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 بسم اهللا الرمحن الرحيم؛
 

 حيث أدى ؛جاءت فكرة الكتاب بعد جتربة قمت ا مع جمموعة من تالميذي
استعمال القصص كمحفز خارجي للطالب من أجل دفعهم للتفوق الدراسي إىل 

 انضباطاكثر أ ليوم القصة وأصبحوا ني متلهفذميالتالنتائج مالحظة حيث أصبح 
  .با للمادةوح

جمموعة كبرية من القصص اليت الذي يتضمن تيب ت بإعداد هذا الكُملذلك ق
 ليتجلى مبدأ مهم من مبادئ التعلم ؛تم بتنمية الذات وصقل املهارات وزرع القيم

  ".اإلفادة مع املتعة " السريع وهو مبدأ التعلم باملتعة 
 التشويق واإلثارة بإضافةصة  حبكي القهي القيام ،استراتيجية العمل اليت اتبعتها

بكتابة بعد اية القصة أوزع مطبوعها على التالميذ ليقوموا وجلدب التالميذ، 
تأمالم حول القصة يف مدة ال تتجاوز اخلمس دقائق، بعد ذلك نفتح بابا للنقاش 

  .وقراءة بعض التأمالت
يها من قصص فل  متضمناالقرآن لذلك جاء ثلث ؛ الناسيسحر إن للقصص مفعوال

عظ الكثري لكل من تدبرها، كما أن القصص نص حي ألن كلماته تقبل ااملوواحلكم 
  .لئ دفينة مع كل قراءة جديدة يف كل وقت وحني، وتظهر لنا دائما ألاالجتهاد

هذا اخلري عندكم، وأنا يف  ويف االخري أرجوا منكم الدعاء وأن تفيدوا به وأال يتوقف
ه ليخرج يف ح املشروع وتلقيإلمثار واقتراحاتكم تساؤالتكم ،انتظار مالحظاتكم

  . من األوىلأفضلنسخة ثانية 
  

 أخوكم األستاذ واملدرب عبد اخلالق نتيج
              www.natij.tk 
     trainer.natij@gmail.com 
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 على اإلنسان االستفادة من جتارب و خربات األخريني لتنمية مهاراته و قدراته و فهمه للحياة

 
أعين بالتاريخ جمموع القصص واإلرث الثقايف للمجتمع، سواء كان حمكيا أو 
مكتوبا، فهذه القصص نِتاج جتارب ومحصلة فكر و حبث لألجيال السابقة؛ لذا البد 

 . حيص املاضي وأخد النافع منه و اجتناب الضار، فليس كل موروث نأخذُهمن مت
 

، "هذا ما ألفينا عليه آباءنا"سلمكفار قريش حملمد صلى اهللا عليه وال نقول كما قال 
البد من وكَما ال نقول مبا يقوله أشباه املفكرين العصريني بأن كل موروث من املاضي 

القطع مع املاضي ؛ بل البد من متحيص موروتنا القدمي أن احلداثة تعين و,  معه القطعِ
كما البد من اكتشاف كل جديد لتحديد الصاحل من , لالستفادة من جتارب األجداد 

  .املفيد من الضار  والطاحل
  
ريها على اجليل اجلديد، ما تأثهن هو ما نفع التربية بالتاريخ والسؤال الذي يتبادر للدو
  :سأحاول التطرق لبعضهااجلواب له عدة أبعاد و

هذه القصص حتكي على أناس جنحوا فنأخذ أخذ املوعظة ألن هذا اإلرث وأوال لِ
املوعظة بإتباع أسباب جناحهم، وفيها أناس فشلوا فنأخذ املوعظة باجتناب أسباب 

  " .احلكيم من اتعظ بغريه، والشقي من اتعظ بنفسه " فشلهم، وقد قيل قدميا 
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الكون؛ فاهللا تعاىل خلق الكون بعلم، وجعل  تعاىل يف اخللق و لفهم سنن اهللاو كذلك

ه السنن تعمل على اجلميع الغين والفقري املؤمن ال تتوقف، وهذ ال تتغري وفيه ثَوابت
 .الكافرو

  :  من هذه السنن 
أن " و" أن اهللا ال يعذب إال بعد التحذير " و" يف االحتاد قوة " و" أن اهللا يمهل و ال يهمل " 
  " .........هللا ينصر الدولة العادلة و لو كانت كافرة ا

تى إال بتدبر التاريخ واستنباط السنن، غريها ال يتأإن فهم اإلنسان هلذه السنن و
 يعين - فهم مآل األمور -نستعد للمستقبل وبفهم هذه السنن نفهم الواقع و

 اآلخرين، رغم علىاالستعداد للمستقبل؛ فالسنن اليت سرت على األولني ستسري 
الوسائل، إال أن نفس املقدمات تؤدي إال نفس النتائج، وبذلك يستثمر اختالف الوقت و

  .اإلنسان حاضره فيما ينفعه يف مستقبله انطالقا من فهمه لسنن اهللا
  

لى اإلنسان إن اإلنسان مهما عاش و جرب لن مير بكل التجارب، من هذا الواقع كان ع
مه للحياة، حيث فهخريني لتنمية مهاراته وقدراته وت األخربااالستفادة من جتارب و

حتاج جتارب العديد من األجيال، ويعيش عمرا غري عمره و يفهم ما اأنه يأخذ خربات و
بذلك يهيئ نفسه ليسري يف هذه احلياة بأقدام الناس من أجل فهمه ألجيال وأجيال، و

 ا بالتأكيد أُناس قثابتة و قامة مرفوعة؛ فال خيتل توازنه بتجربة مير بله ا فقد مر
يبدع حلول جديدة على فيستفيد من خربم يف حلها ويستخدم عقله ليبتكر و

  .ضوء احللول السابقة
  
السؤال الثاين منبع هذا اإلرث، ومنبعه أوال القرآن الكرمي ألنه احتوى العديد من و

ى ضوئها فهمها، لنستعد عل والقصص ذات املغزى اليت جيب علينا تدبرها
الناجحني يف كل بة واألنبياء ثُم الصحاه كذلك سري الرسل وللمستقبل ، ومن منابعِ

طريق الريادة، مث من خالل قصص احلياة اليت نها نأخذ العرب و أسرار النجاح واألمم، فمِ
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ء و األجداد من تراثنا احملكي، وكذلك من تصلنا سواء عن طريق األصدقاء أو اآلبا
عربة باالبتعاد عن أسباب الفشل املفسدين نأخذ اللطغاة وقصص الفاشلني وا

  .النكوصو
  
  

ري الناجحني إن املريب يزرع يف املتربني حِس النجاح من خالل حكايات وقصص وسِ
املصلحني، ويحذرهم من الفشل عن طريق ذكر مآل الطغاة واملفسدين، لذلك كان و

لتاريخ احملكي واملكتوب ، واحلَمد على كل مريب أن يستفيد من هذا اإلرث العظيم من ا
  .هللا هناك الكثري من الكتب اليت حتتوي قصص لكل األجناس واألعمار

  
  

ليكن القدوة والنموذج  " لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة : " قال تعاىل 
ولنستفد من سريته العطرة ونعلمها جيال بعد جيل، وذلك بالعمل ا والتمسك 

  .إلنسان يتعلم بالتجربة ما ال يتعلمه باحملاضرة أو املناظرة بأسرارها ألن ا
  
  

هلو أقوى دليل على قيمة " القصص" تسمية اهللا تعاىل لسورة من سور القرآن ب
  .القصص يف تربية النفس

 نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت ملن "قال تعاىل 
 )2اآلية (يوسف " الغافلني 

 
"مقاالت يف التربية "من كتايب   

 2011 غشت 01 االثنني                                                                                
 
 
 

  : اخلالصة

   : شعلة

  : لتأصي
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؛  
 

  
ال، إهداء لبنايت وأبنائي يف نادي عرفة شغوف بالبحث والسؤلكل حمب للمإهداء 

التنمية الذاتية مبؤسسة الزهور، إهداء ألمي منبع احلب والعاطفة وأليب نور العقل 
   االستشارة،رومستق

  .إهداء ألخويت ،أصدقائي ، ولكل مسلم يسعى يف خدمة البشرية
  
  

 :  
  

كل مصلح حامل  ل، واإلفادةاملتعةهذا الكتيب مجعته وأعددته لكل باحث عن 
  .لرسالة اإلصالح والتربية

  .شكر خاص لة تطوير الذات
  

  
 

 حقوق الطبع والنشر مكفولة لكل مسلم
 


