
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 صفات المعلم الذاتية
اإلخالص :ا١ٌٕخ اٌخبٌظخ ِغ وٛٔٙب شؼٛسًا  -1

٠ؼجؾ عٍٛن  داخ١ًٍب إال أٔٙب رّضً ػبِاًل ًِّٙب

اٌّؼٍُ ٠ٚفشع ػ١ٍٗ سلبثخ داخ١ٍخ ف١زمٓ اٌؼًّ 

 ٠ٚشػٝ األِبٔخ .

َْ ١ًٔ اٌشٙبدح اٌجبِؼ١خ ١ٌظ ٔٙب٠خ  -2 اٌؼٍُ : إ

اٌؼٙذ ثـٍت اٌؼٍُ ، فبٌؼٍُ دسة ؿ٠ًٛ ج١ًّ ، لبي 

طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )) ِِٕٙٛبْ ال ٠شجؼبْ 

ؿبٌت ػٍُ ٚؿبٌت د١ٔب (( . ٚرؼظُ اٌٍزح ِغ ػٍٛ 

 ٓ شؼبسن )ِٓ اٌّذجشح إٌٝ اٌّمجشح (.اٌّٙخ ف١ٍى

اٌظذق : اٌظذق طفخ رج١ٓ ِؼذْ اٌشجبي  -3

،ٚاٌظذق فٟ دذ رارٗ ِالصَ ٌإل٠ّبْ ،ٚطذق 

إٌٝ اٌضمخ ثٗ ، ٚثّب ٠مٛي  ُاٌّؼٍُ ٠ذػٛ اٌّزؼٍ

٠ٚىغجٗ ادزشاَ اٌّزؼ١ٍّٓ. ٚاػٍُ أ٠ٙب اٌّؼٍُ أٔه 

رذذ اٌّجٙش ، ؿالثه ٠شلجْٛ ف١ه وً خظٍخ ، 

 ٛاؿفه ٚفٟ لٌٛه ٚػٍّه. فىٓ طبدلًب فٟ ػ

اٌظجش : لٛح ٔفغ١خ إ٠جبث١خ فَؼبٌخ رمبَٚ اٌؼؼف  -4

، ٚرؼ١ٓ ػٍٝ اٌضجبد . ٚاٌّؼٍُ ثذبجخ إٌٝ اٌظجش 

 ؛ ألٔٗ ٠ؼًّ فٟ ١ِذا١ٔٓ :

١ِذاْ ٔفغٗ ٠جب٘ذ٘ب ٠ٚذٍّٙب ػٍٝ  -

 اٌـبػخ ٠ّٕٚؼٙب ػٓ اٌّؼظ١خ .

١ِٚذاْ ؿالثٗ ، ٚ٘ٛ ١ِذاْ فغ١خ  -

 ٠خبٌـُٙ ٠ٚظجش ػٍٝ أراُ٘. 

ؼجبدح ٚاٌزمٜٛ : اٌّؼٍُ ِششذ إٌٝ اٌخ١ش ، اٌ -5

ِٛجٗ إٌٝ اٌٙذٜ ، ٚوً ٘ذفٗ : رؼش٠ف ؿالثٗ 

ثخبٌمُٙ ١ٌفٛصٚا ثغؼبدح اٌذاس٠ٓ ، فؼ١ٍٗ أْ 

٠مٛٞ طٍزٗ  ثبهلل  ٌزىْٛ دػٛرٗ ٔبثؼخ ِٓ 

 لٌٛٗ ٚػٍّٗ .

اٌخٍك اٌذغٓ : ٘ٛ طٛسح اإلٔغبْ اٌجبؿٕخ  ،  -6

ٚ الثذ ِٕٗ  ٌىً ِؼٍُ  ٠ٕشذ ٔجبح دػٛرٗ 

ثٗ ٚهٙٛس صّشارٙب ، ٌٕٚب أعٛح دغٕخ فٟ ٌـال

إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ إر وبْ داػ١خ 

 ٔبجذًب ثذغٓ خٍمٗ ٚدغٓ رؼبٍِٗ ِغ إٌبط .

 

 

 
 



 

 

 أمور على المعلم الحذر منها

اٌش٠بء : خـشٖ ػظ١ُ ػٍٝ اٌفشد ٚاألِخ ألٔٗ ٠ذجؾ اٌؼًّ  -1

 ، ٠ٚذشَ اٌضٛاة فٟ ا٢خشح .

إخالف اٌٛػذ :  ػ١ٍه  أخٟ اٌّؼٍُ  اٌجؼذ ػٓ ٘زٖ  -2

اٌّزِخ  فٟٙ  ِٓ ِظب٘ش ػذَ  اٌجذ٠خ ٚاٌالِجبالح 

،ٚرٕـجغ فٟ أر٘بْ اٌـالة طٛسح ع١ئخ ألعزبرُ٘ . 

ؿالثه ثؤِش ِب فبجزٙذ ػٍٝ أْ رٛفٟ ثٗ ، ٚإْ فذ١ٓ رؼذ 

دبي دْٚ رذم١مٗ دبئً فبالػززاس اٌٍـ١ف ٠ض٠ً ِب لذ 

: )) ألْ  -سدّٗ اهلل  –٠ىْٛ فٟ إٌفظ . لبي اٌشبفؼٟ 

 أِٛد ػـشًب أدت إٌٟ ِٓ أْ أخٍف ِٛػذًا (( .

اٌذغذ : آفخ ِٓ آفبد اٌؼٍُ  ؛  رّذك اٌجشوخ ، ٚ رفغذ  -3

. ٚ ِٓ ػالِبد اٌذغذ ث١ٓ  ػٍٝ اٌّشء د١ٔبٖ ٚآخشرٗ

األلشاْ اٌفشح ثؤخـبئُٙ  ، أٚ غ١جزُٙ ، أٚ عّبع  ٔمذ 

 إٌبط ٌُٙ أٚ رُِٙ . ِٚٓ ػالط ٘زٖ ا٢فخ :

 اٌذػبء ٌأللشاْ ثظٙش اٌغ١ت . - أ

ِذبٌٚخ اٌزذجت ٌٍمش٠ٓ ٚاٌغؤاي ػٓ دبٌٗ  - ة

 ٚدبي أٍ٘ٗ .

 ػذَ اٌغّبح أٚ اٌشػب ثغ١جزٗ أٚ أزمبطٗ . -ط

 ١ذزٗ .اعزشبسرٗ ٚؿٍت ٔظ -د

أزمبد اٌّؼ١ٍّٓ ا٢خش٠ٓ أٚ ِٛادُ٘  : لذ ٠ٍذظ اٌّؼٍُ ػٍٝ  -4

ثؼغ صِالئٗ اٌّؼ١ٍّٓ ٍِذظًب أٚ ٠ىْٛ ٌٗ ٚجٗ ٔظش رجب٘ٗ فٟ  

عٍٛوٗ  أٚ أعٍٛثٗ فٟ اٌزذس٠ظ أٚ رؼبٍِٗ  ِغ اٌـالة . ٌىٓ ٘زٖ 

اٌٍّذٛهخ ِّٙب ػال شؤٔٙب ، ال ٠غٛؽ أْ رذفغ اٌّؼٍُ إٌٝ اٌزظش٠خ 

 أِبَ اٌـالة أٚ اإل٠ّبء إ١ٌٗ . ثبٔزمبد ص١ٍِٗ 

:  -سدّٗ اهلل -اٌغ١بة ثذْٚ ػزس : لبي عّبدخ اٌش١خ اثٓ ثبص  -5

 )) اٌغ١بة ثغ١ش ػزس ششػٟ ال ٠جٛص ٚرمذ٠ُ ػزس غ١ش طذ١خ ال

 ٠جشء اٌزِخ ٚال ٠ؼفٟ ِٓ اإلصُ ثً ٘ٛ ِٓ اٌخ١بٔخ (( .

اٌزؤخش ػٓ اٌذظض أٚ اٌذٚاَ  ٚاٌزمظ١ش فٟ اٌؼًّ : وً رٌه   -6

فزٝ اٌؼٍّبء  ثذشِزٗ  ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ : )٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا أٚفٛا أ

 ثبٌؼمٛد ( .

اعزخذاَ األٚساق ٚآالد اٌزظ٠ٛش ٚاألدٚاد اٌذى١ِٛخ ألغشاع  -7

شخظ١خ :  دشاَ ؛ ألْ رٌه ِخبٌف ٌألِبٔخ اٌزٟ أٚجت اهلل 

 اٌّذبفظخ ػ١ٍٙب .

٠ؼذ ِٓ   لجٛي اٌٙذا٠ب ِٓ اٌـالة أٚ آثبئُٙ ال رجٛص ؛  ألْ ٘زا -8

اٌششٛح ، ألْ ٘زا اٌّؼٍُ ٠خزجش اٌـالة ٚ ٠ذىُ ػ١ٍُٙ فشثّب ٠ذ١ف 

   فٟ دىّٗ ِغ اٌـبٌت اٌزٞ ٚطٍزٗ ِٕٗ ٘ذ٠خ ، أٚ ػٍٝ األلً ع١زُٙ

 ٚاٌّغٍُ ال ٠مف ِٛالف اٌزُٙ .

غ١جخ اٌـالة : ٠ذٚس اٌذذ٠ش وض١شًا ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ف١ّب ٠زؼٍك  -9

ٛع فٟ أػشاػُٙ ، ٚرذش٠ُ ثبٌـالة ٚلذ ٠ّزذ ٘زا اٌذذ٠ش إٌٝ اٌٛل

 اٌغ١جخ ِّب ال٠شه ف١ٗ ِغٍُ ، فى١ف ثّؼٍُ األج١بي ؟!

 

 
 عالقة المعلم بطالبه

أٚي ٚعبئً إٌجبح أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍُ  ِذجًب ٌٍزال١ِز 

سف١مًب ثُٙ  ، دب١ًٔب ػ١ٍُٙ ، عبٌىًب ِؼُٙ عج١ً اٌشائذ ، ٠ششذُ٘ 

شن ٚ ٠مٛدُ٘  ثشٚح اٌؼـف ٚاٌّٛدح ٠ٚؼ١ش فٟ جُٛ٘ ، ٚ ٠شز

ِؼُٙ فٟ ٔٛادٟ ٔشبؿُٙ .  ِٚٓ ٚعبئً إٌجبح أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍُ  

ِذجٛثًب  ٌذٜ رال١ِزٖ ثّب  ٌٗ ِٓ  طفبد رغز١ًّ ٚرغزٙٛٞ 

أفئذرُٙ . ِٓ رٌه أْ ٠ىْٛ دغٓ إٌٙذاَ ِٓ غ١ش ِجبٌغخ فٟ 

اٌزؤٔك ، ٚال ِغبالح فٟ اٌزج١ًّ . ِٚٓ رٌه أْ ٠ىْٛ ٚاعغ 

، غض٠ش اٌّؼبسف را أٌٛاْ ِزؼذدح ِٓ إٌشبؽ  رض١ش  األفك 

اٌزال١ِز  ٚ رجش اٌذّبعخ ف١ُٙ . ٚ ِٓ رٌه أْ ٠ؼذي فٟ أدىبِٗ 

، ٚ ٠ٛاعٟ ف١ٙب اٌزال١ِز  فال ٠ؤصش ثؼؼُٙ ػٍٝ ثؼغ فئْ 

أثظبسُ٘  ٔبفزح ٚإدغبعُٙ ِش٘ف ٚإدساوُٙ ٌٍّذبثبح ال رؤِٓ 

ٚح اٌذػبثخ ٚ ِغجزٗ ٚال رذّذ ػبلجزٗ . ٚ أْ ٠ىْٛ ِزظفًب ثش

اٌّشح ٠شبسن رال١ِزٖ إرا ػذىٛا ٌّب ٠غزذػٟ اٌؼذه ، فال 

َْ االثزغبِخ ٠شغ عذش٘ب فٟ إٌفٛط ،  ٠غؼت ٚال ٠زجُٙ ؛ فئ

ٚرّأل دجشح اٌذساعخ ثٙجخ ٚ عشٚسًا ٚ لذ رىْٛ أد١بًٔب ػالجًب 

٠ٕفٟ اًٌٍّ ٚ ٠جذد اٌغآِخ ، ف١مجً اٌزال١ِز ػٍٝ ػٍُّٙ فٟ ٔشبؽ 

ٚاصمًب ثٕفغٗ فٟ غ١ش غشٚس، طذ١خ إٌفظ ٚاغزجبؽ.ٚأْ ٠ىْٛ 

 ال ٠ذغذ ٚال ٠غبس ٚال ٠شربة ٚال ٠غبء ٌٕمذ ثشا .

ػٍٝ أْ األِش ال٠زُ ٌٗ إال إرا اعزىًّ ػذرٗ ، ٚأخز 

أ٘جزٗ ، ٚرٌه ثؤْ ٠ذغٓ اإلٌّبَ ثّبدرٗ ف١زؼّك فٟ دمبئمٙب ٚ 

٠زفُٙ دلبئمٙب ٚ ٠ؼ١ف اٌجذ٠ذ ف١ٙب إٌٝ اٌمذ٠ُ ِٕٙب  ، فؼآٌخ  

رؼظف ثبٌضمخ ٚرٕزس ثبٌغمٛؽ ، ١٘ٚٙبد أْ ٠غزؼ١ذ ِب  اٌّبدح 

٠فمذ ِٓ ِىبٔخ ِّٙب  ٠جزي ِٓ جٙذ ، فؼ١ٍٗ أْ  ٠ضبثش ػٍٝ 

االؿالع ٚ ٠ذأة فٟ اٌمشاءح دشطًب ػٍٝ اٌزـٛس ٚ عؼ١ًب ٚساء 

اٌىّبي ، ٚإال ٚلف ثّؼٍِٛبرٗ ػٕذ ِغزٜٛ رخشجٗ أٚ  ٘جؾ  إٌٝ 

ٖ  ٚعبئٍٗ ، أٔٗ سائذ ِغزٜٛ رال١ِزٖ ...  رٍه سعبٌخ اٌّؼٍُ  ٚ٘ز

 .اٌج١ً ، ٚػّبد إٌٙؼخ ، ِٕٚبؽ األًِ ، ِٚؼمذ اٌشجبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصايا قلبية
 . اػزٓ ثظذزه غزائ١ًب ٚس٠بػ١ًب 

  ، اػزظُ ثبٌّضً اٌؼ١ٍب : اٌظذق ، اٌؼذي

 اٌّٛدح ، اإل٠ضبس، األِبٔخ .

  ٞؿٛس ِؼٍِٛبره فٟ اِزذاد٠ٓ : أفمٟ أ

اٌزؼّك : عؼخ اإلؿالع ٚػّٛدٞ أٞ : 

 فٟ اٌزخظض .

  ِٓ ٟٙارمٓ اٌؼشث١خ ٚرذّذس ثٙب ف

 شؼبئش اإلعالَ .

  ٗٔاِزٍه إدغبعًب ثبٌّشح دائًّب رجّغُ : فئ

 طذلخ ٠ٚفزخ اٌمٍٛة اٌزٟ أِبِه .

  اٌؼضح ٚاالػزضاص فٟ ٔفٛط ؿالثه أفخ

 ُٔٙ اٌّغزمجً ألِزُٙ .فئ

  ُٙسعخ اٌمذٚح فٟ ٔفٛعُٙ ٚلذٚر

ٍُ صُ األٌٚٝ اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚع

 اٌظذبثخ صُ اٌؼٍّبء .

 . ٓوٓ ِجذػًب ٚاثزؼذ ػٓ اٌشٚر١ 

 . اجؼً ػٍّه ِجبي رذذ ٌه 

 كيف تدير الحصة بنجاح ؟
o . اعزؼٓ ثبهلل ٚال رؼجض 

o . لِذَ ٌذسعه ج١ذًا 

o . اعزضش دافؼ١خ اٌـالة 

o  اعزخذَ ٚعبئٍه اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ثفبػ١ٍخ .

o  ال رزىٍف اإلجبثخ ػٓ وً عؤاي

 ، ٚلً : ال أػٍُ .

o ٌـالة ثبٌّؼبٟٔ اٌغب١ِخ اسثؾ ا

 ٚاأل٘ذاف اٌؼ١ٍب .

o ساع اٌفشٚق اٌفشد٠خ . 

 

 

 

 

 


