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التعمم  - -ووحي السماء

د .شاكر عبد مرزوك
كمية التربية لمبنات – جامعة بغداد

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف  ،والصالة والسالـ عمى الصادؽ االميف .
اما بعد :
فاف االسالـ يحض عمى طمب العمـ والتعمـ  ،انطالقا مف معرفة الحقيقة
االزلية التي ينبغي لكؿ عاقؿ اف يعرفيا قبؿ اف يعرؼ حقائؽ الكوف  ،وسائر
الموجودات  ،اال وىي االيماف بوحدانية اهلل سبحانو وتعالى ؟  .قاؿ تعالى (
أ َّنَن ُو َ إِلَ َو إَِّن المَّن ُو )

اعمَ ْم
فَ ْ

(محمد  ، )19 :وقاؿ عميو افضؿ الصالة والسالـ  :انما

بعثت معمما  ،انما بعثت التمـ مكارـ االخالؽ ) (رواه ابف ماجة) .
واالنساف بفطرتو قادر عمى اكتساب العمـ والمعرفة والتدريب عمى الميارات
والصناعات المختمفة  ،مما يؤىمو الف يحمؿ االمانة  ،ويبمغ الرسالة  ،وذلؾ المتالكو
نعمة االدراؾ الحسي  ،والتفكير المنطقي .

392

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

وترجع قابمية التعمـ لدى االنساف الى بدء خمقو  ،اذ خمقو اهلل سبحانو وتعالى
وعممو ما لـ يكف احد يعممو سواه  .قاؿ تعالى :

َس َماء ُكمَّن َيا ثَُّنم
(و َعمَّن َم َ
آد َم األ ْ

ِ ِ
ين{
َس َماء َى ُؤ ء إِن ُكنتُ ْم َ ِاد ِ َ
َع َر َ ُي ْم َعمَ ا ْل َم َ َكة فَقَا َل أَن ِب ُوِني ِب ْ
ِ
س ْبحا َن َك َ ِع ْمم لَ َنا إِ َّن ما عمَّنمتََنا إِ َّنن َك أ َ ِ
يم{
ُ َ
َ َ ْ
يم ا ْل َحك ُ
َنت ا ْل َعم ُ
َ

َ }31الُواْ

آد ُم أَن ِب ْ ُيم
َ }32ا َل َيا َ

السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
َنب ُ
َس َمآ ِ ِي ْم َا َل أَلَ ْم أَ ُل لَّن ُك ْم إِِّني أ ْ
َس َمآ ِي ْم َفمَ َّنما أ َ
َى ْم ِب ْ
ِب ْ
َعمَ ُم َغ ْي َب َّن َ َ
ون{( )}33البقرة. )33 -31 :
ون َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُم َ
َعمَ ُم َما تُْب ُد َ
َوأ ْ
لقد كاف مصدر العمـ االساس في ظاىرة التعمـ االولى رب العزة تبارؾ وتعالى
بوساطة وحي السماء  .ولف يقؼ ىذا المصدر عند تعميـ االنساف وحثو عمى كسب
العمـ  ،لذلؾ توالت النبوءات  ،وتتابعت الرسؿ وكاف الوحي الوسيمة التي يتـ عف
طريقيا نقؿ الرساالت الى بني البشر  ،يبصرىـ اهلل فيما ينبغي اف يبصروا بو ،
ويذكرىـ بما نسوه  ،ويدفعيـ الى ما فيو خيرىـ في الحياة  ،وبعد الممات والىمية
التعمـ عالقتو مع وحي السماء مف حيث النشأة البشرية كاف ىذا البحث الذي حمؿ
عنواف (التعمـ -ووحي السماء) وقد قسمتو عمى مقدمة ومبحثيف
المبحث ا ول تحديد مفيوـ التعمـ .
المبحث الثاني التعمـ وظاىرة الوحي
وختمت بخاتمة بينت فييا اىـ النتائج والتوصيات

و م اهلل عم سيدنا محمد والو و حبو وسمم
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المبحث ا ول
او  :تحديد مفيوم التعمم

مف المسمـ بو اف التفاعؿ بيف التعمـ والتعميـ في اوضاع تعميمية مدروسة ال
تحكمو عالقات عشوائية  ،او غير منتظمة  ،اذ ال بد مف خضوع ىذا النوع مف
التفاعؿ الى مجموعة اجراءات مضبوطة  ،يستطيع المعمـ مف خالليا استثمار
مفاىيـ التعمـ ومبادئو ونظرياتو عمى نحو منيجي ؛ بحيث يتمكف مف تخطيط
نشاطاتو التعميمية في مناخ صفي مالئـ  ،يكفؿ تعميما فعاال  ،ينعكس في اداء او
تحصيؿ مرغوب فيو ( .فرحاف  ،واخروف . )91: 1994 :
ميزه اهلل سبحانو وتعالى بو مف عقؿ
ويعد االنساف ارقى المخموقات عامة لما ّ
وارادة ،وحرية اختيار ،وقدرات غير محدودة عمى التعمـ،والفيـ،واالستيعاب
واالنتاج،والعمؿ،والبناء  ،واذا كانت لدى باقي المخموقات قدرات خاصة عمى التعمـ
والمحاكاة فانيا تكوف قدرات محدودة لمغاية .
واف قدرة االنساف عمى التعمـ تعد مف الخصائص الميمة التي تميزه عف غيره مف
الموجودات االخرى حيث اف ىذه الخصائص تجعمو ذا فائده كبيرة لمفرد والمجتمع .
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وتعرؼ الدكتورة "رمزية الغريب " التعمـ بشيء مف التفصيؿ فتقوؿ ( :اف التعمـ
ظاىرة نفسية او سموكية تتمثؿ في تغيير الكائف لسموكو كاالستجابة لمنبيات معينة
داخمية او خارجية او لكمييما معا ) (الغريب )109: 1978:
والتعمـ ظاىرة انسانية ترتبط بكؿ مراحؿ النمو االنساني  ،اذ لـ تكف قاصرة في
مرحمة مف المراحؿ  .واف فيـ ىذه الظاىرة تيـ االخصائي السيكولوجي وعمماء نفس
التعمـ والمعمـ ومف يخططوف لمواقؼ التعمـ  ،فعمماء نفس التعمـ يحددوف الطرائؽ
التي يتعمـ بيا االفراد ويفسروف طرائؽ تطور الفكرة في اذىانيـ  ،والتربوي المعمـ
معني بتقديـ الوجبة التعميمية المناسبة حتى تطابؽ اسموب تعمـ المتعمـ  ،فالمعمـ
الخبير ىو المعمـ الذي تصبح لديو القدرة عمى تقديـ اي معمومة بطرائؽ متعددة ،لكي
تناسب معظـ الطمبة في الصؼ الدراسي  ،وقد فرض ذلؾ االفتراض اف مف حؽ اي
متعمـ اف يجد ما يناسبو في اي خبرة تقدـ في الصؼ واف ىذا االمر فرض عمى
المعمـ المؤىؿ ( .قطامي)1 : 2005:
ويعرؼ جيموفورد ) )GUILFORDالتعمـ بانو "التغيير في سموؾ الفرد الناتج
عف استثارة ،وطبيعة االسثارة تمتد مف مثيرات فيزيائية بسيطة تستدعي نوعا مف
االستجابات الى مواقؼ اخرى غاية في التعقيد  .فتعرض الفرد لتيار اليواء البارد
يجعمو يتحرؾ الغالؽ النافذة التي يأتي منيا ىذا التيار  ،فينا تعرض الفرد لمثير
معيف فتغير سموكو نتيجة تعرضو ليذا المثير  .اما عندما يريد الفرد المتعمـ قيادة
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السيارة فيذا الموقؼ يتضمف عددا مف المثيرات المتشاركة التي تستدعي نوعا جديدا
مف السموؾ ،ال يظير دفعة واحدة ،وانما يمر بمراحؿ مختمفة يتحسف في اثنائيا حتى
يصؿ الى شكمو النيائي في نياية عممية التعمـ  .ومف االمثمة عمى التعمـ شخص
ذاىب الى عممو وفي طريقو المعتادة فوجئ بحادث  ،فغير طريقو الى اخر فالحادث
ىنا يمثؿ المثير  ،وتغيير االتجاه ىو استجابو  ،فيذا الشخص قد تعمـ انو عند
حدوث حادث في الطريؽ عميو اف ال ينتظر؟ .بؿ عميو اف يجد طريقا اخر (مرعي
والحيمة )22 : 2005،

ثانيا :انواع التعمم
ترتبط انواع التعمـ باالىداؼ التي يراد تحقيقيا لدى االفراد  ،ولما كاف لمتعمـ صمة
وثيقة في التنمية الثقافية لدى الفرد فانو يمكننا اف نصنؼ انواع التعمـ مف حيث
اليدؼ الى االتي  (:السمالوطي )140، 1980 :
 - 1تعمـ معرفي  :ويرمي الى اكساب الطمبة مجموعة مف المعمومات كأف
يعرؼ ايف ولد الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو وسمـ)  .او ما ىي شروط
صمح الحديبية ؟.
 - 2تعمـ لفظي  :ويرمي الى اكساب الطمبة الميارات المفظية  ،كأف يتعمـ
نطؽ حروؼ المغة العربية .

396

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

 - 3تعمـ حركي  :ويرمي الى اكساب الطمبة مجموعة مف الميارات الحركية
المعينة مثؿ كيفية اتقاف حركات الصالة او قيادة السيارة . ....
 - 4تعمـ اجتماعي  :ويرمي الى اكساب الطمبة مجموعة مف الميارات
االجتماعية عند تعامميـ فيما بينيـ او مع االخريف كاالمانة واالخالؽ.
 - 5تعمـ عقمي :ويرمي الى اكساب الطمبة انماط وعمميات عقمية مثؿ كيفية
التفكير المنطقي السميـ .
 - 6تعمـ وجداني :ويرمي الى اكساب الطمبة العادات واالتجاىات والقيـ
والعواطؼ  ،وكيفية ضبط النفس عند الغضب .
والصحاب االختصاص وعمماء النفس نظريات متباينة في التعمـ تختمؼ
باختالؼ مدارسيـ ومذاىبيـ الفكرية تبعا الى معتقداتيـ وافكارىـ وحياتيـ العممية

ثالثا :ادوات التعمم ووسا ِ
مو:
- 1العقؿ
ميز اهلل سبحانو وتعالى االنساف عف غيره مف المخموقات بنعمة العقؿ الذي يدرؾ
ّ
االشياء بو ،ويفكر  ،ويحمؿ ،ويستنبط مف خاللو كما يقرر  ،ويختار عف طريقو
مما يجعؿ منو مخموقا قاد ار عمى التعمـ ،والفيـ ،واالستيعاب ،والتفكير،
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واالستنتاج  ،والقياس  ،وربط االسباب بالمسببات  ،والتخيؿ  ،واالبداع  ،كؿ ذلؾ
ليحقؽ االىداؼ التي وجد مف اجميا عمى ىذه االرض .
ولقد وجينا سبحانو وتعالى الى استعماؿ ىذه النعمة استعماال منطقيا سميما يقوـ
عمى اساس راشد لتكوف نتائج التعمـ سميمة  .فحثنا عمى التفكر في خمؽ
اهلل،واياتو والتأمؿ في كونو  ،وممكوتو  ،واخذ الدروس  ،والعبر مف سننو لذلؾ
ون المّ َو ِ َياماً
ين َي ْذ ُك ُر َ
اثنى عمى الذيف يذكرونو  ،ويتفكروف في خمقو فقاؿ (الَّن ِذ َ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ون ِفي َخ ْم ِ
ض َرَّنب َنا َما َخمَ ْق َت َىذا
َو ُ ُعوداً َو َعمَ َ ُج ُنوِب ِي ْم َوَيتَفَ َّنك ُر َ
ق َّن َ َ
ِ
ِ
اب َّن
الن ِ
ار ) (الػ عمراف  )191 ،كما ذـ اهلل تعالى الذيف ال
س ْب َحا َن َك فَق َنا َع َذ َ
َباا ً ُ
يستعمموف ىذه الموىبة استعماال سميما فجعميـ مثؿ البيائـ التي ترعى ،وال تفكر
ون
َّنو ِّ
فقاؿ (إِ َّنن َ
اب ِع َ
ين َ َي ْع ِقمُ َ
ند المّ ِو ال ُّص ُّصم ا ْل ُب ْك ُم الَّن ِذ َ
ش َّنر الد َ

) (االنفاؿ )22 :

فاالنساف العاقؿ ىو الذي يقدر ،ويحسف التصرؼ ،ويستقرئ الحوادث استقراءاً ًً
سميماً ،ويوجو تفكيره الى االيماف بحقائؽ الموجودات بعيدا عف مياوي الزيغ
والضالؿ ليصؿ الى الحقيقة المطمقة فيؤمف بوجود اهلل وقدرتو وعظمتو  ،واف مف
ابرز قدرات العقؿ البشري قدرتو عمى النمو المعرفي مما يجعؿ االنساف في تقدـ
فكري مضطرد يساعده عمى تنمية الخبرات وادراؾ حقائؽ االشياء ادراكا سميما
واعيا .
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- 2الحواس

انعـ اهلل تعالى عمى االنساف بخمس حواس :السمع ،والبصر ،والممس ،والذوؽ والشـ
 ،لتسيـ في تزويد االنساف بالمعارؼ المختمفة التي ال يتـ تعمميا اال عف طريقيا ،
فالسمع يعرؼ االنساف االصوات التي حولو فيميز بينيا ويشعره بوجوده ووجود
االخريف  ،والبصر يعرؼ االنساف بما يراه ويجعمو قاد ار عمى تمييز االشياء واختيار
االفضؿ منيا ومالحظة حركات الناس وما يبدو مف عواطفيـ وانفعاالتيـ  ،وعف
طريؽ الممس يتحسس االشياء ويعرؼ نوعيا واشكاليا وقواميا  ،كما يعرفو الذوؽ
عمى انواع االطعمة المختمفة ويجعمو قاد ار عمى التمييز بينيا مف حيث النكية،
والطعـ، ،والجودة ،والرداءة  ،وبالشـ يدرؾ االنساف الغازات ويعرفو عمى جيدىا
وفاسدىا  .وال تتـ ىذه المعرفة لالشياء اال لمف يممؾ الحواس السميمة  .وتعد الحواس
ىنا ادوات مرتبطة بالعقؿ البشري ارتباطا وثيقا،وىو الذي يسيـ في ادراكنا لالشياء .
ولقد ربط سبحانو وتعالى بيف ىذه الحواس ومدركات االنساف قاؿ تعالى:

( َوالمّ ُو

َخ َر َج ُكم ِّمن ُباُ ِ
ش ْي اً َو َج َع َل لَ ُك ُم ا ْل َّن
ون أ َّن
أْ
س ْم َع َواأل َْب َ َار َواألَ ْف ِ َدةَ
ون َ
ُم َي ِات ُك ْم َ تَ ْعمَ ُم َ
ون) (النحؿ)78،
لَ َعمَّن ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
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- 3الخبر
وينقسـ عمى قسميف :
اوال :الخبر االنساني.
ثانيا :الخبر الرباني (الوحي)

او  :الخبر ا نساني
ويتـ عف طريؽ معرفتنا مما نتعمـ  ،ومنو ما يفيد العمـ اليقيني (وىو المسمؾ الذي
يعتمد عمى شيادة المخبريف الصادقيف الذيف يستحيؿ اتفاقيـ عمى الكذب او يعتمد
عمى شيادة نبي مف االنبياء المؤيديف مف عند اهلل تعالى بالمعجزات الباىرة)(الميداني
 . )297 : 1984:ومثالو كذلؾ ما رواه الصحابة رضي اهلل عنيـ عف رسوؿ اهلل
(صمى اهلل عميو وسمـ)  ،وكذلؾ ما رواه االنبياء والمرسموف عف اهلل عز وجؿ .
 ومنو االخبار المتواتره التي تصؿ الينا دوف اف نراىا مثؿ وجود حيوانات معينة فيبالد بعيدة او حدوث حوادث  ،وبراكيف ......الخ.
ومف االخبار االنسانية ما يكوف كذبا كذلؾ .

ثانيا :الخبر الرباني (الوحي)
400
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يسيـ الوحي في تعممنا لمحقائؽ التي ال يمكف معرفتيا عف طريؽ الحواس
او العقؿ  ،مثؿ التشريعات الربانية  ،واالوامراالليية ،وسائر احكاـ الحالؿ والحراـ،
ولقد اشار اهلل سبحانو وتعالى الى اىمية الوحي في التعمـ فقاؿ

َ ( :و َك َذلِ َك أ َْو َح ْي َنا

ِ
اب َوَ ِْ
ان َولَ ِكن َج َع ْم َناهُ نُو ارً َّنن ْي ِدي
إِلَ ْي َك ُروحاً ِّم ْن أ َْم ِرَنا َما ُك َ
يم ُ
نت تَ ْد ِري َما ا ْلكتَ ُ
اْل َ
شاء ِم ْن ِع َب ِاد َنا َ ِإوِا َّنن َك لَتَ ْي ِدي إِلَ
ِب ِو َم ْن َّنن َ

ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم) ( الشورى )52 :
َراا ُّصم ْ

كما بيف لنا القراف الكريـ قدـ التعمـ عف طريؽ الوحي فقاؿ مخاطبا لنبيو (صمى اهلل
عميو وسمـ)  ( :ولَقَ ْد أ ِ
ا َّنن َع َممُ َك
ش َرْك َت لَ َي ْح َب َ
ين ِم ْن َ ْبمِ َك لَ ِ ْن أَ ْ
ُوح َي إِلَ ْي َك َ ِإوِالَ الَّن ِذ َ
َ
ولَتَ ُكوَن َّنن ِم َن ا ْل َخ ِ
ين ) (الزمر  )65 :وعف طريؽ الوحي عرفنا حقيقة الوجود،
اس ِر َ
َ
وحقيقة الخالؽ ،وطبيعة االنساف ،وطريقة خمقو  ،كما عرفنا حقيقة الوجود االنساني
واليدؼ منو .
وعف طريؽ الوحي كذلؾ تعممنا كيؼ نعبد اهلل ونتقرب اليو  ،وتعممنا الحالؿ
والحراـ وموازيف الحؽ وسوء مسالؾ الضالؿ  ،وعرفنا اخبار االمـ الماضية وقصص
النبييف  ،ومصير المؤمنيف  ،ومصائر الكافريف وسائر مظاىر الكوف  ،فضال عف
امور كثيرة تتصؿ بالحياة الدنيوية واالخروية ما كنا نعمميا مف قبؿ .
ومف الوحي ايضا ما ال يرتقي الى درجة اليقيف التاـ اال بشروط كأف يكوف
لنبي او غيره مثؿ :االلياـ  ،والرؤى الصادقة
وااللياـ ىو كؿ ما يمقيو اهلل في روع العبد المؤمف فيفعمو ومثالو :

401

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

ما عمـ بو اهلل سبحانو وتعالى نبيو داوود (عميو السالـ) صناعة الدروع قاؿتعالى ( :وعممناه

نع ًة لبوس لكم لتح نكم من ب سكم فيل انتم شاكرون )

(

االنبياء )80 :
-وكذلؾ تعميـ يوسؼ (عميو السالـ) تأويؿ االحاديث قاؿ تعالى :

( َو َك َذلِ َك َم َّنك ِّنا

ِ
يل األ ِ ِ
ِ
ِ
ف ِفي األ َْر ِ
ب َعمَ أ َْم ِرِه َولَ ِك َّنن أَ ْكثََر
وس َ
َحاديث َوالمّ ُو َغال ٌ
ض َولِ ُن َعمِّ َم ُو من تَ ِْو ِ َ
ل ُي ُ
َّن
الن ِ
ون) (يوسؼ )21:
اس َ َي ْعمَ ُم َ
ومنو ايضا تفييـ سميماف (عميو السالـ) الحكـ في الغنـ الذي رعت في ارض رجؿاخر  ،وكاف داوود (عميو السالـ) قد حكـ لصاحب االرض برقاب الغنـ فاليـ اهلل
سبحانو وتعالى سميماف الحكـ لصاحب االرض باالنتفاع بدر الغنـ وصوفيا ونسميا
الى اف يعود الحرث كما كاف فيردىا الى صاحبيا االوؿ قاؿ تعالى :

( وداوود

وسميمان اذ يحكمان في الحرف اذ تفشت فيو غنم القوم وكنا لحكميم شاىدين
ففيمناىا سميمان وك اتينا حكما وعمما)(االنعاـ )80 -78 :
الرؤى الصادقة وىي ما يراه العبد الصالح في منامو فيتحقؽ  ،ويخص بيا سبحانووتعالى بعض عباده او قسـ مف عباده المؤمنيف  ،عف عباد بف الصامت رضي اهلل
عنو قاؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)  ( :رؤيا المؤمف جزء مف
مف النبوة رواه مسمـ )
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يو يا أ ِ
ِ
ت
وس ُ
َبت إِِّني َأر َْي ُ
ف ِألَِب َ
رؤيا يوسؼ (عميو السالـ) قاؿ تعالى ( :إِ ْذ َا َل ُي ُِ
ش َر َك ْو َكباً َو َّن
ين) (يوسؼ)4:
َح َد َع َ
سا ِج ِد َ
أَ
س َوا ْلقَ َم َر َأر َْيتُ ُي ْم لي َ
الش ْم َ
 رؤيا الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) في العاـ الذي سار فيو الى الحديبية انودخؿ مكو وطاؼ بالبيت العتيؽ  .قاؿ تعالى :

الر ْؤَيا
سولَ ُو ُّص
(لَقَ ْد َ َد َ
ق المَّن ُو َر ُ

شاء المَّن ُو ِ
ق لَتَ ْد ُخمُ َّنن ا ْلم ْ ِ
ِبا ْل َح ِّ
ين َ
ام إِن َ
وس ُك ْم َو ُمقَ ِّ ِر َ
ين ُم َحمِّ ِق َ
آم ِن َ
ين ُر ُؤ َ
َ
سج َد ا ْل َح َر َ
ون فَ َعمِ َم َما لَ ْم تَ ْعمَ ُموا فَ َج َع َل ِمن ُد ِ
ون َذلِ َك فَتْحاً َ ِريبا ) (الفتح :
تَ َخافُ َ

)27

ومنيا ما حدث مع عبد اهلل بف زيد بف عبد ربو في رؤيا االذاف وكانت رؤيا حؽفقد اخرج االماـ احمد في مسنده عف عبد اهلل بف زيد بف عبد ربو  :لما امر رسوؿ
اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) بالناقوس ليضرب بو لمناس في الجمع لمصالة طاؼ
بي وانا نائـ رجؿ يحمؿ ناقوسا في يده.
فقمت لو  :يا عبد اهلل اتبيع الناقوس ؟
قاؿ  :ما تصنع بو ؟
فقمت  :ندعو بو الى الصالة .
قاؿ  :افال ادلؾ عمى ما ىو خير مف ذلؾ ؟
فقمت لو  :بال .
قاؿ  :تقوؿ  :اهلل اكبر اربع مرات  ....الى اف قاؿ فمما اصبحت اتيت رسوؿ اهلل
(صمى اهلل عميو وسمـ) فاخبرتو بما رأيت.
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فقاؿ  :انيا لرؤيا حؽ اف شاء اهلل  ،فقـ مع بالؿ فالؽ عميو ما رأيت فيؤذف بو
قاؿ :نسمع بذلؾ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو وىو في بيتو ،فخرج يجر رداءه
ويقوؿ  :والذي بعثؾ بالحؽ لقد رأيت مثؿ الذي راه.
فقاؿ :رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) فممو الحمد .
ميز القراف الكريـ والسنة النبوية المطيرة بيف الرؤى واالحالـ  ،فكانت
ولقد ّ
الرؤى كما عرفناىا سابقا  ،اما االحالـ فيي  :كؿ ما يراه االنساف في منامو ويبعد
عف الحقيقة والصدؽ  ،لذلؾ فقد اضافيا اهلل سبحانو وتعالى الى الغموض
واالضطراب فقاؿ ( :اضغاث احالـ ) (يوسؼ. )44:
بينما استعمؿ لفظ الرؤيا في المواقؼ الصادقة فقاؿ عمى لساف الممؾ في
ِ
اي إِن ُكنتُ ْم لِ ُّصمر ْؤَيا
قصة يوسؼ (عميو السالـ) َ ( :يا أَي َ
ُّصيا ا ْل َمألُ أَفْتُوِني في ُر ْؤَي َ
ون ) (يوسؼ  )43 :وقاؿ عمى لساف يوسؼ (عميو السالـ) بعد اف تحققت
تَ ْع ُب ُر َ
رؤياه  ( :وقاؿ يا ابت ىذا تأويؿ رؤياي مف قبؿ قد جعميا ربي حقا ) (يوسؼ )100 :

المبحث الثاني
التعمم وظاىرة الوحي
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تمثؿ لنا ظاىره الوحي انموذجا مثاليا لمتعمـ ،اذ تبيف ما ينبغي توافره في عمميو
التعميـ ليكوف التعمـ مثمرا ،اتيا اكمو طيبا ،مؤث ار في السموؾ  ،لذا كاف ال بد لنا مف
نظرة تحميمية دقيقة الى ىذه الظاىرة الحقيقية الميمة التي كانت بتوجيو مف اهلل
سبحانو وتعالى .
واننا لندرؾ تماما اىمية ىذا الموضوع  ،وشدة حساسيتو ،وضرورة الحرص عميو،و
االنتباه في اختيار المواقؼ واالستفادة منيا ،واستعماؿ االلفاظ ،واالصطالحات
المحددة والمناسبة  ،وترؾ كؿ ما يتعارض معيا  ،الف ظاىرة الوحي ظاىرة فريدة
مف نوعيا،ولف تتكرر في الوجود اذ ال نبي مف بعده (صمى اهلل عميو وسمـ) ولكف
يمكننا اف نستفيد مف بعض جوانبيا التي تعد منارات ىدى لممسمميف السائريف عمى
طريؽ الحؽ  ،والتي ال تتعارض مع خصائص الوحي وخصائص النبوة .
وقصة الوحي نروييا كما روى الشيخاف وغيرىما عف عائشة (رضي اهلل عنيا) قالت
 :اوؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) مف الوحي الرؤيا الصادقة في
النوـ فكاف ال يرى رؤيا اال جاءت مثؿ فمؽ الصبح ثـ حبب اليو الخالء فكاف يأتي
حراء فيتحنث فيو الميالي ذوات العدد ويتزود لذلؾ ثـ يرجع الى خديجة (رضي اهلل
عنيا) فتزوده لمثميا حتى جاءه الحؽ وىو في غار حراء  ،فجاءه الممؾ فقاؿ  :اق ار .
قاؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) :
فقمت  :ما انا بقارئ فاخذني فغطني حتى بمغ مني الجيد ثـ ارسمني
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فقاؿ  :اق ار فقمت ما انا بقارئ فغطني الثانية حتى بمغ مني الجيد ثـ ارسمني .
فقاؿ :اق ار فقمت  :ما انا بقارئ فغطني الثالثة حتى بمغ منى الجيد ثـ ارسمني  ،فقاؿ
ق ِْ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ق{  }2ا ْ َأرْ َوَرُّصب َك ْاألَ ْك َرُم{ }3
ق{ َ }1خمَ َ
اسِم َرِّب َك الَّن ِذي َخمَ َ
نس َ
( :ا ْ َأرْ ِب ْ
اْل َ
الَّن ِذي َعمَّن َم ِبا ْل َقمَِم{ َ }4عمَّن َم ِْ
ان َما لَ ْم َي ْعمَ ْم{ ()}5العمؽ  )5-1 :فرجع بيا رسوؿ
نس َ
اْل َ
اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) (بوادره) * (رواه البخاري)
1

شروا التعمم في التربية ا س مية

تيي ة المتعمم  ،وتكوين ما يسم بالدافع :
أ -

* البوادر ما بيه المىكب والعىق في جسم االوسان
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اف مف ابرز شروط التعمـ اف يكوف المتعمـ مستعدا لما يمقى عميو حتى
يكوف تعممو جيدا  ،ويحدث ىذا االستعداد بوسائؿ عدة اىميا تكويف الدافع لديو اذ
يرغبو في التمقي ويحببو اليو .
ويبدو لنا ىذا واضحا في ظاىرة الوحي اذ ىيأ اهلل سبحانو وتعالى رسولو (صمى
اهلل عميو وسمـ) الستقباؿ الوحي بالرؤيا الصادقة في النوـ  ،فكاف ال يرى رؤيا اال
جاءت مثؿ فمؽ الصبح اي واضحة جمية ( ،كما اشار الى ىذا الحديث )  ،ومف ثـ
يراىا في الواقع فتنطبؽ الرؤيا عمى الحقيقة  ،مما يكسب الفرد ثقة بما يرى ودافعا
قويا لمعرفة ما يراه  ،ولقد كاف في ىذا تييئة لو (صمى اهلل عميو وسمـ) لرؤية جبريؿ
(عميو السالـ) وتمقي القراف الكريـ وفي رواية عف االماـ احمد  :اف اهلل سبحانو
وتعالى انزؿ عمى النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) وىو ابف اربعيف سنة فقرف بنبوتو
اسرافيؿ (عميو السالـ) ثالث سنيف فكاف يعممو الكممة والشيء ولـ ينزؿ عميو
القرآف عمى لسانو فمما مضت ثالث سنيف قرف بنبوتو جبريؿ (عميو السالـ) فنزؿ
عميو القراف عمى لسانو عشريف سنة وفي ىذا تييئة لو (صمى اهلل عميو وسمـ) .
اما الدافع فقد تكوف لديو (صمى اهلل عميو وسمـ) حينما انقطع عنو الوحي مدة
مف الزمف بعد اف رآه لممرة االولى مما جعؿ لديو دافعا قويا واىتماما شديدا وتطمعا
حقيقيا الى رؤية الوحي ثانية ومعرفة خبر السماء  ،واف ىذا االنقطاع كاف يورثو
حزنا شديدا  ،ويبيف لنا ذلؾ االماـ البخاري في صحيحو حيث يقوؿ السيوطي (وفتر
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الوحي فترة حتى حزف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) فيما بمغنا حزنا عدا منو م ار اًر
كي يتردى مف رؤوس شواىؽ الجباؿ فكمما أوفى بذروة جبؿ لكي يمقي نفسو منو
تبدى لو جبريؿ فقاؿ  :يا محمد انت رسوؿ اهلل حقا  ،فيسكف لذلؾ جأشو وتقر نفسو
 ،فيرجع فاذا طالت عميو فترة الوحي غدا لمثؿ ذلؾ  ،فاذا اوفى بذروة الجبؿ تبدى لو
جبريؿ فقاؿ لو مثؿ ذلؾ )(.السيوطي :د.ت)46 :
ولقد عمؿ االماـ ابف حجر سبب ذلؾ فقاؿ ((وكاف ذلؾ اي انقطاع الوحي ))
ليذىب ما اف (صمى اهلل عميو وسمـ) وجده مف الروع  ،وليحصؿ لو التشوؽ
الى العودة ( .المباركفوري )78 :1980:

ب  -اثارة ا نتباه
تتـ اثارة انتباه المتعمـ عف طريؽ دفعو الى حب االستطالع والدىشة فيتوجو الشعور
توجيا كامال الى اداراؾ ما كاف مجيوال او مختفيا  ،ويعد ىذا ام ار ميما لنجاح
التعميـ .
ولقد فجأ الحؽ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وىو يتعبد في غار حراء
(المباركفوري  )79 :1980 :مما جعمو يتوجو اليو توجيا كامال ليعرؼ مف الذي
يخاطبو وبماذا .
كما كاف الوحي (عميو السالـ) يأتيو في مثؿ صمصمة الجرس كما في
الصحيح ومسند احمد عف عبد اهلل بف عمر سألت النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) :
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ىؿ تحس بالوحي ؟ فقاؿ  :اسمع صالصؿ ثـ اسكت عف ذلؾ  .قاؿ الخطابي
والمراد اف صوتا متداركاَ يسمعو وال يثبتو اوؿ ما يسمعو حتى يفيمو بعد .
وقيؿ ( :ىو صوت خفؽ اجنحة الممؾ  ،والحكمة في تقدمو اف يفرغ سمعو لموحي
فال يبقى فيو مكانا لغيره) (السيوطي :د.ت  ، )46 ،اي اف يثير انتباىو ليعي كؿ ما
يقوؿ كما اف ىذه االثارة حاصمة بما ينزؿ بو الوحي مف جديد االيات والتشريعات
ليخبر بيا رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)

ج -الن ج :
يضع عمماء النفس بعض المعايير لمشخصية الناضجة وىي باختصار اف تممؾ
الشخصية ما يأتي (اي اي )226 :1982:
- 1االتساع الذاتي او الشموؿ  ،وىو عدـ حب الذات واالنانية .
- 2االحساس الذاتي  ،وىو القوة عمى رؤية النفس عمى حقيقتيا ومالحظة الضمير
والوجداف .
- 3الشعور الذاتي  ،وىو االحساس بالمكانة ومشاركة المجتمع وتحمؿ المسؤوليات
- 4الثبات الذاتي (او التكييؼ الذاتي)  ،وىو قدرة االنساف عمى التكييؼ مع طريقة
الحياة .
ونحف نرى اف الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) لـ يوح اليو اال بعد اف بمغ
سف االربعيف ((كما جاء في رواية االماـ احمد )) وكاف عميو الصالة والسالـ عمى
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قدر كبير مف النضج يؤىمو لتحمؿ المسؤولية وحب الناس لو لما يتمتع بو مف
صفات وما فطره اهلل عميو مف اخالؽ  ،مما يساعده عمى اداء الميمة المرسؿ بيا
وتحمؿ ما يمقي عميو مف اوامر  ،والثبات اماـ المعارضيف حتى يؤدي الرسالة ويبمغ
االمانة .
ولقد اشارت اـ المؤمنيف خديجة (رضي اهلل عنيا) الى نضجو (صمى اهلل
عميو وسمـ) بقوليا في حديث الوحي (رواه مسمـ) لما جاءىا (صمى اهلل عميو وسمـ)
وىو يرتجؼ يسأليا  :اي خديجة مالي ؟ واخبرىا الخبر  ،قاؿ  :لقد خشيت عمى
نفسي  .فقالت لو خديجة  /كال  :ابشر  .فو اهلل ال يخزيؾ اهلل ابداً  ،انؾ لتصؿ
الرحـ وتصدؽ الحديث  ،وتحمؿ الكؿ (اي الفقير واليتيـ ) وتكسب المعدوـ (اي
تعطيو الماؿ )  ،وتقري الضيؼ  ،وتعيف عمى نوائب الحؽ  ..الحديث .

د -المو ف الجديد :
يعد الموقؼ الجديد مف الشروط ميمة لحدوث التعمـ لما فيو مف جدة وغرابة
لدى المتعمميف تثير الجوانب شتى في نفس المتعمـ او المتمقي .
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والوحي لمرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) كاف شيئا جديدا لـ يره مف قبؿ مما
ممؾ عميو عقمو وقمبو وكيانو وجعمو يرتجؼ مف ىوؿ ما رأى حتى دخؿ عمى خديجة
فقاؿ زمموني  ،زمموني فزمموه حتى ذىب عنو الروع  ....الحديث (رواه مسمـ)
كما جاء في تتمة ىذا الحديث بعد اف اثنت خديجة (رضي اهلل عنيا
)عمى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)قاؿ ( :فانطمقت بو خديجة حتى اتت بو ورقة
بف نوفؿ بف اسد بف عبد العزى وىو ابف عـ خديجة اخي ابييا وكاف امرءاً تنصر
في الجاىمية وكاف يكتب الكتاب العربي ويكتب في االنجيؿ بالعربية ما شاء اهلل
تعالى اف يكتب وكاف شيخا كبي ار قد عمي فقالت لو خديجة اي عـ اسمع مف ابف
اخيؾ قاؿ ورقة  :يا ابف اخي ماذا ترى ؟ فاخبره رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)
خبر ما رأى  ،فقاؿ  :ىذا الناموس الذي انزؿ عمى موسى بف عمراف (صمى اهلل
عميو وسمـ) ،يا ليتني فييا جذعا (شابا قويا ) يا ليتني اكوف حيا حيف يخرجؾ قومؾ
 ،قاؿ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) او مخرجي ىـ ؟ قاؿ ورقة  :نعـ لما يأت
رجؿ قط بما جئت اال عودي واف يدركني يومؾ انصرؾ نص ار موز ار .

ى  -تغيير السموك :
إف مف ابرز حقائؽ التعمـ أف يتمكف االنساف مف القياـ بعمؿ لـ يكف يستطيع
القياـ بو مف قبؿ  ،اي يصبح لديو تغيير في السموؾ ،ويتأكد التعمـ اكثر مف خالؿ
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التغييرات الحاصمة في ىذا السموؾ ،ولئف كاف تغيير السموؾ مف اىـ اىداؼ التعمـ
اال اف التعمـ ال يعد تعمما اال اذا حقؽ ىذا اليدؼ ،لذا كاف تغيير السموؾ ىدفا
وشرطا .
ولقد نزؿ جبريؿ (عميو السالـ) عمى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)
لينقؿ اليو خبر السماء ويعممو تمقية  ،لذلؾ طمب منو اف يق أر ثالث مرات الى اف
استجاب ليذا االمر رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)

وبيف لو جبريؿ ماذا سيمقي

ق)(العمؽ )1 :ومف ثـ تحوؿ ىذا
اسِم َرِّب َك الَّن ِذي َخمَ َ
عميو وماذا سيتعممو بقولو ( :ا ْ َأْر ِب ْ
التمقي الى سموؾ حقيقي لدى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وكانت دعوة االسالـ
.

و -حسن ا ستماع :
يشكؿ السمع وسيمة ميمة اللتقاط المعارؼ السمعية مف االخريف  ،وعف
طريؽ السمع نكتسب معارؼ كثيرة ونتعمـ امو ار عديدة وخاصة في مؤسسات التعميـ
ومعاىده اذ ال تزاؿ الطريقة السمعية ىي الطريقة االكثر استعماال واىمية فييا  ،الف
السمع واحد مف اىـ المنافذ القوية لمعقؿ  ،ولما كاف كذلؾ كاف ال بد لمفرد مف
االنصات الجيد الى ما يمقى عميو او يود استماعو حتى يستوعب العقؿ الكالـ
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وتخزف الذاكرة المعمومات ولما كاف االنصات طريقا لمفيـ والتدبر والحفاظ
امرنا اهلل سبحانو وتعالى اف ننصت الى القراف اذا قرئ بقولو :

فقد

آن
( َ ِإوِا َذا ُ ِرئَ ا ْلقُ ْر ُ

ون ) (االعراؼ) 204:
استَ ِم ُعواْ لَ ُو َوأَن ِ تُواْ لَ َعمَّن ُك ْم تُْر َح ُم َ
فَ ْ
ولئف كاف اهلل سبحانو وتعالى قد تكفؿ بحفظ القراف اال انو دؿ نبيو الى
الطريؽ التعميمي السميـ ولقد بيف ىذا صاحب اضواء البياف فقاؿ (الشنقيطي :د.ت:
 )639في تفسير قولو تعالى (وال تعجؿ بالقراف مف قبؿ اف يقضي اليؾ وحيو ) وفيو
االيحاء الى حسف االستماع واالصغاء عند االيحاء بو كما في اداب االستماع
(فاستمعوا لو وانصتوا لعمكـ ترحموف ) .
كما اشار الى ذلؾ ابف عباس رضي اهلل عنو فقاؿ (ابف كثير1393:ىػ:ج 2
 : )495 :اف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ )كاف يعالج مف الوحي ّشدة فكاف مما
يحرؾ بو لسانو فانزؿ اهلل ىذه االية يعني انو (عميو السالـ) كاف اذا جاءه جبريؿ
بالوحي كمما قاؿ جبريؿ آية قاليا معو مف شدة حرصو عمى حفظ القراف فارشده اهلل
تعالى الى ما ىو االسيؿ واالخؼ في حقو لئال يشؽ عميو .
ونقؿ صاحب منتقى النقوؿ عف ابف كثير قولو (ليمود 1402 :ىػ )425 :كاف
عيو السالـ مف شدة حرصو عمى اخذه مف الممؾ ما يوحي اليو عف اهلل عز وجؿ
ليساوقو في التالوة فامره اهلل تعالى اف ينصت لذلؾ حتى يفرغ مف الوحي .
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ز -التعزيز والتدعيم :
اف كؿ عممية تعميمية ناجحة ال بد ليا مف تعزيز لممعمومات او تدعيـ
ليا لتثبت في اذىاف المتعمميف وعف طريؽ تعزيز االستجابات نعرؼ ىؿ استطعنا اف
نحقؽ االىداؼ المرجوة ونغير سموؾ المتعمميف اـ ال؟ .لذا كانت عممية التعزيز
الزمة حيث تساعد المتعمـ عمى استذكار المعمومات ومراجعتيا مما يثبتيا في ذاكرتو
 ،كما تساعدنا عمى كشؼ قدرات المتعمميف ومعرفة مدى تحقيؽ االىداؼ.
وفي ظاىرة الوحي نرى اف جبريؿ (عميو السالـ) كاف يعيد عمى رسوؿ
اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) ما نزؿ عميو مف القراف الكريـ بيف الفينة واالخرى  ،كما
كاف يراجعو معو كؿ رمضاف وقد كثر نزولو عمى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)
عاـ وفاتو .

ح:التدرج :
ال بد في كؿ عممية تعميمية مف التدرج في تقديـ المعمومات ليكوف النجاح
مضمونا ولتثبت المعمومات في اذىاف المتعمميف .
وفي ظاىرة الوحي نرى اف جبريؿ (عميو السالـ) كاف ينزؿ عمى رسوؿ
اهلل عميو الصالة والسالـ بيف الحيف واالخر كما اف كثي ار مف االحكاـ كانت تنزؿ
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متدرجة وخاصة احكاـ الحالؿ والحراـ  ،ويمكننا اف نمخص فوائد ىذه الطريقة
التربوية اليادفة باالتي-:
1ػ اف تقديـ المعمومات مفرقة متوالية يساعد عمى تثبيتيا وحفظيا قاؿ تعالى في كتابو
الكريـ  ( :وقرانا فرقناه لتقرأه عمى الناس عمى مكث ونزلناه تنزيال ) (االسراء)106 :
قاؿ السخاوي في اسرار انزاؿ اهلل سبحانو وتعالى كتابو منجما عمى رسولو (صمى اهلل
عميو وسمـ) وبيف موسى (عميو السالـ) في انزاؿ كتابو جممة والتفضيؿ لمحمد في
انزالو عميو منجما ليحفضو .
ولقد بيف اهلل سبحانو وتعالى الحكمة مف انزاؿ كتابو منجما عمى نبيو
(صمى اهلل عميو وسمـ) في معرض الرد عمى الذيف كفرو اذ قاؿ في كتابو العزيز :
آن جممَ ًة و ِ
ِ
اح َدةً َك َذلِ َك لِ ُنثَِّب َت ِب ِو فُ َؤ َ
( َو َا َل الَّن ِذ َ
اد َك َوَرتَّن ْم َناهُ
ين َكفَ ُروا لَ ْوَ ُنِّز َل َعمَ ْيو ا ْلقُ ْر ُ ُ ْ َ
تَْرِتي ً) (الفرقاف  )32 :يعنوف كما انزؿ عمى مف قبمو مف الرسؿ فاجابيـ تعالى بقولو
(كذلؾ ) اي انزلناه كذلؾ مفرقا (لنثب بو فؤادؾ ) اي نقوي بو قمبؾ فاف الوحي اذا
كاف يتجدد في كؿ حادثة كاف اقوى بالقمب واشد عناية بالمرسؿ اليو
(السيوطي:د.ت )43 :اف المعمومات لو قدمت الى المتعمـ مرة واحدة لنفر منيا
واعرض عنيا لثقميا عمى نفسو وكثرتيا وكذلؾ لو اف القراف نزؿ جممة واحدة لنفر
مف قبولو كثير مف الناس لكثرة ما فيو مف احكاـ وفرائض ومناىي  ،ولقد انتبيت
عائشة (رضي اهلل عنيا )الى ذلؾ ،فقد ورد انيا قالت (المصدر السابؽ نفسو) "انما
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نزؿ اوؿ ما نزؿ منو سورة مف المفصؿ فييا ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس
الى االسالـ نزؿ الحالؿ والحراـ  ،ولو نزؿ اوؿ شئ اال تشرب الخمر لقالو  :ال ندع
الخمر ابدا  ،ولو نزؿ ال تزنو لقالوا  :ال ندع الزنا ابدا "

ا  -مراعاة درات المتعممين :
اف اعطاء المتعمميف قدر مف المعمومات يناسب قدراتيـ واستعداداتيـ
يجعميـ يقبموف عمى التعمـ بشكؿ افضؿ  ،كما يمكنيـ مف الفيـ ومتابعة ما يمقى
عمييـ واستيعابو مما يحقؽ اىداؼ التعمـ .
وفي ظاىرة الوحي نرى اف جبريؿ (عميو السالـ) كاف يتنزؿ
بالقراف خمسا خمسا  ،فقد اخرج ابف عساكر مف طريؽ ابي نقرة قاؿ  :كاف ابو سعيد
الخدري يعممنا القراف خمس ايات بالغداة وخمس ايات بالعشي ويخبر اف جبريؿ نزؿ
بالقراف خمس ايات خمس ايات (المصدر السابؽ نفسو) لقد ادرؾ ابو سعيد رضي
اهلل عنو الحكمة مف ذلؾ في التعمـ فالتزـ بالطريقة ذاتيا في تعميمو القراف لممسمميف .
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كما اخرج البييقي في الشعب مف طريؽ ابي خمدة عف عمر قاؿ تعممو القراف خمس
ايات فاف جبريؿ كاف ينزؿ بالقراف (صمى اهلل عميو وسمـ) خمسا خمسا (المصدر
السابؽ نفسو) والجؿ ىذا كاف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) يفرؽ بيف
الموعظة والموعظة وال يطيؿ بيا عمييـ فعف عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل عنو كاف
النبي صمى اهلل  ( :يتخولنا بالموعظة في االياـ كراىة السآمة عمينا (رواه البخاري
في باب العمـ )

النتا ج والتو يات
او  :النتا ج
- 1اف قابمية التعمـ لدى االنساف ترجع الى بدء خمقو عندما عمـ اهلل سبحانو
وتعالى آدـ (عميو السالـ) االسماء كميا  ،ثـ كاف الوحي الوسيمة لنقؿ
المعمومات الى نبي البشر ،لذا يعد اوؿ مف حث عمى التعمـ ىو وحي
السماء في بداية التبميغ بالرسالة  ،حيث اوؿ ما انزؿ عمى رسوؿ اهلل (صمى
اهلل عميو وسمـ)

مف القراف الحكيـ ىي (اق أر باسـ ربؾ الذي خمؽ. )...
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- 2تعد ظاىرة الوحي انموذجا مثاليا لمتعمـ اذ تبيف ما يجب توافره في عممية
التعمـ لتكوف العممية مثمرة .
- 3اف ظاىرة الوحي ظاىرة فريدة مف نوعيا ولف تتكر في الوجود اذ ال نبي بعد
الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) .
- 4اف مف ابرز شروط التعمـ اف يكوف المتعمـ مستعدا لما يمقى عميو ليكوف
تعممو مثم ار .
- 5تسيـ اثارة انتباه المتعمـ الى حثو عمى حب االستطالع والدىشة فيتوجو
الشعور توجيا كامال الى ادراؾ ما كاف مجيوال او مختفيا .
- 6اف مف ابرز حقائؽ التعمـ اف يتمكف االنساف مف القياـ بعمؿ لـ يستطيع القياـ
بو مف قبؿ .
- 7اف تغيير السموؾ مف اىـ اىداؼ التعمـ اال اف التعمـ ال يعد تعمما اال اذا حقؽ
ىذا اليدؼ لذلؾ يعد تغيير السموؾ ىدفا وشرطا .
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ثانيا  :التو يات
ال بد الية مشكمة تربوية اف توضع ليا مقترحات ومعالجات يمكف لممتعمـ
االفادة منيا وفي ىذا الميداف يمكف اجماؿ اىـ التوصيات والتي ليا عالقة بالموضوع
االتي:
- 1التأكيد عمى االستعداد الفكري لممتعمـ .
- 2تنمية االيماف في نفوس المتعمميف وذلؾ مف خالؿ تبصيرىـ بما جاء بو وحي
السماء حياؿ التعمـ .
- 3اف موضوعي االلياـ والرؤى الصادقة مظيريف مف مظاىر الوحي ال يرتقياف
الى درجة اليقيف التاـ اال بشروط كأف يكونا لنبي او يتحقؽ وقوعيا لولي .
- 4تبصير المتعمميف باف وحي السماء ال يمكف اف يخالؼ الحقائؽ الكونية
اوالخمقية مطمقا  ،وانما يكوف منسجما مع طبيعة الخمؽ البشري واحتياجاتو
الفطرية.
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 .11مرعي  ،توفيؽ احمد و محمد محمود الحيمة  ،طرائؽ التدريس العامة ،)2002 ( ،

دار المسيرة  ،عماف االردف.

 .12ليمود  ،حامد محمود  ،منتؽ النقوؿ في سيرة اعظـ رسوؿ (،

العالـ االسالمي .
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1402ىػ ) ،رابطة

