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Abstract: It is known that God revealed the Koran to the nation Muhammad’s to be evidence 
and approach to their lives and their affairs and their cases daily . One of the issues that must 
be guided by the Quran is the issue of education . Because education is essential in the 
formation of the nation and its renaissance. The higher education repaired the nation , and so 
vice versa. Another element in the success of the process of education is having the teacher 
has a distinct personality . Because the teacher is the one who printed his students as he 
wishes according to inclinations . The aim of this study and knowledge of the elements of a 
personal teacher through the study of verse 151 of Sura al-Baqarah. This study pursues 
research methodology analytical descriptive analysis of the views of the commentators toward 
verse 151 of Sura al-Baqarah. The analysis of the information was an interactive way to 
gather information , analyze , and display and deduced. The results showed, that the elements 
of a personal favorite teacher as indicated by the verse 151 of Sura al-Baqarah, show through 
the following things: (1) the teacher has to be extended recitation conscious; whether it is the 
Koran or another, including of scientific specialties (2) Accordingly, teaching book; 
understanding a sheen on the Koran true understanding salafus shaleh approach. And 
education within the meaning of the book is to teach the pen with all its meanings. Thus, the 
teacher that his skill upgrades scientific writing because they are professional requirements. 
(3) wisdom education; Queen which comes with putting things in place right, and the weight 
of things with correct, and realize the goals of orders and directives. (4) upon 
recommendation of souls in all its aspects, and whenever the teacher orthodoxy, orthodoxy 
hearts of the hearts of the students, (5) and it always supply the information emerging.  
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Abstrak: Allah merunkan Al-Qur`an untuk umat Islam agar dijadikan sebagai petunjuk 
dan pedoman hidup dalam seluruh kehidupannya. Tidak terkecuali dalam pendidikan. Karena 
pendidikan merupakan pokok dasar dalam mencerdaskan dan membangun sebuah bangsa. 
Jika sebuah pendidikan itu baik, maka sebuah bangsa juga akan baik. Dan diantara unsur 
utama keberhasilan pendidikan adalah tersedianya pengajar yang memiliki kepribadian idial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur utama yang harus menjadi 
kepribadian seorang pengajar dengan mengkaji ayat 151 surat al-Baqarah. Jenis penelitin ini 
merupakan penelitian perpustakaan, deskriptif analisis. Analisa dilakukan terhadap pendapat 
dan penafsiran ahli tafsir berkaitan ayat 151 surat al-Baqarah. Teknik analisa data 
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menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian dan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara kepribadian pengajar yang harus 
dimiliki sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 151 surat al-Baqarah adalah sebagai berikut:  
(1) seorang pengajar harus memiliki becaan yang luas, baik berupa bacaan Al-Qur`an atau 
keilmuan yang berkaitan dengan disiplin keilmuannya; (2) seorang pengajar harus 
mengajarkan Al-Qur`an sesuai dengan pemahaman para salafus-shaleh. Termasuk dalam 
mengajarkan Al-Qur`an adalah mengajarkan tulis-menulis dengan makna yang seluas-
luasnya, karena itu seorang pengajar harus mampu meningkan kemampuan dalam menulis 
ilmiah sesuai kopetensinya; (3) mengajarkan hikmah, yaitu kemampuaan untuk melakukan 
tindakaan secara tepat sesuai dengan kondisi dan tujuan; (4) melakukan penyucian diri/jiwa 
secara menyeluruh, karena selama jiwa seorang pengajar itu baik, maka seluruh kejiwaan 
para peserta didik juga baik; (5) pengajar harus selalu menambah dengan  berbagai keilmuan 
yang terkini. 
 
Kata Kunci: Unsur, Karakter, Pengajar. 

 
  :التمهيد

إن صالح األمة ال يستقيم وال ينجح إال إذا استقامت تربيتها، ألن التربية هي اليت 
وإذا نظرنا ومتعنت أبصارنا حنو التربية . طبعت وصنعت طبيعة املتعلم حسبما مايريده املعلم

حيث . والتعليم يف مدارسنا وجامعاتنا بشكل العام، وجلدنا أا قد بعدت عن الغاية املرجوة
  . اس من تلك املدارس واجلامعات مثل اإلنسان اآلىل اخلايل من اجلوانب الروحيةخترجت أن

 شك ال اومم. و من بني األسباب يف ذلك هو عدم االهتمام بشخصيات املعلم أو املعلم
شخصيات املعلمني أو املعلمني اجلامعية هي من أهم العناصر لنجاح التربية والتعليم،  أن فيه

وإذا   .القومي باخللق ومتيزهم الطالب صالح يكون سلوكهم نوحس صالحهم قدر وعلى
  .فسدتِ شخصيام ومالت سلوكهم فسدت الطالب واارت خلقهم

ومن الرباهني اليت دلت على أمهية إعادة شخصية املعلم إىل مسارها ما أشارت التقارير 
املواقع اإلباحية، و من طلبة املدرسة الوسطى والعالية قد شهدوا % ٩٧اإلحصائية اآلتية، أن 

%  ٢١،٢مراسلني قد فعلوا الزنا، و  ٤.٥٠٠من % ٦٢قد فعلوا ما أدي إىل الزنا، و% ٩٢,٧
كل تلك املفاسد وغريها هلا عالقة من من . ١من طالبات املدرسة الثانوية قد فعلت اإلجهاض

                                                 
وقد متت نشرها من خالل صحيفة ريبوبليكا . م ٢٠١٠التقارير اإلحصائيات من اللجنة حلماية األطفال االندونيسية شهر مايو  - ١

)Republika ( م٢٠١٠يويل  ١٧يوم اخلميس .  
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شخصية املعلم من خالل  ٢دف هذه الدراسة معرفة مقومات ومن هنا. بعيد أو قريب بشخصية املعلم
  .من سورة البقرة ١٥١دراسة اآلية 

وتنتهج هذه الدراسة منهج البحث املكتيب الوصفي التحليلي بتحليل آراء املفسرين  واستنباطهم 
وأما حتليل املعلومات فكانت بطريقة التفاعلى وهي مجع املعلومات . من سورة البقرة ١٥١جتاه اآلية 

  .اجهاوحتليلها، وعرضها واستنت

  منٍ سورة البقرة ١٥١: دراسة اآلية

كَما (من هدي القرآن يف معرفة مقومات شخصية املعلم، فيمكننا أن نتدبر قوله تعاىل و
ـَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الكتاب والْحكْمةَ ناتآي كُملَيلُو عتي نكُموالًً مسر يكُما فلْنسأََر لِّمعيكُم و

 فيهِم وابعثْ ربنا: (وقريب من هذه اآلية قوله تعاىل ].١٥١: البقرة)) [ ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
 الْحكيم الْعزِيز أَنت إِنك ويزكِّيهِم والْحكْمةَ الْكتاب ويعلِّمهم آياتك علَيهِم يتلُو منهم رسولًا

يف صناعة التربية والتعليم وما ينبغي أن ملنهج العام اهذه اآليات  أشارتفقد . )١٢٩: البقرة(
  .يقوم به املعلم أو املعلم يف تعليمه، وما يتسلح به لتكوين شخصيته املفضلة

وهذه . بينت تلك األيات عدة املقومات اليت ال بد أن تتوفر يف شخصيات املعلم  
عد اليت بدوا ادمت بنيان التربية التعليم واحنرفت عن مسالكها املقومات كاألركان والقوا

ومن بني تلك املقومات وهي . بِه فَانهار هارٍ جرف شفَا علَى بنيانه أَسسوهو كمن . الصحيحه
  : ٣كاآليت

ـَا(التالوة، قال ربنا جال وعال : األوىل ناتآي كُملَيلُو عتي (  

فال . مفتاح العلوم وبالتالوة تتفتح أنوار املعارف وتنغلق ظلمات اجلهل التالوة هي
والقرآن هو الكتاب . عجب إذ نزلت اآليات األوائل من القرآن الكرمي حثت األمة على التالوة

                                                 
كلّ ما يتألّف أو و. من يعطي قيمة لعمل أو شخص أو جمموعة اسم فاعل من قوم ، وهو مقوم  ذكره املعجم مجعكما  مقوماتكلمة  -  ٢

عناصرها وعواملُها اَألساسيةُ : مقَومات الْحياة . يتركّب منه جسم أو جهاز أو مشروع من عناصر أساسية تسهم يف قيامه ووجوده وفاعليته
 األوىل، :لطبعةالكتب، ا عامل(املعاصرة،  العربية اللغة وفريق عمل، معجم عمر احلميد عبد خمتار أمحد: انظر. لَّتي بِها تقُوم مقَومات العمرانا

   ٣/١٨٧٩. ، ص)م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩
 
  
ألنه كما ذكر ه صاحب التحرير والتنوير ١٢٩ورد يف سورة البقرة اآلية ،  ما إمنا اخترنا يف ذكر هذه املقومات ذا الترتيب حسب  - ٣

–تونس، الدار التونسية للنشر ( ابن عاشور، التحرير والتنوير :انظر ".قد رتبت الْجملُ علَى حسبِ ترتيبِ حصولِ ما تضمنته في الْخارِجِ"
  ٥٠-٢/٤٩ .ص،)هـ ١٩٨٤
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اقْراً بِاسمِ (قال ربنا يف حمكم ترتيله . الوحيد الذي نزل من الرب األحد بدأ وحيه باألمر بالقراءة
كبر  لَقي خ١(الَذ ( ٍلَقع نانَ ماإلنس لَقخ)٢ ( ماَألكْر كبراً واقْر)٣ ( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَذ)٤ (

لَمعي ا لَمانَ ماإلنس لَّم٥-١: العلق)) [ ع .[    

 وتدبر وهي القراءة منها ليس ما بينهم ليس متابعة تبعهوالتالوة من تال يتلو وتاله أي 
 :أى تاله، ومنه اإلتباع من وأصله متسق، نظام على الكلمة بعد الكلمة وهي ذكر ٤.عىنامل
والتالوة إذن غري القراءة، إذ التالوة أخص من القراءة ليس كل قراءة تالوة و لكن كل  ٥.تبعه

  . تالوة قراءة

تالوته ولذلك كان رسول اهللا يعلم الصحابة القرآن آية آية، وكان الصحابة اليتجاوز 
 إذا منا الرجل كان:  قال مسعود ابن وعن. للقرآن عشرة آيات حىت فهم معايها والعمل ن

: قال الرمحن عبد أيب وعن . ن والعمل معانيهن يعرف حىت جياوزهن مل آيات عشر تعلم
 رسول من يقترؤون كانوا أم :عليه وسلم اهللا صلى النيب أصحاب من يقرئنا كان من حدثنا
 من هذه يف ما يعلموا حىت األخرى العشر يف يأخذون فال آيات عشر وسلم عليه اهللا صلى اهللا
  )رواه أمحد يف مسنده( .والعمل العلم فعلمنا: قالوا والعمل العلم

 مستمر الْقُرآن نزولَ لأَنَّ. للداللة على استمرارية التالوة يتلُوا،: وقد عرب باملضارع بقوله
والتالوة الصحيحة . ٦.للسامعني بِالْمعجِزة علْم يحصلُ قراَءة كُلِّ وفي متواليةٌ لَه النبِيِء وقراَءةُ

 اآلية وإن"وكما قال سيد قطب يف تفسريه،  .لآليات القرآنية ستصنع األحداث العظيمة
 والتأثر االنفعال من أعاجيب -تنصتو هلا تستمع حني -النفس يف أحياناً لتصنع الواحدة

 الواعية املعرفة يف البعيدة والنقلة والراحة، والطمأنينة والرؤية واإلدراك، والتكيف واالستجابة
 لينشىء -! والترمن التالوة جمرد ال وتدبر وعي يف -القرآن هذا على العكوف وإن ...املستنرية

 احلرارة ومن املستيقنة املطمئنة املعرفة ومن املدى البعيدة الواضحة الرؤية من والعقل القلب يف
   ٧!واالنطالق واحليوية

                                                 
  )١/١٤٧، ص، )دمشق، دار القلم، بدون سنة الطباعة( ،فهاين، مفردات غريب القرآنالراغب األص - ٤
ص، ) م١٩٩٨األوىل : القاهرة، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة(السيد الطنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،  -  ٥
١/٣٠٧  

  ٢/٤٩. ابن عاشور، ص - ٦
  ٣/١٤٢٦. ، ص)هـ ١٤١٢ - عشر السابعة: الشروق، الطبعة بريوت، دار(يف ظالل القرآن، قطب،  سيد - ٧
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يف رمضان من كل  مع جربيلاملدارسة يقوم ب -صلى اهللا عليه وسلم - مث كان الرسول 
حديث فاطمة عند البخاري يف  كما ورد. عام، ويف العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتني

 عارضنِي وإِنه مرةً سنة كُلَّ الْقُرآنَ يعارِضنِي كَانَ جِبرِيلَ إِنَّ: (فضائل القرآن قال رسول اهللا
امنِ الْعيتريسمع  - صلى اهللا عليه وسلم - ، ومعىن هذا أن جربيل عرض القرآن، والنيب )م

  . يعرض القرآن وجربيل يسمع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب وينصت، ومرة أخري 

 الْآيات منوهذا املنهج يرشدنا إىل أمهية التالوة سواء كان املتلو هو القرآن أوغريه 
ةيقْلالْع ةيلْمالْعلَى وولِ عأُص دقَائالْع داعالْقَووهي التالوة ليست جمرة إمرار اللسان، وإمنا هي  ٨.و

و على املعلم بوجه خاص أن يتحلى ذا . التالوة اليت  تعطي مثرا حلياة أفضل ومستقبل باهر
وعلى ! وكما تقول احلكمة فاقد الشيئ ال يعطي. املنهج للوصول حنو التربية اإلسالمية أفضل
 تم بالتالوة وتزويدها للطلبة وخاصة فيما يتعلق بتالوة املؤسسات التربوية مثل جامعتنا هذه أن

  .القرآن 

  .تعليم الكتاب :الثانية

قال ربنا جل . من املواصفات الىت ال بد توفرها يف شخصيات املعلم  هي  تعليم الكتاب
نا فإن القرآن كتاب اهللا أنزله على رسوله األمـني سـيد  .  أي القرآن) ويعلِّمهم الكتاب(وعال 

بـني اهللا  . حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكون دستورا حلياة الناس، ودعوة إىل الصالح واإلصالح
فيه أصول العبادة، وضوابط املعامالت وأمناط األخالق اليت ارتضاها اهللا لبين اإلنسـان ، حـيت   

كـل   وهو مأدبة اهللا يف األرض تتغذى منـها . حظي اإلنسان بسعادة احلياة يف الدنيا واألخرة 
  . العلوم اليت افترعها علماء املسلمني من نصوصه املباركة ، بل وغري املسلمني صنوفا من العلوم

وهذا ال ميكن إال . وال سبيل ملعرفة كنوز القرآن ومعارفه إال عن طريقة التفسري وتدبره
إذا أقمنا تالوته حق تالوته، ورجعنا إىل ما كتبه العلماء يف هذا اال سواء كان باللغة العربية أو 

  . اإلندونيسية وخاصة يف  اآلوان اليت قد قلّ الزاد و أعجمت اللسان وضعفت العزائم

وتعليم الكتاب يكون ببيان  ما خفي وما حيتاج إىل البيان و كشف ما تضمنه من 
فهم معان القرآن فهما صحيحا وباجلملة فإن غاية تعليم الكتاب هو . اإلشارات األدبية والعلمية

                                                 
  ٢/٢٣ :، ص)م ١٩٩٠للكتاب،  العامة املصرية القاهرة، اهليئة(، " احلكيم القرآن تفسري"املنار  رضا، تفسري علي بن رشيد حممد  - ٨
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وليس جمرد تالوته وإقامة حروفه وأصواته أو حفظه على العقول . على منهج السلف الصاحل
  . ذلك نوع من أنواع هجرة القرآنألن . واألستوانة

 الرسولُ وقَالَ(وقد حذرنا ربنا من هجرة القرآن جبميع أشكاله، قال ربنا يف حمكم ترتيله 
قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية . )٣٠: الفرقان( مهجورا الْقُرآنَ هذَا اتخذُوا قَومي إِنَّ رب يا

 وتفْهمه، تدبرِه وترك  وحفْظه وترك علْمه وتصديقه، بِه ه ترك الْإِميانهجرانِ من  :ما ملخصه
كرتلِ ومالْع ثَالِ بِهتامو رِهامابِ أَونتاجو اجِرِهوز نم ،انِهرجوالعدولُ ه هنإِلَى ع رِه٩ .غَي  

إضافة ملا سبق من " تعليم الكتاب"القرطيب أن من بني معان هذا وقد ورد يف تفسري 
كما روي " باخلط بتقييده أمروا ملا بالشرع العرب يف فشا اخلط الن بالقلم، اخلط"البيان هو 

 .عيش يصلح ومل دين، يقم مل ذلك لوال عظيمة، تعاىل اهللا من نعمة القلم"و ١٠.عن ابن عباس
 نور إىل اجلهل ظلمة من ونقلهم يعلموا، مل ما عباده علم بأنه سبحانه، كرمه كمال على فدل
 وما .هو إال ا حييط ال اليت العظيمة، املنافع من فيه ملا الكتابة، علم فضل على ونبه العلم،
 إال املرتلة اهللا كتب وال ومقاالم، االولني أخبار ضبطت وال احلكم، قيدت وال العلوم، دونت

ومهما يكون املراد فإن اإلسالم حث  ١١."والدنيا الدين أمور استقامت ما هي ولوال بالكتابة،
  .أمته التعلم عليهما

ومن هنا ينبغي على كل املعلني وخاصة احملاضريين يف اجلامعات اإلسالمية أن يسلح 
نفسه باملعلومات القرآنية الكافية قراءة، كتابة وفهما، حيت يستطيع أن يؤدي واجبته كاملعلم 

ئ أنه كالداع إىل اهللا عز وجل، فيا عجب كل العجب، أن جند بعض احملاضريين وقبل كل شي
  .يف اجلامعات اإلسالمية مازالوا مل يستطيعوا فهم معان القرآن بل قرائته

  تعليم احلكمة: الثالثة
 أفضل معرفة عن عبارة واحلكمة. احلكمة من حكم حيكم حكما وحكيما وحكمة

 من مأخوذة وهي. ١٢.حكيم ويتقنها الصناعات دقائق يحِسن ملَن ويقال العلوم بأفضل األشياء
   ١٣.والوقوف السري يف حركته لتحكم اجلواد فم يف توضع اليت احلديدة أو احلكمة

                                                 
 للنشر طيبة دار(سالمة،  حممد بن سامي:  احملقق ،"العظيم تفسري القرآن" ابن كثري  تفسري كثري، بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو  - ٩

  )٦/١٠٨. ، ص)م ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠والتوزيع، 
 العربية اململكة(البخاري،  مسري ، احملقق"القرآن ألحكام اجلامع"القرطيب، تفسري القرطيب  األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أبو - ١٠

  ١٨/٩٢ .ص) م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣ الرياض، الكتب، عامل السعودية، دار
  ٢٠/١٢٠. املرجع السابق، ص - ١١
 اللغة ، جممع، واملعجم الوسيط ١٢/١٤٠.، ص)صادر، بدون سنة النشر بريوت، دار(لسان العرب،  منظور، بن مكرم بن حممد - ١٢
  .١/٣٩٧.، ص)الدعوة، بدون سنة الطباعة مصر، دار( ) النجار حممد/  القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية
  ١/٣٨٧ .، ص)م ١٩٩٧ عام اليوم، نشر أخبار مصر، مطابع(، "اخلواطر"الشعراوي الشعراوي، تفسري متويل حممد - ١٣
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يمالعا التةُ أما احلكمة يف هذه اآلية فقد تعددت أقوال املفسرين، ومجلة القول أانِعالْم 
نقُوعِ مي الْوف طَأالْخ ادالْفَسلقوله مصداقا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أحاديث ومنها  ١٤.و 
 األحزاب[ خبِريا لَطيفًا كَانَ اللَّه إِنَّ والْحكْمة اللَّه آيات من بيوتكُن في يتلَى ما واذْكُرنَ(: تعاىل

 :١٥.] ٣٤   

 جهد باألحكام التوسل ألن" الكتاب، تعليم معمو بالذكر من" تعليم احلكمة"وختصيص 
 فيه بسبب عسر فيه الذي األمر منال احلكمة ألن عقل، منال يسر احلكمة بعلم والتوسل عمل
 أسباب بني مما لبعض بعضها األسباب جمعول إفضاء على الطالعه حبكمته احلكيم فينال يسر
 الكتاب تكملة ويف الكادح العامل جهد إليه يصل ال ما اآلخرة آجل ومسببات الدنيا عاجل

. واآلخرون األولون يعلمه مبا وحكمة كتاب لكل اجلامعة الغاية إىل إاء "أل" بكلمة واحلكمة
١٦  

 مواضعها يف األمور وضع معها يتأتى ملكة وهي الكتاب؛ ذا التعليم مثرة واحلكمة هي
 وكذلك .والتوجيهات األوامر غايات وإدراك الصحيحة، مبوازينها األمور ووزن الصحيحة،
اهللا  بآيات وزكاهم - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول رباهم ملن ناضجة الثمرة هذه حتققت
   ١٧.تعاىل

 علماء حكماء الدين وفقه التشريع أسرار على أطلعهم الذين النيب أصحاب أصبح و
 وهو السياسة، وحيسن العدل فيها ويقيم األمة، ويقود البالد، حيكم منهم الواحد وصار أذكياء،

 اجليل ذلك خرج املنهج وذا ١٨.غايته وفقه سره، عرف لكنه بعضه، إال القرآن من حيفظ مل
 املسلمة األمة رجعت لو الزمان مدار على وقيادات أجيال، لتخريج استعداد على القيادة وتلك
 باللسان تغىن كلمات ال للحياة منهجاً جعلته ولو القرآن ذا حقا آمنت ولو املعني هذا إىل

    ١٩.!اآلذان لتطريب

                                                 
  ٢/٤٩. ابن عاشور، ص - ١٤
  .١/٣٨٧.حممد متوىل الشعراوي، ص - ١٥
 العلمية، سنة الطباعة الكتب بريوت، دار(والسور  اآليات تناسب يف الدرر البقاعي، نظم عمر بن إبراهيم احلسن أيب الدين برهان - ١٦
  .١/٢١٣. ، ص)م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥
  .١/١٠٩. سيد قطب، ص - ١٧
، )هـ ١٤١٨ ، الثانية:  املعاصر، الطبعة الفكر دمشق، دار( واملنهج، والشريعة العقيدة يف املنري الزحيلي، التفسري مصطفى بن وهبة -  ١٨
  .٢/٣٤. ص

  .١/١٠٩. سيد قطب، ص - ١٩
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واحلكمة ما هي . ومن هنا ينبغي على كل من يتصدى للتعليم أن يتسلح بسالح احلكمة
فإن لكل . إال كل شيء يتوصل به إىل الغاية املرجوة بطريقة مناسبة لوقت مالئم ومكان مناسب

واحلكمة ال تتأتى إال بسعة املطالعة واملمارسة ورغبة القوية . مقام مقال ولكل قضية طريقة
  . لالرتقاء إىل املستوي املطلوب

  )ويزكِّيكُم: ( قَالَ التزكية : الرابع

 من لغة مشتقَّةٌ التزكيةُ. من املواصفات املهمة اليت ال بد أن تتوفر لدي املعلم هي التزكية
 ، السافلَة الْأَخلَاقِ من واملراد ا تطهري النفوس ٢٠.النماُء وهي وزكُواً وزكاة زكاء يزكو زكا

 ، والسطْوة بِالْقَهرِ لَا الْأُسوة حسنِ له من بِما الْحميدة بِالْأَخلَاقِ ويخلِّقُها ، الْممقُوتة والرذَائلِ
  ٢١. أنواع الشرك  من وخاصة  التطهري

 خلْقَة أَصلِ في لأَنَّ وذَلك. وعملية التزكية مطلوبة جلميع الناس ويف كل وقت وحني
 النفُوسِ فَتهذيب تضليلٍ، أَو ضلَالٍ عن ناشئَةٌ أَرجاس تعترِضها وطَهارات كَمالَات النفُوسِ
 تقْوِميٍ، أَحسنِ في الْإِنسانَ خلَقْنا لَقَد: تعالَى قَالَ فيها، الْمودعِ الْخيرِ ذَلك من يزِيدها وِميهاوتقْ
ثُم ناهددفَلَ رأَس ،نيلإِلَّا ساف ينوا الَّذنلُوا آممعو حاتالني[ الصي ،] ٦ -٤: التفَف ادشإِلَى الْإِر 

  ٢٢ .الْفطْرة في الْخيرِ من النفُوسِ في اللَّه أَودع لما نماٌء والْكَمالِ الصلَاحِ

 ١٥١وألمهية عملية التزكية يف التعليم والتربية، فقد ذكرت التزكية يف سورة البقرة  
متوسطا بني أمر التالوة وتعليم الكتاب، مع أن الترتيب يف الوجود التزكية هي نتيجة من عملية 

 معنى يفيد ما فيها فَقَدم الْمسلمني علَى للامتنان هنا الْمقَام لأَنَّالتالوة وتعليم  الكتاب، وذلك 
ةفَعنالْم لَةاصالْح نم ةلَاوت اتالْآي هِملَيع يهةُ وفَعنم ةيكزت هِمفُوسا ناممتا اهثًا بِهعبا ولَه 
 عبارةٌ هي التزكيةوإضافة إىل ذلك، فإن  ٢٣.ا للبشارة وتعجيالً تحصيلِ وسائلها علَى بِالْحرصِ

 النظرية القوة حبسب تكميلها على املتفرعِ وذيبِها العملية القوة حبسبِ النفسِ تكميل عن

                                                 
  .٣٥٨/ ١٤. ، صاملصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد - ٢٠
  .٢/٢٣. رضا، ص علي بن رشيد حممد - ٢١
  .٢/٤٩. ابن عاشور، ص - ٢٢
  .٥٠- ٤٩/ ٢. املرجع السابق، ص - ٢٣
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 تناله أن شأا ما على قويت وزكت النفس منت ومىت ٢٤.التالوة على املترتب بالتعليم احلاصلِ
   ٢٥.عمله شأنه مما متكن بالغذاء قوي إذا البدن أن كما قواها،

ومن هنا فإن التزكية مطلوبة يف مجيع أحوال التربية، ولذا فإننا قد وجدنا يف القرآن 
 مقدمة وهي واحلكمة، الكتاب لتعليم غائية علة ألا أخرى وأخرت تارة التزكية قدمتالكرمي 

 التعليم وإن. منهما لكل رعاية وأخرت فقدمت والعمل الوجود يف مؤخرة والتصور القصد يف
 مغيا وباعتبار غاية باعتبار فهو إياهم تزكيته الرذائل وسائر الشك زوال عليه يترتب أنه باعتبار
  ٢٦. قوهلم يف والقتل. كالرمي

وميكن القول فإن التزكية هي املدخل الذي يدخل ا املعلم أو املعلم يف أداء تدريسه 
ة اليت يصبو ا مجيع و هي الغاي. ممثلة يف إخالصه، وحسن نيته، وتذهيب أخالقه، وإتقان عمله

أعماله وحماولته  التربوية والتعليمية ممثلة يف جناح الطلبة أكادميا وأخالقيا حىت أصبحت من 
وإال فإن عملية التربية والتعليم الىت قام ا املعلم قدمل تصل إىل الغاية . روائد اجليل املنشود

ية، فإم قد يفشلوا يف حيام وإن خترجت هؤالء الطلبة ومحلت الشهادات اجلامع. املطلوبة
وإن أصبحوا هؤالء الطلبة فيما بعد قاداتا يف املستقبل فإم قد ال يستطيعوا محل . اإلجتماعية

وعلى املعلم أن يهتم بقضية التزكية . املسؤلية بكل  األمانة كما هو املشاهد يف واقعنا املعاصر
ومقررات تعليمه، ومناهج تعليمه،  جبميع جوانبها، سواء كانت تتعلق بشخصيته وأخالقه،

  .وأخالق طلبته

  التزود باملعلومات املستجدة: اخلامس

وإذا حصلت تلك التزكية ووفقت بني العلم والعمل يف نفس املعلم والطلبة، فإن من 
األمور املهمة يف بناء شخصية املعلم أو املعلم، عليه أن يرقي ما لديه من املعلومات يوما وأن 

وذا استطاع املعلم أن ينور أفاق الطلبة مبعلومات . مبعارف جديدة مستجدةيزود نفسه 
وإىل هذا املعىن أشارت . مستجدة اليت مل تكن لديهم من قبل، وإال فإن فاقد الشيئ ال يعطي

  ). ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ(اآلية 
                                                 

  .١/٢٢٥. حممد السيد الطنطاوي، ص  - ٢٤
 ١/٢٧٦ .البقاعي، ص عمر بن إبراهيم احلسن أيب الدين برهان - ٢٥
. ، ص)العريب، بدون سنة النشر التراث إحياء بريوت، دار(، "املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين األلوسي، روح حممود  - ٢٦

٢/٦١.  
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 مبا املعارفمة، يعلم الصحابة وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم بصفته معلم األ
 ملرأى اجلالية الظلم لظالم الكاشفة اخلري طرق من ويسلكهم فيه واألفعال األقوال من به يدريهم
 الْأُممِ أَحوالِ معرِفَة من وكان يفتح هلم املعلومات اجلديدة ٢٧.االعتبار لبصائر املنورة األفكار
  ٢٨.ذَلك  وغَيرِ الْآخرة وأَحوالِ الدولِ سياسة وأَحوالِ

  
  :اخلامتة

ومما سبق ذكره ميكن أن نصل إىل خالصة القول وهي أن عملية التعليم والتربية مل تكن  
وبقدر استقامته استقمت الطلبة وبقدر . مستقيما إال اذا استقامت شخصية املعلم أو املعلم

م املادة ، واملعلم أهم الطريقة وروح املعلم هو الطريقة أه: وهللا دار القائل. صالحه صالحهم
  .  األهم

من سورة البقرة،  ١٥١ولبناء مقومات شخصية املعلم املفضلة، كما أشارت إليها اآلية 
  : فإن على املعلم أن يسلح نفسه باألمور اآلتية

. العلمية سواء كان املتلو هو القرآن أوغريه مبا يناسه من ختصصاتهالتالوة املوسعة الواعية؛  - ١
. هي التالوة اليت  تعطي مثرا حياة أفضل لإلنسان واإلنسانيةو

فإن . معان القرآن فهما صحيحا على منهج السلف الصاحلتعليم الكتاب؛ وهو تفهيم  - ٢
وهو ليس جمرد تالوته وإقامة حروفه وأصواته أو  .فيه علوم األولني واألخرينالقرآن 

ومن ضمن معىن . ألن ذلك نوع من أنواع هجرة القرآن. حفظه على العقول واألستوانة
وعلى هذا فإن على املعلم أن يرقي مهارته الكتابة العلمية . تعليم الكتاب هو كتابة القلم

  .ألا من املتطلبات املهنية

 ووزن ، الصحيحة مواضعها يف األمور وضع معها يتأتى تعليم احلكمة؛ وهي امللكة - ٣
كل شيء يتوصل به و. والتوجيهات األوامر غايات وإدراك ، الصحيحة مبوازينها األمور

واحلكمة ما . إىل الغاية املرجوة بطريقة مناسبة لوقت مالئم ومكان مناسب هو احلكمة
 .هي إال  مثرة كثرة املطالعة واملمارسة 

                                                 
  .٥٠- ٤٩/ ٢. املرجع السابق، ص - ٢٧
  .١/٣٨٧.، صالشعراوي متويل حممد - ٢٨
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وعلى . الْممقُوتة والرذَائلِ ، السافلَة الْأَخلَاقِ من وهي طهري النفوس تزكية النفوس؛ - ٤
املعلم أن يهتم بقضية التزكية جبميع جوانبها، سواء كانت تتعلق بشخصيته وأخالقه، 

وكلما استقامت نفوس . ومقررات تعليمه، وأداء تعليمه، ومناهج تعليمه، وأخالق طلبته
  .نفوس الطلبةاملعلم استقامت 

التزود دائما باملعلومات املستجدة؛ وذا استطاع املعلم أن ينور أفاق الطلبة مبعلومات  - ٥
 .مستجدة اليت مل تكن لديهم من قبل، وإال فإن فاقد الشيئ ال يعطي

  .هذا، واهللا  أعلم بالصواب
  
  

  املراجع

سالمة،  حممد بن سامي:  احملقق الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو
 للنشر طيبة دار ،"العظيم تفسري القرآن" ابن كثري  تفسري م،١٩٩٩ - هـ١٤٢٠
  .والتوزيع

. م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣البخاري،  مسري القرطيب، احملقق األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أبو
 عامل دارالسعودية،  العربية اململكة ، الرياض،"القرآن ألحكام اجلامع"تفسري القرطيب 

  . الكتب

 العربية اللغة معجمم،  ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩وفريق عمل،  عمر احلميد عبد خمتار أمحد
  .، عامل الكتباملعاصرة

 يف الدرر نظمم،  ١٩٩٥ - هـ١٤١٥البقاعي،  عمر بن إبراهيم احلسن أيب الدين برهان
  .العلمية الكتب ، بريوت، داروالسور اآليات تناسب

، )حمقق نسخة( القرآن ألفاظ مفرداتالقاسم، بدون سنة الطباعة،  أبو األصفهاين الراغب
  .ـ القلم دمشق، دار
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، القرآن ظالل يفهـ،  ١٤١٢ -  عشر السابعة: الشاريب، الطبعة حسني إبراهيم قطب سيد
  . الشروق بريوت، دار

 ، )النجار حممد/  القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية اللغة جممع
 .الدعوة ، مصر، دارالوسيط املعجمبدون سنة الطباعة، 

والتنوير  التحريرهـ،  ١٩٨٤ التونسي، عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممد
 اململكة ، الرياض،"ايد الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير"

  .للنشر التونسية السعودية، الدار العربية

 ، بريوت، دارالعرب لساناملصري، بدون سنة النشر،  األفريقي منظور بن مكرم بن حممد
  . صادر

 ،"احلكيم القرآن تفسري"املنار  تفسريم،   ١٩٩٠احلسيين،  القلموين رضا علي بن رشيد حممد
   .للكتاب العامة املصرية اهليئة

 ضة القاهرة، دار – الفجالة الكرمي، للقرآن الوسيط التفسريم، ١٩٩٨طنطاوي،  سيد حممد
  .والتوزيع  والنشر للطباعة مصر

  .اليوم أخبار ، مصر، مطابع"اخلواطر"الشعراوي تفسريم،  ١٩٩٧الشعراوي،  متويل حممد

 القرآن تفسري يف املعاين روح"التفسري األلوسي، الفضل، بدون سنة النشر،  أبو األلوسي حممود
  . العريب التراث إحياء ، بريوت، دار"املثاين والسبع العظيم

 ، دمشق، دارواملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسريهـ،  ١٤١٨الزحيلي،  مصطفى بن وهبة
  . املعاصر الفكر

 


