٝذ ُطِدصٚ كال ٣خثُق هُٞٚ كؼِٚ 

ٝ ٣ؼَٔ خؼِٔٚ ،ٝ ٣صؤدج خآدتخٚ ٝ تال كوذ ٤ٛدصٚ ٝ تفدؿ ػثؼضت ػٖ تُصٞؼ٤ٚ ٝ تالسؽثد ُطِدصٚ 

( ٝ ٣ؼذ سخو تُؼِْ خثُؼَٔ ٖٓ تْٛ ٓدثدئ تُذ٣ٖ تُف٤٘ق ـ٤ط تًذٙ  339-332: 5030)تُؼ٢ِ،

(ٝ 5)تُقق: َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱهللا ػض ٝ ؼَ خوُٞٚ عدفثٗٚ 

ٝسد ػٖ تُ٘د٢ ػ٤ِٚ تُقالذ ٝ تُغالّ هُٞٚ ) ٣ؽثء خثُشؼَ ٣ّٞ تُو٤ثٓر ك٤ِو٠ ك٢ تُ٘ثس كص٘ذُن 

 شـثٙ ك٤ؽصٔغ تَٛ تُ٘ثس ػ٤ِٚ ك٤وُٕٞٞ :٣ث كالٕ ٓث ؽؤٗيتهصثخٚ )تٓؼثإٙ(ك٤ذٝس ًٔث ٣ذٝس تُفٔثس خ

،تُغس ً٘س شؤٓش خثُٔؼشٝف ٝ ش٠ٜ٘ ػٖ تٌُٔ٘ش ؟ ك٤وٍٞ :ً٘س تٓش خثُٔؼشٝف ٝ ال آش٤ٚ ،ٝ 

ر تُ٘ثس ٝ تٜٗث ٓخِٞهر ًصثج خذء تُخِن ،خثج فل تٜٗثًْ ػٖ تٌُٔ٘ش ٝ آش٤ٚ ()تُدخثس١،

،1/3393 .  

ٓٔث عدن شظٜش تُفثؼر ت٠ُ تُدفط تُفث٢ُ ك٢ ًٞٗٚ ٣ص٘ثٍٝ ؼثٗح ْٜٓ ك٢ خشتٓػ       

ُْ  -ُِٔذسع٤ٖ خقٞسذ ػثٓر ٝ ٓذسع٢ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر خقٞسذ خثفر   -تالػذتد ت٢ُٜ٘ٔ 

ـظٚ ٖٓ تُؼ٘ث٣ر ٝ تُدفط  ، ٝهذ  تؽثسز  دستعثز ػذذ ت٠ُ تٕ ٝؼٞد ٓٞتظ٤ن ٝ ٓؼث٤٣ش  ٣ؤخز

ثز تُٔؽصٔؼ٤ر ٣ئد١  ت٠ُ تُفذ  ٖٓ تُٔٔثسعثز ؿ٤ش تالخاله٤ر خٜث ، ٝ تخاله٤ر ُذٟ تُٔئعغ

٣غْٜ ك٢ ـَ خؼل تُٔؾٌالز تُص٢ هذ شؼصشك تُؼث٤ِٖٓ دتخَ تُٔئعغر ، ٝ ٣ٌٖٔ ػذ تُٔٞتظ٤ن 

ٝ تُٔؼث٤٣ش  تالخاله٤ر هٞتػذ ٣صلن ػ٤ِٜث تسخثج تُٜٖٔ تُٔص٘ٞػر  ك٢ شوذ٣ْ ٜٓ٘صْٜ ُِؼث٤ِٖٓ خٜث ، 

ٞع ت٤ُٜث ػ٘ذ تُفثؼر تٝ ػ٘ذ تُشؿدر ك٢ ػشك تُٜٔ٘ر ُٖٔ ٣صغثءٍ ػٖ خف٤ط شٌْٜٔ٘ ٖٓ تُشؼ

 .( 21 – 25:  5031( )تُغثٓشتب٢ ،  225: 5035هد٤ؼصٜث .) تُؾٜش١ ، 
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 هدف انبحث

٣ٜذف تُدفط تُفث٢ُ ت٠ُ تعصوشتء تستء ٓلٌش١ تالعالّ ك٢ ت٤ُٔذتٕ تُصشخ١ٞ  ُصؼشف     

تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر تُص٢ ٣٘دـ٢ تٕ ٣صقق خٜث تُٔذسط ٤ٌُٕٞ تٛال ُصذس٣ظ ٓثدذ تُصشخ٤ر 

 تالعال٤ٓر  .

:  ٣صفذد تُدفط خثُصشتض تُصشخ١ٞ تالعال٢ٓ ، كنال ػٖ  تُذستعثز ٝ  حدود انبحث

٢ ش٘ثُٝس ٓٞمٞع تخاله٤ثز تُٜٔ٘ر ٝ ٓؼث٤٣شٛث ٝ تخاله٤ثز تُصذس٣ظ ٝ تُغٔثز تُٔٞتظ٤ن تُص

تُؾخق٤ر ُِٔذسط خقٞسذ ػثٓر ٝ ٓذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر خثفر ػ٘ذ ػِٔثء تُٔغ٤ِٖٔ ٝ 

 ؿ٤شْٛ .

 تحديد انمصطهحات : 

( خثٜٗث "تعظ ٣صْ خٔٞؼدٜث شو٤٤ْ خشتٓػ تُصؼ٤ِْ ٝ 5009تُٔؼث٤٣ش :ػشكٜث تُلٞتٍ)-3

تبٔصٜث ُِٔغصؽذتز تُؼ٤ِٔر ٝ تُلٌش٣ر ٝ ٢ٛ شٔعَ خطر ػَٔ شغ٤ش ػ٤ِٜث تُؽثٓؼثز ك٢ ٓذٟ ٓٞ

 (   2: 5009) تُلٞتٍ ،ٓصثخؼر تُؽٞدذ ".

(خؤٜٗث "تُ٘ٔثرغ تُص٢ ٣صْ تالشلثم ػ٤ِٜث ٝ ٣فصزٟ خٜث ُو٤ثط 5032ٝ ػشكٜث تُؾٜش١ )

       ( 3: 5032ٓث"    )تُؾٜش١ ، ؽ٢ءدسؼر تًصٔثٍ تٝ ًلثءذ 

تالخالم : ػشكس خٌٜٞٗث " ٓؽٔٞػر تُٔدثدئ ٝ تُوٞتػذ تُص٢ ش٘ظْ تُغِٞى تالٗغث٢ٗ -5

شفذد ػالهر تُٔشء خـ٤شٙ ػ٠ِ  ألٜٗثٝ تُص٢ ش٘دغ ٖٓ تُذ٣ٖ تالعال٢ٓ ٝ شؾَٔ تٝؼٚ تُف٤ثذ ًِٜث 

 (  512:  3992ٗفٞ ٣فون تُـث٣ر تُص٢ خِن ٖٓ تؼِٜث  " . ) تُؼض٣ض١، 

ئ ٝ تُوٞتػذ تُٔ٘ظٔر ُِغِٞى تالٗغث٢ٗ ٝ تُص٢ ٣فذدٛث ًٔث  ػشكس خثٜٗث " تُٔدثد    

تُٞـ٢ ُص٘ظ٤ْ ـ٤ثذ تالٗغثٕ ٝ شفذ٣ذ ػالهصٚ خـ٤شٙ ػ٠ِ ٗفٞ ٣فون تُـث٣ر ٖٓ ٝؼٞدٙ ك٢ ٛزت 

 ( 322:  5005تُؼثُْ ػ٠ِ تًَٔ ٝؼٚ ". ) ٝصتسذ تُٔؼثسف ، 

ُؾشٝه تُص٢ ٝ شؼشف تُٔؼث٤٣ش  تالخاله٤ر  تؼشتب٤ث  خثٜٗث : تُوٞتػذ ٝ تُنٞتخو ٝ ت   

 ٣٘دـ٢ تٕ شصٞتكش ك٢  تُٔذسط ٤ٌُٕٞ تٛال ُصذس٣ظ ٓثدذ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر  .

تُٔذسط : ػشف خثٗٚ " ـؽش تالعثط ك٢ تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر ٝ ٓذ٣ش ٝ ٤ٓغش ُِصؼِْ -1

ُزت الخذ تٕ ٣ٌٕٞ ٓؼذت تػذتدت ػ٤ِٔث ٝ شخقق٤ث ٝ ٤ٜ٘ٓث ع٤ِٔث ؽؤٗٚ ك٢ رُي ؽؤٕ تُٜٖٔ 

 ( 15:   5000تالخشٟ" . ) ـؽ٢ ،

ٝػشف خثٗٚ" تُؾخـ تُز١ شْ شؼ٤٤٘ٚ خٞظ٤لر ٓذسط ك٢ تُٔذتسط تُٔصٞعطر ٝ   

تالػذتد٣ر ٝ تُعث٣ٞٗر ، خؼذ تعصٌٔثُٚ ٓصطِدثز تُصخشغ ٝ ـقُٞٚ ػ٠ِ ؽٜثدذ تُدٌثُٞس٣ٞط ، 

٤ُصشؼْ ٓث شْ تػذتدٙ ُٚ ٖٓ ٓؼشكر ٝ شؤ٤َٛ ششخ١ٞ ٝ ظوثكر تؼصٔثػ٤ر  ٣ؼٌغٜث ػ٠ِ هِدصٚ 

 ( 52:  5030شذس٣ظ تُٔٞتد تُٔخصِلر" .   ) ػدذ هللا ٝ تخش ، ُصفو٤ن تٛذتف 

ٝ ٣ؼشف تؼشتب٤ث خؤٗٚ : تُؾخـ تُز١ شغ٘ذ ت٤ُٚ ٜٓٔر شٞف٤َ ٓفصٟٞ ٓثدذ تُوشتٕ ٝ     

تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ُِطِدر  ك٢ تُٔذتسط تُٔصٞعطر ٝ تالػذتد٣ر ٝ تُعث٣ٞٗر ٝ تُز١ تؼصثص ٓشـِر 

 شخ٤ر تالعال٤ٓر .تُدٌثُٞس٣ٞط ك٢ ػِّٞ تُوشتٕ ٝ تُص

تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر  : ػشكس خثٜٗث  :" ػ٤ِٔر ٓوقٞدذ شغصن٤ا خ٘ٞس تُؾش٣ؼر شٜذف -5

ت٠ُ ش٘ؾةر ؼٞتٗح تُؾخق٤ر تالٗغث٤ٗر ؼ٤ٔؼٜث ُصفو٤ن تُؼدٞد٣ر هلل عدفثٗٚ ٝ شؼث٠ُ ،ٝ ٣وّٞ ك٤ٜث 

٤ٔث ٓفذدت تكشتد رٝ ًلثءذ ػث٤ُر خصٞؼ٤ٚ تكشتد تخش٣ٖ ٝكن هشم ٓالبٔر ٓغصخذ٤ٖٓ ٓفصٟٞ شؼ٤ِ

 ( . 2:  3995ٝ هشم شو٣ْٞ ٓالبٔر " . )ػدذ هللا ، 
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ٝػشكس خثٜٗث  : "ػ٤ِٔر شلثػَ خ٤ٖ تُلشد ٝ تُد٤ةر تالؼصٔثػ٤ر تُٔف٤طر خٚ ٓغصن٤ةر   

خ٘ٞس تُؾش٣ؼر تالعال٤ٓر ، خٜذف خ٘ثء تُؾخق٤ر تالٗغث٤ٗر تُٔغِٔر تُٔصٌثِٓر ك٢ ؼٞتٗدٜث ًِٜث ، 

 ( 52: 5003،  ٝ خطش٣ور ٓصٞتصٗر .  )تُخٞتُذذ 

ٝ  تُوشآ٤ٗرٝ شؼشف ٓثدذ تُوشتٕ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر تؼشتب٤ث خثٜٗث : ٓؽٔٞػر تُغٞس     

تالـثد٣ط تُ٘د٣ٞر تُؾش٣لر ٝ ػذد ٖٓ ٓٞمٞػثز تُغ٤شذ ٝ تُؾخق٤ثز تالعال٤ٓر  ، كنال ػٖ 

ـَ ٓٞمٞػثز تُؼدثدتز ٝ تالخالم تُص٢ شصنٜٔ٘ث ًصح تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر تُص٢ شذسط ك٢ تُٔشت

 تالخصذتب٤ر ٝ تُعث٣ٞٗر .

 انفصم انثاني)دراسات سابقة و جىانب نظرية(

 اوال : ) اندراسات انسابقة (

 (  :5031دستعر  )تُغثٓشتب٢ - 1

ػ٘ٞتٕ تُذستعر : ) تخاله٤ثز ٜٓ٘ر تُصذس٣ظ تُؽثٓؼ٢ ك٢ مٞء هٞتػذ تُغِٞى      

 .تُٞظ٤ل٢ ( 

تؼش٣س تُذستعر ك٢ تُؼشتم ، ٝٛذكس ت٠ُ شؼشف تخاله٤ثز ٜٓ٘ر تُصذس٣ظ       

تُؽثٓؼ٢ تُص٢ شصنٜٔ٘ث هٞتػذ تُغِٞى تُٞظ٤ل٢ ، ٝ شؼشف تُلشٝم خ٤ٖ شذس٣غ٢ تُؽثٓؼر ك٢ 

ٓذٟ ٓٞتكوصْٜ ػ٠ِ ت٤ٔٛصٜث ٝكن ٓصـ٤شتز :  ) تُؽ٘ظ ، تُصخقـ ، تُِوح تُؼ٢ِٔ ، تُفثُر 

ذٓر تُؽثٓؼ٤ر  ( . تشدؼس تُذستعر تُٜٔ٘ػ تُٞفل٢ ٝ شٌٞٗس تدتذ تالؼصٔثػ٤ر ، ػذد ع٘ٞتز تُخ

تُدفط ٖٓ تعصدثٗر شصنٖٔ تسخغ ٓؽثالز ٢ٛ ) تُٔغئ٤ُٝر ، تٌُلث٣ر تالًثد٤ٔ٣ر ، تُغش٣ر ك٢ 

(  120تُؼَٔ ، تُصودَ تالؼصٔثػ٢ ( .  ٝ ؼثءز تُ٘صثبػ خٔٞتكور تكشتد تُؼ٤٘ر تٌُٔٞٗر ٖٓ ) 

تُص٢ شنٔ٘صٜث هٞتػذ تُغِٞى ،  خثألخاله٤ثز٤صٜث ، ٝ شف٤ِْٜ شذس٣غ٢ ٖٓ ًال تُؽ٘غ٤ٖ ػ٠ِ تٛٔ

ٝ ُْ شظٜش كشٝم تـقثب٤ر خ٤ٖ تكشتد تُؼ٤٘ر ٝكن ٓصـ٤شتز  : ) تُؽ٘ظ ، تُفثُر تالؼصٔثػ٤ر ، 

ػ٢ِٔ -ع٘ٞتز تُخذٓر تُؽثٓؼ٤ر (  ك٢ ـ٤ٖ ظٜشز كشٝم ك٢ ٓصـ٤شتز : ) تالخصقثؿ 

  -ٓذسط ، ٓذسط ٓغثػذ  –ثر، تعصثر ٓغثػذ تعص –ُقثُؿ تُؼ٢ِٔ ، ٝ تُِوح تُؼ٢ِٔ  -تٗغث٢ٗ

 ٛـ ( .-: غ 5031ُقثُؿ ُوح تعصثر ٝ تعصثر ٓغثػذ ( .    )تُغثٓشتب٢ ،

 ( : 7102دراسة )سانم و اخرون-4

ػ٘ٞتٕ تُذستعر : ) شقٞس ٓوصشؾ ٤ُٔعثم تخاله٢ ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ ٖٓ ٝؼٜر ٗظش  

 .تعثشزذ تُصشخ٤ر (

صشتؾ ٤ٓعثم تخاله٢ ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ ،ٝ تؼش٣س تُذستعر ك٢ ٓقش ٝ ٛذكس ت٠ُ ته

تعصخذٓس تُٜٔ٘ػ تُٞفل٢  ك٢ ؼٔغ  تُد٤ثٗثز ٝ تُٔؼِٞٓثز تُٔصؼِور خثُٔٞمٞع ٝ شف٤ِِٜث ٝ 

شلغ٤شٛث ،ٝ شنٔ٘س تعصد٤ثٕ هدن ػ٠ِ ٓؽٔٞػر ٖٓ تعثشزذ تُصشخ٤ر ،ٝ شنٖٔ تالعصد٤ثٕ 

تالخاله٢ ُٜٔ٘ر  ٓؽٔٞػر ٖٓ تُٔدثدئ ٝتالٛذتف ٝ تُد٘ٞد تُص٢ ٣ؽح تٕ ٣صنٜٔ٘ث ت٤ُٔعثم

تُصذس٣ظ، ٝ خشؼس تُذستعر خثهصشتؾ ٤ٓعثم تخاله٢ ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ ٖٓ ٝؼٜر ٗظش تعثشزذ 

س٣ظ .)عثُْ ٝ تخشٕٝ تُصشخ٤ر ، كنال ػٖ تؼشتءتز ُ٘ؾش ٝ شلؼ٤َ ت٤ُٔعثم تالخاله٢ ُٜٔ٘ر تُصذ

،5032 :292 ) 

 ثانيا: )جىانب نظرية ( 

    هٞتػذ ٝ ٓؼث٤٣ش تُغِٞى تالخاله٢ ك٢ تُٔئشٔشتز ٝ تُٔٞتظ٤ن تُذ٤ُٝر : 

تخزز تُؼذ٣ذ ٖٓ خِذتٕ تُؼثُْ ٝ ٖٓ مٜٔ٘ث  تُذٍٝ تُؼشخ٤ر ٝ تُؼشتم خؼ٤ٖ تالػصدثس 

ت٤ٔٛر ٝمغ ٓٞتظ٤ن ٝ ٓؼث٤٣ش  تخاله٤ر   ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ خقٞسذ ػثٓر ، ٝ ٖٓ تٓعِر تُذعثش٤ش ٝ 

خاله٤ر ، ٓث فذس ػٖ ) ٓ٘ظٔر ت٤ُٞٗغٌٞ ( ٖٓ دعصٞس ُٜٔ٘ر تُصؼ٤ِْ تُٔؾشٝػثز ٝ تُٔٞتظ٤ن تال
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ٜٓ٘ر  خؤخالم( ٓؽثال ٣صؼِن  52(  ٝ ش٘ثٍٝ ) 3922خثُصؼثٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔر تُؼَٔ تُذ٤ُٝر ػثّ  ) 

تُصؼ٤ِْ ، ٜٓ٘ث : ) تُ٘ظش ت٠ُ تُصذس٣ظ ػ٠ِ تٗٚ ٜٓ٘ر رتز ٓدثدئ تخاله٤ر ػث٤ُر  ، ٝ تٕ ٣ص٤ٜؤ 

تُفثؼر ت٠ُ تُصؼ٤ِْ ، كنال ػٖ تػذتد تُٔؼ٤ِٖٔ ٝ شذس٣دْٜ ػ٠ِ ٌثكؤ ُِٝصذس٣ظ تٝمثع ٤ٜ٘ٓر شص

 تُٔغصٟٞ تُؽثٓؼ٢ ( . 

 3922فذس ػٖ تُٔئشٔش تُعثُط ُٞصستء تُصشخ٤ر ٝ تُصؼ٤ِْ تُؼشج  ك٢ ت٣ٌُٞس ػثّ ) ٝ

تُٜٔ٘ر ٝ تـصشتّ  خآدتج(  ٤ٓعثم تُٔؼِْ تُؼشخ٢ ٝ ًثٕ ٖٓ تخشص خ٘ٞدٙ : ) تُصٔغي  ، ٝ تالُصضتّ 

ذٛث ،  ـلع ًشتٓر تُٜٔ٘ر ٝ تالػصضتص خٜث ٝ تُذكثع ػٖ ؽشف تُٜٔ٘ر  ، كنال ػٖ تُؼَٔ شوث٤ُ

ػ٠ِ ش٣ٌٖٞ تُٔعَ تُقثُؿ ، ك٢ تالخالم ٝ تُصفق٤َ تُؼ٢ِٔ ( . ٝ ؼثء ك٢ تُوٞتػذ تالخاله٤ر 

(  مشٝسذ تٕ ٣ٌٕٞ تُٔؼِْ 3925ُٜٔ٘ر تُصشخ٤ر ٝ تُصؼ٤ِْ ٌُِِٔٔر تالسد٤ٗر تُٜثؽ٤ٔر ع٘ر  ) 

ر ُطالخٚ ك٢ خِوٚ ٝ عًِٞٚ ٝ ٓظٜشٙ ، ٝ تٕ ٣ؼصض خثُٜٔ٘ر ٝ ٣فثكع ػ٠ِ ًشتٓصٜث ٝ هذٝذ ـغ٘

خثُوٞتػذ ٝ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر  ك٢ عًِٞٚ تُؼثّ ٝ تُخثؿ ػ٠ِ ـذ   ّخثالُصضت٣شكغ ؽؤٜٗث ٝ 

عٞتء ، ٝ ػَٔ ٌٓصح تُصشخ٤ر تُؼشخ٢ ُذٍٝ تُخ٤ِػ ػ٠ِ  شط٣ٞش ،  تُؼَٔ تُصشخ١ٞ ٝ ش٤ٔ٘ر 

ُخِو٢ ُٜٔ٘ر تُصؼ٤ِْ ، ٝ هذ تهش تػالٗث ٍ ) تخالم ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ ( ك٢ ع٘ر   ) تالهثس ت٢ُٜ٘ٔ ت

( شنٖٔ ؼٞتٗح ٜٓٔر ػٖ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر  ُِٔذسط ٓغ تُطِدر ٝ تُٔؽصٔغ ، ٝ  3922

:  3921تُٔذسعر  ، كنال ػٖ تُشهثخر ػ٠ِ تُ٘لظ،  ٝ سعثُر تُصؼ٤ِْ . ) ؼشتدتز ٝ تخشٕٝ ، 

352 ). 

( ٤ٓعثم تخالم ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ ش٘ثٍٝ 5005تُؼشخ٤ر تُغؼٞد٣ر ػثّ )تفذسز تٌُِٔٔر ٝ

تُقلثز تالخاله٤ر تُص٢  الخذ تٕ  ٣صف٠ِ خٜث ًَ ٖٓ ُٚ ػالهر خثُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر ٜٓ٘ث :  )تال٣ٔثٕ 

خثٕ تُصؼ٤ِْ سعثُر  ، ٝ تٕ ٣ٌٕٞ تُٔذسط دٓط تُخِن ك٢ شؼثِٓٚ ،  خؼ٤ذت ػٖ تُٔؾثـ٘ثز ،  

 ( .  10:  5005غ ٝ خصو٣ٞر تٝتفش تُصالـْ خ٤ٖ تكشتدٙ .  ) تُ٘ؼٔر ، ٜٓصٔث  خٔؾٌالز تُٔؽصٔ

 ألخاله٤ثز( خٞمغ د٤َُ  5009-5002تٓث  تُؼشتم كوذ هثٓس ؼثٓؼر خـذتد ػثّ )

ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ تُؽثٓؼ٢ ش٘ثٍٝ ) ػالهر تالعصثر ٓغ صٓالبٚ ٝ هِدصٚ ، كنال ػٖ  دٝسٙ ك٢ خذٓر 

ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ تُص٢ ٢ٛ _ه٤ْ خثُـر تُذهر ٝ تُفغثع٤ر _    تُٔؽصٔغ ٝ تُصذس٣ظ  ، ٝ تًذ ػ٠ِ تخالم

 ( 22 -22:  5031) تُغثٓشتب٢ ،ٝ شفظ٠ خثُشػث٣ر ٝ تُٔصثخؼر .   ٝ ٣٘دـ٢ تٕ شصغْ خثُؾلثك٤ر 

 اوال :انمعايير االخالقية نهتدريس :

عثػذز تُصطٞستز تُؼ٤ِٔر ٝ تُصٌُ٘ٞٞؼ٤ر تُفذ٣عر ػ٠ِ تٗصوثٍ ٓلّٜٞ تُٔؼث٤٣ش ت٠ُ هطثع 

تُصشخ٤ر ٝ تُصؼ٤ِْ ، ـ٤ط تفدفس تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر شصفَٔ ٓغئ٤ُٝر تػذتد تهش تُٔغصودَ ك٢ 

ػثُْ ٣صطِح تُؽٞدذ تُؾثِٓر ك٢ ًَ ٓ٘ثـ٢ تُف٤ثذ . ُزت خذأز تُذٍٝ ك٢ ٝمغ شٞف٤ق ده٤ن 

)ػدثستز ٝفل٤ر ٓفذدذ( ُندو ٓث ٣ؽح تٕ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ًَ ٓؽثٍ ٖٓ ٓؽثالز تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر 

ٙ تُؼدثستز تُٞفل٤ر خٔعثخر تُٔغص٣ٞثز تُٔؼ٤ثس٣ر تُص٢ ٣غؼ٠ تُٔغئُٕٝٞ ك٢ تُصؼ٤ِْ ، ٝ شؼذ ٛز

ُِٞفٍٞ ت٤ُٜث ، ًٜٞٗث ٓفٌثز ٣وثط ك٢ مٞبٜث ٓغصٟٞ تُصوذّ تُز١ شفووٚ ت٣ر تٓر ك٢ تُصؼ٤ِْ ، 

ُزت ك٢ٜ شؼذ ٓئؽشتز سٓض٣ر شقثؽ ك٢ ٓٞتفلثز ٝ ؽشٝه شفذد تُقٞسذ تُٔع٠ِ تُص٢ ٣٘دـ٢ 

ُٔذسط تٝ تُص٢ ٣غؼ٠ ت٠ُ شفو٤وٜث ، ك٢ٜ ٗٔثرغ ٝ تدٝتز ه٤ثط ٣صْ تالشلثم تٕ شصٞتكش ُذٟ ت

ػ٤ِٜث ) ٓف٤ِث ٝ ػث٤ُٔث (ٝ مدطٜث ٝ شفذ٣ذٛث ُِٞفٍٞ ت٠ُ سإ٣ر ٝتمفر ُٔذخالز تُ٘ظثّ 

تُصؼ٢ٔ٤ِ ٝ ٓخشؼثشٚ ، ُـث٣ر شفو٤ن تٛذتكٚ تُٔ٘ؾٞدذ ُِٞفٍٞ ت٠ُ تُؽٞدذ تُؾثِٓر . ) تُؾٜش١ 

،5032 :3 ) 

ثز كصؼدش ػٖ كِغلر تُغِٞى تُدؾش١ ٓغ تُصش٤ًض ػ٠ِ شفذ٣ذ ٓث ٛٞ تُخطؤ تٓث تالخاله٤

ٝ تُقٞتج ، ٝ ٢ٛ تـذ تُؼِّٞ تُٔؼ٤ثس٣ر ، ٝ تُص٢ شٔعَ ؼِٔر تُٔدثدئ تُ٘ظش٣ر ، ٝ تُوٞتػذ 



  فهد د.ندى فيصل           

 

 املعايري االخالقية ملدرس الرتبية االدالمية
 

)103 ) 
 

تُؼ٤ِٔر تُص٢ شئُق ًال ٓصٔثعٌث . ٝ ُلظٜث ٖٓ تُٔ٘ظٞس تُ٘ظش١ ٣ٌٕٞ ٓنثكث ت٠ُ ٓنثف ت٤ُٚ 

ٝ خ٘ثءت ػ٠ِ ٓث شوذّ كثٕ تالخاله٤ثز خشأ١ تُدثـع٤ٖ ٢ٛ ٓؽٔٞػر تُصذس٣ظ ٓعال . ًؤخاله٤ثز

تُٔدثدئ ٝ تُو٤ْ تُص٢ ٣صف٠ِ ٝ ٣ئٖٓ خٜث تالكشتد ٝ ٣صقشكٕٞ ٝكوث ُٜث عٞتء ػ٘ذ تُصؼثَٓ ٓغ 

تالخش٣ٖ تٝ تُصؼثَٓ ٓغ تُٜٔ٘ر ، ٝ ٛزٙ تُو٤ْ ٝ تُٔدثدئ ٢ٛ ـق٤ِر شلثػَ ظوثكر تُلشد ) تُد٤ة٤ر ٝ 

ٝ تُذ٤٘٣ر ( ُصٞؼٜٚ ٗفٞ ٓث ٛٞ فف٤ؿ ٖٓ تُخطؤ.)ٓفٔٞد ٝتخشٕٝ  تالؼصٔثػ٤ر ٝ ت٤ُٜ٘ٔر

،5033 :2 ) 

ُوذ  دػس تُٔٞتظ٤ن تُذ٤ُٝر ت٠ُ مشٝسذ ٝؼٞد ٓشؼؼ٤ر ٝتمفر ُٔؽٔٞػر ٖٓ تُٔدثدئ 

ٝ تُٔؼث٤٣ش  تالخاله٤ر شغْٜ خلؼث٤ُر ك٢ تُفشًر تُصشخ٣ٞر  ، ٝ شِْٜ ع٤ًِٞثز ٝ شقشكثز 

تُٔ٘صغد٤ٖ ُِ٘ظثّ تُصشخ١ٞ ٝ تُصؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ  تعثشزذ ، ٝ  ٓذسع٤ٖ  ٝ ٓؼ٤ِٖٔ ،ٝ هِدر ٝ تدتس٤٣ٖ 

تالؼصٔثػ٤٤ٖ  ٝ هذ هغٔس تالدخ٤ثز تُصشخ٣ٞر تُٔؼث٤٣ش  تالخاله٤ر  ت٠ُ  كنال ػٖ تُؾشًثء

ٓؽثالز ٓص٘ٞػر ٜٓ٘ث  ) تخاله٤ثز ػثٓر ( : ٓعَ تُ٘ضتٛر ٝ تالٓثٗر ، ٝ تالخالؿ ، ٝ تُقذم 

تُٔثدذ ، تُصفن٤ش  ًإشوثٕ،ٝ تالـصشتّ ، ٝ شط٣ٞش تٌُلثءذ(   .ٝ  )تخاله٤ثز خثفر خثُصذس٣ظ(  : 

ؼث٤٣ش تُؽٞدذ ٝ تُصؼش٣ق خثالهثس تُؼثّ ُِٔوشس  ٝ تٛذتكٚ . كنال ػٖ ) تُؽ٤ذ ، ٓشتػثذ ٓ

تخاله٤ثز تُصؼثَٓ ٓغ تُطِدر ( : ٜٓ٘ث  ٓث ٣خـ تُطِدر كالخذ تٕ ٣صف٠ِ تُٔذسط خثُقذم ٝ 

تُ٘قؿ ُِٔصؼِْ ، ٝ ٣ٌٕٝٞ ػثدال ك٢ شؼثِٓٚ ٓغ تُٔصؼ٤ِٖٔ  ، ٓغ  تُشكن ٝ ٓشتػثذ تُلشٝم 

تُ٘لظ ، ٝ ػذّ تُصؼث٢ُ ، كنال ػٖ خؾثؽر تُٞؼٚ ،  ٝ ٤ُٖ تُلشد٣ر ، ٝ تُقدش ، ٝ مدو 

ٝ الخذ ُِٔذسط ٖٓ تٕ ٣ٌٕٞ هذٝذ ُطِدصٚ ٝ ٣ٞتكن هُٞٚ    -خثشضتٕ –تُطدثع ، ٝ سٝؾ تُلٌثٛر 

ػِٔٚ ، كالخذ تٕ ٣صٔغي خثُو٤ْ تالخاله٤ر ٝ تُٔعَ تُؼ٤ِث تُص٢ ٣ذػٞ ت٤ُٜث  ٝ ٣فط هِدصٚ ػ٠ِ 

 ( 32-32: 5030( ٝ  ) ـِظ ،  2-3: 5032تبش٣ر،تالُصضتّ خٜث . ) تُؽٜٔٞس٣ر تُؽض

 ثانيا : اخالقيات انتدريس في انتربية االسالمية  :

تٕ تُؼِْ ٝـذٙ ال ٣ٌل٢ ٢ٌُ ٣قدؿ تُٔشء كثمال ، تر سخٔث ػشف تالٗغثٕ تُؾش ٝ 

تسشٌدٚ ٝ ػشف تُخ٤ش ٝ ُْ ٣لؼِٚ ، ُزُي الخذ تٕ ٣غص٘ذ تُؼِْ ت٠ُ هٞذ تال٣ٔثٕ ٝ تاله٘ثع ٤ُئش٢ 

سٙ . ٝ تالخالم ٖٓ ٝؼٜر ٗظش تالعالّ ٢ٛ تُٔدثدئ ٝ تُوٞتػذ تُٔ٘ظٔر ُِغِٞى تالٗغث٢ٗ ٝ ظٔث

تُص٢ ٣فذدٛث تُٞـ٢ ُص٘ظ٤ْ ـ٤ثذ تالٗغثٕ ٝ ُصفو٤ن تُـث٣ر ٖٓ ٝؼٞدٙ ك٢ ٛزت تُؼثُْ ػ٠ِ تُٞؼٚ 

 (  35: 3922(ٝ )تُؼدذ٢ُ ،  50 –32: 5000تالًَٔ . ) خذ١ٝ، 

٤ٔر تُؼ٘قش تالخاله٢ ك٢ خ٘ثء تُفنثستز ٝ تالْٓ ، ٝ تًذ ػِٔثء تالعالّ ٝ ٓلٌشٝٙ تٛ

تر ال ٣ٌثد ٣خِٞ ٓئُق ٖٓ ٓئُلثشْٜ ٖٓ تؽثسذ ت٠ُ تالخالم ٝ تُصز٤ًش خؤ٤ٔٛصٜث ،  ٝ تُذػٞذ ت٠ُ 

تالُصضتّ خٜث ، تر ًثٗٞت ٣ؼصوذٕٝ تٕ كوذتٜٗث  ٝ ػذّ تالٛصٔثّ خٜث ك٢ تالٓر  ٣لوذٛث تٗغث٤ٗصٜث ، ٝ ترت 

ٓر  عٞف شٌٕٞ ػشمر ُالسشذتد ت٠ُ ـ٤ثذ تُدذتٝذ ٝ تُٜٔؽ٤ر ٝ كوذ تُؽثٗح تالٗغث٢ٗ ُال

تُؽث٤ِٛر ٝ تالٗفطثه  . ٝتُذ٣ٖ تالعال٢ٓ ٣ذػٞ تُ٘ثط ؼ٤ٔؼث ت٠ُ تُصف٢ِ خثالخالم تُلثمِر ٝ 

ػ٠ِ ٝؼٚ تُخقٞؿ ) تُٔؼ٤ِٖٔ ( خٌَ ٓغ٤ٔثشْٜ ٝ ٓشتشدْٜ خٞفلْٜ تُوذٝذ ٝ تالعٞذ ُِٔصؼِْ ، 

ه١ٞ ك٢ خ٘ثء تُؾخق٤ر تُٔؼصذُر تُغ٣ٞر ُِٔصؼِْ ، كْٜ تُٔعثٍ ك٢  ٝ تخالهْٜ ٝ فلثشْٜ  ُٜث شؤظ٤ش

هدَ تُؼِّٞ ٝ تُٔؼثسف ،  كٖٔ تُنشٝس١  ت٥دتجتُغِٞى ٝ تالكؼثٍ ٝ ْٜٓ٘ ٣صؾشج تالخالم ٝ 

تُص٘د٤ٚ ػ٠ِ ٝؼٞج تشقثف تُٔؼِْ خٌَ خِن ـغٖ ٝ عِٞى ًَ هش٣ن ه٣ْٞ  .)تُؾثكؼ٢  

 (  22: 5003( ) ـ٢ِٔ ،  322: 5002،
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ٔر ، تالػصذتٍ ، تُصشخ٤ر تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر شٔعِس خغدغ ٓؼث٤٣ش ٢ٛ ) تُٞسع ، تُفٌٔر ، تُشـ

تُزتش٤ر ،تالٓش خثُٔؼشٝف ٝ ت٢ُٜ٘ ػٖ تٌُٔ٘ش ، خش تُٞتُذ٣ٖ ( . ٝ ك٤ٔث ٣ؤش٢ خ٤ثٕ ُٔؼث٢ٗ ٛزٙ  

 ُٜزٙ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر تُٔ٘صخدر .

تُٞسع   : ٝ ٛٞ تُصؽ٘ح ٝ تٌُق ك٢ تُِـر ٝ  ك٢ تُؾشع :  تؼص٘ثج ٓث ٠ٜٗ تُؾشع -3

(  ٝ ٣شتد   52-32:  3922ف تُؾشع .  ) تُٔث٢ٌُ ،ػ٘ٚ ٖٓ تُٔفشٓثز ٝ تٌُٔشٝٛثز ك٢ ػش

خزُي ك٢ تُصذس٣ظ تُصٞسع ػٖ تخز تُٜذت٣ث ٝ تُٜدثز ٖٓ تُطِدر ٝ ت٤ُٝثء تٓٞسْٛ ٝ ٓفثخثذ 

 تُٔؼثسف ٝ تالهشخثء ك٢ تالٓصفثٗثز ٝ ؿ٤شٛث 

. ٝ ه٤َ :  ُألٓٞستُفٌٔر :    ؼثء ك٢ تُِـر :  تـٌْ تالٓش تشو٘ٚ ، ٝ تُف٤ٌْ تُٔصوٖ -5

ٔر ٓؼشكر تُذ٣ٖ ٝ تُؼَٔ خٚ .. ٝ ال شوصقش تُفٌٔر ك٢ تُذػٞذ ت٠ُ هللا ػ٠ِ تُشكن ٝ تُفِْ تُفٌ

ٝ تٌُالّ ت٤ُِٖ ، خَ شوصن٢ تٗضتٍ ًَ تٓش ٖٓ تالٓٞس ك٢ ٌٓثٗٚ تُٔ٘ثعح : كصٞمغ تُصشخ٤ر ك٢ 

ٓٞمؼٜث ، ٝ تُٔٞػظر تُفغ٘ر ك٢ ٓٞمؼٜث ، ٝ تُٔؽثدُر خثُص٢ ٢ٛ تـغٖ ك٢ ٓٞمؼٜث ًٔث 

 ( 2،  3999ر ٝ تُؾذذ ك٢ ٓٞمؼٜث ت٣نث . كٌَِ ٓوثّ ٓوثٍ . ) تُ٘ؼٔر ،شٞمغ تُـِظ

 َّ مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱتُشـٔر : ٣وٍٞ هللا ػض ٝ ؼَ  : -1

( . ٝ ؼثء ك٢  شلغ٤شٛث  تٕ ) ٓث ( ك٢ ت٣٥ر تكثدز تٕ تُشـٔر ٢ٛ تُـث٣ر تالعثط 302تالٗد٤ثء: 

٤ؼث ٝ ٤ُظ ُِؼشج كوو ، ٝ تٕ تُشـٔر ٖٓ تسعثٍ سعُٞٚ دمحم ػ٤ِٚ تُقالذ ٝ تُغالّ ُِؼث٤ُٖٔ ؼٔ

٢ٛ تُٔوقذ تالعثط ك٢ ًَ ٓث تسعَ خٚ ك٢ دػٞشٚ ُِصٞـ٤ذ ٝ تسعثء دػثبْ تُؼذٍ ك٢ تُذ٤ٗث ٝ 

ششخ٤صٚ ُالٓر تُٔغِٔر ، خَ ٝ ـص٠ ك٢ شؼثِٓٚ ٓغ ٓٞتهق تُؼذتء ٓغ خقٞٓٚ ٖٓ تٌُلثس ٝ 

ت٠ُ سػث٣ر كثبور ٝ ت٠ُ  تُٔؾش٤ًٖ ٝ تُٔ٘ثكو٤ٖ . ُزُي  كثُٔصؼ٤ِٖٔ خفثؼر ت٠ُ ً٘ق سـ٤ْ ٝ

خؾثؽر عٔفر ٝ ت٠ُ ـِْ ال ٣ن٤ن خْٜ ، كنال ػٖ  تْٜٗ خفثؼر ت٠ُ هِح ًد٤ش ٣غؼْ ٝ ال 

  ( 32-9:  ٣3992ن٤ن رسػث خؼ٘ثدْٛ . ) دتٝد ،

ٝ ٌٛزت ًثٕ خِن سعٍٞ هللا ػ٤ِٚ تُقالذ ٝ تُغالّ ٓغ تُٔئ٤ٖ٘ٓ . ٝ ال خذ ُٖٔ ٣دِؾ 

سعثُصٚ ٓصٔعال خٔذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ٖٓ تٕ ٣ٌٕٞ ٓصف٤ِث خٜزت تُخِن تُ٘د٤َ خِن ) تُشـٔر ( 

 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱٱ. ٝ رُي ٓقذتهث ُوُٞٚ ػض ٝ ؼَ 

 ( .329 ٖٓ ت٣٥ر ) تٍ ػٔشتٕ:َّ  ميخي حي

تالػصذتٍ :  تٕ  تالػصذتٍ تْٛ ٖٓ تُؼذٍ ، تر ٛٞ تُطش٣ن تُٞعو  خ٤ٖ تالكشته ٝ -5

تُصلش٣و ٝ ٛٞ تخٞ تالعصوثٓر تُص٢ ٢ٛ ٖٓ تؽشف تُلنثبَ ٝ تع٠ٔ تالخالم ، تر ٢ٛ تُص٢ 

شٞهق فثـدٜث دٕٝ ـذٝد هللا كال ٣صؼذتٛث ، ٝ شٜ٘ل خٚ ت٠ُ تُلشتبل كال ٣وقش ك٢ تدتبٜث ، ٝ 

( ٝ  312:  3925ؼلر ك٤ٌصل٢ خٔث تـَ هللا ُٚ ػٔث ـشّ ػ٤ِٚ . )تُؽضتبش١ ، ٢ٛ تُص٢ شؼِٔٚ تُ

خِن تالػصذتٍ ٣ؽح تٕ ٤ٔ٣ض ًَ ؽؤٕ ٖٓ ؽئٕٝ ٓذسط تُوشتٕ ٝ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ك٢ ٛزٙ 

 هذٝذ ُِٔصؼ٤ِٖٔ ٝ ْٛ  ٣فثًٕٞ شقشكثشٚ ٝ تـٞتُٚ . ألٗٚتُف٤ثذ 

٣ؼشف ٓذسط تُوشتٕ ٝ  تُصشخ٤ر  تُصشخ٤ر تُزتش٤ر ُِٔذسط : تٕ ٖٓ تال٤ٔٛر خٌٔثٕ تٕ-2

تالعال٤ٓر تعث٤ُح تُصشخ٤ر تُزتش٤ر ، ٢ٌُ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٓٔثسعصٜث خ٘لغٚ ٝ ٣فع هِدصٚ ػ٤ِٜث ، ٝ 

تُٔذسط ك٢ رُي ال ٣ؤش٢ خدذػر ٝ تٗٔث ٣وصل٢ تظثس ٓؼِْ تُدؾش٣ر سعٍٞ هللا دمحم ػ٤ِٚ تُقالذ ٝ 

ث ع٘صٚ تُٔطٜشذ ٝ تُص٢ شؼٌظ ششخ٤صٚ تُغالّ كٜ٘ثى تٌُع٤ش ٖٓ تُٔٞتهق تُصشخ٣ٞر تُص٢ صٝدش٘ث خٜ

 ُقفثخصٚ تٌُشتّ ك٢ تُفط ػ٠ِ تُصشخ٤ر تُزتش٤ر ٝ ٖٓ تْٛ تعث٤ُدٜث :
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ػ٠ِ تُؼدثدتز تُٔفنر ٝ تُٔصٔعِر خثسًثٕ تالعالّ ًثُقالذ ٝ تُق٤ثّ ٝ  تُٔٞتظدر

ٞتكَ تُضًثذ ٝ تُفػ ُٖٔ تعصطثع ،كِٜزٙ تُؼدثدتز ؿث٣ثز ٝ ُٜث كٞتبذ شؽ٠٘ . ًزُي تالًعثس ٖٓ تُ٘

ًثُغٖ٘ تُٔقثـدر ُِقِٞتز تٌُٔصٞخر ، ٝ ه٤ثّ ت٤َُِ خثُقالذ ٝ تُذػثء ٝ تُصغد٤ؿ كنال ػٖ ع٘ر 

تُنف٠ ، ٝ فذهثز تُصطٞع ٝ ف٤ثّ تُصطٞع ، كٔعَ ٛزٙ تُطثػثز هلل ششخ٢ تُٔغِْ ػ٠ِ ػدثدذ 

٠٘ سخٚ ٝ شٜزج تُ٘لظ ٝ ششهن تُوِح ٝ شوشج تالٗغثٕ ٖٓ سخٚ ، ٝ ٢ٛ ششخ٤ر ٝ تػذتد رتش٢ ال ؿ

 ( 303 -99:  5002ػ٘ٚ ٢ً شغصو٤ْ تُف٤ثذ ػ٠ِ ٜٓ٘ػ هللا . )ػدذ تٌُثك٢ ،

 ُألٓشتالٓش خثُٔؼشٝف ٝ ت٢ُٜ٘ ػٖ تٌُٔ٘ش : ٝ ٛ٘ثى ظالض هٞتػذ تعثع٤ر -2 

خثُٔؼشٝف ٝ ت٢ُٜ٘ ػٖ تٌُٔ٘ش ٝ ٢ٛ تٝال : تٕ ٣ٌٕٞ تُٔذسط ػثُٔث خٔث تٓش خٚ ٝ ٓث ٠ٜٗ ػ٘ٚ 

ُلوٚ تُنشٝس١  ُِف٤ثذ تُؼثٓر ك٤ٌٕٞ ػثُٔث خٔث ٣قؿ ٝ ٓث ال ، ٝ تُؼِْ تُز١ ٣غصؼثٕ خٚ ٣صٔعَ خث

٣قؿ ك٢ تُؼدثدتز ٝ تُٔؼثٓالز ٝ ؿ٤شٛث . ظث٤ٗث :تٕ ٣ٌٕٞ ػثٓال خٔث تٓش ٓ٘ص٤ٜث ػٔث ٠ٜٗ ك٤وّٞ 

ٝ سك٤وث  خؤٓشٙتُز١ ٣ؤٓش خٚ تُ٘ثط ٝ ٣٘ص٢ٜ ػٔث ٣ٜ٘ثْٛ ػ٘ٚ . ظثُعث : تٕ ٣ٌٕٞ سك٤وث  ءتُؾ٢خؼَٔ 

ث ًثٕ خثُفح ٝ تُف٘ٞ كٔث ًثٕ خثُشكن هدِٚ تُٔصؼِْ  ٝ ٓث ًثٕ خثُؾذذ ٗلش خ٤ٜ٘ٚ ، كثكنَ تُ٘قؿ ٓ

ٓ٘ٚ تُٔصؼِْ ، ٝ تُ٘قؿ خثُفح ٣ئش٢ ظٔثسٙ ٝ تُؾذذ ال شئش٢ ظٔثسٛث كال ٣ؽٞص تًشتٙ تُٔصؼ٤ِٖٔ 

ػ٠ِ د٣ٖ هللا ٝ ٣ؽح تُقدش ػ٤ِْٜ ، تر ٣ؽذس خثُٔذسط تٕ ٣ٌٕٞ فدٞست خؾٞؽث ٣ؼشف ٖٓ ت١ 

 (     335-335: 5002صؼِْ ٝ ٣و٘ؼٚ خثُفؽػ تُذتٓـر . )ػدذ تٌُثك٢ ،تالخٞتج ٣ذخَ ت٠ُ تُٔ

خش تُٞتُذ٣ٖ : الخذ ُٔذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر تٕ ٣ٌٕٞ خثست خٞتُذ٣ٚ ٝ تُدش ًِٔر ٣ذخَ -2

شفصٜث ًَ خ٤ش ، ٝ ـن تُٞتُذ٣ٖ تٕ ٣شم٤ث كالخذ ٖٓ تُدفط ػٖ ٝعثبَ تسمثبٜٔث الٕ سمث 

ٛٞتٕ ٣ٌٕٞ  ُإلٗغثٕ( ، ٝ ٖٓ ػالٓثز شٞك٤ن هللا  101: 3929هللا ٖٓ سمثٛٔث  . ) ـٟٞ  ، 

 .خثست خٞتُذ٣ٚ 

تٕ تُٔذسط تُز١ ٣صقق خٜزٙ تالخاله٤ثز ٝ ٣وّٞ خٜزٙ تالػٔثٍ الخذ تٕ ٣ٌٕٞ ٓئ٣ذت 

خصٞك٤ن هللا ػض ٝ ؼَ ٝ ٓعَ ٛزت تالٗٔٞرغ ٣ٌٕٞ تٛال ُصذس٣ظ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ػٖٔ عٞتٙ 

ػ٤ِٚ خثه٢ تخاله٤ثز تُصذس٣ظ تُصو٤ِذ٣ر تُص٢ ٣٘دـ٢ تٕ  ٖٓٔ هذ ٣صقق خفغٖ تُخِن تٝ تٗطدوس

 شصٞتكش ك٢ ًَ ٖٓ ٣صقذٟ ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ ك٢ ت١ تخصقثؿ ًثٕ .

 

 انفصم انثانث)اجراءات انبحث(

 منهجية انبحث :

تالكثدذ ٖٓ تالدخ٤ثز ٝ تُذستعثز تُغثخور ، ٝ  إلٌٓث٤ٗرتػصٔذ تُدفط تُٜٔ٘ػ تالعصوشتب٢ 

ؼٔغ تُٔؼِٞٓثز ،ٝ شف٤ِِٜث ٝ شلغ٤شٛث ُِخشٝغ خثُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر  تُص٢ ٣٘دـ٢ تٕ ٣صف٠ِ خٜث  

 ٓذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر .

 :جراءات انبحثا

 ُِصٞفَ ت٠ُ ٓؼث٤٣ش تخاله٤ر ُٔذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر  تشدؼس تُدثـعر تُخطٞتز تالش٤ر:

تُشؼٞع ت٠ُ تُعٞتخس تالخاله٤ر تُٔغصٔذذ ٖٓ تُذ٣ٖ تالعال٢ٓ تُف٤٘ق ٝ ٓقذسٛث -3

تُوشتٕ تٌُش٣ْ تُز١ ٛٞ تْٛ ٓقذس ٣فط ػ٠ِ تُدش ٝ تالخالم ٝ ٣ذػٞ ت٠ُ شوٟٞ هللا عدفثٗٚ ٝ 

شؼث٠ُ  كنال ػٔث ٝسد ٖٓ فف٤ؿ تُغ٘ر  تر تٕ تُشعٍٞ ػ٤ِٚ تُقالذ ٝ تُغالّ ٛٞ تُوذٝذ 

 ٓث ٣غصٔذ ٖٓ ٛز٣ٖ تُٔقذس٣ٖ  ٣قدؿ ٓؼ٤ثست تخاله٤ث ٓصلن ػ٤ِٚ  تُفغ٘ر ُِدؾش٣ر  ، ٝ
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تُؼٞدذ ت٠ُ تُصشتض تُصشخ١ٞ تالعال٢ٓ-5


ُالهالع ػ٠ِ تستء ػِٔثء تُصشخ٤ر تُٔغ٤ِٖٔ   

ك٢ ٓٞتفلثز ٖٓ ٣صقذٟ ُصذس٣ظ تُؼِّٞ تالعال٤ٓر ٝ خقثبقٚ تُخِو٤ر ٝ ـغٖ ع٤ششٚ ٝ 

عًِٞٚ كنال ػٖ تخالفٚ ك٢ تُؼَٔ ، ٝ تـصشتٓٚ ُذ٣٘ٚ ٝ ظٞتخصٚ تُو٤ٔ٤ر ،ـ٤ط ًثٗٞت ٣ذػٕٞ 

ٛث ٝ شذٝس ٓؼظْ ًصثخثشْٜ ـٍٞ ت٠ُ مشٝسذ تُصف٢ِ خثُلنثبَ ًثُفٌٔر ٝ تُؼلر ٝ تُؼذتُر ٝ ؿ٤ش

 تُصشخ٤ر تُخِو٤ر .

تالهالع ػ٠ِ تُؼذ٣ذ ٖٓ هٞتػذ ٝٓؼث٤٣ش تُغِٞى تالخاله٢ تُص٢ ش٘ثُٝصٜث تُٔئشٔشتز -1

ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ ص٣ثدذ ػ٠ِ ٓث تفذسشٚ تُذٍٝ تُؼشخ٤ر ٖٓ ٓؼث٤٣ش ٝ  ألخالمتُذ٤ُٝر ٖٓ تػالٕ 

ُذٍٝ تُخ٤ِػ ، كنال ػٖ تُٔٞتظ٤ن تُذ٤ُٝر  ٓٞتظ٤ن تخاله٤ر تمثكر ُٔث تهشٙ ٌٓصح تُصشخ٤ر تُؼشخ٢

خثُصؼثٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔر  ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ ًذعصٞس ٜٓ٘ر تُصذس٣ظ تُز١ ٝمؼصٚ ٓ٘ظٔر ت٤ُٞٗغٌٞ

 تُؼَٔ تُذ٤ُٝر .

خؼذ تٗصخثج تُقلثز تُص٢ شقِؿ الٕ شٌٕٞ ٓؼث٤٣ش تخاله٤ر ُٔذسط تُصشخ٤ر  -5

تُصشخ٣ٞر ، ًٔث ٓٞمؿ ك٢ تالعال٤ٓر سشدس ك٢  ؼذٍٝ ٝ ٝمغ ٓوثخَ ًَ فلر شطد٤وثشٜث 

 .(3تُؽذٍٝ سهْ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 


–تُف٤ثذ ،ٌٓصدر  5ٛـ، ًصثج شٜز٣ح تالخالم ٝ شط٤ٜش تالػشتم،ه 553تخٞ ػ٢ِ تـٔذ خٖ دمحم خٖ ٣ؼوٞج، ز تخٖ ٓغ٣ٌٞٚ، ٣٘ظش: 

–،دتس تٌُصح تُؼ٤ِٔر  5ًصثج تدج تُذ٤ٗث ٝ تُذ٣ٖ،ه ٛـ، 520،تخٞ تُفغٖ ػ٢ِ خٖ دمحم خٖ ـد٤ح ز خ٤شٝز.. ٝ ٣٘ظش: تُٔثٝسد١

،شفو٤ن :ػدذ تُؽ٤َِ  ،شؼ٤ِْ تُٔصؼِْ هش٣ن تُصؼِْ ،دتس تُ٘ؼٔثٕ ،دٓؾن 291خشٛثٕ تالعالّ ،ز ، ..ٝ ٣٘ظش تُضسٗٞؼ5002٢خ٤شٝز

تُؼثُْ ٝ  آدتج،شزًشذ تُغثٓغ ٝ تُٔصٌِْ ك٢  ٛـ 211خٞ ػدذ هللا دمحم خٖ تخشت٤ْٛ خٖ عؼذ هللا تٌُ٘ث٢ٗ ز ت ،...تخٖ ؼٔثػر 3992تُؼطث

 . 5002دتس تٌُصح تُؼ٤ِٔر خ٤شٝز ، شفو٤ن تُغ٤ذ دمحم ٛثؽْ تُ٘ذ١ٝ، تُٔصؼِْ،
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(1جدول رقم )  

 يبين المعايير االخالقية لمدرس التربية االسالمية و تطبيقاتها

 

ةالمعايير األخالقي  

 

 تطبيقاتها

تجنب اخذ الهداٌا و الهبات من الطلبة  الورع 1
عدم محاباة االلرباء  و اولٌاء االمور 

 و المعارف فً االمتحانات و غٌرها
 

االولات المناسبة للوعظ  اختٌار الحكمة 2
التوازن فً استخدام الثواب  االرشاد 

و العماب بحسب الموالف و الظروف 
التً توجب العماب احٌانا و توجب 

 العفو و الصفح احٌانا اخرى
 

ٌعد اللطف و اللٌن من ابرز السمات  الرحمة  3
التً ٌجب ان ٌتحلى بها مدرس 
التربٌة االسالمٌة الن المتعلم بحاجة 
الى للب كبٌر ٌفهم نوازعه و غرائزه 

 و ال ٌضٌك ذرعا بعناده و تمرده 

االعتدال طرٌك وسط بٌن الغلو و   االعتدال 4
التطرف من جهة و بٌن التساهل و 
التٌسٌر من جهة اخرى . فٌكون 
المدرس لدوة فً كالمة و تعامله و 
مأكله و ملبسه و سائر شؤون حٌاته 

 من دون افراط و ال تفرٌط 

ان االلتزام بالنوافل و الصدلات و  التربٌة الذاتٌة للمدرس 5
الذكر فضال عن االمور الواجبة 
االخرى ٌعد من ابرز االمور التً 
تعٌن المدرس على تهذٌب النفس و 
ترلٌك الملب فهً بمثابة ترٌاق ٌداوم 
علٌه لٌصل الى اعلى المراتب فً 

 الدنٌا و االخرة 
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 النتائج :
خشؼس تُذستعر خٔؽٔٞػر ٖٓ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ثز تُخثفر خٔذسط تُصشخ٤ر  -1 

تالعال٤ٓر ٝ تُص٢ الخذ ُٖٔ ٣شؿح خصذس٣ظ ٛزٙ تُٔثدذ تُؽ٤ِِر تٕ ٣دزٍ ٓث ك٢ ٝعؼٚ ٢ٌُ ٣صقق 

تُفٌٔر ،ٝ تُشـٔر، كنال ػٖ تالػصذتٍ، ٝ تُصشخ٤ر تُزتش٤ر ،ٝ تالٓش خٜث ، تخشصٛث تُٞسع، ٝ 

 خثُٔؼشٝف ٝ ت٢ُٜ٘ ػٖ تٌُٔ٘ش، تمثكر ت٠ُ خش تُٞتُذ٣ٖ  .

تٕ تالُصضتّ خٜزٙ تالخاله٤ثز دٕٝ ؿ٤شٛث ٣ؼذ دتكؼث ُالُصضتّ خـ٤شٛث ، كثُٔذسط تُز١ -5

، ًٔث تٕ تُفٌٔر  خإشوثٕدٚ ٣ٌٕٞ ٝسػث ٣غصِضّ تٕ ٣ٌٕٞ فثدهث ٝ ت٤ٓ٘ث ٝ ٓخِقث ٝ ٓئد٣ث ُٞتؼ

شوصن٢ تُشؽذ ٝ تُصٞك٤ن ك٢ ٓؼشكر تُفن ٝ تشدثػٚ ٝ ٓؼشكر تُدثهَ ٝ تؼص٘ثخٚ ، كنال ػٖ تٕ 

تُوذسذ ػ٠ِ تُصفَٔ ، ٝ تالػصذتٍ ٓٞؼح ُِؼذٍ ٝ تالعصوثٓر ، ٝ تُشـٔر شوصن٢ تُفِْ ٝ تُقدش

ث ، ٝ شٞؼح شٞك٤ن هللا ُٚ ص٣ثدذ ػ٠ِ خو٤ر تُقلثز تُٔزًٞسذ ٝ تُص٢ شؼَٔ ػ٠ِ شض٤ًر تُِٔصضّ خٜ

 ُطش٣ن تُخ٤ش ٝ تُقالؾ ًدش تُٞت٤ُٖ ٝ تالٓش خثُٔؼشٝف ٝ ت٢ُٜ٘ ػٖ تٌُٔ٘ش ٝ تُصشخ٤ر تُزتش٤ر .

ان ٌعمل على تطبٌك  البد للمدرس من االمر بالمعروف و النهً عن المنكر  6
لاعدة االمر بالمعروف و النهً عن 

جاء به الشرع فٌحاول  المنكر وفما لما
التغٌر بٌده لمن هم تحت امرته من 
اهله و ذوٌه و طلبته ، و كذلن علٌه 
ان ٌنصح اترابه و الرانه و من هم 
برتبته ، وال ٌترن تغٌٌر المنكر و لو 

العامة التً لٌست من  لألموربملبه 
تصاصه ، فالواجب  ان ٌثبت اخ

 بإحماقمولفا بٌنه و بٌن هللا عز و جل 
الحك و انكار المنكر مصدالا للتوجٌه 
النبوي )من رأى منكم منكرا فلٌغٌره 
بٌده فان لم ٌستطع فبلسانه فأن الم 
 ٌستطع فبملبه و ذلن اضعف االٌمان (

ان رضا هللا فً رضا الوالدٌن كما ان  بر الوالدٌن  7
العٌاذ باهلل من سخطهما ، و  سخطه و

ان  لإلنسانمن اهم دعائم التوفٌك 
ٌحرص على البر بوالدٌه فباب  البر  
البد لكل انسان من ان ٌحرص على 
ولوجه لما فٌه من الخٌر العظٌم و 
التوفٌك من هللا عز و جل ، و ٌعد  
مدرس التربٌة االسالمٌة اولى الناس 
بنٌل شرف البر بوالدٌه لما فٌه من 
التوفٌك فً الدنٌا و االخره و معٌار 

 لصالحه و حسن سٌرته و سرٌرته  .
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٣ٌٖٔ ُٜزٙ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ثز تٕ شٌٕٞ ٤ٓعثهث ٣ؼَٔ خٚ الخص٤ثس ٓذسط تُصشخ٤ر   -1

 تالعال٤ٓر تُز١ ٣ٌٕٞ تٛال ُفَٔ سعثُر تُغٔثء ٝ شد٤ِـٜث ُِ٘ثط .

خذ تٕ ٣دذأ تػذتد تُؾخـ تُز١ ٣ؼٜذ ت٤ُٚ خصذس٣ظ ٓدثدئ تُذ٣ٖ تُف٤٘ق ٓصٔعال ال -5

خذسٝط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ك٢ تُٔذتسط تٝ ؿ٤شٛث ٖٓ تُؼِّٞ تالعال٤ٓر ك٢ تُٔؼثٛذ ٝ تُؽثٓؼثز 

ٓ٘ز ٗؼٞٓر تظلثسٙ ٝ ال خذ ٖٓ تٗصخثج ٖٓ ٣ٌٕٞ ـغٖ تُغ٤شذ ٝ  ش٤ٜةصٖٚٓ تٕ ٣دذأ تػذتدٙ ٝ 

ُذ٣ٚ ، ٝ ٖٓ ػثبِر ٓؼشٝكر خثُدش ٝ تُصوٟٞ ٝ تُقالؾ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ هذٝذ ٝ ٗٔٞرؼث تُغِٞى خثست خٞت

 ٣فصزٟ خٚ .

 انتىصيات : 

الخذ ُدشتٓػ تػذتد ٓذسع٢ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ٖٓ تٕ شذسغ ٛزٙ تُٔٞتفلثز ٝ  -3

تُٔؼث٤٣ش مٖٔ خشتٓػ تػذتد ٓذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ٢ٌُ ٣دذأ خصؤ٤َٛ ٗلغٚ ٓ٘ز خذت٣ر تُٔشـِر 

٠ُٝ ك٢ تُؽثٓؼر ُف٤ٖ شخشؼٚ ، خَ ٝ ٣لنَ تٕ شٔشس ت٠ُ تُٔذتسط ً٘ؾشتز شد٤ٖ هد٤ؼر تال

تالخاله٤ر  تُص٢ ٣٘دـ٢ تٕ ٣صف٠ِ خٜث ًَ ٖٓ ٣شؿح ك٢ تالشؽثٙ ُِصخقـ ك٢ تُؼِّٞ  تُٔؼث٤٣ش

 تالعال٤ٓر ٝ شذس٣ظ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر .

ثّ ػِّٞ تُوشتٕ ٝ تػثدذ تُ٘ظش خ٘ظثّ تُودٍٞ ك٢ ٤ًِثز تُصشخ٤ر ٝ خقٞفث ك٢ تهغ-5

تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر، خشكغ ٓؼذالز تُودٍٞ ك٢ ٛزٙ تُصخققثز ٝ تخص٤ثس تُٔص٤ٔض٣ٖ ٖٓ تُطِدر  

خصقثؿ ٝ الٕ قثدهر ك٢ ٛزت تالك٢ ٓغ٤ششْٜ تُذستع٤ر ٝع٤ششْٜ تُخِو٤ر ٖٓٔ ُذ٣ْٜ تُشؿدر تُ

 شذس٣ظ ٛزٙ تُؼِّٞ ٣ؼذ تٓثٗٚ ال ٣٘دـ٢ تٕ شغ٘ذ ُٖٔ ال ٣وذسٛث هذسٛث . 

شذػٞ تُدثـعر ت٠ُ تخز ٛزٙ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر  خ٘ظش تالػصدثس ػ٘ذ تخص٤ثس ٓذسط  -1

 تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر .

 انمقترحات 

ٝمغ ٤ٓعثم تخاله٢ ٌَُ ٖٓ ٣خصـ خصذس٣ظ ٓثدذ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر تعٞذ خثُٔٞتظ٤ن تُذ٤ُٝر -3

   ُِٜٖٔ تُٔص٘ٞػر 

س٣ظ تُؼِّٞ تالعال٤ٓر ك٢ تُؽثٓؼثز ٝمغ  ٤ٔ٣ٖ تٝ هغْ ُؾشف تُٜٔ٘ر ، ٌَُ ٖٓ ٣وّٞ خصذ-5

 ٝٓثدذ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ك٢ تُٔذتسط .

 دستعر شص٘ثٍٝ شو٣ْٞ تالػذتد ت٢ُٜ٘ٔ ُٔذسط تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ك٢ ٤ًِثز تُصشخ٤ر .-1

 دستعر شص٘ثٍٝ ٓذٟ تٗطدثم ٛزٙ تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر ػ٠ِ ٓذسع٢ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر. -5

 انمصادرقائمة 

 دمحم .تالخالم خ٤ٖ تُلِغلر ٝ ػِْ تالؼصٔثع ،دتس تُٔؼشكر تُؽثٓؼ٤ر ُِ٘ؾش، تُغ٤ذ خذ١ٝ، -3

 5000تالعٌ٘ذس٣ر ،ٓقش، 

ػضز ٝ تخشٕٝ .٤ٓعثم ٝصتسذ تُصشخ٤ر ٝ تُصؼ٤ِْ ،تٌُِٔٔر تالسد٤ٗر تُٜثؽ٤ٔر  ؼشتدتز، -5 

،3،3921 . 

تُٔذ٣٘ر تُٔ٘ٞسذ ، تُذتس تُؽضتبش١ ، تخ٢ خٌش ؼثخش . ٜٓ٘ثغ تُٔغِْ ، ٌٓصدر تُؼِّٞ ٝ تُفٌْ ،  -1

 .  3925،  3تُغٞدت٤ٗر ، تُغٞدتٕ تُخشهّٞ ،ه

تُؽٜٔٞس٣ر تُؽضتبش٣ر تُذ٣ٔوشته٤ر تُؾؼد٤ر ،، ٝصتسذ تُصشخ٤ر تُٞه٤٘ر ، ٤ٓعثم تخاله٤ثز  -5

 . 5032هطثع تُصشخ٤ر تُٞه٤٘ر ، 
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ثػ٤َ .تدتسذ خ٤ةر تُصؼ٤ِْ ٝ تُصؼِْ تُ٘ظش٣ر ٝ تُٔٔثسعر ك٢ تُلقَ ٝ ـؽ٢ ، تـٔذ تعٔ -2

 . 5000،  3تُٔذسعر ،ت٤ٓشذ ُِطدثػر ، تُوثٛشذ ، ه
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ـِظ ،دتٝد خٖ دس٣ٝؼ . ٓفثمشتز ك٢ هشتبن شذس٣ظ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ،تُؽثٓؼر  -2

 .  5030،  1تالعال٤ٓر ،ؿضذ ،كِغط٤ٖ ، ه
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خ٤شٝز  ،دتس تٌُصح تُؼ٤ِٔر ُِ٘ؾش، ٓقطل٠ .تالخالم خ٤ٖ تُلالعلر ٝ ػِٔثء تالعالّ ـ٢ِٔ، -2

 . 5003، 3،ُد٘ثٕ، ه

 تُؼد٤ٌثٌٕٓصدر  .تُصشخ٤ر ت٤ُٔذت٤ٗر ٝ تعثع٤ثز تُصذس٣ظ، ػدذ تُِط٤ق ٝ تخش تُف٤ِد٢، -2

  3،3992،تُش٣ثك ،ه

 .  3929،  5ـٟٞ ، عؼ٤ذ . تالعالّ . دتس تٌُصح تُؼ٤ِٔر ، خ٤شٝز ُد٘ثٕ ، ه -9

تُخٞتُذذ ،ٗثفش تـٔذ ٝ تخش . هشتبن شذس٣ظ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ٝ تعث٤ُدٜث ٝ شطد٤وثشٜث  -30

 . 5003،  3تُؼ٤ِٔر ،دتس ـ٤ٖ٘ ػٔثٕ ،ٌٓصدر تُلالؾ ، تالٓثستز ، ه

، تخشت٤ْٛ .تُشـٔر ٝ تُ٘د٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ  ، ٌٓصدر تُشؽذ ، ٓطدؼر تُخ٘غثء.  دتٝد - 33

 . 3992، 3خـذتد ،ه

تٓث٢ٗ فدش١ ٝ تخشٕٝ شقٞس ٓوصشؾ ٤ُٔعثم تخاله٢ ُٜٔ٘ر تُصذس٣ظ ٖٓ ٝؼٜر  عثُْ، -35

 . 5032(،55) ػذد ٓؽِر ٤ًِر تُصشخ٤ر ،ؼثٓؼر خٞس عؼ٤ذ، ٗظش تعثشزذ تُصشخ٤ر،

ب٢ ، ٝبثّ كٞص١ ـغ٤ٖ .تخاله٤ثز ٜٓ٘ر تُصذس٣ظ تُؽثٓؼ٢ ك٢ مٞء هٞتػذ تُغثٓشت - 31

 5031تُغِٞى تُٞظ٤ل٢ ، سعثُر ٓثؼغص٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسذ ، ٤ًِر تُصشخ٤ر ُِد٘ثز ، ؼثٓؼر خـذتد ، 

. 

 تُؼثُْ ٝ تُٔصؼِْ ،شفو٤ن: آدتج.شزًشذ تُغثٓغ ٝ تُٔصٌِْ ك٢  تخٖ ؼٔثػر تٌُ٘ث٢ٗ تُؾثكؼ٢، -35

 . 5002،دتس تظثس ُِ٘ؾش ،تُوثٛشذ ،ٓقش، صفو٤ن تُصشتضُ ٌٓصح دتس تُن٤ثء

،ٓٞهغ ػ٠ِ ؽدٌر  5032ٌٓصح تُصشخ٤ر تُؼشخ٢ ُذٍٝ تُخ٤ِػ ، تُؾٜش١،عؼذ خٖ ػال٣ْ،-32

 تالٗصشٗس .

www.abegs.org  

ٜٓ٘ر  ألخاله٤ثزست٢ٓ ػدذ هللا ٝ تخشٟ .دسؼر ٓٔثسعر تُٔشؽذ٣ٖ تُصشخ٤٣ٖٞ  ، هؾطٞػ -32

ٓؽِر تُؽثٓؼر تالعال٤ٓر ُِذستعثز  تالسؽثد ٖٓ ٝؼٜر ٗظشْٛ ك٢ مٞء خؼل تُٔصـ٤شتز،

 . 5035،تٌُِٔٔر تالسد٤ٗر تُٜثؽ٤ٔر ،  5،ع/50تُصشخ٣ٞر ٝ تُ٘لغ٤ر ،ٓػ/

ػٔثٕ ،  ػدذ تُشـٖٔ فثُؿ .تُٔشؼغ ك٢ شذس٣ظ ػِّٞ تُؾش٣ؼر ،تُوغْ تالٍٝ، ػدذ هللا، -32

 . 3995،  3ه

دذ هللا ، ػدذ تُشصتم ٣ثع٤ٖ ٝ تخش .تػذتد ٓذسع٢ تُل٤ض٣ثء ُِٔشـِر تُعث٣ٞٗر ك٢ تُؼشتم ػ - 32

ٝ شش٤ًث دستعر ٤ٓذت٤ٗر ٓوثسٗر ، تُٔئشٔش تُؼ٢ِٔ تُعثُط : ششخ٤ر تُٔؼِْ تُؼشخ٢ ٝ شؤ٤ِٛٚ :سإٟ 

 . تالسدٕ. ٤ٗ/5030غثٕ /  2-2ٓؼثفشذ ، ٤ًِر تُؼِّٞ تُصشخ٣ٞر ،ؼثٓؼر ؼشػ ،

 - 50 5002، 3ص٣غ ، ٓقش ، ه. تُٞػذ تُفن ، تس٣ػ ُِ٘ؾش ٝ تُصٞ،ػٔش  ػدذ تٌُثك٢ - 39

تُؼدذ٢ُ ، ـغثّ ػدذ تُِٔي .تعث٤ُح تُصشخ٤ر ٝ تُصؼ٤ِْ ٖٓ ًصثج هللا تٌُش٣ْ ، دتس تُٜ٘نر ، دٓؾن 

ػضتّ ،ٓفلٞظ ػ٢ِ .تالخالم ك٢ تالعالّ خ٤ٖ تُ٘ظش٣ر ٝ تُصطد٤ن ،دتس  - 39  5002،  3، ه

 . 3،3922ذ ،ٓقش،هتُؽ٤ض تُٜذت٣ر ُِ٘ؾش،

تُؼض٣ض١ ، ػضز خ٤َِ ٝ تخشٕٝ . ٓ٘ثٛػ ٝ تعث٤ُح شذس٣ظ تُصشخ٤ر تالعال٤ٓر ، ٝصتسذ  -53

 . 3992، 3تُصشخ٤ر ٝ تُصؼ٤ِْ ، تُؽٜٔٞس٣ر ت٤٘ٔ٤ُر ،ه
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.تفٍٞ تُصذس٣ظ ػ٘ذ ػِٔثء تُٔغ٤ِٖٔ ك٢ تُؼقٞس تُٞعط٠ خ٤ٖ تُوش٤ٖٗ  تُؼ٢ِ ،فثُؿ-55

٤ًِر –ٞستٙ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسٙ( ؼثٓؼر دٓؾن تُخثٓظ ٝ تُخثٓظ ػؾش ،)تهشٝـر دًص

 . 5030تُصشخ٤ر،

تُلٞتٍ،دمحم خ٤ش تـٔذ .دستعر شف٤ِ٤ِر ُٞتهغ مٔثٕ ؼٞدذ تُؼ٤ِٔر تُصؼ٤ٔ٤ِر ك٢ تُؽثٓؼثز -51

تالكصشتم٤ر تُغٞس٣ر ،خفٞض ٓئشٔش )ٗفٞ تعصعٔثس تكنَ ُِؼِّٞ تُصشخ٣ٞر ك٢ مٞء شفذ٣ثز 

 ٤ًِ5009ر تُصشخ٤ر ؼثٓؼر دٓؾن، تُؼقش،

ث٢ٌُ ، تالٓثّ ؽٔظ تُذ٣ٖ ػ٢ِ خٖ تعٔثػ٤َ تُقٜ٘ثؼ٢ تالخ٤ثس١ تُٔث٢ٌُ .تُٔصٞك٠ تُٔ -55

 . 3922، 3ٛـ . ًصثج تُٞسع ، شفو٤ن :كثسٝم ـٔثدذ . دتس تالكثم تُؽذ٣ذذ ، خ٤شٝز ،ه 232

ٓفثكظر ،عثٓؿ . ٓؼِْ تُٔغصودَ خقثبقٚ ،ٜٓثستشٚ ،ًلث٣ثشٚ ،تُٔئشٔش تُؼ٢ِٔ تُعث٢ٗ  -52 

ُِؼِّٞ تُصشخ٣ٞر ٝ تُ٘لغ٤ر ك٢ مٞء شفذ٣ثز تُؼقش ،٤ًِر تُصشخ٤ر ، ؼثٓؼر :ٗفٞ تعصعٔثس تكنَ 

 5009دٓؾن ،.

ٓفٔٞد،فذتّ دمحم ٝ تخشٕٝ. تظش تُٔؼث٤٣ش تالخاله٤ر ُِٔفثعح تالدتس١ ك٢ ؼٞدذ ٓؼِٞٓثز -52

تُصوثس٣ش تُٔث٤ُر دستعر ـثُر ػ٠ِ ػ٤٘ر ٖٓ تُٔفثعد٤ٖ ك٢ ٓذ٣٘ر شٌش٣س ،ٓؽِر ؼثٓؼر تالٗدثس 

 ، تُؼشتم  .5033، 2تُؼذد / 5تالهصقثد٣ر ٝ تالدتس٣ر ، تُٔؽِذ /ُِؼِّٞ 

 –.تعظ تُصشخ٤ر .ٓذ٣ش٣ر دتس تٌُصح ُِطدثػر ٝ تُ٘ؾش ،خـذتد  ٜٓذ١،ػدثط ػدذ ٝ تخشٕٝ-52

 . 3991تُؼشتم 

دتس تٌُصح ُِطدثػر ٝ  ك٢ تُذػٞذ ت٠ُ هللا، هدغثز ٖٓ تُفٌٔر تُ٘د٣ٞر تخشت٤ْٛ. تُ٘ؼٔر،– 52

  3،3999تُٔٞفَ ،ه تُ٘ؾش،

ٝصتسذ تُٔؼثسف تُغؼٞد٣ر .ٓؾشٝع ٤ٓعثم تخاله٤ثز ٜٓ٘ر تُصؼ٤ِْ ،تٌُِٔٔر تُؼشخ٤ر  -59

 . 5005تُغؼٞد٣ر ،

 . 3922، ٓقش ،  ٣3ثُؽٖ ،ٓوذتد . تُصشخ٤ر تالخاله٤ر تالعال٤ٓر ، ٌٓصدر تُخثٗؽ٢ ،ه - 10

 

 

 

 


