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الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى مساعدة المربيف لمتعرؼ عمى أىـ

 -يتشرؼ المكضكع بشرؼ مصدره ،فيك يستقي مصدره مف

الصفات التي ينبغي التحمي بيا ،ككذلؾ التعرؼ عمى صفات المربي

كتاب رب العالميف.

بالمربيف .كقد أظيرت نتائج الدراسة أىمية الرجكع لمقرآف الكريـ

كقضايا التربية كاعادتيا إلى المنبع الصافي.

مف خبلؿ القصة ،كاالرتقاء بالعممية التربكية مف خبلؿ االىتماـ

 -تعتبر ىذه الدراسة محاكلة لمتأصيؿ اإلسبلمي لبعض جكانب

كاالستفادة مف القصص الكاردة فيو .كأنو البد مف االستفادة بما جاء

 -مف طبع اإلنساف أنو يسعى ليستقي سمككو مف تجارب البشر،

مف صفات المربي في القرآف .كامكانية استنباط العديد مف التطبيقات

فحرم أف يتجو بفكره كقكلو كعممو ألفضؿ البشر األنبياء

التربكية مف قصة مكسى عميو السبلـ التي يستفاد منيا في إعداد

كالمرسميف – عمييـ السبلـ –.

المعمـ .كالتركيز عمى إعداد المربيف إعدادان تربكيان.

كتأمؿ الباحثة أف يستفيد مف ىذا البحث الميتمكف بأمر التربية

 .1المقدمة

كاآلباء كاألميات كالقائمكف عمى المؤسسات التعميمية ،ككذلؾ

القرآف ىك كتاب اهلل المنزؿ عمى نبينا محمد ،كىك أمر
ًً ً
مف اهلل لمناس جميعا (تىبار ى ًَّ
كف
قاف ىعمى ىع ٍبده لىي يك ى
ؾ الذم ىنَّز ىؿ ا ٍلفي ٍر ى
ن
ى
ً ً
يف ىن ًذ نيرا) [الفرقاف; ُ[.
ل ٍمعالىم ى

تدعيـ بعض المناىج بالتطبيقات التربكية المستنبطة مف قصة

نبي اهلل مكسى.

ب .منهج الدراسة

كلـ يحدث أف اعتنت أمة مف األمـ في تاريخ البشرية

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كىك; "المنيج الذم

بكتابيا كما اعتنت ىذه األمة بالقرآف ،كال عجب أف يناؿ القرآف

يصؼ ما ىك كائف ثـ تفسيره كتحميمو لمخركج بنتائج ذات

الكريـ ىذه المنزلة الرفيعة؛ ألف األحداث التي رافقت نزكلو

دالالت بالنسبة لمكضكع البحث" [.[5

تجعمو يتبكأ ىذه المنزلة كالصدارة.

ج .أسئمة الدراسة

كالقرآف ال يحتكم عمى العبادات كالمعامبلت فحسب ،بؿ

 -1ما الصفات التي ينبغي أف يتصؼ بيا المربي؟

نجد فيو قصص تقص أحكاؿ كأخبار األنبياء كالمرسميف كقصة

 -2ما صفات المربي مف خبلؿ قصة مكسى؟

(آدـ كنكح كمكسى – عمييـ السبلـ – كنحكه) ،كالسمؼ الصالح

د .أهداف الدراسة

كقصة (ذم القرنيف كأصحاب الكيؼ كنحكىـ) ][2

 -مساعدة المربيف لمتعرؼ عمى أىـ الصفات التي ينبغي التحمي

 .2مشكمة الدراسة

بيا.

لقد َّ
مف اهلل عمى عباده ببعثة محمد كأنزؿ معو القرآف ىدل

 -التعرؼ عمى صفات المربي مف خبلؿ القصة.

كمكعظة لممؤمنيف ،كىك المعجزة الخالدة إلى أف يرث اهلل األرض
كمف عمييا ،كىك دستكر يعالج جكانب الحياة كميا (كما ًمف ىداب و
َّة
ىى
ً
ض كىال طىائً ور ىي ًطير بً ىجىن ى ً ً َّ
ً
طىنا
يم هـ أ ٍىمثىالي يكـ ۚ َّما فىَّر ٍ
ي
اح ٍيو إال أ ى
في ٍاأل ٍىر ى
و
ًفي ا ٍل ًكتى ً ً
كف) [األنعاـ; ّٖ[.
اب مف ىش ٍيء ۚ ثيَّـ إًلى ٰى ىرّْب ًي ٍـ يي ٍح ىش ير ى

ه .مصطمحات الدراسة

مفيكـ التربية:

التربية لغة :ربا ،يربك ،ربكا ،بمعنى; زاد كنما ،كأربيتو; نميتو
الص ىد ً
قات ىكالمَّوي ال يي ًح ُّ
ب يك َّؿ ىكفَّ وار أىثً ويـ)
الربا ىكيي ٍربًي َّ
ؽ المَّوي ّْ
(ي ٍم ىح ي
ى
[البقرة; ِٕٔ[.

فالقرآف كمو آيات بينات كأخبار كآداب كدالئؿ كاضحات

اىتدل بو مف صح نظره كصد عنو أىؿ العناد ،كالدراسة الحالية

رب ،يرب ،بمعنى; أصمحو كتكلى أمره كساسو كقاـ عميو [.[6

تمقي الضكء عمى منيج مكسى في التربية ،كالتربية عممية قيمية

اصطبلحا :ىي العممية الكاعية المقصكدة كغير
التربية
ن
المقصكدة ،إلحداث نمك كتغيير كتكيؼ مستمر لمفرد مف جميع

ما داـ ىدفيا تنمية الفرد كالجماعة إلى مستكيات نحك األفضؿ
عف طريؽ االكتماؿ [.[4

جكانبو الجسمية ،كالعقمية كالكجدانية مف زكايا مككنات المجتمع،

أ .أهمية الدراسة

كاطار ثقافتو ،كأنشطتو المختمفة عمى أساس مف خبرات

تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ النقاط التالية:
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الماضي ،كخصائص الحاضر كاجتماعات المستقبؿ ،كتعمؿ

بما تممكو مف قكة أك أدكات حربية ،كانما بالقكة البشرية المدربة

عمى تشكيؿ األجياؿ الجديدة ،كتنمية كؿ مككنات شخصياتيـ

القادرة عمى التجديد في جميع المناشط الحياتية ،كالتربية كسيمة

المتفردة ،بما يمكنيـ مف تنميتيا إلى أقصى درجة ممكنة مف

لمكصكؿ بأم مجتمع إلى أىدافو المحددة ،كالتربية بمفيكميا

الباحثة ىذا التعريؼ.

الجيات المعينة عمى ذلؾ ،كالتربية اإلسبلمية ىي التربية

الكاسع ال تقتصر عمى دكر البيت كاألسرة ،بؿ تتعداه إلى جميع

خبلؿ ما يكتسبكنو مف معارؼ كاتجاىات كميارات [ ،]7كتتبنى

الجامعة ألف منيجيا منزؿ مف اهلل كىي تربية متدرجة ،فقد كانت

 .3الدراسات السابقة

تربيتو ألصحابو تربية متدرجة ،حيث نقميـ مف الكثنية إلى

ىدفت دراسة الحازمي [ ]8إلى بياف شركط الداعية كما في

التكحيد كمف أخبلؽ مجتمع جاىمي إلى أخبلؽ مجتمع إسبلمي.

قصة مكسى  .كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،ككاف مف

كالمعمـ مرب في المقاـ األكؿ ،كالتعميـ جزء مف عممية التربية

أىميا; أف دعكة األنبياء كانت كاحدة في جانب االعتقاد ،بحيث

كاف مف أسباب نجاح المعمـ في عممو كفي تأدية أدكاره في

دعكا إلى األركاف اإليمانية التي يجب اإليماف بيا كأف الشرؾ

المجتمع اإلسبلمي شخصيتو اإلسبلمية المتميزة ،فالمعمـ ليس

أمر طارئ عمى األمـ.

مجرد ممقف لممعمكمات ،لكنو ىك مف يساعد طبلبو عمى اكتساب

أما دراسة القرعاف [ ]9فقد ىدفت إلى بياف منيج سيدنا

المعارؼ كالميارات.

مكسى في الدعكة إلى اهلل .كتكصمت الدراسة إلى أف الثبات عمى

لذلؾ كاف ال بد مف االىتماـ بحسف أسس اختيار المعمـ

الحؽ كااللتجاء إلى اهلل كابتغاء أجره كثكابو مف أىـ أسباب نجاح

كحسف إعداده عمى أساس عدة خصائص كصفات يمكف

الدعكة ،كأف اآلداب التي تحمت بيا دعكة مكسى ليا آثار تربكية

استنباطيا مف قصة مكسى.

ميمة سكاء لمداعية أك المدعك.

مف ىك المربي؟

كجاءت دراسة دكيكات [ ]:لتيدؼ إلى المقارنة بيف أحداث

المربي ىك الركيزة األساسية في تطكير العممية التعميمية،

قصة مكسى مع فرعكف في كؿ مف القرآف الكريـ كالتكراة.

كتكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا; أف التكراة تتفؽ مع

كىك أحد األركاف الميمة في العممية التربكية؛ فيك الذم يقدـ

القرآف الكريـ في بعض الجكانب كرسـ مبلمح القصة العامة،

المعمكمة كيطكع المعرفة كىك القدكة ،كالمربي الذم أمتيف مينة

األنبياء كالرسؿ ،فمذا عميو مسؤكلية كبيرة تتطمب منو أف يككف

كلكف اختبلفيما كاف أكسع كأشمؿ عند الحديث عف الجانب

ذلؾ المسؤكؿ األميف كالحريص عمى أف يقدـ ما يعرؼ كيبحث

التفصيمي ألحداث القصة ،كما تكصؿ الباحث إلى أف القرآف

الكريـ يركز عمى مكاطف العبرة كالعظة في القصة ،كال يركز

عما ال يعرؼ.

عمى الجانب التفصيمي.

كمحفز
نا
كمرشدا كمنسقنا
كالمربي مطالب بأف يككف مر نبيا
ن
كمكجينا لممتعمميف ،بحيث ينمي قدراتيـ كمياراتيـ إلى أقصى حد

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مستطاع كيأخذ بأيدييـ ليدربيـ عمى األسمكب العممي في

دراسة دكيكات [ ،]:ركزت عمى المقارنة بيف قصة مكسى في

الدراسة كالتفكير ليضعيـ عمى أكؿ الطريؽ لتصبح ميمتيـ

القرآف ككتب التكراة الحالية ،بينما الدراسة الحالية ركزت عمى

عمميا
األساسية التعمـ كالبحث عف المعرفة كتطبيقيا تطبيقنا
ن
[.[22

الجكانب التربكية في قصة مكسى ،بينما دراسة القرعاف كالحازمي
[ ]8,9ركزتا عمى الجكانب الدعكية في قصة مكسى ،كالدراسة

تعريؼ المربي لغة; "كيككف الرب المصمح كمنو رب الشيء إذا

الحالية ركزت عمى النكاحي التربكية ،كاتفقت الدراسات السابقة

أصمحو كرب كلده بمعنى رباه" [.[6

مع الدراسة الحالية في عرض قصة مكسى.

تعاىدا
أما
اصطبلحا فيك الذم يتعاىد فئةن معينةن
ن
ن
عمما
بالتككيف المنتظـ بما يرقييـ في مراتب الديف ن

 .4اإلطار النظري

أىمية التربية في العصر الحديث:

الصفات التي يجب أف يتصؼ بيا المربي المسمـ:

يحتاج اإلنساف لمعديد مف العناصر في حياتو كالتي تعتبر

مقصكدا ىادفنا
ن
كعمبل.
ن

 -1سبلمة التكحيد كالتككؿ عمى اهلل كشكره سبحانو:

رئيسية في تحسيف حياتو ،كمف أبرز ىذه العناصر عنصر

حيث إف مف كاجبات المعمـ ككؿ فرد نحك ربو كخالقو أف

جدا عمى المستكل الفردم كالجماعي،
التربية ،كىك عنصر ىاـ ن
كلمتربية دكر أساسي في تطكير المجتمع ،فقكة األمة ال تقاس

يؤمف بو حؽ اإليماف كأصدقو ،كأف يؤمف برسمو كأنبيائو ،ككتبو
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(كا ٍذ يك ٍر ًفي ا ٍل ًكتى ً
اف ىر يسكنال َّنبًيِّا)
صا ىك ىك ى
كس ٰى ۚ إًَّنوي ىك ى
اف يم ٍخمى ن
اب يم ى
ى
[مريـ; ُٓ] ،كاجو مكسى أعتى قكة في العالـ كعمى الرغـ مف
(كقا ىؿ يمكسى يا ًف ٍرىع ٍك يف إًّْني ىر يسك هؿ ًم ٍف ىر ّْ
ب
ذلؾ التزـ الصدؽ ،ى
ً
يؽ ىعمى ٰى أىف َّال أىقيك ىؿ ىعمىى المَّ ًو إً َّال ا ٍل ىح َّ
ؽۚ
يف ( )215ىحًق ه
ا ٍلعالىم ى
يؿ) [األعراؼ;
قى ٍد ًج ٍئتي يكـ بًىبيىّْن وة ّْمف َّرّْب يك ٍـ فىأ ٍىرًس ٍؿ ىم ًع ىي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
َُْ – َُٓ] ،لذلؾ عمى المعمـ أف يحرص عمى ىاتيف

كمبلئكتو ،كقضائو كقدره خيره كشره ،كباليكـ اآلخر .كاف المعمـ
إف تككؿ عمى اهلل حؽ تككمو ،كتكجو إليو سبحانو بالدعاء
كالرجاء ،يطمئف إليو كيكقف بنصره لو ،كيصبر عمى ما نزؿ بو
مف ببلء ،كىذا كمو ال يأتي إال بإخبلص النية في كؿ أعمالو،
كأف يتكاضع كيشكره في السراء كالضراء كيعمؿ بمقتضى ما
عممو.

الصفتيف ألنيما مف أىـ الصفات التي البد مف التحمي بيما.

 -2اإليماف كتقكل اهلل:

 -5التكاضع:

أمر اهلل سبحانو كتعالى بالتقكل كىي أداء الكاجبات

يخمؽ التكاضع مف األخبلؽ الفاضمة كالشيـ العظيمة التي
حث عمييا اإلسبلـ كرغب فييا ،كتمثمو  في حياتو كىك يخمؽ

كاجتناب المحرمات ،كأكؿ كأفضؿ الكاجبات ىك اإليماف باهلل
كرسكلو كىك أساس الديف كأساس جميع األعماؿ ،كاإليماف باهلل

كريـ كىك الطريؽ المكصؿ إلى مرضاة اهلل رب العالميف ،كىك

ىك الفطرة التي فطر اهلل عباده عمييا.

عنكاف سعادة العبد في الدنيا كاآلخرة.

إف المجتمع ليتكقع مف المعمـ أف يساعد عمى غرس عقيدة
بيف أفراد المجتمع كتعزيز تقكل اهلل كخشيتو في نفكس طبلبو،

اضعا هلل ،فبل يصيبو
لذلؾ ال بد أف يككف المعمـ
ن
متذلبل متك ن
الكبر ،كال يستبد بو العجب لما أكتي مف العمـ ،فإف مف تكاضع

التكحيد في نفكس التبلميذ كعمى إرساء قكاعد اإليماف الصحيح

كىذا ما كاف يحرص عميو سيدنا مكسى عمى غرس عقيدة

هلل رفعو ،كمتى تكاضع المعمـ كقؼ عند حده كأنصؼ غيره ،كلـ

التكحيد كاإليماف في نفكس أبناء قكمو ،فكانت أكؿ كممة نطؽ
ً
كسى ىيا ًف ٍرىع ٍك يف إًّْني ىر يسك هؿ ًم ٍف ىر ّْ
يف)
(كقى ى
ب ا ٍل ىعالىم ى
اؿ يم ى
بيا; ى
[األعراؼ; َُْ[.

يتطاكؿ عمى الناس بالباطؿ ،كالمربي القدير ىك الذم يتكاضع
لمطمبة كال يتعالى أك يتكبر عمييـ.
كيعتبر التكاضع سمة ميمة في شخص المربي ،حيث يثير

تكاضع المربي في نفكس طبلبو أجمؿ األحاسيس ،فالمربي

 -3التككؿ عمى اهلل:

المتكاضع ينمي شخصيات طبلبو ،كيفتح شييتيـ لمعمـ،

التككؿ عمى اهلل يخمؽ عظيـ مف أخبلؽ اإلسبلـ كىك مف
أعمى مقامات اليقيف كأشرؼ أحكاؿ المقربيف ،كىك نظاـ التكحيد

كيساعدىـ عمى بمكرة سمكؾ أقرب إلى االستقامة؛ ألف التكبر

كجماع األمر ،كما أنو نصؼ الديف كىك مفتاح كؿ خير؛ ألنو

عمى الطبلب ىك نكع مف االستعباد ليـ ،كالتعميـ في جكىره

كتككؿ المعمـ عمى اهلل يعني التفكيض كاالستسبلـ ألمر اهلل ،كاهلل

تكاضع مكسى في طمبو العمـ مف الخضر.

تبارؾ كتعالى ال يضيع مف يفكض أمره إليو.

 -6األمانة:

عبارة عف خدمة يقدميا المربي لمطبلب .البكارم [ ]23كقد رأينا

أعمى مقامات التكحيد.

كلمتككؿ أثر كبير في تقكية العزيمة كشحذ اليمة لتقديـ

األمانة ىي مف أعظـ األخبلؽ السمككية التي أشفقت

المعمـ عمى غرس ىذه الصفة في طبلبو ،كما حدث مع سيدنا

اإلنساف مع ضعفو ،كاألمانة تقتضي مف المعمـ صيانة كؿ ما

كس ٰى ىيا
(كقىا ىؿ يم ى
مكسى عندما أمر قكمو بالتككؿ عمى اهلل فقاؿ; ى
ًً
ً
َّ ً
ً
يف) [يكنس;
آم ٍنتي ٍـ بًالمو فى ىعمىٍيو تى ىك َّكميكا إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍسمم ى
قى ٍكًـ إ ٍف يك ٍنتي ٍـ ى

ينبغي عميو صيانتو مف حقكؽ ككاجبات ،سكاء كانت تجاه اهلل

السمكات كاألراضيف مف حمميا مع شدتيا كعظيـ خمقيا كحمميا

أفضؿ ما يتكقع مف المعمـ في عممية التعميـ ،كلذلؾ البد أف يقكـ

تعالى أـ تجاه الناس الذيف يتعامؿ معيـ ،فاألمانة تقتضي مف
المعمـ أف يعطي مينتو حقيا كيبذؿ قصارل جيده في نفع

ْٖ[.

طبلبو.

 -4الصدؽ كاإلخبلص هلل:

كقد كانت مف صفات سيدنا مكسى األمانة عندما قالت عنو
ً
استىأ ً
ٍج ٍرهي ۚ إً َّف ىخ ٍي ىر ىم ًف
بنت الشيخ; (قىالى ٍ
ت إً ٍح ىد ي
اى ىما ىيا أىىبت ٍ
ت ا ٍلقى ًك ُّ ً
يف) [القصص; ِٔ[.
ٍج ٍر ى
استىأ ى
م ٍاألىم ي
ٍ

الصدؽ كاإلخبلص عمبلف جميبلف مف أعماؿ القمكب ،بؿ
ال تصمح أعماؿ القمكب إال بيما ،إذ ىما الفرقاف بيف النفاؽ
كاإليماف كمف جمع الصدؽ كاإلخبلص؛ فقد نصح هلل كلرسكلو،

 -7الصبر كالحمـ كتحمؿ العناء في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ:

كبذلؾ يككف مف المحسنيف كىذه غاية مطالب السالكيف.

لف يصؿ العبد إلى أىدافو إال عف طريؽ الصبر كالمصابرة،

مخمصا ،فيك قدكة لكؿ معمـ في ذلؾ
إف سيدنا مكسى كاف
ن
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كسيجد في بداية الطريؽ الشدة كالعنت ،كلكف مع تكرار الصبر

التكترات النفسية كالتحمي بركح التفاؤؿ كالطمأنينة بذكر اهلل ،ككؿ

كمجاىدة النفس ،يشعر العبد بجماؿ الحياة كيجد العكف مف اهلل،

ذلؾ يأتي بعد تحميو بالصفات اإليمانية .كقد ٌبيف الشيباني []25
"بالنسبة لممعمـ بالذات فإنو البد لو أف يحس بكرامتو كيحترـ

كالعظماء في التاريخ ىـ الذيف تميزكا بالصبر كىجر لذائذ الدنيا

كترككا الشيكات ،كاستشعركا عظـ المسؤكلية ،تجاه دينيـ

نفسو كيثؽ بيا ،ال يجزع أك يضطرب إذا فشؿ في أمر مف

كذكاتيـ ،فأعطاىـ اهلل مف خير الدنيا كاآلخرة.

األمكر ،بؿ يعمؿ عممو بيدكء كحزـ كيقابؿ الفشؿ باالبتساـ

"صبكر عمى
نا
كيؤكد األجرم [ ]24عمى المعمـ أف يككف;
صبكر عمى جفاء
نا
بطيئا عف الفيـ حتى يفيـ عنو،
مف كاف ذىنو ن
مف جيؿ عميو حتى يرده بحمـ ،يؤدب جمساءه بأحسف ما يككف

كيعيد الكرة كىك صابر مطمئف ،تممؤه الثقة بربو كبنفسو كبعممو
كبقدرتو عمى التغمب عمى العقبات مف غير غركر".

 -10االلتزاـ االنفعالي كالتخمص مف االنفعاالت السمبية:
إف اإلنساف السكم العاقؿ ىك الذم يحتفظ بتحكـ انفعالي

مف األدب كال يدعيـ يخكضكف فيما ال يعنييـ كيأمرىـ
باإلنصات مع االستماع إلى ما ينطؽ بو مف العمـ.

متميز ،كقد حدد الماكردم [ ]26آداب المعمميف في تعامميـ

كمما يدؿ عمى كجكد ىذه الصفة في شخصية مكسى قكلو
كس ٰى لًفىتىاهي ىال أ ٍىب ىريح ىحتَّ ٰى أٍىبميغى ىم ٍج ىم ىع ا ٍلىب ٍح ىرٍي ًف أ ٍىك
(كًا ٍذ قىا ىؿ يم ى
تعالى; ى
أىم ً
ض ىي يحقينبا) [الكيؼ; َٔ[.
ٍ

بقكلو; "كمف آدابيـ نصح مف عممكىـ كالرفؽ بيـ كتسييؿ السبيؿ
عمييـ ،كبذؿ المجيكد في رفدىـ كمعكنتيـ ،كمف آدابيـ أال

متعمما لما في ذلؾ مف
اغبا كال ييئسكا
طالبا كال ينفركا ر ن
يمنعكا ن
ن
قطع الرغبة فييـ كالزىد فييا لدييـ كاستمرار ذلؾ مف و
ض إلى

دائما يدعك قكمو إلى ىذه الصفة (قىا ىؿ
كسيدنا مكسى كاف ن
َّ ً
مكس ٰى لًقىك ًم ًو ً
ض لًمَّ ًو يي ً
كرثييىا ىمف
اصبً يركا ۚ إً َّف ٍاأل ٍىر ى
استىع يينكا بًالمو ىك ٍ
ٍ
ي ى
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
يف) [األعراؼ; ُِٖ[.
اء م ٍف عىباده ۚ ىكا ٍل ىعاقىبةي ل ٍم يمتق ى
ىي ىش ي
أما عف الحمـ فقد كانت بداية الدعكة إلى فرعكف بالقكؿ

متعمما كال
انقراض العمـ بانقراضيـ ،كمف آدابيـ أف ال يعنفكا
ن
مبتدئا فإف ذلؾ أدعى إلييـ كأعطؼ
ناشئا كال يستصغركا
ن
يحقركا ن
عميو كأحدث عمى الرغبة فيما لدييـ.

كما ٌبيف الترتكرم كآخركف [ ]27أف مف صفات المعمـ

الميف عندما أمر اهلل تعالى رسكلو بالذىاب إلى فرعكف فقاؿ;
(ا ٍذ ىىىبا إًلى ٰى ًف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي طى ىغ ٰى ( )54فىقيكىال لىوي قى ٍكنال لَّينّْنا لَّ ىعمَّوي ىيتى ىذ َّك ير
أ ٍىك ىي ٍخ ىش ٰى) [طو; ّْ – ْْ[.

التي ال بد أف يتحمى بيا تكامؿ الصفات الشخصية المستقيمة
قادر
مف حضكر الذىف كالدقة في األداء كحسف التصرؼ ليككف نا
عمى االعتماد عمى حكاسو كصحتو كحيكيتو.

 -8التعاكف كتحقيؽ العدالة بيف الطبلب:

 -11إشعار المتعمـ بالمحبة:

يتميز المعمـ عف غيره بأنو ذك رسالة تربكية ،لذا كانت لو
مكانتو الخاصة في نفكس أفراد المجتمع كفي نفكس النشء،

جبؿ اهلل النفس البشرية عمى حب مف يحبيا كيحسف إلييا،

كعميو أف يعامؿ طبلبو بمحبة كحناف كأف يعدؿ بيف طبلبو؛ ألف

فمف الضركرم أف تبنى عبلقات بيف المعمـ كالمتعمـ تسكدىا

اختبلؿ ميزاف العدؿ عند المعمـ كفيؿ بأف يخمؽ التكتر كعدـ

الثقة كالمحبة المتبادلة ،فيذه العبلقة تمعب الدكر الجكىرم في

اإليجابي عمى النفكس كتأليؼ القمكب.

المعمـ.

ترغيب الطالب في التعمـ كتعميؽ ىذه العبلقة تقع عمى عاتؽ

االنسجاـ كالعداكة بيف الطبلب ،كذلؾ الكممة الطيبة ليا أثرىا

فاهلل تعالى عندما كمـ مكسى لممرة األكلى أخبره بمحبتو

كقد تجسد التعاكف كالعدؿ في حياة سيدنا مكسى ،فبداية مف
ؾ فىتىقيك يؿ ىى ٍؿ أ يىدلُّ يك ٍـ ىعمى ٰى ىمف
يختي ى
تعاكف أختو مع (إً ٍذ تى ٍم ًشي أ ٍ
ت
ؾ إًلى ٰى أ ّْ
يم ى
ىي ٍك يفميوي ۚ فى ىر ىج ٍعىنا ى
ؾ ىك ٍي تىقىَّر ىع ٍيينيىا ىكىال تى ٍح ىزىف ۚ ىكقىتىٍم ى
ؾ فيتيكننا ۚ ىفمىبًثٍ ى ً ً
ىى ًؿ
ؾ ًم ىف ا ٍل ىغ ّْـ ىكفىتىَّنا ى
ىن ٍف نسا فىىن َّج ٍيىنا ى
يف ًفي أ ٍ
ت سن ى
كس ٰى) [طو; َْ] ،ككذلؾ معاكنتو
ىم ٍدىي ىف ثيَّـ ًج ٍئ ى
ت ىعمى ٰى قى ىد ور ىيا يم ى
الن ً
يمةن ّْم ىف َّ
كف
اء ىم ٍدىي ىف ىك ىج ىد ىعمىٍي ًو أ َّ
اس ىي ٍسقي ى
(كلى َّما ىكىرىد ىم ى
لمفتاتيف ى
ً
كد ً
طيب يك ىما ۚ قىالىتىا ىال
اف ۚ قىا ىؿ ىما ىخ ٍ
ام ىأرىتىٍي ًف تى يذ ى
ىكىك ىج ىد مف يدكنً ًي يـ ٍ
ً
كنا ىش ٍي هخ ىكبً هير) [القصص; ِّ[.
ص ًد ىر ّْ
اء ۚ ىكأيىب ى
ىن ٍسقي ىحتَّ ٰى يي ٍ
الرىع ي

عكنا كتسمية لو عمى أداء
إياه
تسكينا لنفسو كخكفو ،كلتككف ن
ن
ىف ا ٍق ًذ ًف ً
رسالتو العظيمة ،كمكاجية فرعكف كبني إسرائيؿ( ،أ ً
يو ًفي
يو ًفي ا ٍلي ّْـ ىف ٍمي ٍمًق ًو ا ٍلي ُّـ بًالس ً
كت فىا ٍق ًذ ًف ً
التَّاب ً
ٍخ ٍذهي ىع يد ّّك لّْي ىك ىع يد ّّك
َّاح ًؿ ىيأ ي
ى
ى ي
ي
صىن ىع ىعمى ٰى ىع ٍينًي) [طو; ّٗ[.
ت ىعمىٍي ى
لَّوي ۚ ىكأىٍلقىٍي ي
ؾ ىم ىحَّبةن ّْمّْني ىكلًتي ٍ
فيككف المعنى ألقيت مني عميؾ محبة أم أحببتؾ كمف أحبو اهلل

أحبو الناس [.[28

 -12إتقاف التربية كالتعميـ قبؿ نقميا لآلخريف:
مف أىـ مسؤكليات المربي كالمعمـ ىي تغيير السمكؾ بالتربية،

 -9الطمأنينة كالسكينة كاألمف مف الخكؼ:

متقنػا لمتربية كالتعميـ،
كازالػ ػة الجيػ ػؿ بالعم ػـ ،ف ػإذا ل ػـ يك ػف المعم ػ ػـ ن

المعمػ ػـ يحت ػاج إل ػى االسػتقػ ػرار الػنػفس ػي كالثب ػات كالخمػك مف
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نت ًم ىف
ًإف يك ى
يف ()218
ُّمبً ه

ت بًآي وة فىأ ً
ٍت بًيىا
إًف يك ى
نت ًج ٍئ ى ى
اف
صاهي فىًإ ىذا ًى ىي ثي ٍعىب ه
فىأىٍلقى ٰى ىع ى
ب ٍيض ً ً
يف) [األعراؼ; َُْ – َُٖ[.
اء ل َّمناظ ًر ى
ى ى ي
 -16تحديد اليدؼ التربكم قبؿ تنفيذ اإلجراءات التربكية:

فكيؼ يستطيع أف يؤثر في طبلبو؟
كقد تسمح مكسى عميو السبلـ بالعمـ ،كالخبرة في الحياة قبؿ
ً
أف يدعك فرعكف كبني إسرائيؿ( ،فىفىرر ي ً
ب
ت من يك ٍـ لى َّما خ ٍفتي يك ٍـ فى ىك ىى ى
ىٍ
ً
ً ً
ً
يف) [الشعراء; ُِ[.
لي ىربّْي يح ٍك نما ىك ىج ىعمىني م ىف ا ٍل يم ٍر ىسم ى
كلما جاء مكسى عميو السبلـ إلى فرعكف امتف كاعترؼ

َّ ً ً
يف ()217
الصادق ى
ىكىن ىزعى ىي ىدهي فىًإ ىذا ًى ىي

اضحا قبؿ
مف الضركرم تحديد اليدؼ التربكم ،كأف يككف ك ن

تنفيذ إجراءات التربية كالتعميـ ،كىك في غاية األىمية مف أجؿ

حكما كجعمني مف
بنعمة اهلل عميو ،ن
قائبل لو إف ربي كىب لي ن
المرسميف ،كالمراد بالحكـ; العمـ ،كيدخؿ في العمـ العقؿ كالرأم،

االستعداد لما يمزمو لتنفيذ إجراءاتو التربكية كالتعميمية.
فقد حدد اهلل اليدؼ لمكسى قبؿ االنطبلؽ إلى فرعكف
ؾ إًلى ٰى أىف
ب إًلى ٰى ًف ٍرىع ٍك ىف إًَّنوي ى
ط ىغ ٰى ( )28فى يق ٍؿ ىىؿ لَّ ى
كقكمو( ،ا ٍذ ىى ٍ
ؾ فىتى ٍخ ىش ٰى) [النازعات; ُٕ – ُٗ[.
ؾ إًلى ٰى ىرّْب ى
ىى ًدىي ى
تىىزَّك ٰى ( )29ىكأ ٍ
 -17النصح لممتعمّْـ كالتجاكز عنو:

كالعمـ بالديف الذم ىك التكحيد [.[29
 -13االنضباط في المكاعيد:

مف األخبلؽ اإلسبلمية الفاضمة التي يجب عمى المعمـ

الحرص عمييا كالتحمي بيا االلتزاـ بمكاعيده الشخصية ،كلطبلبو
بصفة خاصة ،فالدقة في المكاعيد دعا إلييا اإلسبلـ ،فقد حدد

دائما،
مف أخبلؽ المعمـ الرفؽ بالطبلب كتقديـ النصح ليـ ن

لقد كفٌى مكسى بكعده لفرعكف الذم تكاعدا عميو ،فقد
ؾ بً ًس ٍح ور ّْمثًٍم ًو
تكاعدا بمكاف كزمف محدد إلبراز ما لدييما ( ،ىفمىىنأٍتًىيَّن ى
ىنت ىم ىك نانا يس نكل)
اج ىع ٍؿ ىب ٍيىنىنا ىكىب ٍيىن ى
فى ٍ
ؾ ىم ٍك ًع ندا َّال ين ٍخمًفيوي ىن ٍح يف ىكىال أ ى

أركع األمثمة في التجاكز ،فقد اشترط الخضر عمى مكسى –

كالتجاكز عف ما يصدر منيـ مف أخطاء ،فقد ضرب الخضر

لمعبادات كالتكاليؼ مكاعيد ال تتبدؿ إال في حاالت معينة.

عمييما السبلـ – مف أجؿ أف يصاحبو أال يسألو عف شيء حتى
كس ٰى
ىك يبتدؤه مف تمقاء نفسو( ،قىا ىؿ لىوي يم ى
ؾ لىف
اؿ إًَّن ى
ت ير ٍش ندا ( )77قى ى
تي ىعمّْ ىم ًف ًم َّما يعمّْ ٍم ى

[طو; ٖٓ[.

ؾ ىعمى ٰى أىف
ىى ٍؿ أىتَّبً يع ى
ً
ً
ص ٍب نار
يع ىمع ىي ى
تى ٍستىط ى

اإلخبلص في التعميـ ىك أف يعمؿ المعمـ إلرضاء اهلل

ط بً ًو يخ ٍب نرا) [الكيؼ; ٔٔ –
صبًير ىعمى ٰى ىما لى ٍـ تي ًح ٍ
( )78ىك ىك ٍي ى
ؼ تى ٍ
ٖٔ[.

تعالى عمى خكؼ مف اهلل كيجتيد في عممو كيقصد كجو اهلل في

كلما ركبا السفينة كخرقيا الخضر أنكر عميو مكسى ،فرد

كؿ عمؿ يقكـ بو ليككف عند اهلل مف المقبكليف كبيف تبلميذه مف

عميو الخضر بغاية المطؼ كذكره بالشرط الذم بينيما ،فأبدل
مكسى نسيانو كاعتذاره مما بدا منو ،فقبؿ ً
الخضر عذره ككافؽ

 -14اإلخبلص في التربية كالتعميـ:

المحبكبيف ،فاإلخبلص سيحكؿ مشقة التكميؼ إلى لذة يجدىا

عمى صحبتو مرة أخرل.
كبعدما قتؿ ً
إنكار َّ
أشد
نا
الخضر الغبلـ أنكر عميو مكسى
إثما،
مف األكؿ؛ ألنو رأل بشاعة قتمو لنفس صغيرة لـ تعمؿ ن
فذكره ً
الخضر مرة أخرل بالشرط الذم بينيما.

المربي.

فقد دعا مكسى فرعكف كبني إسرائيؿ كىك مخمص هلل ال
أجر مف أحد إال مف اهلل( ،كا ٍذ يك ٍر ًفي ا ٍل ًكتى ً
يبتغي نا
كس ٰى ۚ إًَّنوي
اب يم ى
ى
اف ىر يسكنال َّنبًيِّا) [مريـ; ُٓ[.
صا ىك ىك ى
ىك ى
اف يم ٍخمى ن

 -18تييئة الطبلب كاثارتيـ لمدرس:

 -15الكفاء بالكعد مع المتعمميف:

الصدؽ بالكعد كفي العيد مف الفضائؿ الخمقية التي يتحمى

كجسميا
ككجدانيا
عقميا
تعتبر تييئة الطبلب كاعدادىـ
ن
ن
ن
لتعمـ الدرس مف األمكر التي ينبغي لممعمـ العناية بيا.

حياكة القكانيف التي تنظـ المتعمميف ،قد خطى خطكات عمبلقة

لما كعد اهلل مكسى لتمقي التكراة كأخذ ما فييا مف شريعة،

بيا المؤمنكف ،فالمعمـ الذم يبدع في صياغة التحفيزات أك
صفَّو ،لكف مفتاح النجاح
في سبيؿ تحقيؽ نظاـ إيجابي داخؿ ى
ىك الكفاء بالكعد كالكعيد.

يكما تقرنبا هلل تعالى،
ىيأه لذلؾ الكحي بأف جعمو يصكـ ثبلثيف ن
ً
يف لىٍيمىةن
(كىك ى
كس ٰى ثى ىبلث ى
اع ٍدىنا يم ى
ثـ أنزلت عميو التكراة بعد ذلؾ ،ى
ىخ ً
ّْو أىرب ًعيف لىٍيمىةن ۚ كقىا ىؿ مكس ٰى ًأل ً
اىا بًع ٍش ور فىتىَّـ ًميقى ي ً
يو
ات ىرب ٍ ى ى
ي ى
ىكأىتٍ ىم ٍمىن ى ى
ى
ًً
اخمي ٍفنًي ًفي قىك ًمي كأ ً
يف)
كف ٍ
ىصم ٍح ىكىال تىتَّبً ٍع ىسبًي ىؿ ا ٍل يم ٍفسد ى
ى ٍ
ىى يار ى
ٍ

لقد كعد مكسى فرعكف بأف لديو بينة ،كعندما طمب
فرعكف آية عمى صدقو ،جاءت معجزات مكسى كصدؽ عمى
كس ٰى ىيا ًف ٍرىع ٍك يف إًّْني ىر يسك هؿ ّْمف َّر ّْ
ب
نبكتو
(كقى ى
اؿ يم ى
ن
ككفاء بكعده ،ى
ً
يؽ ىعمى ٰى أىف َّال أىقيك ىؿ ىعمىى المَّ ًو إً َّال ا ٍل ىح َّ
ؽۚ
يف ( )215ىحًق ه
ا ٍل ىعالىم ى
قى ٍد ًج ٍئتي يكـ بًىبيىّْن وة ّْمف َّرّْب يك ٍـ فىأ ٍىرًس ٍؿ ىم ًع ىي ىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ ( )216قىا ىؿ

[األعراؼ; ُِْ[.
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ُّ
اف ىكا ٍل ىج ىر ىاد
ىعمىٍي ًي يـ الطكفى ى
استى ٍكىب يركا ىك ىك يانكا قى ٍك نما
فى ٍ

التي أكجدىا اهلل في خمقو ،حيث يختمؼ األفراد في مستكياتيـ

ً
يف ( )243فىأ ٍىر ىس ٍمىنا
بًيىا فى ىما ىن ٍح يف لى ى
ؾ بً يم ٍؤ ًمن ى
الدـ آي و
َّبل وت
ات ُّمفىص ى
ىكا ٍلقي َّم ىؿ ىكالضَّفى ًاد ى
ع ىك َّ ى ى
كسى ٍادعي لىىنا
يف ( )244ىكلى َّما ىكقى ىع ىعمىٍي ًي يـ ّْ
ُّم ٍج ًرًم ى
الر ٍج يز قىاليكا ىيا يم ى
ؾ
ت ىعَّنا ّْ
الر ٍج ىز لىين ٍؤ ًمىن َّف لى ى
ند ى
ىرب ى
َّؾ بً ىما ىع ًي ىد ًع ى
ؾ ۚ لىئًف ىك ىش ٍف ى
الر ٍج ىز إًلى ٰى
ؾ ىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ ( )245ىفمى َّما ىك ىش ٍفىنا ىع ٍنيي يـ ّْ
ىكلىين ٍرًسمى َّف ىم ىع ى
ً
اى ٍـ
كف ( )246فىانتىقى ٍمىنا ًم ٍنيي ٍـ فىأ ٍ
ىغ ىرٍقىن ي
أى
ىج وؿ يىـ ىبال يغكهي إً ىذا يى ٍـ ىين يكثي ى
ًً
ً
َّ
ً
يف) [األعراؼ; َُّ
في ا ٍلىي ّْـ بًأَّىنيي ٍـ ىكذيبكا بً ىآياتىنا ىك ىك يانكا ىع ٍنيىا ىغافم ى
– ُّٔ[.

ىاما في رفع الركح المعنكية لدل
يمعب التحفيز نا
دكر ن
المتعمميف ميما كاف ،كىك يتخذ صكر متعددة يستطيع القائد

صفات المربي مف خبلؿ قصة مكسى;

العقمية ،كتعد الفركؽ الفردية ركيزة أساسية في تحديد المستكيات
العقمية كاألدائية الراىنة كالمستقبمية لؤلفراد.

كحينما أصبحت الخصائص النمائية لمكسى ناجحة في

الحكـ كالعمـ ،كفي ذلؾ مراعاة
المنظكر الرباني ،آتاه اهلل ي
استى ىك ٰل
(كلى َّما ىبمى ىغ أى يش َّدهي ىك ٍ
لخصائصو النمائية في جميع الجكانب ،ى
ٰ
ًً
يف) [القصص; ُْ[.
آتىٍيىناهي يح ٍك نما ىك ًع ٍم نما ۚ ىك ىك ىذلً ى
ؾ ىن ٍج ًزم ا ٍل يم ٍحسن ى
 -20التحفيز المادم كالمعنكم:

 -1الحرص عمى طمب العمـ:
مكسى عيمو اسبلـ كاف يمتاز بالنيـ المعرفي ،الذم جعمو

دائما
التربكم تكظيفيا لخدمة المصمحة العامة؛ فالمعمـ يسعى ن

إلى الرقي بمستكل التبلميذ كالكصكؿ بيـ إلى درجة التفكؽ،

يضحي بكؿ شيء ليصؿ إلى ىدفو ،ككيؼ أنو اختار طريؽ

السبؿ المتاحة كالتي بدكرىا تحقؽ لو ىدفو الذم يسعى إليو.
ك ي
كيتجمى ذلؾ في قصة مكسى بعدما سقى مكسى لمفتاتيف

مف المعرفة.

التعب كالمشقة كرحؿ إلى الخضر ليتعمـ مف العمـ النافع كيتزكد

كمف أجؿ ذلؾ يحرص المعمـ عمى استخداـ شتى الكسائؿ

يقكؿ اإلماـ السعدم – رحمو اهلل – في ىذه القصة;
"فمنيا فضيمة العمـ ،كالرحمة في طمبو ،كأنو أىـ األمكر ،فإف

مبكرا،
غنميما ،كعادتا إلى أبييما ،كعرؼ منيما سبب مجيئيما ن
اى ىما تى ٍم ًشي
اءتٍوي إً ٍح ىد ي
أرسؿ إحداىما إليو ليكافئو عمى صنيعو( ،فى ىج ى
عمىى استً ٍحي و
ت لىىنا)
ؾ لًىي ٍج ًزىي ى
ت إً َّف أىبًي ىي ٍد يعك ى
اء قىالى ٍ
ؾ أٍ
ىج ىر ىما ىسقى ٍي ى
ٍ ى
ى

مكسى رحؿ مسافة طكيمة ،كلقي النصب في طمبو ،كترؾ القعكد
عند بني إسرائيؿ لتعميميـ كارشادىـ ،كاختار السفر لزيادة العمـ
عمى ذلؾ" [.[2:

[القصص; ِٓ[.

كمكسى عندما عمـ عف سعة معرفة ً
الخضر ،فذىب إليو

 -21معالجة أخطاء المتعمـ كعدـ تيكيميا:

كمصر عمى لقياه ،كسر ىذا
نا
تحبل مف مكاف لمكاف آخر
مر ن
اإلصرار مف النبي في لقيا ً
الخضر – عمييما السبلـ – ىك ما
اتصؼ بو ً
الخضر مف العمـ كالمعرفة ،فأراد أف يتعمـ مف عممو،

عندما أخبر مكسى شيخ مديف بأمره ،طمأف ذلؾ الشيخ

مكسى كسكف مف ركعو ،كلـ ّْ
يشنع عميو قتؿ النفس؛ ألنو لـ يكف
قاصدا ذلؾ الفعؿ كرأل شدة ندمو عمى فعمتو كتكبتو منيا ( ،ىفمى َّما
ن
ً
ت ًم ىف ا ٍلقى ٍكًـ
اءهي ىكقى َّ
ص قىا ىؿ ىال تى ىخ ٍ
ؼ ۚ ىن ىج ٍك ى
ص ى
ص ىعمىٍيو ا ٍلقى ى
ىج ى
َّ ً ً
يف) [القصص; ِٓ[.
الظالم ى

ت ير ٍش ندا)
كس ٰى ىى ٍؿ أىتَّبً يع ى
ؾ ىعمى ٰى أىف تي ىعمّْ ىم ًف ًم َّما يعمّْ ٍم ى
(قىا ىؿ لىوي يم ى
[الكيؼ; ٔٔ[.

دعا اإلسبلـ إلى استخداـ الحكمة في إيقاع العقكبة عمى

كمف ذلؾ تكاضع مكسى كذىابو لمخضر مع جبللة قدره

 -2التكاضع:

 -22إمياؿ المخطئ ثـ التدرج في العقاب:

ؾ ىعمى ٰى أىف
كس ٰى ىى ٍؿ أىتَّبً يع ى
كعمك منزلتو ،قاؿ اهلل تعالى; (قى ى
اؿ لىوي يم ى
ت ير ٍش ندا) [الكيؼ; ٔٔ] ،فمكسى مف أكلي العزـ
تي ىعمّْ ىم ًف ًم َّما يعمّْ ٍم ى

كتكمف ىذه الحكمة في التدرج في
مف خالؼ أك أىمؿ أك قصرٌ ،
تأديب المرء ،حيث يمزـ الرفؽ فبل يجكز أف يككف التأديب بشدة

مف الرسؿ الذيف أعطاىـ اهلل مف العمـ ما لـ يعط سكاىـ ،كلكف

تقكد إلى العنؼ.

فاهلل لـ ييمؾ فرعكف كقكمو مباشرة حينما رفضكا دعكة

في ىذا العمـ الخاص كاف عند الخضر ما ليس عنده؛ فميذا

مكسى كصدكا عنيا كحاربكىا ،بؿ أميميـ اهلل ،ثـ تكالت عمييـ

حرص عمى التعمـ منو فتعمـ العالـ الفاضؿ لمعمـ الذم لـ يتمير

فشيئا العقكبات التي ال تؤدم لميبلؾ لعميـ يرتدعكا كيتكبكا،
شيئا ن
ن
ً َّ َّ
ً ً
ىخ ٍذىنا ى ً
يف كىن ٍق و
كف
(كلىقى ٍد أ ى
ص ّْم ىف الثَّ ىم ىرات لى ىعميي ٍـ ىيذ َّك ير ى
آؿ ف ٍرىع ٍك ىف بالسّْن ى ى
ى
( )241فىًإ ىذا جاءتٍيـ ا ٍلحسىنةي قىاليكا لىىنا ٰىى ًذ ًه ۚ كًاف تي ً
ص ٍبيي ٍـ ىسيىّْئةه
ى ى يي ى ى
ى
ٰ
َّ
ند المَّ ًو ىكلى ًك َّف
كس ٰى ىك ىمف َّم ىعوي ۚ أ ىىال إًَّن ىما طىائً يريى ٍـ ًع ى
ىيطي يَّركا بً يم ى
كف ( )242ىكقىاليكا ىم ٍي ىما تىأٍتًىنا بً ًو ًم ٍف ىآي وة لّْتى ٍس ىح ىرىنا
أى ٍكثىىريى ٍـ ىال ىي ٍعمى يم ى

فيو ممف مير فيو كاف كاف دكنو في العمـ بدرجات كثيرة.

ككذلؾ تكاضعو مع خادمو في األكؿ معو ألنو ظاىر
ً
ً
اءىنا لىقى ٍد لىًق ىينا ًمف ىسفى ًرىنا ٰىى ىذا
قكلو; ( ىفمى َّما ىج ىاكىاز قىا ىؿ لفىتىاهي آتىنا ىغ ىد ى
صنبا) [الكيؼ; ِٔ] ،إضافة إلى الجميع.
ىن ى
مف المكاضع التي تدؿ عمى تكاضع مكسى حينما كممو ربو
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ناليا مكسى مف تكميـ اهلل تعالى لو كاختياره لمرسالة ،فيذه األمكر

يؿ) [األعراؼ; َُْ – َُٓ[.
َّرّْب يك ٍـ فىأ ٍىرًس ٍؿ ىم ًع ىي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
كقد دعا السحرة إلى االلتزاـ لو قبؿ مبارزتيـ كالقاء

مف شأنيا أف تعظـ نفس اإلنساف بداخمو ،كتشعره بعمك قدره

سحرىـ ،كأمرىـ بقكؿ الصدؽ ،كاف قالكا غير الصدؽ فإف

حاضر في
نا
كمنزلتو عند اهلل تعالى ،إال أف تكاضع مكسى كاف
أبيى صكره ،فقد اعترؼ بفصاحة أخيو ىاركف ،كانو أفضؿ منو

كس ٰى ىكٍيمى يك ٍـ ىال تى ٍفتىيركا ىعمىى
العذاب األليـ سينتظرىـ( ،قىا ىؿ لىييـ ُّم ى
المَّ ًو ىك ًذنبا فىيي ٍس ًحتى يكـ بً ىع ىذ و
اب ىم ًف ا ٍفتىىر ٰل) [طو; ُٔ]،
اب ۚ ىكقى ٍد ىخ ى

تعالى كأكحى إليو ،فبرغـ ىذا المقاـ العظيـ ،كالمنزلة العالية التي

فالصدؽ أساس عباده اهلل كحده التي خمقنا مف أجميا كالجامعة

في لغة البياف ،كىك في حاجتو لتقكية حضكره ،كمساندتو في
ً
ص يح ًمّْني ًل ىس نانا
(كأىخي ىى يار ي
كف يى ىك أى ٍف ى
دعكتو لفرعكف كقكمو ،ى
ً
ً
اؼ أىف يي ىك ّْذيب ً
كف) [القصص;
ىخ ي
ص ّْدقينًي ۚ إًّْني أ ى
فىأ ٍىرس ٍموي ىمع ىي ًرٍد نءا يي ى
ّْ[.

لكؿ ما يحبو اهلل كيرضاه كأساس تقكل اهلل التي أمرنا بيا كبيا
جماع خير الدنيا كاآلخرة ،بؿ كأساس لجميع األخبلؽ الفاضمة
كالقيـ الكريمة التي يقكـ عمييا بناء المجتمعات ،فبالصدؽ

تضمف الحقكؽ كتطمئف النفكس.

 -3الرفؽ:

 -6الصبر:

اتصؼ مكسى بالرفؽ ،كمف ذلؾ; رفقو بقكمو كالسعي مف

يدا في الصبر،
مكسى عميو السبلـ يمثؿ
ائعا كفر ن
ن
أنمكجا ر ن
فقد صبر عمى السفر الطكيؿ كالشاؽ إلى مديف ،قاؿ ابف عباس

أجؿ صبلحيـ لمنجاة مف عذاب اهلل تعالى كالنار ،ككذلؾ رفقو
عينا منو بأمر اهلل
بيـ كضرب الحجر لتنفجر منو اثنتا عشرة ن
ً
ؾ
كس ٰى لًقى ٍك ًم ًو فى يق ٍمىنا
صا ى
ٍ
(كًاذ ٍ
ّْع ى
اض ًرب ب ى
استى ٍسقى ٰى يم ى
تعالى ،ى
ت ًم ٍنوي اثٍىنتىا ىع ٍش ىرةى ىع ٍيننا ۚ قى ٍد ىعًمـ يك ُّؿ أىين و
اس
ا ٍل ىح ىج ىر ۚ فىانفى ىج ىر ٍ
ى
ؽ المَّ ًو كىال تى ٍعثىٍكا ًفي ٍاأل ٍىر ً
َّم ٍش ىرىبيي ٍـ ۚ يكميكا كا ٍش ىريبكا ًمف ّْرٍز ً
ض
ى
ى
ًً
أيضا رفقو بالفتاتيف ،كسقى الغنـ ليما،
ك
]،
َٔ
يف) [البقرة;
ن
يم ٍفسد ى
(فىسقى ٰى لىيما ثيَّـ تىكلَّ ٰى إًلىى ّْ
الظ ّْؿ فىقىا ىؿ ىر ّْ
ت إًلى َّي ًم ٍف
ب إًّْني ًل ىما أ ى
ىنزٍل ى
ى
يى
ى
ىخ ٍي ور فىًق هير) [القصص; ِْ[.
 -4الرفقة الصالحة كاتخاذ القريف:
كس ٰى لًفىتىاهي ىال أ ٍىب ىريح ىحتَّ ٰى أٍىبميغى ىم ٍج ىم ىع ا ٍلىب ٍح ىرٍي ًف أ ٍىك
( ىكًا ٍذ قىا ىؿ يم ى
ً ً
ً
أ ٍىمض ىي يحقينبا) [الكيؼ; َٔ]( ،فى ىك ىج ىدا ىع ٍب ندا ّْم ٍف عىبادىنا آتىٍيىناهي
ىر ٍح ىمةن ّْم ٍف ًع ًندىنا ىك ىعمَّ ٍمىناهي ًمف لَّ يدَّنا ًع ٍم نما) [الكيؼ; ٓٔ] ،فالرفقة

– رضي اهلل عنيما –; "ككاف قد بمغ بو الجكع كاخضر لكنو مف
أكؿ البقؿ في بطنو كانو ألكرـ الخمؽ عمى اهلل تعالى ،كيركم أنو
لـ يصؿ إلى مديف حتى سقط باطف قدميو؛ كفي ىذا معتبر
كاشعار بيكاف الدنيا عمى اهلل ].[20
أيضا صبره الدائـ عمى جيؿ قكمو كحماقتيـ ،كسكء
ك ن
أدبيـ مع اهلل كمعو ) ،ىك ىج ىاكٍزىنا بًىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ ا ٍلىب ٍح ىر فىأىتى ٍكا ىعمى ٰى قى ٍكوـ
يع يكفيكف عمى ٰى أ و َّ
اج ىعؿ لَّىنا إً ٰلىينا ىك ىما لىيي ٍـ
كسى ٍ
ىٍ ى ى
ٍ
ىصىناـ ليي ٍـ ۚ قىاليكا ىيا يم ى
ً
كف) [األعراؼ; ُّٖ[.
آليىةه ۚ قىا ىؿ إًَّن يك ٍـ قى ٍكهـ تى ٍجيىمي ى

كما كاد يذىب لميقات ربو ليتمقى األلكاح التي فييا
ىدايتيـ حتى عبدكا العجؿ( ،كلىقى ٍد جاء يكـ ُّمكس ٰى بًا ٍلبيىّْن ً
ات ثيَّـ
ى
ى
ى ى
ى
ً
ًً
ً
ً
كف) [البقرة; ِٗ[.
اتَّ ىخ ٍذتي يـ ا ٍلع ٍج ىؿ مف ىب ٍعده ىكأىنتي ٍـ ظىال يم ى

تقع في قاعدة الحاجات االجتماعية؛ فكؿ إنساف يحتاج لرفقة

ألنيا حاجة نفسية متأصمة في النفس البشرية مف يكـ بداية

أيضا مف صبره عمييـ ما ذكره اهلل تعالى حكاية عمى
ك ن
كس ٰى لًقى ٍك ًم ًو ىيا قى ٍكًـ لً ىـ
لسانو صراحة في إيذائيـ لو ) ،ىكًا ٍذ قىا ىؿ يم ى
ىز ى َّ
تيؤيذ ى ً
اغكا أ ىا
كف أّْىني ىر يسك يؿ المَّ ًو إًلىٍي يك ٍـ ۚ ىفمى َّما ىز ي
غ الموي
كنني ىكقىد تَّ ٍعمى يم ى
ٍ
ً
ً
ً
َّ
يف) [الصؼ; ٓ[.
قيمي ى
كبيي ٍـ ۚ ىكالموي ىال ىي ٍيدم ا ٍلقى ٍكىـ ا ٍلفىاسق ى

يفسد عميؾ دنياؾ كيخفي عنؾ عيكبؾ.

حيف ينادم مف آذكه إنكـ أىمي كعشيرتي ،فمـ ىذا اإليذاء؟ ،كىذا

يقكؿ السعدم; "ينبغي لمصاحب أف ال يفارؽ صاحبو في
أم و
حاؿ مف األحكاؿ ،كيترؾ صحبتو ،حتى يعتبو كيعذر منو،

خطاب فيو داللة كاضحة عمى صبر نبي اهلل مكسى عمى ما

كاف يعانيو ،كما كاف يكاجو بو ىذا اإليذاء مف حمـ كصفح

كما فعؿ الخضر مع مكسى ][19

[.[32

 -5الصدؽ:

نمكذجا في الصبر
أيضا
ن
كضرب السحرة في قصة مكسى ن
عمى تعذيب فرعكف كجنده بعد إيمانيـ باهلل كثباتيـ عمى دينو،
ىف آمَّنا بًآي ً
ً ً
ات ىربىّْنا لى َّما
كتصديقيـ بنبيو مكسى ) ،ىك ىما تىنق يـ مَّنا إً َّال أ ٍ ى ى
ًً
يف) [األعراؼ; ُِٔ[.
اءتٍىنا ۚ ىربىَّنا أى ٍف ًر ٍ
ص ٍب نار ىكتىىكفَّىنا يم ٍسمم ى
غ ىعمىٍيىنا ى
ىج ى

إدراكو كفيمو ما يدكر حكلو؛ فإذا صمحت الرفقة صمح اإلنساف

كاذا حدث العكس فسد اإلنساف لذلؾ كاف التكجيو النبكم في

اختيار األصدقاء ،قاؿ; "مثؿ الجميس الصالح كالسكء كحامؿ

إننا حيف نتدبر ىذه اآليات نرل المفتة الحانية مف مكسى

المسؾ( "...متفؽ عميو) ،فالحذر الحذر مف رفيؽ السكء فإنو

منيجا لو في أقكالو كأفعالو
التزـ نبي اهلل مكسى الصدؽ
ن
ً
كس ٰى ىيا ًف ٍرىع ٍك يف إًّْني ىر يسك هؿ ّْمف َّر ّْ
يف ()215
ب ا ٍل ىعالىم ى
(كقىا ىؿ يم ى
ى
و
ً
َّ
ً
َّ
َّ
ً
ً
ً
َّ
يؽ ىعمى ٰى أىف ال أىقيك ىؿ ىعمىى المو إال ا ٍل ىحؽ ۚ قى ٍد ج ٍئتي يكـ بىبيىّْنة ّْمف
ىحق ه
177

6

الصبر أبرز األخبلؽ الكارد ذكرىا في القرآف حتى لقد زادت

23

3127

مكاضع ذكره فيو عف مئة مكضع ،كما ذلؾ إال لدكراف كؿ
بالصبر إلى ما لو مف قيمة كبيرة في الحياتيف الدنيا كاآلخرة،

فيك لما خرج مف مصر بعد حادثة قتؿ القبطي خرج كىك متفائؿ
ً
اؿ ىع ىس ٰى
اء ىم ٍدىي ىف قى ى
(كلى َّما تىىك َّجوى ت ٍمقى ى
بأنو سيسمؾ الطريؽ األفضؿ ،ى
ًً
السبً ً
يؿ) [القصص; ِِ] .فكاف لو ما أراد،
اء َّ
ىربّْي أىف ىي ٍيدىيني ىس ىك ى
كصؿ إلى مديف كنزؿ عند رجؿ صالح ،كشعر لديو باألماف،

فميس ىك مف الفضائؿ الثانكية بؿ مف الضركرات البلزمة التي

عمبل كمأكل.
كتزكج مف فتاة صالحة ككجد لو ن

األخبلؽ عميو كصدكرىا منو ،كترجع عناية القرآف البالغة

فقد ربى اإلسبلـ أتباعو عمى التفاؤؿ كاألمؿ فيك يدفع إلى

ال انفكاؾ لئلنساف عنيا ،فبل نجاح في الدنيا كال تمكيف كال نصر
إال بالصبر كال فبلح في اآلخرة كال فكز كال نجاة إال بالصبر.

العمؿ كيحفز اليمـ كالمؤمف يسير في ىذه الحياة ككمو ثقة

أمينا عمى كحي اهلل ،كال يزيد عميو كال يينقص
كاف مكسى ن
أيضا
منو ،يبمغو لفرعكف كقكمو عمى أكمؿ كجو ،ككاف ن
أمينا ن

ركم عنو أنو قاؿ; "يعجنبي الفأؿ ،قالكا; كما الفأؿ؟ قاؿ; كممة

بتحقيؽ أىدافو ،فقد كاف النبي يعجبو التفاؤؿ كيدعك إليو ،فقد

 -7األمانة:

طيبة" [.[35
ً -10
الحمـ:

عمى مجتمعو في حفظ األعراض ،كمكقفو مع ابنتي شيخ مديف

كثير عمى فرعكف حينما رماه بالسحر
نا
مكسى يحمـ
كف ( )38قىا ىؿ
كالجنكف( ،قىا ىؿ إً َّف ىر يسكلى يك يـ الًَّذم أ ٍيرًس ىؿ إًلىٍي يك ٍـ لى ىم ٍجين ه
ً
ب ا ٍل ىم ٍش ًر ً
ىر ُّ
كف) [الشعراء;
ؽ ىكا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ىك ىما ىب ٍيىنيي ىما ۚ إًف يكنتي ٍـ تى ٍعقمي ى

يشيد بذلؾ ،حينما سقى ليما الغنـ دكف النظر إلييما.

كرحمة مكسى عميو السبلـ تجاكزت البشر كامتدت حتى

لمحيكانات ،فمجاىدة الفتاتيف لمغنـ كمنعيما مف كركد الماء ،يد يؿ
عمى شدة عطش تمؾ الغنـ ،فرؽ لحاليـ ،كسقى تمؾ الغنـ مف

ِٕ – ِٖ] ،فمـ يمتفت لكبلمو كيشغؿ نفسو بالرد عميو بما ال

الماء .فاألمانة ىي كؿ ما افترضو اهلل تعالى عمى عباده

يفيد.

كالصبلة كالصياـ كأمكر الديف ،أك ىي كؿ ما يؤتمف عميو مف

أمكاؿ كأسرار [.[33

ككذلؾ حممو عمى قكمو في العديد مف المكاقؼ ،كمف ذلؾ

حممو عمى عنادىـ كتعنتيـ ككثرة سؤاليـ عف البقرة التي أمرىـ

كاألمانة خمؽ جميؿ كىي مف أعظـ الصفات التي يتصؼ

بذبحيا ،كحمـ عمييـ بعد خركجيـ مف البحر كطمبيـ منو أف

بيا الصالحكف ،كقد أمر اهلل عباده المؤمنيف بأداء األمانات إلى

يتخذ ليـ إليا يعبدكنو ،ككذلؾ بعد عبادتيـ لمعجؿ ،كغيرىا مف
المكاقؼ التي تخبر عف ىذه السجية في قمب ذلؾ النبي الكريـ.

أصحابيا كأف انتشار األمانة تزيد الثقة كالطمأنينة بيف أفراد

فالحمـ خمؽ مف أخبلؽ الفضبلء كمزية مف المزايا التي

المجتمع كما أنيا تقكل المحبة كاألخكة.

يتصؼ بيا العقبلء ،كىي صفة يحبيا اهلل تعالى في عبده؛ عف

 -8الحياء:

ابف عباس – رضي اهلل عنيما – قاؿ; قاؿ لؤلشبح – أشج عبد

اتصؼ مكسى عميو السبلـ بالحياء ،قاؿ رسكؿ اهلل" :إف

القيس – "إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهلل الحمـ كاألناة" [.[36

ستيرا" .البخارم [ ،]34كظير حياؤه في
مكسى كاف ر ن
جبل حييا ن
حديثو مع الفتاتيف باختصار العبارة ،كالسؤاؿ عف الخطب الذم

 -11األدب:

قاؿ عنو القرطبي; "إف استعماؿ السؤاؿ بالخطب إنما ىك

بعدما عاد مكسى عميو السبلـ مف مناجاة ربو ،كرأل

أصبل لـ يتقدـ
مصاب ،أك مضطيد" .القرطبي [ ]31فيك
ن

عبادة قكمو لمعجؿ ،أخذ يمكـ أخيو مف شدة غضبو عمييـ،
كيأخذ برأسو كلحيتو؛ ألنو أراد أف يككف إنكاره عمى بني إسرائيؿ

اء ىم ٍدىي ىف
لسؤاليما إال بعدما رأل نا
(كلى َّما ىكىرىد ىم ى
أمر ال ييسكت عنو ،ى
ً
الن ً
يمةن ّْم ىف َّ
ام ىأرىتىٍي ًف
ىك ىج ىد ىعمىٍي ًو أ َّ
اس ىي ٍسقي ى
كف ىكىك ىج ىد مف يدكنً ًي يـ ٍ
ً
كد ً
ص ًد ىر
اف ۚ قىا ىؿ ىما ىخ ٍ
تى يذ ى
طيب يك ىما ۚ قىالىتىا ىال ىن ٍسقي ىحتَّ ٰى يي ٍ
كنا ىش ٍي هخ ىكبً هير) [القصص; ِّ[.
ّْ
اء ۚ ىكأيىب ى
الرىع ي

أشد كأقكل.

كلما رأل ىاركف انفعاؿ كغضب أخيو – عمييما السبلـ
– أراد أف يستعطؼ كيرقؽ قمبو ،كيخفؼ غضبو ،كتقبؿ غضب
كس ٰى إًلى ٰى قى ٍك ًم ًو
جـ ،كرد عميو ن
(كلى َّما ىرىج ىع يم ى
أخيو بأدب ٌ
ردا لطيفنا ،ى
ً
ً
ً
ىع ًج ٍمتي ٍـ أ ٍىم ىر
ىغ ٍ
اف أىسفنا قىا ىؿ بًٍئ ىس ىما ىخمى ٍفتي يمكنًي مف ىب ٍعدم ۚ أ ى
ضىب ى
ىخ ً
ٍس أ ً
ىخ ىذ بً ىأر ً
يو ىي يجُّرهي إًلىٍي ًو ۚ قىا ىؿ ٍاب ىف أ َّيـ
اح ىكأ ى
ىرّْب يك ٍـ ۚ ىكأىٍلقىى ٍاألىٍل ىك ى
اء ىكىال
كننًي فى ىبل تي ٍش ًم ٍ
ض ىعفيكنًي ىك ىك ي
ت بً ىي ٍاأل ٍ
استى ٍ
ادكا ىي ٍقتيمي ى
إً َّف ا ٍلقى ٍكىـ ٍ
ىع ىد ى
َّ ً ً
ً
يف) [األعراؼ; َُٓ[.
تى ٍج ىع ٍمني ىم ىع ا ٍلقى ٍكًـ الظالم ى

فالحياء مف اإليماف ،كاإليماف مجمع كؿ الفضائؿ

كعنصر كؿ الخيرات كىك خمؽ يبعث عمى فعؿ كؿ حسف كترؾ
أجميا.
كؿ قبيح كىك مف أفضؿ صفات النفس ك ٌ
 -9التفاؤؿ:

لقد ضرب مكسى أركع األمثمة في الفأؿ الحسف ،لثقتو برب ػو،
178

مف أمانتو عفة المساف كالنظر حينما تكجيت إليو لدعكتو ،ككذلؾ

كيبادلو أخكه مكسى نفس األدب ،فحينما عرؼ حقيقة مكقؼ

اءتٍوي
كانت ىي عفيفة في ذىابيا إليو كفي خطابيا لو( ،فى ىج ى
اىما تىم ًشي عمىى استً ٍحي و
ىج ىر
كؾ لًىي ٍج ًزىي ى
ت إً َّف أىبًي ىي ٍد يع ى
اء قىالى ٍ
ؾ أٍ
ٍ ى
ى
إً ٍح ىد ي ى ٍ
ً
ؼۚ
اءهي ىكقى َّ
ص قىا ىؿ ىال تى ىخ ٍ
ىما ىسقىٍي ى
ص ى
ص ىعمىٍيو ا ٍلقى ى
ت لىىنا ۚ ىفمى َّما ىج ى
َّ ً ً
ىنجك ى ً
يف) [القصص; ِٓ[.
ت م ىف ا ٍلقى ٍكًـ الظالم ى
ىٍ

ىاركف ،كانو لـ يسكت عف القكـ ترؾ لكمو كتعنيفو.
جدا ،خاصة لممعمـ كالمتعمـ ،كىك مف
فاألدب أمر ميـ ن

أبرز سمات الشخصية المسممة كمظاىر تميزىا بيذا الديف ،لذا
يتحتـ عمى اإلنساف المسمـ معرفة اآلداب الشرعية كااللتزاـ بيا

فالعفة خمؽ إيماني رفيع لممؤمف كثمرة مف ثمار اإليماف

في جميع األمكر.

باهلل كىك دعكة إلى البعد عف سفاسؼ األمكر كخدش المركءة

 -12الكفاء بالعيد:
لقد كاف العيد بيف شيخ مديف مع مكسى أف يرعى مكسى

كالحياء ،كىي انتصار عمى النفس كالشيكات كاقامة لمنزاىة

الغنـ لذلؾ الشيخ ،بينما يزكجو اآلخر ابنتو ،فكفى كؿ منيما
ٰ
ت
ؾ ىب ٍينًي ىكىب ٍيىن ى
بعيده لصاحبو( ،قىا ىؿ ىذلً ى
ض ٍي ي
ىجمىٍي ًف قى ى
َّما ٍاأل ى
ؾ ۚ أىي ى
اف ىعمى َّي ۚ ىكالمَّوي ىعمى ٰى ىما ىنقيك يؿ ىك ًكي هؿ ( ۞ )39ىفمى َّما
فى ىبل يع ٍد ىك ى
ىىًم ًو آنس ًمف جانً ًب ُّ
الط ً
ار قىا ىؿ
كر ىن نا
ى
كسى ٍاأل ى
قى ى
ىج ىؿ ىك ىس ىار بًأ ٍ ى ى
ض ٰى يم ى
ًأل ٍ ً ً
ار لَّ ىعمّْي آتًي يكـ ّْم ٍنيىا بً ىخىب ور أ ٍىك ىج ٍذ ىكوة ّْم ىف
ت ىن نا
ام يكثيكا إًّْني ىآن ٍس ي
ىىمو ٍ
َّ
َّ
كف) [القصص; ِٖ – ِٗ[.
صى
طمي ى
الن ًار لى ىعم يك ٍـ تى ٍ

كالطيارة في النفكس كغرس الفضائؿ كالمحاسف في المجتمعات.

 -15الكرـ:

فمكسى أبى كرمو كشيامتو حينما رأل الفتاتيف تذكداف
غنميما إال فسقى ليما الغنـ( ،فىسقى ٰى لىيما ثيَّـ تىكلَّ ٰى إًلىى ّْ
الظ ّْؿ
ى
يى
ى
اؿ ىر ّْ
ت إًلى َّي ًم ٍف ىخ ٍي ور فىًق هير) [القصص; ِْ[.
فىقى ى
ب إًّْني لً ىما أ ى
ىنزٍل ى
كبعدما قدمت فتاتا مديف عمى أبييما ،كأخبرتاه خبر مكسى،

عرؼ أنو رجؿ غريب ،فأىؿ قريتو ال يقكمكف بيذا العمؿ النبيؿ

يقكؿ لو شيخ مديف ستجدني إف شاء اهلل مف الصالحيف

في حسف المعاممة ،كفي الكفاء بالعيد" .الغامدم [" ]32قاؿ

مع ابنتيو المتيف تسقياف غنميما كؿ يكـ ،فأرسؿ إليو ليقكـ لو

مكسى; ذلؾ الذم قمتو قائـ بيننا ،كال يخرج كبلنا عنو ،ال أنا

بكاجب الضيافة بما يأمره بو كرمو مف جزاء اإلحساف باإلحساف.

اشترطت عمى نفسؾ" [.[37
عما
عما
عمي ،كال أنت َّ
َّ
اشترطت َّ
ى
ى
فمف أىـ األخبلؽ التي يتحمى بيا اإلنساف رفيع الخمؽ ىك

فالكرـ صفة مف صفات اهلل تعالى ،فيك الكريـ كىك كثير الخير،

كالكرـ خمؽ األنبياء ،كالكرـ يطمؽ عمى كؿ ما يحمد مف أنكاع

خمؽ الكفاء بالعيد ،ىذا الخمؽ يظير مدل التزاـ اإلنساف بكؿ

الخير كالجكد كالعطاء.

كممة ينطقيا ،إضافة إلى أنو يمزـ اإلنساف بتحمؿ مسؤكلية أفعالو

 -16الشجاعة:
لقد اتصؼ نبي اهلل مكسى بالشجاعة ،كظيرت شجاعتو

كمدل جديتو كمدل احترامو لذاتو.

في مكاطف عديدة ،فيك الذم كقؼ في كجو القبطي كلـ يخؼ

 -13العدؿ:

منو كبقية بني إسرائيؿ حينما لـ يكف أحد مف بني إسرائيؿ
(كىد ىخ ىؿ ا ٍل ىم ًد ىينةى ىعمى ٰى ًح ً
يف ىغ ٍفمى وة ّْم ٍف
يستطيع مكاجية األقباط ،ى
ٰ ً ً
ً
ً
أ ًٍ
يعتً ًو ىك ٰىى ىذا ًم ٍف ىع يد ّْكًه ۚ
ىىميىا فى ىك ىج ىد فييىا ىريجمىٍي ًف ىي ٍقتىت ىبل ًف ىى ىذا مف ش ى
ًَّ ً
فىاستى ىغاثىو الًَّذم ًمف ًش ً ً
كس ٰى
ٍ ي
يعتو ىعمىى الذم م ٍف ىع يد ّْكًه فى ىك ىك ىزهي يم ى
ى
اف ۚ إًَّنو ع يد ّّك ُّم ً
ً
ً
ٰ
ضؿّّ
ً
َّ
ض ٰى ىعمىٍيو ۚ قىا ىؿ ىى ىذا م ٍف ىع ىمؿ الش ٍيطى ً
ي ى
فىقى ى

أقاـ مكسى العدؿ مع بني إسرائيؿ حينما عبد بعضيـ
العجؿ ،فأمر فقط الذيف ارتكبكا المعصية بأف يقتؿ بعضيـ
كس ٰى لًقى ٍك ًم ًو ىيا
ن
(كًا ٍذ قىا ىؿ يم ى
بعضا ،كلـ يأمر الذيف لـ يعبدكه بذلؾ ،ى
ً
ً
كبكا إًلى ٰى ىب ًارئً يك ٍـ فىا ٍقتيميكا
قى ٍكًـ إًَّن يك ٍـ ظىمى ٍمتي ٍـ أىنفي ىس يكـ بًاتّْ ىخاذ يك يـ ا ٍلع ٍج ىؿ فىتي ي
ٰ
اب
أىنفي ىس يك ٍـ ىذلً يك ٍـ ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ ًع ى
اب ىعمىٍي يك ٍـ ۚ إًَّنوي يى ىك التََّّك ي
ند ىب ًارئً يك ٍـ فىتى ى
َّ ً
يـ) [البقرة; ْٓ] .فجمس الذيف لـ يعبدكا العجؿ ،كقاـ الذيف
الرح ي
عبدكا العجؿ ،فأخذكا الخناجر كأصابتيـ ظممة شديدة ،فجعؿ

يف) [القصص; ُٓ[.
ُّمبً ه
كحيدا
ككذلؾ مف شجاعتو خركجو مف مصر إلى مديف
ن
ً
ً
اؿ ىر ّْ
ب ىن ّْجنًي ًم ىف
ب ۚ قى ى
ليس معو أحد( ،فى ىخ ىرىج م ٍنيىا ىخائفنا ىيتىىرقَّ ي
َّ ً ً
يف) [القصص; ُِ[.
ا ٍلقى ٍكًـ الظالم ى

بعضا [.[38
بعضيـ يقتؿ
ن
فخمؽ العدؿ مف األخبلؽ العظيمة الكريمة المحببة لمنفس،

أيضا مف شجاعتو ىس ٍيره بأىمو في الميؿ المظمـ ( ،ىفمى َّما
ك ن
ىىمً ًو ىآن ىس ًمف ىجانً ًب الطُّ ً
ار قىا ىؿ
كر ىن نا
ىج ىؿ ىك ىس ىار بًأ ٍ
كسى ٍاأل ى
قى ى
ض ٰى يم ى
ًأل ٍ ً ً
ار لَّ ىعمّْي آتًي يكـ ّْم ٍنيىا بً ىخىب ور أ ٍىك ىج ٍذ ىكوة ّْم ىف
ت ىن نا
ام يكثيكا إًّْني ىآن ٍس ي
ىىمو ٍ
َّ
َّ
كف) [القصص; ِٗ[.
صطىمي ى
الن ًار لى ىعم يك ٍـ تى ٍ
كمػ ػف أعظـ صكر شجاعتو مكاجية طاغية عصره فرعكف،

فيك يبعث في النفس األماف كالطمأنينة إذا تـ تطبيقو في الحياة،
فبل يخاؼ المظمكـ مف عدـ إنصافو كال يجد الظالـ إال أف يكؼ
ظممو عف البشر.

 -25العفة:

فبعدما أرسؿ شيخ مديف إحدل بناتو إلى مكسى ليكافئو ،رأت
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الذم أذؿ بني إسرائيؿ غاية اإلذالؿ ،إذ طغى كتجبر عمييـ ،فقد

متكاممة لمفرد المسمـ كالمجتمعات اإلسبلمية ،في التفكير

كاجيو كرد عمى كؿ تساؤالتو؛ فالشجاعة خمؽ كريـ ككصؼ نبيؿ

كالتصكرات كالقيـ كالمكازيف ،فيك عاجز عف تحقيؽ اليدؼ الذم

يحمؿ النفس عمى التحمي بالفضائؿ كيحرسيا مف االتصاؼ

يسعى إليو ،كىذا التغيير كاعادة الصياغة يحتاجاف جيدان تربكيان

أعز أخبلؽ اإلسبلـ.

كالمصمحيف ،كجيدان لتربية مجتمعات المسمميف [.[3:

قاؿ تعالى حكاية عف مكسى كاعتذاره لمخضر(  :قىا ىؿ ىال
تيؤ ً
يت ىكىال تيٍرًى ٍقنًي ًم ٍف أ ٍىم ًرم يع ٍس نرا) [الكيؼ; ّٕ].
اخ ٍذنًي بً ىما ىن ًس ي
ى

ماسة إلى التكجيو ،كالتربية ،كالتعميـ منذ صغره إلى أف يبمغ

كيكبر كالى أف يمكت ،كليس صحيحان أف ذلؾ خاص بالصغار

البشرية فييا العديد مف جكانب النقص كالضعؼ ،كأصحاب

خاتمة البحث

ضخمان ،جيدان لتربية أدكات ككسائؿ التغيير مف الدعاة

بالرذائؿ كىي ينبكع األخبلؽ الكريمة كالخصاؿ الحميدة كىي مف

كمف المسمـ بو أف الفرد في مختمؼ أطكار حياتو بحاجة

 -17االعتذار:

أك الشباب كما في أذىاف بعضنا [.[41

فميس عيبان أف يخطي المربي أك يقع في الخطأ ،فالطبيعة
النفكس الصافية ىـ مف يعتذركف إذا صدر منيـ أم خطأ أك

 .5النتائج

 -1أىمية الرجكع لمقرآف الكريـ كاالستفادة مف القصص الكاردة

بدر منيـ أم نقص ،فاالعتذار عف األخطاء خمؽ مف أخبلؽ

األقكياء ،كعبلمة مف عبلمات الثقة بالنفس.

فيو.

كاالعتذار ينفي عف صاحبو صفة التعالي كالكبر ،كيمنحو

 -2البد مف االستفادة بما جاء مف صفات المربي في القرآف.

المصداقية كالثقة في قمكب اآلخريف ،كما أف االعتذار يزيؿ

 -3شغمت قصة مكسى مساحة كبيرة مف القرآف ،كذلؾ ألف

األحقاد ،كيقضي عمى الحسد ،كيدفع عف صاحبو سكء الظف بو،

مكسى مف أكلي العزـ مف الرسؿ ،أرسمو اهلل إلى فرعكف الطاغية

كاالرتياب في تصرفاتو محمد [ ]39كاالعتذار أدب اجتماعي في

كقكمو كانكا معانديف مجادليف.

التعامؿ اإلسبلمي ،ينفي منؾ شعكر الكبرياء ،كينفي مف قمب
أخيؾ الحقد كالبغضاء.

 -4يمكف استنباط العديد مف التطبيقات التربكية مف قصة

مكسى التي يستفاد منيا في إعداد المعمـ كتحديد أىـ الصفات

 -18التعبير عف الحاجات النفسية كمستكل التحمؿ:

التي ينبغي أف يتحمى بيا المعمـ.

شعر مكسى بالجكع فعبر عما يجده لفتاه ،ككعد الخضر

 -5التركيز عمى إعداد المربيف إعدادان تربكيان كاكسابيـ ميارات

بالصبر كالمكاصمة كأنو سيستمر في طريؽ العمـ كالتعمـ ،ككذلؾ

في التعامؿ مع النشء.

بديبلن عما يجده في معترؾ الحياة مف مصاعب كمنغصات،

 -1ال بد مف االىتماـ بدراسة قصص األنبياء عمييـ السبلـ،

حيف يرتاح المتربي في البيئة التربكية التي يعيش فييا ،يجد

 .6التوصيات

كحيف يصارح المتربي مربيو بمشكبلتو المختمفة كما يجده مف

كذلؾ مف عظيـ األثر عمى كؿ مجاالت حياة المسمـ.

عقبات في طريؽ سيره سيجد العكف ككقكؼ المربي بجكاره،

 -2ضركرة تمخيص قصص القرآف بصكرة شيقة يتـ عرضيا

كيشعر المتربي بمقدار مف الراحة كالنفسية كاالنسجاـ الركحي،

بكافة الكسائؿ اإلعبلمية كاإلعبلنية المختمفة.

كيجد أنو أماـ مربي قدير.

 -3عرض قصة مكسى كصفاتو كدعكتو في المناىج التعميمية

 -19االىتماـ بالتربية كفرؽ بيف المربي كالمعمـ:

ليتـ ترسيخ العقيدة عمى أصكليا.

ففي معظـ أحداث القصة دليؿ كاضح أف الخضر اىتـ

 -4اىتماـ مراكز البحث كالباحثيف بإجراء دراسات عديدة

بالتربية كاستغبلؿ جميع األحداث لتكجيو رسائؿ تربكية ذات

لمقصص القرآنية كاستنباط ما فييا مف قيـ كمبادئ.

مدلكالت عميقة كاستغبلؿ لمفرص لغرس قيـ كمعاني تربكية،

 -5تفعيؿ المراكز المتخصصة إلعداد كتدريب المعمميف.

كتكمف أىمية التربية بأنيا الكسيمة المؤثرة كالطريقة الفاعمة في

 -6ضركرة التركيز عند اختيار المعمميف عمى مجمكعة مف

الجيؿ الجديد ،فاالىتماـ بالتربية ال يجيدىا إال مف كىبو اهلل حسان

المقترحات:

تغيير سمككيات المتربيف ،كالتربية نقؿ تراث الجيؿ الفريد إلى

الصفات اإليمانية كاألخبلقية كالنفسية الضركرية لممعمـ المسمـ.

تربكيان مرىفان ،يستغؿ مف خبلليا المكاقؼ كيقتنص الفرص.

 -1التكسع في دراسة سيرة األنبياء كالصالحيف المذككرة في

فالمشركع اإلسبلمي ما لـ يأخذ عمى عاتقو إعادة صياغػ ػ ػة

القرآف.
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] [14الشيباني ،عمر محمد التكمي (24::ق) ،مف أسس

 -2حث طبلب الدراسات العميا عمى االىتماـ بالقرآف الكريـ
كاجراء العديد مف الدراسات المتعمقة بو.

التربية اإلسبلمية ،منشكرات المنشاة الشعبية لمنشر كالتكزيع

 -4إعداد دراسة عف الحكار في قصة مكسى.

كاإلعبلـ ،كمية التربية ،جامعة الفاتح.

أ .المراجع العربية

] [15الماكردم( ،د .ت) ،أدب الدنيا كالديف ،حققو; مصطفى

المراجع

السقا ،دار الفكر ،بيركت.

] [16الترتكرم ،محمد كآخركف (2537ق) ،المعمـ الجديد ،دليؿ

] [1القرآف الكريـ

] [2خمؼ ،محمد أحمد (2:62ـ) ،الفف القصصي في القرآف

عماف.
المعمـ في اإلدارة الصفية الفعالة ،دار الحامدٌ ،

] [3أحمد ،بركات لطفي (2514ق) ،القيـ كالتربية ،الرياض،

الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،ج.4

] [17الشككاني ،محمد بف عمي (د .ت) ،فتح القدير بيف فني

الكريـ ،ط ،2مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.

] [18الرازم ،محمد بف عمر (د .ت) ،التفسير الكبير ،ج.35

دار المريخ.

] [19السعدم ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل (د .ت)،

] [4جابر ،جابر عبد؛ كاظـ ،أحمد خيرم (3113ـ) ،مناىج

مفسر.

البحث في التربية كعمـ النفس ،دار النيضة العربية،

] [20القرطبي ،محمد بف أحمد (د .ت) ،الجامع ألحكاـ القرآف.

القاىرة.

] [21الغامدم ،عبد اهلل بف أحمد (253:ق) ،أدب األنبياء

] [5ابف منظكر ،محمد بف مكرـ (2534ق) ،لساف العرب،

عمييـ الصبلة كالسبلـ مع الخمؽ في القرآف الكريـ ،رسالة

ط ،6دار الفكر ،بيركت.

ماجستير ،جامعة أـ القرل ،كمية الدعكة كأصكؿ الديف،

] [6محمد ،أحمد عمي الحاج (2534ق) ،أصكؿ التربية ،ط،3

قسـ الكتاب كالسنة ،مكة المكرمة.

عماف.
دار المناىجٌ ،

] [22الكفكم ،أبك الفداء (2::4ـ) ،الكميات معجـ المصطمحات

] [7الحازمي ،سميماف بف طمؽ (251:ق) ،الدعكة كالعقيدة في

كالفركؽ الفردية ،تحقيؽ; عدناف دركيش ،مؤسسة الرسالة،

قصة مكسى  ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،كمية

بيركت.

الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،قسـ الشريعة ،مكة المكرمة.

] [23البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (د .ت) ،كتاب; األنبياء،

] [8القرعاف ،سممى بنت محمد (2533ق) ،منيج سيدنا مكسى

باب; حديث مسكل مع الخضر عمييما السبلـ ،حديث رقـ

 في الدعكة إلى اهلل ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ،

(.)4334

كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،قسـ أصكؿ الديف،

] [24البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (د .ت) ،كتاب; الطب،

األردف.

باب; ال عدكل ،حديث رقـ (.)6551

] [9دكيكات ،نضاؿ عباس (3117ـ) ،قصة مكسى  مع

] [25مسمـ ،أبك الحسيف النيسابكرم (2441ق) ،صحيح مسمـ،

فرعكف بيف القرآف كالتكراة "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير،

تركيا.

جامعة النجاح الكطنية ،كمية الدراسات العميا ،قسـ أصكؿ

] [26الزمخشرم ،محمكد بف عمر (د .ت) ،الكشاؼ عف حقائؽ

الديف ،نابمس; فمسطيف.

التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ.

] [11عبد الحميد ،جابر ،كالشيخ ،سميماف الخضرم ()2:99

] [27ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (د .ت) ،تفسير القرآف

مشكبلت المربيف المبتدئيف كعبلقتيا باتجاىاتيـ التربكية،

العظيـ.

دراسات في عمـ النفس ،الدكحة ،جامعة قطر ،مركز

] [28عبده ،محمد (2:11ـ) ،أخبلؽ الكبار.

البحكث التربكية.

] [29الدكيش ،محمد عبد اهلل (2::8ـ) ،التربية الجادة ضركرة،

] [12البكارم ،عبد السبلـ (2532ق) ،أساليب التككيف الخاصة

مدار الكطف ،السعكدية.

في كحدة التربية اإلسبلمية ،مجمة اإلحياء ،العدد (،)27

] [30العيداف ،عبد اهلل عبد العزيز (2534ق) ،التربية الذاتية

رابطة عمماء المغرب ،الرباط.

معالـ كتكجييات ،مطابع الحميضي ،السعكدية.

] [13األجرم ،أبك بكر الحسيف بف عبد اهلل (245:ق) أخبلؽ
العمماء ،الطبعة األميرية باألزىر ،القاىرة; مصر.
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ABSTRACT_ This study aims to; help educators to identify the characteristics they have to get,
identify the characteristics of educations in stories, and raise the level of educational process by
caring of educators. Results show: Importance of referencing for Holly Quran and benefit from its
stories, It is necessary to benefit from educator's characters determined in the Holly Quran,
Educational applications may be deducted from the story of Musa – peace be upon him – that
would benefit in preparing teacher, and Focusing on educators preparation in educationally.
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