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  "اسة ملخص الدر" 
  .بعض املبادئ التربوية املستنبطة من قصة يوسف عليه السالم: عنوان الدراسة

لقصة القرآنية ذات مغزى تربوي رفيع، دراستها على جانب كبري من األمهية وخصوصاً من الناحيـة                ا
نفـضها  التربوية، فهي قالب تربوي ومنرب إعالمي تنفذ من خالله الدعوة إىل القلوب فتهزها وإىل النفـوس فت                

  .فيها تربية شاملة متكاملة تريب الفرد واجليل املسلم على األخالق اإلسالمية والتعاليم الربانية. نفضاً
بعض املبادئ التربوية املستنبطة من قصة يوسف عليه الصالة         "ومن هذا املنطلق تناول الباحث دراسته       

سنة وجتنب اإلسرائيليات وما مل يصح مـن        ولقد اعتمد الباحث على املصدرين األساسني القرآن وال       " والسالم
  .األخبار على قدر اإلمكان

إىل مقدمة الدراسة، وموضوعها، وأمهيتها، وأهدافها، وتـساؤالا،        : عرض الباحث يف الفصل األول    
  .واملنهج املستخدم فيها، والدراسات السابقة

إىل مفهوم القصة القرآنية، والفرق بينها وبني غريها من القصص، واملميزات           : وعرض يف الفصل الثاين   
  .التربوية للقصة القرآنية

  .إىل مكانة قصة يوسف عليه الصالة والسالم ومزاياها وملخصها : وعرض الفصل الثالث
   اإلميـان   -١والسالم وهـي    إىل بعض املبادئ يف قصة يوسف عليه الصالة         : وعرض يف الفصل الرابع   

  . العفة -٨ الصدق -٧ الثقة باهللا تعاىل -٦ الشكر -٥ الصرب -٤ االبتالء -٣ سالمة الفطرة -٢
إىل التطبيقات التربوية للمبادئ املستنبطة من قصة يوسـف عليـه الـصالة             : وعرض الفصل اخلامس  

  .والسالم يف البيت، واملدرسة، واتمع 
  .اسة املنهج االستنباطي يف استخراج املبادئ التربوية من القصة واستخدم الباحث يف الدر

  : اخلامتة، والنتائج، والتوصيات وكان من أبرز النتائج ما يليوأخرياُ
رغم وجود كثري من األلفاظ اليت تشبه القصة يف اللغة العربية مثل احلكاية، والرواية، األسطورة،                -١

هلا بذلك،    ،ذه األلفاظ على القصة القرآنية لتسمية       وامللحمة إال أنه ال جيوز أن يطلق أحد ه        
  . اختالف يف احملتوى منوملا بينها وبني تلك األلفاظ

متزج لنا قصة يوسف عليه الصالة والسالم بني الواقعية واملثال فهي ترسم لنا صورة يوسف عليه                 -٢
ته، وما يأتيه من وحي     الصالة والسالم النيب والبشر يف آن واحد؛ النيب يف إميانه، وتقواه، وعصم           
  .السماء، والبشر يف حدود علمه، وطاقته، وما يدفع به عن نفسه من بالء 

  .يوسف عليه الصالة والسالم يعد قدوة للشباب احلائر يف شهواته يف هذا العصر  -٣
إن للتمسك باملبادئ اإلسالمية مثاراً عظيمة تعود بالنفع على األفراد، واتمعات؛ فهي تكفـل               -٤

  .د سعادة يف الدنيا واآلخرة ، وللمجتمعات أمناً، وسكينة، وتقدماً، ورقياً لألفرا
  .يها من مبادئ تربوية، وعرب مفيدةكما أوصى الباحث بالعناية بالقصة القرآنية واالستفادة مما ف
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