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املضامني الرتبىيت املستنبطت من سىرة يىسف
وتطبيقاتها الرتبىيت

م.م .ماجد اٌوب محمود
طالب دكتوراه  /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة دٌالى
ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة إلى استنباط المضامٌن التربوٌة فً سورة ٌوسؾ فً
مجاالت األهداؾ واألسالٌب التربوٌة وعملٌات العلم ،أتبع المنهج االستنباطً،
وتمثلت اإلجرااات بدراسة السورة الكرٌمة كاملة ثم تحدٌد مجموعة من اآلٌات
بلػ عددها ( )ٔٙآٌة بطرٌمة انتمائٌة ،وتبوٌب هذه المجموعة من اآلٌات إلى ثالثة
أبواب تماشٌا مع أهداؾ الدراسة ،والرجوع إلى كتب التفسٌر المعتمدة ،وكتب
األدب التربوي الستنباط المضامٌن التربوٌة منها ،والتراح صٌػ تطبٌمها فً مجال
المعلم والمتعلم ،فخرجت الدراسة بنتائج أهمها :إن سورة ٌوسؾ تزخر باألهداؾ
التربوٌة فً مجاالتها المعروفة الوجدانٌة والمعرفٌة والنفسٌة الحركٌة ،كما أن
السورة الكرٌمة زاخرة باألسالٌب التربوٌة كالمصة والحوار والمدوة والتعلم باللعب،
وهً زاخرة كذلن بعملٌات العلم:كالمالحظة واستخدام األرلام وفرض الفروض
والتصنٌؾ والتنبؤ ،وأوصت بإجراا دراسات أخرى إلكمال البحث فً هذه السورة،
وفً سور المرآن الكرٌم األخرى لما فٌها من مضامٌن تربوٌة ٌنبؽً أن ٌنهل منها
المعلم والمتعلم.
Abstract:
This study aims to take the educational inclusions which found
in the Story of the prophet Yousuf in the Koran and use them in
the scopes Of educational aims and principles and processes of
knowledge.The
Procedures are represented by the study of the whole story and
limit Seventeen points and divided them into three groups and
then goback Into the interpretation books and educational
literature books to take The educational inclusions and suggest
ways for applications in the scope of learner and teacher. The
study gives certain results:
1-The story contains many educational aims in the scope of
knowledge,
Psychology and emotion
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2-The story contains the educational principles as story,
conversation and the learning by games
3-It contains the processes of knowledge, The use of numbers,
classification and prediction .
مقذمت :
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاا وسٌد المرسلٌن،
سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن .وبعد:
فإن المرآن الكرٌم كتاب هللا تعالى الذي أنزله نورا وهدى ورحمة ،لٌنٌر العمول
وٌصلح النفوس ،وٌرتمً باإلنسان فكرا وسلوكا ،وهو مصدر التربٌة األول،كٌؾ ال
وهو كتاب هللا الذي ٌعلم السر وأخفى،الذي خلك اإلنسان وٌعلم ما توسوس به
نفسه،ودراسته طاعة وعبادة وتربٌة وعلم ،وكل سورة من سوره ،بل كل آٌة من
آٌاته ،فٌها من الدروس ما ٌدعو البشر أن ٌنهلوا منها ،وما ٌعجزهم أن ٌحٌطوا بها،
ومن هنا جاات هذه الدراسة لسورة من سوره الكرٌمة محتواة فً فصلٌن أولهما:
اإلطار العام للدراسة ،وثانٌهما:المضامٌن التربوٌة فً سورة ٌوسؾ وتطبٌماتها
التربوٌة وهللا الموفك والهادي إلى سواا السبٌل.
مشكلت البحث:
إن المرآن الكرٌم دستور هذه األمة ومنبع أصالتها ،وذخر حاضرها ومستمبلها،
فٌه من الدروس والحكم والمصص واألخبار ما ٌشبع نهم الماصد له ،الباؼً للتزود
من علومه ومعارفه ،وفٌه من العلم والمعرفة ،والمواعد األخاللٌة ،واألصول
التربوٌة ،والتشرٌعٌة ما ٌجعلنا نعتز به ،ونستؽنً به عن النظرٌات البشرٌة
الماصرة ،وفً ذلن ٌمول اإلمام ألشاطبً ( :ال أحد من العلماا لجأ إلى المرآن فً
مسألة إال وجد لها فٌه أصل ) ،وٌمول الشٌخ الشنمٌطً( :ولد اشتمل كتاب هللا على
كل شًا ،أما أنواع العلوم ،فلٌس منها باب وال مسالة هً أصل إال وفً المرآن ما
ٌدل علٌها )( .الجزائري.) 9 ،ٕٖٓٓ ،
إن المرآن الكرٌم ٌنبؽً أن ٌنال منا ،ما ٌستحك من الدراسة والعناٌة والبحث
والجهد ،فهو سبٌل النجاة للبشرٌة الٌوم مما تعانً من األزمات والفتن المتالطمة،
التً جعلت اإلنسان ٌستأسد على أخٌه الضعٌؾ،وٌنتهن من الحرمات ما طالته ٌده
وتمكنت لوته ،مما ٌدلل على وجود لصور وخلل فً البرامج التربوٌة المختلفة،
التً لم تفلح فً تحمٌك السعادة واألخوة اإلنسانٌة ،وترتمً بالسلون اإلنسانً بما
ٌناسب التكرٌم اإللهً لإلنسان ،وبما ٌناسب الوظٌفة العظٌمة التً كلؾ بها وهً
عمارة األرض وإصالح الحٌاة ،وبما تتطلبه حٌاة األفراد والمجتمعات من األمن
والطمأنٌنة والسعادة والرفاهٌة ،وكل ذلن ٌوجب عودة إلى كتاب هللا العزٌز وما فٌه
من مضامٌن تربوٌة كالمٌم والمبادئ واألهداؾ والطرائك واألسالٌبٌ ،مكن أن
ٌنهل منها المتخصصون بعد المرااة والتدبر والتأمل ،وٌمدموها بأسلوب سهل مٌسر
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ٌساعد على تطبٌمها فً شتى مجاالت الحٌاة وجوانبها ،وهذا ما دفع الباحث إلى
كتاب هللا العزٌز ،وإلى سورة ٌوسؾ بالخصوص،وما فٌها من المضامٌن كبالً
السور ،وتكمن مشكلة البحث فً محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة-:
 ما هً المضامٌن التربوٌة التً ٌمكن استنباطها من سورة ٌوسؾ فً مجالاألهداؾ التربوٌة؟
 ما هً المضامٌن التربوٌة التً ٌمكن استنباطها من سورة ٌوسؾ فً مجالاألسالٌب التربوٌة؟
 ما هً المضامٌن التربوٌة التً ٌمكن استنباطها من سورة ٌوسؾ فً مجالعملٌات العلم؟
 ما هً التطبٌمات التربوٌة لتلن المضامٌن التربوٌة فً مجال المعلم والمتعلم؟أهميت البحث :
لمد صرح المرآن الكرٌم بأصول منهج التربٌة والتعلٌم ،وهً أصول واضحة
وكفٌلة بإسعاد اإلنسان فً دنٌاه وآخرته ،ألنها منزلة من الخالك لهذا اإلنسان ،العلٌم
بطبعه وتكوٌنه ،الخبٌر بدروب نفسه ومنحنٌاتها ،فبٌن دور المعلم والمتعلم والمنهج،
لال تعالى-:
ُ
ْ
( ُه َو الَّذِي َب َع َ
اب
ث ِفً ْاأل ِ ّم ٌٌِّنَ َر ُ
ع َل ٌْ ِه ْم آ ٌَاتِ ِه َوٌُزَ ِ ّكٌ ِه ْم َوٌُ َع ِلّ ُم ُه ُم ال ِكت َ َ
سوالً ِم ْن ُه ْم ٌَتْلُو َ
ٌن) (الجمعة)ٕ:
َو ْال ِح ْك َمةَ َو ِإ ْن َكانُوا ِم ْن لَ ْب ُل لَ ِفً َ
ضال ٍل ُمبِ ٍ
فالرسول هو المعلم ،والمنهج تضمن تالوة المرآن  ،وتعلٌم الكتاب ،وتعلٌم الحكمة،
ثم حصول التزكٌة ،وجاات هذه المفردات مرتبة فً سورة البمرة-:
( َربَّنَا َوا ْبعَ ْ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوٌُزَ ِ ّكٌ ِه ْم
ث فٌِ ِه ْم َر ُ
علَ ٌْ ِه ْم آٌَاتِ َن َوٌُعَ ِلّ ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
سوالً ِم ْن ُه ْم ٌَتْلُو َ
ت ْال َع ِز ُ
ٌز ْال َح ِكٌ ُم) (البمرة)ٕٔ9:
ِإنَّ َن أ َ ْن َ
فالتالوة :المرااة المتتابعة بالنطك الصحٌح الفصٌح والتً تتطلب حفظ الحروؾ.
وتعلٌم الكتاب :الفهم الصحٌح لمعانً المرآن .
وتعلٌم الحكمة :لٌل الحكمة هً السنة ،وهً منزلة كالمرآن ،لال تعالى-:
ض ُل َّ ِ
علٌَ َْن
علَّ َم َن َما لَ ْم ت َ ُك ْن ت َ ْعلَ ُم َو َكانَ فَ ْ
(َ ...وأ َ ْنزَ َل َّ
اَّلل َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َو َ
علٌَ َْن ْال ِكت َ َ
اَّللُ َ
ع ِظٌماً) (النساا)ٖٔٔ:
َ
والتزكٌة :التطهٌر والتنمٌة من السوا والمبائح والمنكرات ،وهً ثمرة عملٌة لتطبٌك
أصول التربٌة ،تموم على تطهٌر اإلنسان حسٌا ومعنوٌا ظاهرا وباطنا ،وفٌها معنى
النمو والزٌادة ،والتعهد بالرعاٌة نحو الكمال ،وهً ال ت َعلم وال تحفظ وال تتلى ،فهً
إحساس فانفعال فسلون ،وهً ثمرة من ثمار التالوة وتعلٌم الكتاب وتعلٌم الحكمة،
فإن لم تثمر هذه األصول هذه الثمرة وتنتج هذه النتٌجة فهً كالعدم( .الجزائري،
ٖٕٓٓ) 1ٔ ،
ولد كتبت الكثٌر من الدراسات والبحوث فً جوانب تربوٌة مختلفة من المرآن
الكرٌم ،و تأتً أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة كتاب هللا العزٌز ،ومن أهمٌة هذه
السورة العزٌزة سورة ٌوسؾ لما فٌها من المضامٌن التربوٌة التً ال ٌمكن أن ٌلم
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بها باحث ،ومن كونه ا تعطً دروسا وتوجٌهات تعالج ما ٌواجهه الشباب من الفتن
والمؽرٌات ،وما ٌواجهونه من مصاعب وشدائد.
هذف الذراست :
ٌهدؾ البحث الحالً إلى تعرؾ المضامٌن التربوٌة فً بعض من اآلٌات
الكرٌمة فً سورة ٌوسؾ ،وتطبٌماتها التربوٌة للمعلم والمتعلم.
منهج الذراست :
سوؾ ٌستخدم الباحث المنهج االستنباطً فً تحمٌك أهداؾ هذه الدراسة.
االستنباط :النبط هو الماا الذي ٌنبط من لعر البئر إذا حفرت ،واالستنباط:
االستخراج ،واستنبط الفمٌه:إذا استخرج الفمه الباطن باجتهاده وفهمه (ابن منظور،
ٗٔٗٔ) ٗٔٓ/1،
وٌعرؾ المنهج االستنباطً فً مجال التربٌة بأنه:
( الطرٌمة التً ٌموم بها الباحث ببذل ألصى جهد عملً ونفسً عند دراسة
النصوص بهدؾ استخراج مباديا تربوٌة مدعمة باألدلة الواضحة( .الخطابً،
٘ٓٗٔ.)ٕٔ /ٔ ،
وبمصد الباحث باالستنباط فً هذه الدراسة :استخراج األهداؾ واألسالٌب التربوٌة،
وعملٌات العلم من سورة ٌوسؾ بعد النظر فً تفسٌر اآلٌات وشروحها وألوال أهل
العلم.
خطت البحث :
وٌمصد بها الخطوات اإلجرائٌة التً ٌسٌر الباحث بموجبها نحو تحمٌك
األهداؾ وتتضمن ما ٌأتً-:
ٔ -لرااة سورة ٌوسؾ لرااات مستفٌضة.
ٕ -الرجوع إلى مجموعة من كتب التفسٌر للولوؾ أمام معانً اآلٌات ودالالتها
ٖ -الرجوع إلى كتب األدب التربوي للولوؾ أمام معانً المضامٌن المحددة،
وتعرٌفاتها.
ٗ -تحدٌد مجموعة من اآلٌات لدراستها الستنباط المضامٌن التربوٌة منها.
٘ -تبوٌب اآلٌات المحددة إلى ثالثة أبواب حسب أهداؾ الدراسة.
 -ٙاستنباط المضامٌن التربوٌة لكل باب من األبواب السابمة.
 -1استنباط التطبٌمات التربوٌة فً مجال المعلم والمتعلم لكل باب على حدة.
 -8الذهاب إلى نتائج الدراسة.
 -9الذهاب إلى االستنتاجات والتوصٌات والممترحات.
حذود الذراست :
تتحدد الدراسة الحالٌة بما ٌأتً-:
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أ -بعض من آٌات سورة ٌوسؾ عددها (  )ٔٙآٌة كرٌمة  ،مختارة بطرٌمة انتمائٌة.
ب -بعض كتب التفسٌر هً :تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ،وصفوة التفاسٌر
للصابونً ،وتفسٌر مجمع البٌان للطبرسً ،وبمجموعة من كتب األدب التربوي
منها:التربٌة العلمٌة وتدرٌس العلوم لدمحم السٌد علً وطرائك تدرٌس العلوم ل.سعد
عبد الوهاب نادر وآخرون.
ت -ثالث مضامٌن تربوٌة هً :األهداؾ ( بمجاالتها المعرفٌة ،والوجدانٌة،
والمهارٌة ) ،واألسالٌب التربوٌة ،وعملٌات العلم ،وتطبٌمها فً مجال المعلم
والمتعلم.
مصطلحاث الذراست :
المضامٌن :لؽة :هً ما فً بطون الحوامل من كل شًا ،كأنهن تضمنَه ،ولٌل هً
ما فً أصالب الفحول ،وهً جمع مضمون ،ومنه لولهم مضمون الكتاب كذا وكذا،
ومضمون الكالم فحواه وما ٌفهم منه( .ابن منظور.) ٕ٘8 ٔٗٔٗ ،
المضامٌن التربوٌة :هً جملة المفاهٌم والمبادئ والمعاٌٌر واألسالٌب التربوٌة التً
من شأنها أن تكون ممومات أساسٌة للعملٌة التربوٌة التً تستهدؾ بناا شخصٌة
اإلنسان(.المرزولً) ٔٙ٘،ٔ99٘،
وٌمصد الباحث بالمضامٌن التربوٌة فً هذه الدراسة :مجموعة األهداؾ واألسالٌب
التربوٌة ،وعملٌات العلم التً اشتملت علٌها سورة ٌوسؾ ،سواا كان ذلن من
منطوق اآلٌات أو معانٌها.
األهداؾ التربوٌة :وهً أؼراض تحاول العملٌة التربوٌة تحمٌمها بوسائلها المختلفة
فً صورة تؽٌٌرات فً سلون التالمٌذ ،وفً نموهم وفً طرائك تفكٌرهم وعاداتهم
ومٌولهم( .نادر) ٘ ،ٔ99٘ ،
األسالٌب التربوٌةٌ :عرؾ األسلوب لؽة ( :بالطرٌك والوجه والمذهب )(ابن
منظور) ٗ1ٔ،ٔٗٔٗ ،
وٌمصد الباحث باألسالٌب التربوٌة :مجموعة الطرق التربوٌة الواردة فً سورة
ٌوسؾ والتً ٌمكن االستفادة منها فً العملٌة التربوٌة.
عملٌات العلم :وهً األنشطة العملٌة والعملٌة المنظمة التً ٌموم بها اإلنسان فً
أثناا التوصل إلى النتائج الممكنة للعلم من جهة ،وفً أثناا الحكم على هذه النتائج
من جهة أخرى ،والتً تمثل سلون العلماا ،وهً لابلة لالنتمال من مولؾ إلى آخر،
وٌمكن تعلمها بأي محتوى علمً ( .السٌد علً) ٖٙ ،
التطبٌمات التربوٌة :لؽوٌا :التطبٌك فً الصالة :جعل الٌدٌن بٌن الفخذٌن فً
الركوع ،وطبك الؽٌم تطبٌما :إذا أصاب بمطره جمٌع األرض ( .الجوهري،
ٗ) ٕٔ٘ٔ/
وفً االصطالح  :تطبٌك الشًا على الشًا :جعله مطابما له بحٌث ٌصدق علٌه.
(الكفوي) ٔٓ٘ ،ٔ91٘ ،
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وٌمصد الباحث بالتطبٌمات التربوٌة فً هذه الدراسة :مجمل الخطوات اإلجرائٌة
التً ٌستخرجها لٌستفٌد منها المعلم والمتعلم فً المٌام بتحمٌك األهداؾ واألسالٌب
وعملٌات العلم المستنبطة.
دراساث سابقت :
 دراسة ( بشناق() ٔٗٔ9 ،بعض المضامٌن التربوٌة فً سورة الحدٌدوتطبٌماتها التربوٌة )
استهدفت توضٌح المضامٌن التربوٌة فً سورة الحدٌد ،وإبراز تطبٌماتها التربوٌة
فً المدرسة واألسرة ،واستخدم المنهج االستنباطً ،وتوصلت الدراسة إلى
مجموعتٌن من النتائج األولى :تضمن سورة الحدٌد للكثٌرمن المضامٌن التربوٌة
المتعلمة بالعمٌدة ،واألخالق ،واألفكار.
ثانٌا :تطبٌك المضامٌن التربوٌة العمدٌة واألخاللٌة لوال ،وعمال فً حٌاة النشأ
ٌؤدي إلى نجاح العملٌة التربوٌة.
 دراسة (العمرٌطً() ٕٖٔٗ ،مضامٌن تربوٌة مستنبطة من سورة الشرحوتطبٌماتها التربوٌة )
استهدفت هذه الدراسة توضٌح مفهوم انشراح الصدر ،وضٌمه ،وأسباب كل منهما،
وإٌضاح مفهوم الٌسر والعسر ،وبٌان االبتالاات والصبر والرضا بالمضاا والمدر،
وإبراز أهمٌة اللجوا إلى هللا تعالى ،ومعرفة المضامٌن التربوٌة المستفادة من
السورة ،واستخدم المنهج االستنباطً ،وتوصلت إلى النتائج اآلتٌة :أهمٌة هذه
السورة فً تربٌة النفس وتسلٌتها ،وتأكٌد أن الٌسر مصاحب للعسر ،وأهمٌة العمٌدة
فً انشراح الصدر ،والمدرة على مواجهة االبتالاات ،وضرورة االهتمام بتلبٌة
حاجات األبناا وتربٌتهم على األخالق الحسنة لتجنٌبهم الشعور بالضٌك والهم
والحزن.
 دراسة ( الزٌلعً( ) ٕٔٗٙ،المضامٌن التربوٌة المستنبطة من سورة الفاتحة)استهدفت بٌان مكانة سورة الفاتحة ،والمضامٌن التربوٌة المستنبطة منها فً الجانب
العمدي ،والتعبدي ،واألخاللً ،والسلوكً ،واآلثار التربوٌة المترتبة على هذه
المضامٌن ،واستخدم المنهج االستنباطً ،وتوصلت الدراسة إلى تضمن سورة
الفاتحة لمضامٌن تربوٌة فً الجانب العمدي كاإلٌمان باهلل والتوحٌد ،وفً الجانب
األخاللً والسلوكً ،كالرحمة والعدل والتواضع ،وبٌنت أهمٌة المدوة فً العملٌة
التربوٌة لتطبٌك تلن المضامٌن ،وتربٌة الناشئة من خاللها.
املضامني الرتبىيت :
أوال :في مجال األهداف التربوية-:
ع َربٌِّا ً لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِملُونَ ) (ٌوسؾ)ٕ:
لال تعالىِ ( -:إنَّا أ َ ْنزَ ْلنَاهُ لُ ْرآنا ً َ
عش ََر َك ْو َكبا ً َوال َّ
س َو ْالمَ َم َر َرأ َ ٌْت ُ ُه ْم ِلً
ؾ َألَبٌِ ِه ٌَا أَبَ ِ
(إِ ْذ لَا َل ٌُو ُ
س ُ
ت إِ ِنًّ َرأٌَْتُ أ َ َحدَ َ
ش ْم َ
اجدٌِنَ ) (ٌوسؾ)ٗ:
س ِ
َ
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وب
ٌن َرب َُّن َوٌُ َع ِلّ ُم َن ِم ْن تَأ ْ ِوٌ ِل ْاأل َ َحادٌِ ِ
(و َكذَ ِل َن ٌَ ْجتَ ِب َ
ع َلى آ ِل ٌَ ْعمُ َ
علٌَ َْن َو َ
ث َوٌُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ع ِلٌ ٌم َح ِكٌ ٌم) (ٌوسؾ)ٙ:
ٌم َوإِ ْس َحاقَ إِ َّن َرب ََّن َ
َك َما أت َ َّم َها َ
على أ َب َوٌ َْن ِم ْن ل ْب ُل إِب َْرا ِه َ
سا ِئلٌِنَ ) (ٌوسؾ)1:
ؾ َو ِإ ْخ َو ِت ِه آ ٌَاتٌ ِلل َّ
(لَمَ ْد َكانَ ِفً ٌُو ُ
س َ
(أ َ ْر ِس ْلهُ َم َعنَا ؼَدا ً ٌَ ْرت َ ْع َوٌَ ْل َعبْ َو ِإنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ) (ٌوسؾ)ٕٔ:
ار) (ٌوسؾ)ٖ9:
اب ُمتَفَ ِ ّرلُونَ َخٌ ٌْر أ َ ِم َّ
س ْج ِن أَأ َ ْربَ ٌ
اح َبً ِ ال ِ ّ
اَّللُ ْال َو ِ
ص ِ
احد ُ ْالمَ َّه ُ
(ٌَا َ
التفسير:
فً اآلٌة (ٕ) من السورة الكرٌمة :إنا أنزلناه لرآنا عربٌا لعلكم تعملون :أي بلؽة
العرب(.الصابونً ،) ٖ1 /ٕ ،ٕٓٓٔ ،وعلى مجاري كالم العرب فً محاوراتهم،
لتعلموا جمٌع معانٌه ،وتفهموا ما فٌه( .الطبرسً) ٖٔٙ/٘ ،
وفً اآلٌة (ٗ ) :رأٌت أحد عشر كوكبا :رأى فً المنام أن الكواكب نزلن من
السماا ،ورأى الشمس والممر نزلن معهن وسجدن له ،ولٌل هم إخوانه األحد عشر،
والشمس والممر أبواه (الطبرسً) ٖٔٙ/٘ ،
وفً اآلٌة ( ) ٙوكذلن ٌجتبٌن ربن وٌعلمن :أي ٌصطفٌن وٌختارن ،وٌعلمن تأوٌل
الرؤٌا ( الطبرسً.) ٖٕٓ/٘ ،
وفً اآلٌة (  :) 1آٌات للسائلٌن:أي فً خبر ٌوسؾ وإخوته عبر وعظات للسائلٌن
عنها ( الصابونً) ٖ1 /ٕ،ٕٓٓٔ ،
وفً اآلٌة ( ٕٔ ) :أرسله معنا ؼدا ٌرتع وٌلعب :أي نذهب ونجًا وننشط ونلهو.
(الطبرسً) ٖٕ1/٘ ،
وفً اآلٌة (  :) ٖ9أأرباب متفرلون خٌر أم هللا الواحد المهار:أي أآلهة ال تنفع وال
تضر وال تستجٌب لمن دعاها كاألصنام خٌر أم عبادة الواحد األحد؟( .الصابونً،
ٕٔٓٓ) ٗٙ/ ٕ ،
األهداف التربوية المستنبطة وتطبيقاتها :
ٔ -نأخذ من اآلٌة (ٕ ) ثالثة أهداؾ-:
أ -هدؾ وجدانً لمعرفة أن منزل المرآن هو هللا تعالى ،فٌنبؽً االهتمام به وتعلمه
وتمٌٌزه عن كالم البشر.
ب -هدؾ معرفً ٌشٌر إلى مكانة اللؽة العربٌة ،لؽة المرآن ،ولؽة أهل الجنة ،واآلٌة
تدعو إلى تعلمها وهً طرٌك فهم المرآن ،وخاصة ونحن نرى كثرة استعمال
مفردات أجنبٌة بٌن المتعلمٌن.
ت -اإلشادة بالعمل الذي ٌمٌز اإلنسان وهو أداته للتعلم وكسب المعرفة.
ٕ -اآلٌة (ٗ ) تنمل المتعلم إلى العالم الحسً المحٌط به ،الكواكب والشمس والممر،
لٌتعلم منها :أوال طاعتها هلل ،ثانٌا :انضباط حركاتها وشرولها وؼروبها وفك سنن
الكون اإللهٌة ،واإلنسان مدعو لالنضباط وهو صاحب العمل واإلرادة،
ثالثا:معرفة لوانٌن الكون وسننه ،وهً آٌات فً الكون ،التً تدعو إلٌها آٌاته فً
الكتاب العزٌز.
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ٖ -ومن اآلٌة ( ) ٙنأخذ :دعوة المرآن الكرٌم إلى التعلم وأهمٌته فً الحٌاة
والحرص علٌه من المهد إلى اللحد والدعوة له ،وٌنبؽً أن ٌكون طرٌك المعلم لبل
المتعلم ،ونأخذ من اآلٌة كذلن أن عملٌة التعلم والتعلٌم ٌجتبً هللا لها أهلها كما
ٌجتبً األنبٌاا ،فٌنبؽً على أهلها أن ٌتشرفوا بها وٌعطوها حمها ،تعلما وتعلٌما
وحرصا وتشرٌفا وابتؽاا األجر من هللا.
ٗ -تشٌر اآلٌة ( ) 1إلى كون ٌوسؾ وإخوته آٌات ،وما أكثر آٌات هللا تعالى
للسائلٌن والباحثٌن ،فً اآلفاق وفً األنفس لال تعالى-:
ؾ ِب َر ِبّ َن أَنَّهُ
ق َو ِفً أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َحتَّى ٌَتَ َبٌَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ ْال َح ُّك أ َ َولَ ْم ٌَ ْك ِ
( َ
سنُ ِرٌ ِه ْم آ ٌَا ِتنَا ِفً ْاآلفَا ِ
ش ِهٌد ٌ) (فصلت)ٖ٘:
ش ًْاٍ َ
علَى ُك ِّل َ
َ
فاآلٌة الكرٌمة تفتح مجاالت واسعة للدراسة والبحث.
٘ -وفً اآلٌة (ٕٔ ) تشٌر إلى عملٌة اللعب وهو هدؾ ٌجمع بٌن المعرفة
والمهارة.والتعلم باللعب ٌشجع المتعلم وٌرٌح المعلم وٌدعوه إلى اكتشاؾ األلعاب
التعلٌمٌة الهادفة
 -ٙوفً اآلٌة ( ) ٖ9هدؾ وجدانً مبنً على استعمال العمل ،وتفعٌله فً األمور
التً تواجه المتعلم ،وأن ال ٌأخذ الحلول الجاهزة التً ٌرتضً بها ؼٌر
المتعلمٌن،لٌتوصل إلى الحمائك بنفسه.
ثانيا :في مجال األساليب التربية :
لال تعالى:
ت ِم ْن لَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ
ص ِب َما أ َ ْو َح ٌْنَا إِلٌَ َْن َهذَا ْالمُ ْرآنَ َوإِ ْن ُك ْن َ
(ن َْح ُن نَمُ ُّ
ص ِ
ص َ
علٌَ َْن أ َ ْح َ
سنَ ْالمَ َ
ْالؽَافِلٌِنَ ) (ٌوسؾ)ٖ:
ش ٌْ َ
علَى إِ ْخ َوتِ َن فَ ٌَ ِكٌدُوا لَ َن َكٌْدا ً إِ َّن ال َّ
ان
ص ُرؤْ َ
ص ْ
ً ال ت َ ْم ُ
ٌان َ
إل ْن َ
طانَ ِل ْ ِ
س ِ
(لَا َل ٌَا بُنَ َّ
عد ٌُّو ُم ِب ٌ
ٌن) (ٌوسؾ)٘:
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
وب
ٌن َرب َُّن َوٌُ َع ِل ُم َن ِم ْن ت َأ ِوٌ ِل األ َحادٌِ ِ
( َو َكذَ ِل َن ٌَ ْجت َ ِب َ
على آ ِل ٌَ ْعم َ
علٌ َْن َو َ
ث َوٌُ ِت ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
ع ِلٌ ٌم َح ِكٌ ٌم) (ٌوسؾ)ٙ:
ٌم َوإِ ْس َحاقَ إِ َّن َرب ََّن َ
َك َما أَت َ َّم َها َ
علَى أ َ َب َوٌ َْن ِم ْن لَ ْب ُل إِب َْرا ِه َ
(أ َ ْر ِس ْلهُ َم َعنَا ؼَدا ً ٌَ ْرت َ ْع َو ٌَ ْل َعبْ َو ِإنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ) (ٌوسؾ)ٕٔ:
احدَةٍ ِم ْن ُه َّن ِس ِ ّكٌنا ً
ت لَ ُه َّن ُمت َّ َكأ ً َوآت َ ْ
ت إِلَ ٌْ ِه َّن َوأ َ ْعتَدَ ْ
سلَ ْ
س ِمعَ ْ
ت ُك َّل َو ِ
ت ِب َم ْك ِر ِه َّن أ َ ْر َ
(فَلَ َّما َ
علَ ٌْ ِه َّن فَلَ َّما َرأ َ ٌْنَهُ أَ ْك َب ْرنَهُ َولَ َّ
ت ْ
اش ِ َّ ِ
َّلل َما َهذَا َبشَرا ً ِإ ْن
َولَالَ ِ
اخ ُرجْ َ
ط ْعنَ أ َ ٌْ ِد ٌَ ُه َّن َولُ ْلنَ َح َ
َهذَا ِإ َّال َملَنٌ َك ِرٌ ٌم) (ٌوسؾ)ٖٔ:
عش ََر َك ْو َكبا ً َوال َّ
س َو ْالمَ َم َر َرأ َ ٌْت ُ ُه ْم ِلً
ؾ َألَبٌِ ِه ٌَا أَبَ ِ
(إِ ْذ لَا َل ٌُو ُ
س ُ
ت إِ ِنًّ َرأٌَْتُ أ َ َحدَ َ
ش ْم َ
اجدٌِنَ ) (ٌوسؾ)ٗ:
س ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ٌاي ِم ْن لَ ْب ُل لَ ْد
س َّجدا َولَا َل ٌَا أبَ ِ
على العَ ْر ِش َوخ َُّروا لهُ ُ
( َو َرفَ َع أ َب َو ٌْ ِه َ
ت َهذا تَأ ِوٌ ُل ُرؤْ َ
س ْج ِن َو َجا َا ِب ُك ْم ِمنَ ْال َب ْد ِو ِم ْن َب ْع ِد أ َ ْن
سنَ ِبً ِإ ْذ أ َ ْخ َر َج ِنً ِمنَ ال ِ ّ
َج َعلَ َها َر ِبًّ َحمّا ً َولَ ْد أ َ ْح َ
ش ٌْ َ
نَزَ َ
غ ال َّ
ط ُ
ٌؾ ِل َما ٌَشَا ُا ِإنَّهُ ُه َو ْال َع ِلٌ ُم ْال َح ِكٌ ُم)
ان َب ٌْ ِنً َو َبٌْنَ ِإ ْخ َو ِتً ِإ َّن َر ِبًّ لَ ِط ٌ
(ٌوسؾ)ٔٓٓ:
التفسير :

-333-

العذد الثالث والخمسون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3102

م.م .ماجذ ايوب محمود

فً اآلٌة ( ٖ ) :نمص علٌن أحسن المصص :أي نروي لن أخبار األمم السابمة
بأصدق الكالم .وأحسن بٌان ( الصابونً) ٖ1 /ٕ ،ٕٓٓٔ ،
اآلٌات (ٗ ) ٕٔ،ٙ ،سبك تفسٌرها.
وفً اآلٌة ( ٘ ) ال تمصص رؤٌان :أي لال له أبوه ٌعموب ال تخبر بهذا الكالم
إخوتن ( .الصابونً) ٖ1 /ٕ ،ٕٓٓٔ ،
وفً اآلٌة (ٖٔ ) :أرسلت إلٌهن واعتدت لهن متكأ :أي دعتهن إلى منزلها
لتضٌفهن ،المتكأ :المجلس المعد فٌه مفارش ومخاد وطعام ( ابن كثٌر/ٕ ،ٔ99ٓ ،
) ٗ٘8
وفً اآلٌة (ٓٓٔ ) :هذا تأوٌل رؤٌاي من لبل :أي هذا تفسٌر الرؤٌا التً رأٌتها فً
منامً وأنا صؽٌر ( .الصابونً) ٕٙ /ٕ ،ٕٓٓٔ ،
األساليب التربوية المستنبطة وتطبيقاتها :
ٔ -نأخذ من اآلٌة (ٖ) :أسلوب التعلم بالمصة،وله مزاٌا كثٌرة منها-:
أ -أسلوب مشوق للمتعلم وٌعمل على تفعٌل لوى المتعلم الفكرٌة.بعٌد األثر ٌساعد
على تذكر المعلومات وعدم نسٌانها،و ٌعٌن على التمكن من المادة كما ٌساعد على
التروٌح عن النفس واستلهام العبر والعظات.
ب -لصص المرآن تساعد على استكشاؾ السنن والموانٌن فً الحٌاة ،وتحمل
المعانً اإلٌجابٌة عكس ما نراه فً لصص الخٌال ،والمصص األجنبٌة التً تثٌر
دوافع السخرٌة والعنؾ وإظهار الخوارق ،وتوجٌه العمل إلى الموة كوسٌلة وحٌدة
لحل المشكالت(.األؼا) ٔ8ٗ ،ٔ98ٙ ،
ٕ -نأخذ من اآلٌة (٘ ) أسلوب الحوار ومن مزاٌاه-:
أ -أسلوب جمٌل وحضاري لتسوٌك فكرة ،أو لتؽٌٌر لناعة ،ولتمرٌب وجهات
النظرٌ،ساعد فً تربٌة المتعلم تربٌة اجتماعٌة تجعله عنصرا متفاعال نافعا ٌثٌر
االهتمام والمتابعة ومعرفة النتائج ودفع الملل وٌفشً األجواا الحٌوٌة ،وٌخفؾ
الحساسٌة المفرطة من النمد كما ٌشجع على التفكٌر و المطالعة مما ٌهٌأ أجواا
تنافسٌه ٌمكن استثمارها فً تحمٌك أهداؾ تربوٌة كثٌرة.وٌبٌن للمتعلم أن رأي
الفرد ٌبمى لاصرا وٌتطلب المزٌد من التعلم والدراسة.وهو وسٌلة لفهم الطرؾ
اآلخر ،لكونه ٌمرب المسافات واآلراا ،وٌضٌك مساحة الخالؾ ،وٌشٌع جوا من
المودة إذا روعٌت أصول الحوار وآدابه (.لطاوي)ٔٗٗ،ٕٓٓ1،
ٖ -ومن اآلٌة ( ) ٙنأخذ أسلوب المدوة أو المثل األعلى ،وهو األسلوب الذي طالما
وذن ََر به وخاصة فً مجال ذكر األنبٌاا ودعوتهم ،وٌرى
ذكره المرآن الكرٌم
َ
العلماا أن لٌم المعلمٌن والمتعلمٌن تتولؾ على طبٌعة المثل الذي ٌنظرون له
ولٌمه وموازٌنه ،وإن المثل األعلى الصالح مدعاة ألن تسود صفاته بٌن طالبه
ومحبٌه ( .الكٌالنً ،) ٕٔٓ ،ٔ998 ،فالمدوة تملٌد ومحاكاة ،وهً تملٌد حركً
وتفاعل وجدانً ،وارتباط لٌمً ،وهً محاكاة حسٌة ،وتطابك نفسً (األؼا،
) ٔٙ٘ ،ٔ98ٙ
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إن أحسن توجٌه من المعلم لطالبه ذلن الذي ٌرونه والعا عملٌا فً سلوكه ،وأسوأ
توجٌه ذلن الذي ٌتٌمن المتعلم بأن ال رصٌد له فً سلون معلمه ،ولد عاب هللا تعالى
على المؤمنٌن الذٌن ٌمولون ماال ٌفعلون-:
(ٌَا أٌَُّ َها الَّذٌِنَ آ َمنُوا ِل َم تَمُولُونَ َما ال ت َ ْف َعلُونَ َ .كب َُر َم ْمتا ً ِع ْندَ َّ ِ
اَّلل أ َ ْن تَمُولُوا َما ال ت َ ْف َعلُونَ )
(الصؾ)ٖ-ٕ:
ٗ -ومن اآلٌة (ٕٔ ) نأخذ أسلوب التعلم باللعب :وهو طرٌمة تعلم ممتعة ومشولة
وهذا سر نجاحها ،وٌناسب كافة المراحل التعلٌمٌة ،وٌتطلب حسن التخطٌط المسبك
للدرس( .طوالبة) ٖٖ9،ٕٓٔٓ ،
٘ -ومن اآلٌة (ٖٔ ) نأخذ أسلوب العروض العملٌة :التً تموم على استخدام
الوسائل التعلٌمٌة المختلفة وتجارب العرض والتجرٌب الفردي ومن مزاٌا هذا
األسلوب-:
اكتشاؾ التالمٌذ للمعلومات والتحمك منها واكتساب المهارات العلمٌة المختلفة
والمٌول واالتجاهات العلمٌة ( .نادر) 8ٕ ،ٔ991،
 -ٙومن اآلٌتٌن (ٗ ) ٔٓٓ،نأخذ أسلوب ربط نهاٌة الدرس بأوله أو ما ٌسمى
بمهارتً التهٌئة واإلؼالق-:
مهارة التهٌئة :هً ما ٌموم به المعلم من لول أو فعل من اجل إعداد المتعلمٌن
للدرس،وتهٌئة أذهانهم له.
مهارة اإلؼالق :هً ما ٌموم به المعلم من لول أو فعل لٌنهً عرض الدرس نهاٌة
مناسبة لها عاللة فً بداٌته ( الكبٌسً)ٕٖٔ،ٕٓٓ9،
ثالثا :في مجال عمليات العلم-:
ْ
َ
َ
َ
عش ََر َك ْو َكبا ً َوال َّ
س َوالمَ َم َر
ؾ َأل َ ِبٌ ِه ٌَا أ َب ِ
لال تعالىِ ( :إ ْذ لَا َل ٌُو ُ
س ُ
ت ِإ ِنًّ َرأٌْتُ أ َحدَ َ
ش ْم َ
اجدٌِنَ ) (ٌوسؾ)ٗ:
س ِ
َرأ َ ٌْت ُ ُه ْم ِلً َ
صهُ لُدَّ ِم ْن لُبُ ٍل
ً َر َاودَتْ ِنً َع ْن نَ ْف ِسً َو َ
ش ِهدَ شَا ِهد ٌ ِم ْن أ َ ْه ِل َها ِإ ْن َكانَ لَ ِمٌ ُ
(لَا َل ِه َ
صهُ لُدَّ ِم ْن دُب ٍُر فَ َكذَبَ ْ
صدَلَ ْ
ت َو ُه َو ِمنَ
ت َو ُه َو ِمنَ ْال َكا ِذبٌِنَ َ .و ِإ ْن َكانَ لَ ِمٌ ُ
فَ َ
ع ِظٌ ٌم)
ال َّ
صهُ لُدَّ ِم ْن دُب ٍُر لَا َل إِنَّهُ ِم ْن َك ٌْ ِد ُك َّن إِ َّن َك ٌْدَ ُك َّن َ
صا ِدلٌِنَ .فَلَ َّما َرأى لَ ِمٌ َ
(ٌوسؾ)ٕ8-ٕٙ:
ار) (ٌوسؾ)ٖ9:
اب ُمتَفَ ِ ّرلُونَ َخٌ ٌْر أ َ ِم َّ
س ْج ِن أَأ َ ْربَ ٌ
اح َبً ِ ال ِ ّ
اَّللُ ْال َو ِ
ص ِ
احد ُ ْالمَ َّه ُ
(ٌَا َ
ْ
س ْنبُ ِل ِه ِإ َّال لَ ِلٌالً ِم َّما تَأ ُكلُونَ .
ص ْدت ُ ْم فَذَ ُروهُ ِفً ُ
(لَا َل ت َ ْز َرعُونَ َ
س ْب َع ِسنٌِنَ دَأَبا ً فَ َما َح َ
صنُونَ .
س ْب ٌع ِشدَاد ٌ ٌَأ ْ ُك ْلنَ َما لَد َّْمت ُ ْم لَ ُه َّن ِإ َّال لَ ِلٌالً ِم َّما ت ُ ْح ِ
ث ُ َّم ٌَأ ْ ِتً ِم ْن َب ْع ِد ذَ ِل َن َ
عا ٌم فٌِ ِه ٌُؽ ُ
ص ُرونَ ) (ٌوسؾ)ٗ9:
َاث النَّ ُ
اس َوفٌِ ِه ٌَ ْع ِ
ث ُ َّم ٌَأ ْ ِتً ِم ْن َب ْع ِد ذَ ِل َن َ
التفسير-:
اآلٌة (ٗ) :سبك تفسٌرها
فً اآلٌات (  :) ٕ8-ٕٙهً راودتنً عن نفسً:أي هً التً دعتنً إن كان
لمٌصه لد من لبل :أي إن كان ثوبه شك من األمام فمد صدلت وهو كاذب ،وإن كان
ثوبه لد شك من الخلؾ فمد كذبت وهو صادق ،ألن األمر المنطمً أن ٌشك الثوب
من الخلؾ إن كانت هً الطالبة له وهو الهارب منها .فلما رأى الثوب لد شك من
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الوراا لال إن هذا من جملة مكركن واحتٌالكن أٌتها النسوة ( .الصابونً،ٕٓٓٔ ،
ٕ ) ٖٗ /اآلٌة (  ) ٖ9سبك تفسٌرها.
اآلٌة( ) ٗ9لم ٌأتً من بعد ذلن عام فٌه ٌؽاث الناس :أي ٌأتً عام رخاا بعد سنً
المحط والحدب العصٌبة(.الصابونً) ٘ٔ/ٕ،ٕٓٓٔ ،
عمليات العلم المستنبطة وتطبيقاتها:
ٔ -نأخذ من اآلٌة (ٗ) عملٌتٌن من عملٌات العلم:
أ -عملٌة المالحظة :وهً انتباه ممصود ومنظم نحو الظواهر أو األحداثٌ ،مارسه
المتعلم من خالل الحواس ،بؽٌة اكتشاؾ األسباب التً تجعل الظاهرة أو الحدث
ٌسلن سلوكا معٌنا (السٌد علً) ٙ٘ ،
ولكونها تتم بالحواس فهنان مالحظة بالبصر أو بالسمع أو بالشم كما ورد فً هذه
السورة ( إنً ألجد رٌح ٌوسؾ ) ،وٌستطٌع المعلم أن ٌدرب طالبه علٌها بأمثلة
مختلفة،وبممارستها أمامهم لٌمتدوا به.
ب -عملٌة استخدام األرلام :وتشٌر إلى المدرة استخدام األرلام والرموز الرٌاضٌة
فً وصؾ وتحلٌل النتائج ،وهً عملٌة تمكن المتعلم من التعبٌر الكمً عن
خصائص الظواهر ،وتطبٌك العملٌات الحسابٌة والعاللات العددٌة بٌن المفاهٌم
العلمٌة المختلفة(.السٌد علً) ٙ8 ،
وفً الولت الذي ٌدرس الطالب هذه العملٌة فً كثٌر من المواد ،لكن تدرٌبه علٌها
عملٌا له من األهمٌة ما تملٌه طبٌعة الحٌاة المعاصرة التً تستوجب نظاما للولت
والمال والعاللات وكلها تتطلب استخدام األرلام.
ٕ -نأخذ من اآلٌات () ٕ8-ٕٙعملٌتٌن كذلن وهما:
أ -فرض الفروض :وهً المدرة على وضع حل مبدئً لمسألة ماٌ ،صؾ العاللة
بٌن متؽٌرات الدراسة ،وٌحتمل الصواب أو الخطأ بناا على نتائج التجرٌب( .السٌد
علً) 1ٓ ،
وٌسهل تطبٌك هذه العملٌة بأن ٌطرح المعلم سؤاال ،وٌتمبل كل األجوبة ثم ٌبدأ
بمنالشة طالبه نظرٌا،أو بالتطبٌك العملً للوصول إلى الجواب الصحٌح.
ت -االستدالل :وهً عملٌة إدران المتعلم للعاللات بٌن األجزاا للوصول إلى الكل
وهذا ما ٌسمى باالستمراا ،واستخدام هذا الكل فً مالحظة األجزاا وهذا ما ٌسمى
باالستنباط ( السٌد علً) ٙٙ ،
وٌنبؽً تدرٌب المتعلمٌن علٌها من خالل حجب نتائج االستمراا أو االستنباط من
أجل تفعٌل التفكٌر ،وأن ال تعطى هذه النتائج مسبما كما هو شائع الٌوم فً تدرٌس
العلوم.
ٖ -ونأخذ من اآلٌة ( ) ٖ9عملٌة التصنٌؾ :وهً عملٌة تجمٌع األشٌاا فً
مجموعات على أساس الخصائص المشتركة التً تمٌزها( ٓ.السٌد علً،) ٙ٘ ،
وٌمكن تدرٌب المتعلم علٌها فً كل المواد الدراسٌة من خالل طرح أمثلة ألسماا
ومفاهٌم وكمٌات مختلفة لبٌان العاللات بٌنها وتصنٌفها على أساسها.

-332-

العذد الثالث والخمسون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3102

م.م .ماجذ ايوب محمود

ٗ -ونأخذ من اآلٌة ( ) ٗ9عملٌة التنبؤ :وهً المدرة على استمراا ما ٌطرأ على
الظاهرة من تؽٌٌر مستمبال فً ضوا المالحظات الحالٌة ( :السٌد علً،) ٙ1 ،
وٌمكن تدرٌب الطلبة على هذه العملٌة وخاصة فً دروس العلوم.
نتائج ودالالت :
ٔ -إن سورة ٌوسؾ زاخرة باألهداؾ التربوٌة بجوانبها الوجدانٌة والمعرفٌة
والمهارٌة أو النفسٌة الحركٌة.
ٕ -تزخر السورة الكرٌمة باألسالٌب التربوٌة مثل المصة ،الحوار ،التعلم باللعب
والعروض العملٌة.
ٖ -تزخر السورة الكرٌمة بعملٌات العلم كالمالحظة واستخدام األرلام ،وفرض
الفروض واالستدالل والتصنٌؾ والتنبؤ.
ٗ -للمعلم دور كبٌر فً تحوٌل تلن المضامٌن إلى برامج عملٌة وٌحتاج إلى تعاون
المتعلم واإلدارة المدرسٌة وواضعً المنهج.
٘ -إن دراسة المرآن الكرٌم للمتخصص فً التربٌة تفتح له آفالا تربوٌة مهمة
وواسعة ٌستطٌع أن ٌستنبط منها مضامٌن كثٌرة علمٌة وعملٌة توسع من رصٌده
النظري والتطبٌمً وتعزز ثمافته تعزٌزا ال ٌجده فً كتاب آخر.
 -ٙدراسة المرآن الكرٌم تفتح مجاالت فً التربٌة العلمٌة واسعة تعٌن على
استنباط مضامٌن تربوٌة من لوانٌن العلم المتضمنة فً سور المرآن الرٌم.
 -1دراسة المرآن الكرٌم تعٌن على استكشاؾ الموانٌن الطبٌعٌة فً الكون  ,وهً
تعبٌر عن س نن هللا وآٌاته فً خلمه تشٌر لها آٌاته فً كتابه العزٌز وكلها آٌات هللا
ٌنبؽً أن تتكامل فً حس المتعلم وشعوره ودراسته.
التىصياث :
ٔ -إكمال دراسة سورة ٌوسؾ ،ففٌها من المضامٌن التربوٌة الكثٌر.
ٕ -التركٌز على الجانب الوجدانً فً التربٌة للمعلم والمتعلم من خالل ربط المناهج
المختلفة بالمرآن الكرٌم.
ٖ -االهتمام بمرحلة الشباب كما اهتم بها المرآن الكرٌم اهتماما خاصا.
ٗ -حث المعلمٌن على الرجوع إلى المرآن الكرٌم دراسة وفهما وتطبٌك ففٌه تعزٌز
لشخصٌاتهم وألدائهم المهنً.
املقرتحاث :
فً ضوا الدراسة الحالٌة ٌمترح الباحث ما ٌلً-:
ٔ -ضرورة تشجٌع البحوث التربوٌة التً تتناول سور وآٌات المرآن الكرٌم بالبحث
والتحلٌل ،والعمل على نشرها لتعم الفائدة منها.
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ٕ -ضرورة التركٌز فً تربٌة األبناا على الجمع بٌن األهداؾ المعرفٌة والوجدانٌة
كما جاا فً المرآن الكرٌم حٌث تشٌر المعرفة دائما إلى أهداؾ وجدانٌة فتتكامل
المعرفة وتتوثك رابطة العلم والدٌن.
ٖ -إشاعة مفهوم العبادة الذي ركز علٌه اإلسالم فً التعلم والتعلٌم والبحث العلمً
واألداا الوظٌفً ،فً كل جوانب العملٌة التربوٌة لما له من األثر الفعال فً دعمها
وتعزٌزها.
املصادر :
المرآن الكرٌم
ٔ .ابن كثٌر،عماد الدٌن،تفسٌر المرآن العظٌم،) ٔ99ٓ(،دار الحدٌث،الماهرة
ٕ .ابن منظور،جمال الدٌن بن دمحم(ٗٔٗٔ )،لسان العرب،دار صادر،بٌروت
ٖ .األؼا،إحسان خلٌل ،) ٔ98ٙ( ،أسالٌب التعلٌم والتعلم،الجامعة اإلسالمٌة ،ؼزة،
فلسطٌن.
ٗ .بشناق ،إبراهٌم عبد الشكور،) ٔٗٔ9(،المضامٌن التربوٌة المستنبطة من سورة
الحدٌد،رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة،مكة المكرمة /انترنت
٘ .الجزائري،أحمد بن أحمد بن شرشال(ٖٕٓٓ )،أصول التربٌة والتعلٌم كما
رسمها المرآن الكرٌم،دار الحرمٌن ،الماهرة
 .ٙالجوهري،إسماعٌل بن حماد،) ٔٗٓٗ(،الصحاح،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت
 .1الخطابً،حمد دمحم(٘ٓٗٔ)،ؼرٌب الحدٌث،جامعة أم المرى،مكة المكرمة
 .8الزٌلعً،احمد بن علً) ٕٔٗٙ(،المضامٌن التربوٌة المستنبطة من سورة الفاتحة
و تطبٌماتها التربوٌة،رسالة ماجستٌر كلٌة التربٌة،جامعة أم المرى مكة
المكرمة.انترنت
 .9السٌد علً،دمحم(،د.ت)،التربٌة العلمٌة وتدرٌس العلوم،دار المسٌرة ،الماهرة.
ٓٔ .الصابونً،دمحم علً،) ٕٓٓٔ(،صفوة التفاسٌر،دار الفكر،بٌروت.
ٔٔ .الطبرسً ،أبً علً الفضل بن الحسن،تفسٌر مجمع البٌان،المجمع العالمً
ألهل البٌت ،أنترنت.
ٕٔ .طوالبة،هادي،وآخرون(ٕٓٔٓ) ،طرائك التدرٌس،دار المسٌرة عمان ،األردن
ٖٔ .العمرٌطً،إٌمان إبراهٌم(ٖٕٗٔ )المضامٌن التربوٌة المستنبطة من سورة
الشرح وتطبٌماتها التربوٌة،رسالة ماجستٌر،كلٌة التربٌة جامعة أم المرى،مكة
المكرمة.انترنت
ٗٔ .لطاوي،دمحم ابراهٌم ،) ٕٓٓ1(،طرق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة،دار
الفكر،عمان األردن
٘ٔ .الكبٌسً ،عبد الواحد حمٌد( ،) ٕٓٓ9الدروس المستنبطة من المرآن
الكرٌم،مكتبة المجتمع العربً،عمان،األردن
 .ٔٙالكفوي ،أٌوب بن موسى،)ٔ91٘ (،الكلٌات،وزارة الثمافة واإلرشاد
المومً،دمشك
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 .ٔ1الكٌالنً ،ماجد عرسان،) ٔ998(،أهداؾ التربٌة اإلسالمٌة،مؤسسة
الرٌان،بٌروت
 .ٔ8المرزولً ،آمال(٘،) ٔ99مضامٌن تربوٌة فً سورة البمرة ،مجلة دراسات
تربوٌة،مجلد،ٔٓٓ/ص٘،ٔٙعالم الكتب ،الماهرة.
 .ٔ9نادر،سعد عبد الوهاب وآخرون (٘ ،) ٔ99طرائك تدرٌس العلوم للصؾ
الخامس،معاهد إعداد المعلمٌن،وزارة التربٌة،بؽداد
ٕٓ .نادر،سعد عبد الوهاب،وآخرون ( ،) ٔ991طرائك تدرٌس العلوم للصؾ
الرابع،معاهد إعداد المعلمٌن ،وزارة التربٌة  ،بؽداد .
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