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  إهداء

  

 إلى الوالدين برا و إحسانا

  إلى أرواح األموات عليهم رحمة اهللا تعالى

 إلى األحياء بركة في بقية األعمار

  واألبناء  الزوجإلى  

  إلى كل األهل واألقـارب والصديقـات

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  

 شكر وتقدير
  

رواه [﴾يشكر الناس ال يشكر اهللا عّز وجلّ  من ال ﴿ � النيبمن قول  انطالقا         

وتأدبا بأدب الشكر الذي يطيب للمسلم التجّمل به، فإين أمحد اهللا تعاىل محدا   ]الرتميذى
  .كثريا طّيبا مباركا فيه أن مّن علّي بإمتام هذا البحث، فله احلمد والشكر

مث أتقّدم بالشكر والعرفان إىل من مل تّدخر جهدا وال وقتا إالّ وبذلته لدعم هذا          
فقد سعدت بتوجيهاا الثمينة بوخلراص كرمية، / البحث، أستاذيت ومشرفيت الدكتورة 

ومتابعتها احلثيثة اليت لوالها بعد اهللا تعاىل ملا اكتملت الرسالة، فجزاها اهللا عّين خري 
  .اجلزاء

وال يفوتين أن أشكر أعضاء املناقشة الذين تفّضال بقبول مناقشة الرسالة على ما         
  .سيقّدمانه يل من نصائح وتوجيهات، سيكون هلا عظيم األثر يف إثراء هذه الرسالة

كما أجزل الشكر ألساتذة قسم الّتفسري وعلوم القرآن على ما بذلوه من عناية وتوجيه، 
  .فجزاهم اهللا كل خري

  ل من ساعدين ووّجهين سواء من قريب أو بعيد فجزاهم اهللا خرياوأشكر ك
  

  "وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني"

  
  
  

  



  
  الرسالةملخص 

  
هدفت هذه الدراسة إىل معاجلة جانب مهّم من اجلوانب اإلنسان وهو اجلانب الرتبوي،     حيث 

والقصة القرآنية وسيلة من  شخصية اإلنسان الّسوي،يعّد موضوع القيم أحد الدعامات األساسية يف تكوين 
 استنباطغلب عليها القصص سورة الكهف حيث ّمث من خالهلا  اليتومن السور  ه القيم،ذوسائل غرس ه

  .ه القصصذتضّمنتها ه اليتأهّم القيم الرتبوية 
  :ييل وتوصلت هده الدراسة إىل نتائج كان من أّمهها ما 

  .وربط حاضره مباضيه ىءتربية النش األساليب تأثريا وفاعلية يف ثرأك القّصة القرآنية من •
  .لوكيةالسّ  االحنرافاتكثري من  حلّ  يفيساعد  القرآيندراسة القيم من خالل القصص  •
 .قصص سورة الكهف جتّلت فيه خمتلف القيم مبختلف درجات املصاحل •

  :كلمات مفتاحية

  . املصلحةحسب  –القصص  –الكهف  ةسور  –القيم الرتبوية 
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  مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سّيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

  .ومن تبع هديه وسار على منهاجه إىل يوم الدين
  :أّما بعد

وأنزل عليه القرآن ليهديهم به، ويعلمهم،  �لقد أنعم اهللا سبحانه وتعاىل على عباده ببعثه رسوله 
  .ويزّكيهم، ويربّيهم

فهو كتاب اهللا العظيم، اجلامع لعقيدة اإلسالم وشريعته وقيمه ومبادئه الذي ال يعرتيه نقص وال 
  .يصيبه خلل، وال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

Β $uΖ̈$ ﴿: وهو دستور حياة متكامل يشمل مجيع جوانبها فال يغفل منها شيئا، قال تعاىل ôÛ§� sù ’Îû 

É=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ &ó x« ﴾]واقعا وسلوكا وجّسده الصحابة  �، وهو املصدر األول للرتبية طّبقه الرسول ]38 األنعام–
السيادة عليها، فواجبنا حنن  سرية وعمال فمّكنهم يف األرض، وسّخر هلم به -رضوان اهللا تعاىل عليهم

  .املسلمون أن نستمّد املبادئ الرتبوية وقيمها من هذا الكتاب ونّتبع سّنة نبّينا عليه أفضل الصالة والسالم
  .ولذا تعّددت أساليب القرآن الكرمي ووسائله الرتبوية واختلفت باختالف الّنفوس واملواقف واملوضوعات

ائل القرآن يف تربية اإلنسان من مجيع نواحيه، تربية الروح وتربية العقل إحدى وس" القصص القرآين"ويُعترب 
%ÄÈÝÁø ﴿: وتربية اجلسم، فهي منهج تربوي متكامل، قال تعاىل $$sù }È|Ás) ø9 $# öΝ ßγ̄= yès9 tβρã� ©3x� tFtƒ ﴾]176عراف األ[ ،

غرس اإلميان، والقيم الفاضلة فالقصة هلا سحر بديع وتأثري كبري على نفس السامع وعقله، وهلا دور فّعال يف 
يف الفرد واتمع، واإلنسان بطبعه وسجيته مييل للقصة وجيد فيها غذاءه الروحي والعقلي، فهي وسيلة هاّمة 

  .لرتبيته وبّنائه
ربع املصحف، ومن السور اليت غلب عليها القصص  تّل القصص مساحة كبرية، ما يقاربولقد اح
وردت فيها أربع قصص مل فقد يات انفردت ا عن غريها من القصص، اليت متّيزت خبصوصسورة الكهف، 

  .تكّرر يف الصور األخرى، وتناولت شخصيات وأحداث متنّوعة
، اإلسالمدعائم  إرساءغرس القيم و هلا دور يف  يثحبونظرا لألمهية اليت تؤديها القصة يف الرتبية، 

  : كتايل بحثال إشكاليةية فكانت سورة الكهف وما تضمنته من قيم تربو  ىحاولت التعرف عل
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  : اإلشكالية
وما هو الدور الّرتبوي الذي   ؟ما هي أهّم القيم الرتبوية اليت ميكن استنباطها من سورة الكهف

  يف هذه السورة؟  ميكن أن تؤديه القصة القرآنية
  :وتفّرعت عنها تساؤالت أخرى نذكر أّمهها

  هي العالقة اليت تربط هذه السور مع السور األخرى من حيث القيم؟ ما �
 ما هي اخلصوصية اليت متّيز هذه السورة عن غريها؟ �

  :وانطالقا من هذه اإلشكاالت وغريها ممّا يُثريه املوضوع تظهر أمهيته، واليت ميكن أن جنملها فيما يلي
  أهمية الموضوع

وّظف القّصة كمنهج تغيري وترسيخ القيم ممّا جيعل توظيفها يف الواقع يظهر أثر على سلوك  القرآن
هي حباجة إىل  السلوكية،اإلنسان، فاألّمة اإلسالمية يف وقتنا احلايل الذي كثرت فيه الفنت واالحنرافات 

  .قيم تربوية مستقاة من قصص القرآناستنباط 
  .ببا يف حتريك هذا البحث وبيان أهدافهوهذه األمهية كانت دافعا أساسيا وس

   :وأهدافهسباب اختيار الموضوع أ
  :من بني أسباب اختيار املوضوع وأهدافه ما يلي

 .معرفة هذه السورة وعالقتها بالقصص الذي غلب عليها -1
 .التعرف علي قصص سورة الكهف وموضوعاا ومقاصدها -2
معرفة األحداث التارخيية والدينية اليت حّب التطّلع إىل ما جرى حول قّصة أصحاب الكهف و  -3

 .سيقت يف هذه القصص
 .توضيح الدور الرتبوي للقصص القرآنية -4
  .اإلنسانتأثريها علي سلوك  ىالقيم الضرورية اليت مشلتها قصص السورة ومد إبراز -5
  .رفة طبيعة وخصائص القيم الرتبويةمع -6
  .مكانللقصص الذي ال حيده زمان وال  القرآين اإلعجاز إثبات -7

  الدراسات السابقة 
بعد التقصي والبحث عن الدراسات السابقة مل أقف على دراسات تناولت دراسة علمية بنفس 
العنوان واحملتوى لسورة الكهف، إال أن هناك دراسات تناولت موضوع القيم الرتبوية وكل دراسة نظر هلا 

  :معني، وسيتم استعراض الدراسات السابقة، اليت أمكن احلصول عليها باجتاهصاحبها 
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من إعداد الباحث السيد أمحد طهطاوي، وهي " القيم الرتبوية يف القصص القرآين" بعنوان: الدراسة األولى
وقد استفدت من هذه الدراسة يف معرفة . م1985:رسالة مطبوعة كلية  الرتبية جبامعة أسيوط، ت

وختتلف الدراسة احلالية . كله  القرآينالقصص  يفتعرضت للقيم الرتبوية  اليتض فصول الدراسة التصنيف وبع
من القيم ووجهات  دراسة القيم حيث أّن الباحث تناول موقف بعض الفلسفات يفعن هذه الدراسة 
  .اإلسالميدراستنا فكانت حول دراسة القيم وفق املنظور نظرهم فيها، أّما 
من إعداد الباحث سعيد  -عليه السالم- يوسف  ةقص القرآينالقصص  يفالقيم الرتبوية " :الدراسة الثالثة

  . م1982:عبد احلميد السعدين وهي رسالة مطبوعة، كلية البنات، جامعة عني الشمس، القاهرة، ت
  .يف القصص القرآين وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات عن القيم الرتبوية

- تناول الباحث يف دراسته أثر القيم يف كل من الفرد واتمع وأثرها الرتبوي من خالل قصة يوسف  وقد
  .-عليه السالم

وختتلف الدراسة احلالية مع هذه الدراسة يف تصنيف القيم ودراسة السورة، حيث أن الباحث قسم 
ايت، أما الدراسة احلالية فقد مستعينا ذلك بتصنيف و  -عليه السالم-القيم حبسب احملتوى يف قصة يوسف 

  .قسمت القيم حسب طبيعة املصلحة يف قصص سورة الكهف
يف هذه الدراسة مل يتعرض الباحث أمثلة عن الدور الرتبوي للقصص القرآين يف غرس القيم، كما أن 

 للوقوف على فلسفة عامة للقيم أماّ  الوصفي التحليلياملنهج الذي اتبعه الباحث يف دراسته هو منهج 
  .اإلسالميالدراسة احلالية فكانت دراسة القيم من املنظور 

مدهش علي خالد أمحد وهي رسالة : للباحث"  األهداف الرتبوية يف القصص القرآين ":الدراسة الثالثة
  .ه1409: مطبوعة، كلية الرتبية جبامعة أم القرى، ت

اإلسالمية، ومدى حتقيق أهداف ودف الدراسة إىل بيان طبيعة القصص وأنواعه ودوره يف الرتبية 
  .الرتبية من خالل القصص القرآين

ا أمّ  ،القرآينأا عنيت باألهداف الرتبوية يف القصص  وختتلف هذه الدراسة  عن الدراسة  احلالية،
الدراسة احلالية فتقتصر عل دراسة قصص سورة الكهف، كما تّم بدراسة القيم الرتبوية فيها، وقد استفدت 

  .دورها الرتبويو  القرآنيةمن معلومات حول القصة  احتوتهمن هذه الدراسة يف ما 
محد يوسف أيزن : للباحث"يف سورة الكهف  القرآنية القصةالقواعد الرتبوية كما تظهرها " :الدراسة الرابعة

  .م2000: ت:، جامعة الريموك اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات    عبده وهي رسالة مطبوعة،
قصص سورة الكهف سواء تلك اليت  آياتالقواعد اليت احتوا  أهمّ استخراج  دف الدراسة البحث إىلو 

  .لعقدية وقضايا حياتيةاهتمت بعالج القضايا ا
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ولقد استفدت من هذه الدراسة من اجلانب الرتبوي الذي تناوله هلذه السورة وختتلف عن الدراسة 
سورة الكهف، بينما كانت  آياتاحلالية يف كونه اهتم بتسليط الضوء علي استخراج القواعد الرتبوية من 

هذه الدراسة مل يتعرض الدراسة احلالية حول القيم الرتبوية املستنبطة من قصص سورة الكهف، والباحث يف 
  .لدراسة مفهوم القصة القرآنية وأغراضها

  :هذا فيما خيص الدراسات السابقة أما فيما خيص منهج الدراسة املتبع فكان كاآليت
   :منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستقرائي بتتبع واستقصاء آيات قصص سورة الكهف دف 
االستنباطي يف استخراج القيم الرتبوية من الّتحليلي الوصول إىل قيم تربوية، كما اعتمدت على املنهج 

ية، ما احتوته من قيم تربو  ليلقصص سورة الكهف، حيث عملت على حتليلي حمتوى هذا القصص وحت
  .كل صريح أو ضمينشب

هذا فيما خيّص املنهج العام للبحث أما يف ما خيّص املنهجية املّتبعة يف حترير املادة العلمية وترتيبها 
  : بط التالية، من بينهاوافقد كان البحث مقيد بالض

 .استخراج اآليات القرآنية اليت وردت فيها قيم تربوية واخلاصة بكل قسم من قصص هذه السورة -1
 .حتديد آيات ورود القيم الرتبوية، بسورة إجيابية أو سلبية يف كل قصة من هذه القصص -2
 .دراسة كل قيمة مستنبطة من هذه القصص بشكل مفرد -3
مت االلتزام يف اهلامش بتقدمي اسم الشهرة لعلمائنا املعروفني، أما املعاصرين والغري املعروفني فقد اكتفيت  -4

 .باالسم واللقب
ج األحاديث على الصحيحني وان مل أجده يف الصحيح خيرج حبسب ما يدل على اعتمدت يف ختري -5

 .درجته من كتب السنن أو املساند
تفسري الكبري لفخر الدين الرازي : يف استنباط القيم الرتبوية، اعتمدت على أمهات كتب التفسري، مثال -6

 .وتفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور
 .خمّطط شامل للقيم املذكورة يف كل مبحث وضعت -7
 .ثيوجد أعالم حمورية ذات عالقة مباشرة وأساسية بالبح ألنّه العالم لأل  ترجمأ مل -8

  :  يف ذلكخطة البحث  وكانتهذه هي أهم خطوات املنهجية اليت اتبعتها يف هذا البحث، 
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  :خطة البحث
  .اخلطة اليت رمست تضمنت مقدمة وثالث فصول وخامتة

له، واملنهج املتبع والدراسات  ناأسباب اختيار و  أمهيته نامبوضوع البحث وذكر  ناففي مقدمة عرف
مبحثني يف   ه إىلناميف الفصل التمهيدي مقدمات عن القصة القرآنية وسورة الكهف وقسّ  ناالسابقة، فتناول

كل مبحث تضمن مطلبني، فجاء املبحث األول مشتمال علي مفهوم القصة القرآنية وأنواعها والعناصر اليت 
مث عرضنا مسات وخصائص القصة القرآنية، أما املبحث الثاين تعرفنا فيه علي سورة  تتضمنها القصة القرآنية،

  .الكهف وموضوعاا ومقاصدها
ه هو نافيه حقيقة القيم الرتبوية والدور الرتبوي للقصص القرآين وقسم وتناولنا األولوجاء الفصل 

األخر إيل مبحثني وكل مبحث تضمن مطلبني أو ثالث مطالب حسب طبيعة الدراسة، فاملبحث األول 
تعرفنا من خالله على ماهية القيم ومفهومها من املنظور اإلسالمي، ومصادرها ومساا مث تعرفنا علي 

واخرتت يف ضوء هذه التصنيفات تصنيف حسب طبيعة املصلحة، أما املبحث  اء هلذه القيم،تصانيف العلم
  .وفق هذا التصنيف فيه الدور الرتبوي للقصص القرآينالثاين فبينا 
 ه إىلناقسمأهم القيم والفوائد املستنبطة من قصص سورة الكهف و  ناا الفصل الثاين فقد تناولأمّ 

فتضّمن املبحث األول أهم القيم . بني أو ثالث حسب طبيعة الدراسةثالث مباحث، يف كل مبحث مطل
ه وفق التصنيف املختار، أما املبحث الثاين تضمن كذلك أهم نااملستنبطة من القصص الظاهر، و قسم

ه وفق التصنيف املختار، أما ناالقيم املستنبطة من القصص الوارد علي شكل أمثال، وهو اآلخر قسم
ولقد مت البحث خبامتة ذكرنا فيها النتائج اليت توصلنا . مشل علي فوائد هذه القصص املبحث الثالث فقد

 .    إليها مع بعض املقرتحات
  معروف سعاد :الطالبــة
  العلوم اإلسالمية :شعبــــة

  -جامعـــــة تلمســــــــان -
       2013/جوان8- ه1435/شعبان9:يوم                                             
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  مقّدمات عن القصة القرآنية وسورة الكهف: التمهيدي الفصل
  :تمهيد

يعّد القصص القرآين وسيلة من وسائل القرآن املتعّددة، ولون من ألوان اهلداية، وقد جعلها اهللا عّز 
(ßøtwΥ �Èà ﴿: وجّل أحسن القصص يف قوله tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9 ، ذلك أا مل ُتسق مساق 03]يوسف [﴾ #$

التسّلي وجتديد النشاط، بل كان الغرض من ذلك أمسى وأعلى، وهو تربية العباد ودعوم لتوحيده، 
  .وحتذيرهم من معصيته

وجاءت القصة القرآنية خبصائص وأغراض متعّددة مّيزا عن باقي القصص األدبية، وسورة الكهف 
لقضايا، واليت من أبرزها القضايا من بني هذه السور اليت احتوت على قصص القرآن وعاجلت العديد من ا

  .العقدية واألدبية

ومنه فكان مدار احلديث يف هذا الفصل حول القصة القرآنية من حيث مفهومها وخصائصها 
  .وأمهيتها، مث تعرّفنا على سورة الكهف وموضوعاا باختصار ومقاصدها

  :واملباحث اليت أتناوهلا يف هذا املبحث هي

  مقّدمات عن القصة القرآنية: األول المبحث

 وعناصرها مفهوم القصة القرآنية وأنواعها: املطلب األول -
  خصائص القصة القرآنية وأغراضها: املطلب الثاين -

  مقّدمات عن سورة الكهف: المبحث الثاني

 الّتعريف بسورة الكهف: املطلب األول -
  موضوعات ومقاصد سورة الكهف: املطلب الثاين -
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  مقّدمات عن القصة القرآنية: المبحث األول
مدار احلديث يف هذا املبحث عن القصة القرآنية من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها 

  :وعناصرها وبيان أغراضها، ويتكّون هذا املبحث من مطلبني
  صة القرآنية وأنواعها وعناصرهامفهوم الق: املطلب األول
  خصائص القصة القرآنية وأغراضها: املطلب الثاين

ويرتّكز احلديث عن بعض جوانب القصص القرآين، مبا ميّكن من تكوين تصّور عن القصة القرآنية، 
  .ها، وميّهد الستنباط ذخائرها الرتبوية، وفيما يلي عرض هلذه املطالبهدافيساعد على معرفة أ

  مفهوم القصة القرآنية وأنواعها وعناصرها: األول المطلب
  :تعريف القّصة القرآنية /أوال

  .قبل الوصول إىل مفهوم القصة القرآنية، البد أن نعّرف القصة لغة
الذي انتظمت اشتقاقاته عّدة معاين يف القرآن ) ق ص ص(مأخوذة من اجلذر الثالثي : القصة لغة  - أ

 .الكرمي
تـََتبـَعَها بالليل، وقيل هو تـََتبُع األَثٍَر : آثارهم يـَُقصَها َقصا وَقَصًصا وتـََقصَصَهاوقّص ": قال ابن منظور

  .أي وقٍت كان
 والَقص : وأصل الَقص ، ْعِر باملَِقصالَقْطعُ : َأْخُذ الش.  

 َص كالمه َحِفظَُه، والَقص1"البَـَيانُ : وتـََقص.  
‰£# ﴿أَْعَلَمُه : تـََتبـَعُه واخلَبَـرَ : ا وَقِصيًصاَقص أثره َقص ": وقال فريوز آبادي s?ö‘ $$sù #’ n?tã $yϑ Ïδ Í‘$rO# u $TÁ|Ás% 

، : َرَجَعا ِمَن الطَرِيِق الذي َسَلَكاُه، يـَُقصاِن األَثـََر، وَقص الشْعَر والظُْفرَ : أي ]64 كهف[ ﴾ ُهَما باملَِقص َقَطَع ِمنـْ
  .2"الَصْدُر أو رَْأَسُه، أو َوَسطُُه، أو َعظُُمهُ : والَقص والَقَصصُ 

  .رَِوايَُة اَخلَربِ : ، الَقَصصُ 3"َتبـَعهُ تَـ : تـََقصَص أَثـََرُه وتـََقصَص اخلَبَـرَ ": وجاء يف معجم الوسيط
، وتأيت )القصّ (ومن خالل املعاين اللغوية السابقة يتبّني أّن القّصة يف أصلها اللغوي مأخوذة من 

  :على سّت معان هي
  .املتابعة، اخلرب، احلفظ، القطع، البيان، والصدر من كل شيء

                                                           
  .5/3651، )ق ص ص(مادة ت، .ط، د.د -القاهرة–دار املعارف لسان العرب، : حممد ابن مكرم ابن منظور  1
  .627، ص )ق ص ص(م، مادة 2005/ه1426، 8مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيط، : حممد يعقوب الفريوز آبادي   2

  .739، ص )ق ّص ت(م، مادة 200/ه1425، 4ط -مصر–مكتبة الشروق الدولية معجم الوسيط، جممع اللغة العربية،   3
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ôM ﴿: ويف القرآن الكرمي جاءت مبعىن املتابعة يف قوله s9$s% uρ ÏµÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Áè% ﴾ ]وجاءت مبعىن البيان ]11 القصص ،
(ßøtwΥ �Èà ﴿: قوله تعاىل tΡ y7 ø‹n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9 pκ$ ﴿: ، وجاءت مبعىن القطع]03 يوسف[ ﴾ #$ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

|= ÏG ä. ãΝ ä3ø‹ n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’Îû ‘n= ÷Fs) ø9$# ﴾ ] وجاءت مبعىن اخلرب    ،]178البقرة﴿ tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒö â‘﴾ ] يوسف

05[
 1.  
والباحثني  املفسرينأّما من الناحية االصطالحية فقد تطّرق الكثري من : اصطالحا القرآنية القصة  - ب

اخلرب عن حادثة غائبة : "لتعريف القصة القرآنية، فقد عرّفها الطاهر بن عاشور يف مقدمته السابعة بأا
عن املخّرب ا، فليس ما يف القرآن من ذكر األحوال احلاضرة يف زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع 

 .2املسلمني مع عدوهم
القرآن لفظ القصص على ما حدث به من أخبار القرون أطلق : "وعرّفها عبد الكرمي اخلطيب لقوله

األوىل، يف جمال الرساالت السماوية، وما كان يقع يف حميطها من صراع بني قوى احلّق والضالل، وبني 
  .3"مواكب النور وجحافل الظالم

وادث أخباره عن أحوال األمم املاضية، والسنوات السابقة، واحل: "مناع القطّاع عرّفها بأا بينما 
الواقعة، وقد اشتمل على كثري من وقائع املاضي، وتاريخ املاضي، وتاريخ األمم، وذكر البالد والديار، وتتّبع 

  .4"آثار كل قوم، وحى عنهم صورة ناطقة ملا كانوا عليه
بأا كالم حسن يف لفظه ومعناه، مشتمل على أحداث : "أّما خليفة حسني العّسال فقد عرّفها

  .5"ومتضّمن على ما يهدي إىل الدين ويرشد إىل اخلريحقيقية سابقة 
يالحظ من الّتعريفات السابقة أا اعتمدت يف تعريف القصة يف القرآن على أهدافها وأنواعها، 

قصص األمم السابقة  فاهلدف من القصة القرآنية هو العظة وهداية البشر؛ وخّصصت أغلب الّتعاريف
واحلوادث الواقعة يف عهد النبّوة احملمدية ومنهم من ذكر أسلوب القّصة بأنه أسلوب حسن يف لفظه ومعناه 

  .لكن هذا ال ختتّص به القصة القرآنية، بل القرآن كله حسن يف لفظه ومعناه

                                                           
رسالة ماجسرت، القرآن الكريم، القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في : كوثر بنت حممد رضا احلسيين الشريف  1

  .70- 69م،  ص 2004/ه1425قسم الرتبية اإلسالمية، جامعة أّم القرى، 
  .1/64، م1984ط، .د -تونس–الدار التونسية تفسير الّتحرير والّتنوير، : حممد الطاهر بن عاشور  2
  .40م، ص 1975/ه1395، 2ط -بريوت–دار املعرفة القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، : عبد الكرمي اخلطيب  3
  .300ت، ص .ط، د.د -القاهرة–مكتبة وهبة مباحث ف علوم القرآن، : مّناع القطّان  4
  .532ت، ص .ط، د.دالتربية الخلقية في القرآن الكريم، : خليفة حسني العسال  5
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عجز من حيث النظم بأنها كالم موبالّنظر إىل الّتعريفات السابقة ميكن تعريف القصة القرآنية 
 . .مشتمل على أخبار األمم السابقة واألحداث الواقعة في عهد النبّوة جاءت للعبرة والعظة

  :أنواع القّصة القرآنية /ثانيا
جاءت القصة القرآنية متعّددة األشكال واألنواع، حبسب الغرض الذي دف إليه، والقضية 

  :أنواعإىل عدة  العلماء  هاقّسم وقد ،املـــُـعاجلة
 :فقّسمها إىل ثالثة أنواع: حسب شخصيات األنبياء وغريهم  -أ 

قصص األنبياء، وقصص قرآين يتعّلق حبوادث غابرة، وأشخاص مل تثبت نبّوم، وقصص يتعّلق 
 .�باحلوادث اليت وقعت يف زمن الرسول 

 .القصة الطويلة، القصرية، املتوّسطة: حسب حجم القّصة  - ب 
 .1املضروبة للتمثيلالّتارخيية، الواقعية، الغيبية، والقّصة  القّصة: حسب زمن وقوع القّصة- ج 

  :إىل ثالث أنواعحبسب الزمن واألشخاص تقسيم القصة القرآنية  بناءا على هذه الّتقسيمات ميكن
  : قصص األنبياء والرسل عليهم السالم: النوع األول

كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء عليهم الصالة والسالم، واليت تضّمنت "
أخبار دعوم لقومهم إىل اإلسالم واملعجزات اليت أيّدهم اهللا ا، وموقف أقوامهم منهم، والعقوبات اإلهلية 

  .2"اليت نزلت م
  :صاحلني أو غري صاحلنيقصص يتعلق حبوادث غابرة وأشخاص  :النوع الثاني

ومن أنواع القصص القرآين، قصص أشخاص ليسوا بأنبياء وال رسل، إمنا هم ممن سلكوا طريق احلق "
، كقصة أصحاب الكهف، وقصة مرمي عليها السالم وقصة ذو القرنني، وقصة 3"واتبعوا األنبياء والرسل

  ...كفرعون وقارون:وقصص غري الصاحلني أصحاب السبب، وأصحاب األخدود وغريهم
  

                                                           
القيم الخلقية : كوثر بنت حممد رضا احلسيين الشريف/  301 ، صعلوم القرآن مباحث في: مناع القطان: ينظر  1

  .61ص القرآن الكريم، المستنبطة من قصص النساء في 
، 14ط -الرياض–مكتبة فهد الوطنية دراسات في علوم القرآن الكريم، : هد بن عبد الرمحن بن سليمان الروميف  2

  .607م، ص 2005/ه1426
، 1ط –عمان– ، دار جريرالمبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني: شريخشاهر ذيب أبو   3

  .18م، ص2005/هـ1425
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كغزوة بدر وأحد يف سورة آل عمران، " : �قصص تتعلق حبوادث وقعت يف زمن الرسول : النوع الثالث
  .1"وحنو ذلك واإلسراء، وغزوة حنني وتبوك يف التوبة، وعزوة األحزاب يف سورة األحزاب، واهلجرة،

  .ا بالنسبة لنا يعد قصة، أمّ حادثة � الرسولفالقصص من هذا النوع يعد يف زمن 
كما ميكن تقسيمها حبسب ظهورها وخفائها إىل قصص ظاهر وقصص وارد يف شكل أمثال وهو ما 

  .يناسب طبيعة البحث
  :عناصر القصة /ثالثا

جمموعة من العناصر القصصية وهي كثرية من   تتضمن   القصة القرآنية أّن الرتبية ذكر العلماء 
وسوف أحتدث عن أبرز . الفكرة،األحداث، الشخصيات، البيئة الزمانية واملكانية، األسلوب، احلوار: أمهها

  .العناصر
  : الفكرة –أ 

فقد تتناول القصة موضوعا دينيا أو "يف كل قصة يوجد موضوع وهدف وضعت من أجله القصة 
ة مّ عية، إال أن العربة بالفكرة العاأو عمليا، وقد حتمل فكرة رئيسية تدعمها أفكار فر اجتماعيا أو تارخييا 

  .2"الغالبة عليها
   :األحداث -ب

جمموعة التصرفات أو "هو العنصر الثاين واهلام، يف القصة القرآنية فيعرف احلدث على أنه  احلدث
الوقائع أو احلوادث اليت تقوم ا شخصيات القصة واليت تعمل على إظهار موضوع القصة اليت وضعت 

صة وحىت املقدمة، العقدة، واحلل، وتسري من بداية الق: وتتسلسل األحداث يف ثالث مراحل هي. ألجله
  .3"بديعايتها بأسلوب فين أديب 

   :الشخصيات -ج
وقد صورت القصة القرآنية "الشخصية هي عنصر أساسي يف القصة وهلا صلة مع احلدث 

  .4"تصوير، أبرزت فيها كل مساا ومكوناا يف بعدها الرتبوي أروعشخصياا 
  

                                                           
  .301، صمباحث في علوم القرآن: مناع القطان  1
  .122م، ص 2010/هـ 1430، 3، دار املسرية، عمان، طتعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد  2
3

  .123 - 122، صاملرجع نفسه: ماجد زكي اجلالد  

  .24، صالمبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني: شاهر ذيب أبو شريخ  4
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فالشخصية تشكل وعاء أساسي للقصة ألا تعتمد على توصيل املعين واألفكار اليت تسعى إىل 
. 1"هي اليت تقوم باألحداث والوقائع والتصرفات يف القصة: "على أا الشخصيةحتقيقها ولذلك عرفت 

عليهم .....آدم، هارون، موسى،: (والقرآن استخدم شخصيات خمتلفة مثل شخصيات بشرية ذكرية
: ، وشخصيات حيوانية مثل...)مرمي عليها السالم، ملكة سبأ( :وشخصيات بشرية أنثوية مثل) السالم

  .وشخصيات أخرى...) الفيل، اهلدهد، النملة،(
   :البيئة الزمانية والمكانية -د

إن القرآن الكرمي يستعني يف تصوير األحداث على عنصرين أساسني ومها الزمان واملكان، مما تقوم 
الكثري من القصص، ألن خيوط الزمان متسك بكل جزئيات القصة لتصل إىل اهلدف املنشود، فالليل عليه 

، وكان لعنصر ...واإلصباح، والقيلولة، والعشاء والضحى والنهار مما ورد يف القرآن لتوضيح زمان احلدث
 يذكر إال إذا أضاف املكان حسابه يف القصص القرآين العتباره الوعاء الذي تتحرك فيه األحداث، وقد ال

جديد إىل القصة القرآنية، ومما ورد يف ذكر املكان ليؤدي رسالته، قوله احلق سبحانه وتعاىل من سورة 
≈z ﴿ :اإلسراء ysö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u� ó r& Íν Ï‰ ö7yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ’ n< Î) Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# $|Áø% F{ ]01اإلسراء [﴾#$

2.  
  : الحوار-ه

من عناصر القصة القرآنية بني شخصيات القصة، عنصر احلوار فالقصص بدون حوار تصري القصة 
حديث جيري على شكل سؤال وجواب بني شخصيات القصة "فيه عبارة عن سرد وأخبار، فقد عرف بأنه 

الم اليت اللذين يقومون بأهم أحداثها، أو تتمثل فيهم تلك األحداث واملفاجآت، أو جتري عليهم مآسي وآ
  .وله أهداف تربوية وتأثري يف نفسية القارئ 3"تتميز ا القصة

  ...األسلوب والبناء الفين:،وتوجد عناصر أخرى مثل هذه هي أهّم عناصر القصة
  
  
  
 
 
  

                                                           
  .123، صتعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد  1
  .307-306، صم2005/ ه1424ط، .د  –عمان  –، دار الربكة البيان والقرآن دراسة تأصيلية فنية :أمني أبو ليل  2
  .35م، ص 2007/هـ 1428، 3ط -دمشق-ر ك، دار الفالتربية بالحوار: النحالويعبد الرمحان   3
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  خصائص القصة القرآنية وأغراضها: المطلب الثاني
  :توضيحها فيما يليالقرآنية خبصائص متميزة وهدفت إىل أغراض متعددة ميكن القصة  متيزت 

  :خصائص القصة القرآنية /أوال
خصائص ومزايا يستحيل أن تكون يف غري القصص القرآين  هلاالقصة القرآنية  لقد أمجع العلماء أنّ 

  :وابرز هذه اخلصائص هي
 :الربانية  -أ 

من عند اهللا سبحانه وتعاىل، ال يأتيه باطل وال يتخلله  موحى به"فالقصص القرآين رباين املصدر 
 :نقص، وهي خاصية مستمرة إىل يوم القيامة، ألن اهللا حفظ كتابه من أن متد إليه يد التحريف، قال تعاىل

﴿ $̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm:  ﴾] 1"]09احلجر.  

  :الشمول  -ب 
شاملة من عدة جهات سواء يف موضوعاا مثل موضوعات القرآن فهي فقصص القرآن الكرمي 

فالفرد متمثل يف "شاملة عقائد وعبادات وآداب اجتماعية واقتصادية، كما أا شاملة للفرد واجلماعة 
شخصية الداعية وهو النيب، ومنهج إعداده وتربيته ليكون منوذجا صادقا لتطبيق منهج اهللا يف نفسه، فيكون 

  .2"ا اجلماعة فممثلة فيمن آمن ذا النيبقتداء واإلتباع وأمّ أهال لال
 :واقعية القصص القرآني وصدقه  -ج 

فهو ال يقرر حقائقه للنظر ارد، وال يقص قصصه رد " إن قصص القرآن حيكي حقائق واقعية، 
‰ô ﴿ :اإلمتاع الفين، بل هو كما قال تعاىل s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ|Ás% ×οu� ö9 Ïã ’Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# 3 $tΒ tβ% x. $ZVƒÏ‰ tn 

2”u� tIø� ãƒ Å6≈ s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁø� s? uρ Èe≅ à2 & ó x« “ Y‰èδ uρ ZπuΗ ÷qu‘ uρ 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ3 ﴾] 111يوسف[ .
إنه تفصيل لدعوة األنبياء، ولواقع الشعوب واألقوام اللذين أرسلت إليهم األنبياء، ولكل شيء يهم 

  .3"اإلنسانية معرفته، مبنهج اهللا وأسلوب تطبيقه وعبادته تعاىل وتوحيده
  
 

                                                           
   20، صالمبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني: شاهر ذيب أبو شريخ  1
 قسم الدعوة ، رسالة الدكتوراهمنهج الدعوة غلى العقيدة في ضوء القصص القرآني: مىن عبد الكرمي حسن داوود  2

  .203،ص هـ 1417  -الرياض –كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،واالحتساب
  .16م، ص  2008/ه 1429، 1ط  –دمشق –، دار الفكر التربية بالقصة: النحالوي الرمحنعبد   3
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 :التركيز على مواطن العبرة والعضة  -د 
خيتار اهللا سبحانه وتعاىل "ده بل فالقصة القرآنية ال تتكلم عن احلدث التارخيي بكل تفاصيله وأبعا

عتبار، يستوي يف االة و ظللع اتناسب أهداف املوضوع أو الصورة ومقاصده أجزاءمن القصة أو احلدث 
 .1"ال شك أن ما اختاره منها فيه الوفاء كل الوفاء بالغرض املرادو ذلك قصر املقطع وطوله، 

 :القصة القرآنية الهادفة  -ه 
جاءت لتحقيق أهداف   بللقصص القرآن أهداف ومقاصد عالية فلم ترد القصة بغرض الرتفيه 

يف بعض قصصه وترك للقارئ أن يستخرجه يف البعض اآلخر  دفاهلولقد صرح القرآن ب"الرتبية اإلسالمية، 
رمي، وهي يف  أن ترد القصة الواحدة مكررة يف مواضيع شىت من القرآن الك: وقد كان من آثار هذه اخلاصية

كل موضع من هذا التكرار حتقق غرضا أو هدفا غري األهداف اليت حققتها يف املواضيع األخرى، وذلك 
فتارة تعرض عرضا سريع على حنو القصة القصرية كقصص هود ... حسب ارتباط حوادث القصة مبغزاها 

ة تذكر جبميع حوادثها وتار ...على اجلزء الذي حيقق هدف الرسالة وصاحل ولوط وشعيب ألا تقتصر
 .2"وتفصيالا، كقصة يوسف وموسى لكثرة ما فيها من عرب وأهداف

  :اختصاص القصص القرآني بخصائص فنية ميزتها عن غيرها  - و 
لقد امتاز القصص القرآين مبجموعة من اخلصائص الفنية من أجل حتقيق الغرض الديين للقصة ومن 

  :أهم هذه اخلصائص ما يلي
فأسلوب القصص القرآين ال جيري على منط واحد، بل تتنوع طرائقه، ويوجد أربع : تنوع طريقة العرض -1

فمرة يذكر ملخصا للقصة يسبقها، مث يعرض التفصيالت بعد . "طرق خمتلفة لالبتداء يف عرض القصة
ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها، مث "... أهل الكهف"ذلك من بدئها إىل ايتها، وذلك كطريقة قصة 

، ...القصة بعد ذلك من أوهلا وتسري بتفصيل خطواا، وذلك كقصة موسى يف سورة القصصتبدأ 
ومرة تذكر القصة مباشرة بال مقدمة وال تلخيص، ويكون من مفاجأا اخلاصة ما يغين، مثل ذلك قصة 

ومرة حييل القصة لتمثيله، ... مرمي عند مولد عيسى وكذلك قصة سليمان مع النمل واهلدهد وبلقيس
  3"فيذكر فقط من األلفاظ ما ينبه إىل ابتداء العرض مث يدع القصة تتحدث عن نفسها بواسطة أبطاهلا

 .مثل قصة إمساعيل وإبراهيم

                                                           
   611، صدراسات في علوم القرآن الكريم: فهد ابن عبد الرمحان بن سليمان الروماين  1
  18، صالتربية بالقصة: النحالوي الرمحنعبد   2
  .183-181م، ص  2002/هـ1423، 16، دار الشروق، القاهرة، طالتصوير الفني في القرآن: قطب يدس  3
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فالقصص القرآين ال يسري يف نظام واحد يف تقدمي احلدث املفاجئ الذي حيرك : تنوع طريقة المفاجأة -2
فمرة يكتم سر املفاجأة عن البطل وعن النظارة حىت يكشف هلم معا يف آن واحد، مثال ذلك " القصة 

øŒ ﴿: الكهفقصة موسى مع العبد الصاحل يف سورة  Î) uρ š^$s% 4 y›θãΒ çµ9 tFx� Ï9 Iω ßyt� ö/ r& ﴾ إىل قوله :
﴿$s) n= sÜΡ $$sù # ¨Lym !# sŒ Î) !$u‹ s? r& Ÿ≅÷δ r& >πtƒö� s% ﴾ . ماية، عومرة يكشف السر للنظارة ويرتك أبطال القصة عنه يف

وأغلب ما يكون ذلك يف معرض السخرية مثل أصحاب اجلنة، ... وهؤالء يتصرفون وهم جاهلون للسر
﴿ øŒ Î) (#θãΚ |¡ø% r& $pκ ¨] ãΒ Î�óÇ u‹ s9 tÏ⇔ Î6óÁãΒ ∩⊇∠∪ Ÿωuρ tβθãΖ ø[tG ó¡tƒ ∩⊇∇∪ t∃$sÜ sù $pκ ö� n= tæ ×# Í←!$sÛ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ óΟèδ uρ tβθãΚ Í←!$tΡ ∩⊇∪ 

ôM yst6ô¹ r' sù ÄΝƒÎ�¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪ (# ÷ρyŠ$oΨ tG sù tÏ⇔ Î6óÁãΒ ∩⊄⊇∪ Èβr& (#ρß‰ øî $# 4’ n?tã ö/ ä3ÏOö� ym βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏΒ Ì�≈   .]20-17القلم [ ﴾¹|
يف موضع،وخاف عن النظارة يف موضع  وهو خاف على البطل ومرة يكشف بعض السر للنظارة

مثل ذلك قصة عرش بلقيس ومرة ال يكون هناك سر بل تواجه املفاجأة البطل والنظارة يف آن واحد،  آخر،
  .1"وذلك كمفاجأة قصة مرمي: ويعلمان سرها يف والوقت ذاته

  :أغراض القصة القرآنية /ثانيا
  :هاالقرآنية أغراض متنوعة ومتعددة أمهّ  للقصةأّن الرتبية  علماء  ذكر 

 :إثبات الوحي والرسالة  -أ 
بقصص من سبق من األنبياء  �إخباره فمن أغراض القّصة القرآنية إثبات الوحي والرسالة وذلك ب

واملرسلني كإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى وغريهم، يف دقة وإسهاب وصدق يف حكاية الوقائع واألخبار 
هيمنة هذا التنزيل على ما سبقه، من حيث املوافقة، ومن حيث ظهور احلقيقة اإلهلية فيه على  اليت تظهر به

 .2حنو الكمال املطلق الذي يسيق بقدسيته تعاىل
 :بيان وحدة دين اهللا المنزل على جميع الرسل ووحدة األمم المؤمنة  -ب 

أن الدين كله ة، وبيان ووحدة الدعو  من أغراض القصص القرآين إثبات وحدة الدين ووحدة الرسل،
  3وأن العقيدة ثابتة األصول يف مجيع األديان يشرتك فيها مجيع األديان والرسل. واحد اهلدف واألساس

βÎ) ÿÍν¨ ﴿ :كقوله تعاىل É‹≈ yδ öΝ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6 š/ u‘ Âχρß‰ ç7 ôã $$sù  ﴾ ] 92األنبياء[. 
 

                                                           
  .187-183، صالتصوير الفني في القرآن: قطب يدس  1
، م2008/هـ1429، 2ط جامعة األزهر،، القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام: أسامة حممد عبد العظيم محزة  2
  18ص
  139ص ،2005  ط، .د - وهران–، دار الغرب أغراض القصص القرآني عند السيد قطب: خلضر العريب  3
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 :ة المحمدية على دين اهللاوقلوب األمّ  ،�تثبيت قلب رسول اهللا   -ج 
 :الباطل وأهله قال تعاىل وخيذله جندينصر احلق و  نه تعاىلأوذلك بغرس الثقة باهللا يف قلوم و 

﴿yξä. uρ �Èà) ¯Ρ y7 ø‹ n= tã ôÏΒ Ï!$t6/Ρ r& È≅ ß™”�9$# $tΒ àMÎm7 sV çΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσ èù 4 x8u !% ỳ uρ ’Îû Íν É‹≈yδ ‘,ysø9 $# ×πsà ÏãöθtΒ uρ 3“ t� ø. ÏŒuρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9﴾ 
رسوله ويواسيه على حتمله أذى قومه له بذكر أحوال إخوانه النبيني من قبل وبيان  يسلكما أّن اهللا ] 120هود [

�É9÷ ﴿ :أن هذه هي سنة الدعوات الربانية قال تعاىل ô¹ $$sù $yϑ x. u� y9 |¹ (#θä9'ρé& ÏΘ ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ ß™”�9$# Ÿωuρ ≅ Éf÷ètG ó¡n@ öΝ çλ°; 4 
öΝ åκ̈Ξr( x. tΠ öθtƒ tβ÷ρt� tƒ $tΒ šχρß‰ tãθãƒ óΟ s9 (#þθèVt7 ù= tƒ āωÎ) Zπtã$y™ ÏiΒ ¤‘$pκ ¨Ξ 4 Ô<≈ n= t/ 4 ö≅ yγsù à7 n= ôγãƒ āωÎ) ãΠ öθs) ø9 $# tβθà) Å¡≈ x� ø9 $# ﴾ 

  1.]35األحقاف [
 :الدعوة إلى اإليمان ومكارم األخالق وبيان عاقبة المتقين وسوء مغبة المفسدين  -د 

بسوق األدلة على التوحيد خالل أحداث القصة سوقا جيعله يسري إىل النفس من غري ويكون 
tΑ$s% ÉΘ ﴿ :، قوله تعاىل2مقاومة öθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©!$# $tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ç� ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø? u!$y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ ( 

(#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹x6 ø9 $# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# öΝèδ u !$u‹ ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰ Å¡ø�è? †Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n= ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡sŒ 

×� ö�yz öΝ ä3©9 βÎ) Ο çFΖ à2 šÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩∇∈∪ Ÿωuρ (#ρß‰ ãèø)s? Èe≅à6 Î/ :Þ≡u� ÅÀ tβρß‰ Ïãθè? šχρ‘‰ ÝÁs? uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# ôtΒ 

š∅tΒ# u ÏµÎ/ $yγtΡθäóö6s? uρ $[_uθÏã  ﴾ ] وقوله تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم وهو يف السجن  .]86- 85األعراف
Ä﴿ :صاحباه يقول ظيع t<Ås9 |Á≈ tƒ ÇôfÅb¡9 $# Ò>$t/ö‘ r&u šχθè% Ìh� x� tG •Β î� ö�yz ÏΘ r& ª! $# ß‰Ïn≡uθø9 $# â‘$£γs) ø9 $# ∩⊂∪ $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) [ !$yϑ ó™r& !$yδθßϑ çG øŠ £ϑ y™ óΟçFΡ r& Νà2äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $pκ Í5 ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9$# āωÎ) ¬! 4 t� tΒ r& āωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) 

çν$−ƒÎ) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝÍh‹ s)ø9 $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ﴾ ] 40- 39يوسف[. 
  .ومنه فالقّصة القرٍآنية سيقت لتحقيق أغراض حمددة

  
  
  
  
  

                                                           
  .159م ص1987/هـ1407 -مصر –، دار الشهاب تأمالت قرآنية: موسى إبراهيم اهللا إبراهيم  1
م، 2008/ه1429، 2جامعة األزهر، ط ،وأثره في استنباط األحكام القصص القرآني: أسامة حممد عبد العظيم محزة  2
  19ص
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  مقدمات عن سورة الكهف: المبحث الثاني

بعد أن تكلمنا يف املبحث األول عن مفهوم القصة القرآنية وبينا أنواعها وخصائصها، ننتقل يف هذا 
  .املبحث لنتكلم ونتعرف على سورة الكهف وما احتوت عليه من موضوعات مع بيان مقصدها

  .تعريف بسورة الكهف: املطلب األول
  موضوعات ومقاصد سورة الكهف: الثاين املطلب

وعند دراسة هذه املطالب سوف يكون الرتكيز عن معرفة الغرض الذي جاءت من أجله هذه 
  .القصص والعالقة بينهم

  التعريف بسورة الكهف: المطلب األول
  :تسمية السورة وفضائلها /أوال

  :أسماء السورة  - أ
  :فقط ومها امسنيورد يف سورة الكهف 

 سورة الكهف :األول االسم -1
يف أحاديث عدة، منها عن أيب الدرداء رضي  �وقد وقعت هذه التسمية للسورة يف كالم الرسول 

وردت  ماوك .1"من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال: "قال �اهللا عنه أن النيب 
  .مسعود والرباء بن عازب كابنتسميتها عن بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم  

كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه حصان مربوط بشطنني، فغشته " :عن الرباء بن عازب قال
تلك السكينة " :فذكر ذلك له فقال �سحابة فجعلت تدنو وتدنو وحبل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النيب 

 .2"نزلت بالقرآن
 
 
 
  
  
 

                                                           
  .1/555،)809(رقمفصل سورة الكهف وآية الكرسي : 44باب  صالة املسافرين وقصرها،: كتاب   :أخرجه مسلم  1
  .1/548، )795(رقمنزول السكينة لقراءة القرآن، : 36صالة املسافرين وقصرها،باب : كتاب: أخرجه مسلم  2
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  :وجه التسمية •
قصة أصحاب الكهف اليت ذكرا السورة  مسيت سورة الكهف لتضمنها املعجزة الربانية يف

  .1يلها، وهي دليل حاسم ملموس على قدرة اهللا الباهرةصبتف
 .سورة أصحاب الكهف :الثاني سماال -2

نسخ يف القرن احلادي عشر اهلجري، يف بالد اليمن، بلفظ  2التسمية يف مصحفّمت ذكر هذه 
  .3)سورة أهل الكهف(

حديث فتنة الدجال وهو : منها � رويت عن الرسول اهللاكما وقعت هذه التسمية يف أحاديث 
    .4..."فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة أصحاب الكهف"... .حديث طويل

  .هو األول مسنيمن هذين اال واملشهور
  :وجه التسمية •

هلم، وتقدير لثبام  الذكرهم، وتكرمي اعن شرفهم وختليد اتنويهذكرت قّصة أصحاب الكهف 
وتضحيتهم، فضال عما حتويه قصتهم من منوذج عملي فريد ومثال تطبيقي رشيد ملن سلك طريق النجاة من 

  .5الفنت
  فضائل سورة الكهف -ب 

تدل على فضلها وشرفها وترغب قراءا  ورد يف فضائل هذه السورة الكرمية أحاديث وآثار كثرية
  .وتدبر معانيها

  
  

                                                           
هـ، 1426، 1ط -اململكة العربية السعودية- ، دار ابن اجلوزيأسماء سور القرآن وفضائلها: منرية حممد ناصر الدوسري  1
  .255ص
عبد اهللا بن حيي بن حسن الفياض، من شهر حمرم احلرام سنة : املصحف خمطوط على الورق خبط النسخ، قام بنسخه  2

، أسماء سور القرآن وفضائلها: منرية حممد ناصر الدوسري :، ينظرالبحرينن خمطوطات بيت القرآن يف م، وهو م1288
  .255ص
  .256، صأسماء سور القرآن وفضائلها: منرية حممد ناصر الدوسري  3
  .4/510 ،)2240(رقم تنة الدجال،فما جاء يف  :59باب كتاب الفنت،: الترمذي في الجامع الصحيحأخرجه   4
جامعة الشارقة كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،  ،وعي لسور القرآن الكريمالتفسير الموض: وآخرون مصطفى مسلم  5
  .4/283م، 2010/هـ1431 ،1ط - اإلمارات العربية املتحدة–
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من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم " :�وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب  -1
 .1"القيامة

من قرأ الكهف يوم اجلمعة أضاء اهللا النور بني " :�عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب  -2
 .2"اجلمعتني

هن من العتاق : بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء" :وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال -3
  .3"األول، وهن من تالذي

من حفظ عشر آيات من أول سورة  :�عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب : فضل أوائل الكهف -4
 4"ويف لفظ عصم من فتنة الدجال" الكهف عصم من الدجال

قرأ رجل الكهف، ويف الدار دابة فجعلت :" يقول قال مسعت الرباء إسحاقحدثنا شعبة عن أيب -5
فإا السكينة تنزلت  نُ الَ فُ  أْ رَ اقْـ " :فقال �فذكر ذلك للنيب  قالتنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته،

  .5"لت للقرآنتنزّ  وأعند القرآن، 
  :سبب نزول السورة ومكيتها وعدد آياتها /ثانيا
 سبب النزول    - أ

وازدياد املسلمني معه،  �أّن املشركني ملـــّا أّمههم أمر النّيب "وسبب نزوهلا ما ذكره كثري من املفّسرين 
وكثر تساؤل الوافدين إىل مّكة من قبائل العرب عن أمر دعوته، بعثوا النضر بن احلارث وعقبة بن أيب ُمَعْيط 

وته وهم يطمعون أن جيد هلم األحبار ما مل يهتدوا يسألوم رأيهم يف دع) يثرب(إىل أحبار اليهود باملدينة 
أي صفام (إليه ممّا يوّجهون به تكذيبهم إيّاه، فإّن اليهود أهل الكتاب األول وعندهم من علم األنبياء 

  .ما ليس عند املشركني) وعالمام
قال هلما وأخبارهم ببعض قوهلم، ف �فقدم النضر وعقبة إىل املدينة، ووصف لليهود دعوة النّيب 

  .أحبار اليهود سلوه عن ثالث، فإن أخربكم ّن فهو نّيب وإن مل يفعل فالرجل متقّول

                                                           
 �، كتاب اجلمعة، باب ما يؤمر به ليلة اجلمعة ويومها من كثرة الصالة على الرسول أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  1

  .3/354 ،)5996(رقم وقراءة سورة الكهف،
 �كتاب اجلمعة، باب ما يؤمر به ليلة اجلمعة ويومها من كثرة الصالة على الرسول   :أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  2

  .3/353 ،)5996(رقم وقراءة سورة الكهف،
  .572، ص)4708(رقم ،إسرائيلكتاب التفسري، باب سورة بين   :أخرجه البخاري  3
  .1/555، )809(رقم ، فضل سورة الكهف وآية الكرسي،44كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب   :أخرجه مسلم  4
  .1/548، )795(رقم، نزول السكينة لقراءة القرآن 36كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب   :أخرجه مسلم  5
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  سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول، ما كان أمرهم؟
  وسلوه عن رجل طّواف قد بلغ مشارق األرض ومغارا

  وسلوه عن الروح ما هي؟
 �ر وعقبة، فأخربا قريشا مبا قاله أحبار اليهود، فجاء مجع من املشركني إىل رسول اهللا ضِ فرجع النّ 

وهو ينتظر وقت نزول  -أخربكم مبا سألتم عنه غدا- �فسألوه عن هذه الثالث، فقال هلم رسول اهللا 
  .إن شاء اهللا: الوحي عليه حبسب عادة يعلمها ومل يقل

: إليه وقيل مخسة عشرة يوم، فأرجف أهل مّكة وقالواثالث أيام ال يوحى  �فمكث رسول اهللا 
 �وعدنا حممد غدا وقد أصبحنا اليوم عّدة أيام ال خيربنا بشيء ممّا سألناه عليه حىت أحزن ذلك رسول اهللا 

بسورة الكهف وفيها جوام عن الفتية وهم أهل الكهف، وعن  -عليه السالم-وشّق عليه، مث جاءه جربيل 
=š�tΡθè﴿ذو القرنني، وأنزل فيما سألوه من أمر الروح  الرجل الطواف وهو t↔ ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& 

’ În1u‘ !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ﴾ ] 85اإلسراء[
1

. 
  ؟ نيةأم مدمكية هل هي  -ب

فقد . 2"سورة الكهف مكية كلها، وأا من السور اليت نزلت مجلة واحدة أنّ "املشهور بني العلماء 
ومن آمن معه يف هذه الفرتة العديد من احملن فجاء سورة  �نزلت يف العهد املكي حيث لقي الرسول 
  .�أصحاب الكهف تسلية وتثبيتا لقلب النيب 

نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى، وهي الثامنة والستون يف ترتيب نزول السور عند جابر "
  .3"بن زيد

  عدد آيات سورة الكهف -ج 
  .هناك اختالف بني القراء يف تقسيم بعض اآليات

ء عدت أيها يف عدد قراء املدينة ومكة مائة ومخسا، ويف عدد قراء الشام مائة وستا، ويف عدد قرا"
  4"عشرة، ويف عدد قراء الكوفة مائة وعشرا وإحدىالبصرة مائة 

  
                                                           

  .242 /15تفسير التحرير والّتنوير، : حممد الطاهر بن عاشور  1
م، 1976 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم :عبد اهللا حممود شحاتة  2
  .200ص
  .15/242 ،تفسير التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور  3
  .15/242، املرجع نفسه: حممد الطاهر بن عاشور  4
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  :المناسبات/ ثالثا
علم املناسبات بني سور القرآن الكرمي أو بني اآليات من العلوم الدقيقة حتتاج إىل معرفة مبقاصد 

وسوف أتناول  القرآن، فكل سورة هلا مناسبة ملا قبلها وملا بعدها، وبني امسها وحمورها وبني أوهلا وآخرها،
  .أهم هذه املناسبات

 :"اإلسراء"مناسبة بين افتتاحية سورة الكهف وخاتمة ما قبلها -أ
هنا أن التسبيح أينما جاء قائما جاء مقدما على اوالذي أقوله ه" :خر الدين الرازيفيقول 

إنه جل جالله ذكر التسبيح : إذا عرفت هذا فنقول) مد اهللاحلسبحان اهللا و (التحميد، أال ترى أنه يقال 
≈z ﴿: فقال �عندما أخرب بأنه أسرى مبحمد  ysö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u�ó r& Íν Ï‰ ö7yèÎ/ Wξø‹ s9 ﴾] وذكر التحميد  ]01الكهف

ß‰÷Κ ﴿: فقال �عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على حممد  pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7 tã |=≈ tG Å3ø9 $# óΟ s9uρ ≅ yèøgs† … ã&©! 

2% ỳ uθÏã  ﴾] وفيه فوائد ]01الكهف: 
أن التسبيح أول األمر ألنه عبارة عن تنزيه اهللا عما ال ينبغي وهو إشارة إىل كونه كامال يف ذاته 

ذكر عند اإلسراء لفظ التسبيح وعند إنزال : إذا عرفت هذا فنقول... والتحميد عبارة عن كونه مكمال لغريه
الكتاب لفظ التحميد، وهذا تنبيه على أن اإلسراء ا أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات  

 .1"كماله
الصلة بني خامتة سورة اإلسراء وفاحتة سورة الكهف واضحة، حيث : "وقال مصطفى مسلم

تعانق "ب اختتمت سورة اإلسراء حبمد اهللا تعاىل وتكبريه، وبدأت سورة الكهف باحلمد، وهذا من با
 .2"األطراف

باحلمد عن التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم  �ملا ختمت تلك بأمر الرسول : "وقال البقاعي
اخللق بذلك، بدأت هذه باإلخبار باستحقاقه سبحانه احلمد على صفات الكمال اليت منها الرباءة عن كل 

  .3"مااألحك نقص منبها بذلك على وجوب محده مبا شرع من الدين على هذا الوجه
  
 
 

                                                           
  .21/74م، 1981/هـ1401 ، 1ط –لبنان  –دار الفكر ، الّتفسير الكبير: الرازي حممد فخر الدين  1
  .290-4/289، فسير الموضوعي لسور القرآن الكريمتال :وآخرون مصطفى مسلم  2
 -القاهرة- ، دار الكتاب اإلسالمينظم الدرر في تناسب اآليات والسور :عمر إبراهيمالبقاعي برهان الدين أيب احلسن   3
  12/2، ت.د ط،.د
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 :خاتمة السورة وما بعدهاالمناسبة بين -ب
ôΘ ﴿: ملا قال اهللا تعاىل r& |M ö6Å¡ym ¨βr& |=≈ ysô¹ r& É# ôγs3ø9 $# ÉΟŠ Ï% §�9$# uρ (#θçΡ% x. ôÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u $·6pgxå ﴾ ] مث ]09الكهف ،

خربهم وخرب الرجلني وموسى واخلضر، وقصة ذي القرنني، أتبع سبحانه ذلك بقصص تضمنت من  أورد"
حيي ابن زكريا وبشارة زكريا به بعد ) بقصة(العجائب ما هو أشد عجبا وأخفى سببا، فافتتح سورة مرمي 

Τ̄’4﴿ الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج، حىت سأل زكريا مستفهما متعجبا r& Üχθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî ÏM tΡ$Ÿ2uρ 

’ ÎAr&t� øΒ $# #\� Ï%% tæ ô‰s% uρ àM øón= t/ zÏΒ Î� y9 Å6 ø9 $# $|‹ ÏFÏã ﴾ ] فأجابه تعاىل أن ذلك هني، وأنه جيعل ذلك آية للناس . ]08مرمي
  .1"وأمر هذا أعجب من القصص املتقدمة

 :المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها  -ج
 تنقضيكان مسك اخلتام باحلديث عن آيات اهللا اليت ال "كما بدأ احلديث بنعمة إنزال الكتاب     

≅ ﴿ 2"عجائبها وال حتصى معانيها، ففي خامتتها تقرير ملا جاء يف مقدمتها وتذكري به è% öθ©9 tβ% x. ã� óst7 ø9 $# # YŠ#y‰ ÏΒ 

ÏM≈ yϑ Î= s3Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ï�uΖ s9 ã�óst6ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ x�Ζs? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ $uΖ ÷∞Å_ Ï&Î# ÷WÏϑ Î/ #YŠy‰ tΒ﴾ ] 109الكهف[. 
  :المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع البعض -د

فتنة : مقاطع سورة الكهف تنتظم يف سلك واحد وتدور يف فلك واحد، وهو االعتصام من الفنت    
وفتنة  السلطان وفتنة الشباب، وفتنة األهل والعشرية، وفتنة املال، وفتنة الولد، واالغرتار بالدنيا الفانية،

  .3إبليس، وفتنة العلم، وفتنة يأجوج ومأجوج، وفتنة األهواء
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، 1ط- اململكة العربية السعودية –، دار ابن اجلوزي البرهان في تناسب سور القرآن: بن الزبري الثقفي إبراهيمأمحد ابن   1

  .128هـ، ص 1428
  .4/288، فسير الموضوعي لسور القرآن الكريمتال :وآخرون مصطفى مسلم  2
  .290- 4/287، املرجع نفسه :وآخرون مصطفى مسلم: ينظر  3
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  موضوعات ومقاصد سورة الكهف: المطلب الثاني
  :موضوعات سورة الكهف/ أوال

تصحح العقيدة وترسخها موضوع سورة الكهف الرئيسي هو موضوع أي سورة مكية اليت جاءت ل
 .يف النفوس

  :العنصر الغالب فيها هو القصص، وميكن تقسيمه إىلسورة الكهف فموضوعات 
  .ثالث قصص ظاهرة وثالث قصص واردة على شكل أمثال

  :القصص الظاهر •
قصة أصحاب الكهف، وهي تصّور لنا الّتضحية بالنفس يف سبيل العقيدة، تضحية ": القصة األولى  -أ 

إىل كهف يف اجلبل حيث مكثوا نياما ثالث مائة  فتية مؤمنون خرجوا من بالدهم فرارا بدينهم، وجلأوا
، وتبدأ هذه القصة من اآلية التاسعة حىت السادسة 1"وتسع سنني مث بعثهم اهللا بعد تلك املّدة الطويلة

 .والعشرون
وهي متّثل الّتواضع يف سبيل طلب العلم، " - عليهما السالم–قصة موسى مع اخلضر : القصة الثانية  -ب 

عليه –من علّو املنصب ما بلغ، ولكنه تواضع لذلك العامل اخلضر  -السالمعليه –فقد بلغ موسى 
لطلب ذلك العلم وما  -عليه السالم–الذي آثره اهللا تعاىل بعلم خاّص، فسافر إليه موسى  -السالم

حىت أعلمه ا ذلك العبد الصاحل  -عليه السالم–جرى من األخبار الغيبية اليت مل يعرفها موسى 
، تبدأ من اآلية ستني إىل 2"كقصة خرق السفينة وحادثة قتل الغالم وبناء اجلدار  -السالمعليه –اخلضر 

 .اآلية الثانية ومثانني
تلك قّصة عبد مّكن اهللا له يف األرض وسّخر له العلم والقّوة، "قصة ذي القرنني : القصة الثالثة  -ج 

انيات يف عمل مثمر نافع يعّم واآلالت واملواصالت وأناة من كل شيء سببا، وقد استغّل هذه اإلمك
فباإلميان والتقوى والعدل وّسع اهللا ملكه شرقا وغربا، تبدأ هذه اآلية من الثالثة . 3"نفعه ويبقى أثره

 .ومثانني حىت الثامنة وتسعني
لبيان أّن احلّق ال يربط بكثرة املال "بقية آيات السورة، فبعضها عين بضرب األمثلة، واقعية  أّما

  ".والسلطان وإمنا هو مرتبط بالعقيدة، وأّن االفتخار جيب أن يكون بالعمل الصاحل ال باملال
                                                           

، 1ط -اجلزائر–دار قرطبة ، "سورة الكهف نموذجا"أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم : حورية عبيب  1
  .164م، ص 2008/ه1428

  .164ص  املرجع نفسه،: حورية عبيب  2

  .204ص أهداف كل السور ومقاصدها في القرآن الكريم، : عبد اهللا حممود شحاتة  3
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  .ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق على القصص أو تعقيب عليه
  :على شكل أمثال رداو الالقصص  •

  :  ل األولـالمث-أ
  
  
  
  : المثل الثاني-ب

  
 
  

  :المثل الثالث-ج

مثل الفىت املتكّرب والفقري املؤمن املعتّز بدينه وهو مثل صاحب اجلنتني ويقع يف 
�ñUÎ ﴿: قال تعاىل .اآليات الثانية والثالثني إىل الرابعة واألربعني ôÑ $#uρ Μçλm; WξsW ¨Β 

È ÷n= ã_§‘ $uΖ ù= yèy_ $yϑ Ïδ Ï‰ tnL{ È ÷tF̈Ζ y_  ﴾] 32الكهف[.  
  

مثل حياة الدنيا يف فنائها وزواهلا وقلة بقاءها وقد تناولته اآليتان اخلامسة 
<ó ﴿: قال تعاىل .واألربعون والسادسة واألربعون Î�ôÑ $# uρ Μçλm; Ÿ≅ sV ¨Β Íο 4θuŠpt ø: $# 

$u‹ ÷Ρ   .]45الكهف [﴾‰9$#‘
التكّرب والغرور املتمثل يف امتناع إبليس عن السجود آلدم، إذ تكّرب على  مثل

آدم مفتخر بأصله ونسبه، فطُرد وقد تناولته اآليات اخلمسون إىل ثالث 
øŒ ﴿: قال تعاىل .ومخسون Î)uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ ß∨ó™$# tΠyŠ Kψ (# ÿρß‰ yf|¡sù ﴾] 50الكهف[.  

الفتنة من قبلها ففي قصة أصحاب الكهف ذكرت فتنة تأيت فسورة الكهف عرضت أهّم األمور اليت 
الدين، ويف قصة صاحب اجلنتني عرضت فتنة املال والولد مث عرضت فتنة االغرتار بالدنيا الفانية وفتنة إبليس 

وكل هذه . فتنة السلطةاللعني، ويف قصة موسى واخلضر عرضت فتنة العلم، ويف قصة ذي القرنني عرضت 
  .1القصص واألمثال ضرا اهللا تعاىل للناس ليعتربوا ا

  :مقاصد سورة الكهف /ثانيا
بعد عرض ما اشتملت عليه سورة الكهف من مواضيع، ميكننا إجياز مقصد أو املقاصد اليت 

  :تضمنتها سورة الكهف كآيت
تطاوال من اهللا تعاىل على املشركني وملقنيهم من افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن  - )1

  .2أهل الكتاب
فقد ."إثبات البعث واليوم اآلخر وما فيه من األهوال والعذاب للكافرين والتواب العظيم للمؤمنني - )2

جاءت يف مقدمة قصة أصحاب الكهف اليت ساقها اهللا حقيقة من حقائق التاريخ الواقعية، دليل على 

                                                           
  .2/166م، 2001/ه1421ط، .د -بريوت-دار الفكر، صفوة التفاسير:حممد علي الصابوىن:ينظر  1
  .15/245، تفسير التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور  2
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ôΘ ﴿ :قوله تعاىل 1"ملا ينكره الكافرون من أمر البعث والنشورقدرته، وتنظري  r& |M ö6Å¡ym ¨βr& |=≈ ysô¹ r& É# ôγs3ø9 $# 

ÉΟŠ Ï% §�9$# uρ (#θçΡ%x. ôÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u $·6pgxå ﴾ ] 09الكهف[.  
%βÎ) šÏ¨ ويف ثنايا القصة ﴿ ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# $̄Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ômr& ¸ξyϑ tã ∩⊂⊃∪ 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& öΝçλm; àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã “ Ì� øgrB ÏΒ ãΝÍκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷Ξ F{ $# tβöθ̄= pt ä† $pκ� Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$y™r& ÏΒ 5=yδ sŒ tβθÝ¡t6ù= tƒuρ $¹/$u‹ ÏO # Z� ôØäz ÏiΒ 

< ß̈‰Ζ ß™ 5−u� ö9 tG ó™Î) uρ tÏ↔ Å3−G •Β $pκ� Ïù ’ n?tã Å7 Í←!#u‘ F{ $# 4 zΝ÷èÏΡ Ü>#uθ̈W9 $# ôM oΨ Ý¡ymuρ $Z) x� s? ö�ãΒ ﴾ ] 31- 30الكهف[.  
uΖ$ ﴿: ما جاء البعث يف آخر سورة قوله تعاىلك ø. t� s?uρ öΝåκ |Õ÷èt/ 7‹Í× tΒ öθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( y‡Ï� çΡ uρ ’Îû Í‘θ÷Á9$# 

öΝ ßγ≈ uΖ ÷èyϑ pgmZ $Yè÷Η sd ∩∪ $oΨ ôÊt� tã uρ tΛ©yγy_ 7‹ Í× tΒöθtƒ tÌ� Ï�≈s3ù= Ïj9 $·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ tÏ% ©!$# ôM tΡ%x. öΝ åκß] ã‹ ôã r& ’ Îû > !$sÜ Ïî tã “ Ì� ø. ÏŒ (#θçΡ% x.uρ 

Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $·èøÿxœ﴾ ] وقوله]101-99الكهف ،: ﴿ $uΖ ø.t� s? uρ öΝ åκ|Õ÷èt/ 7‹ Í× tΒöθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( y‡Ï� çΡ uρ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# 

öΝ ßγ≈ uΖ ÷èyϑ pgmZ $Yè÷Η sd ∩∪ $oΨ ôÊt� tã uρ tΛ ©yγy_ 7‹Í× tΒ öθtƒ tÌ� Ï�≈s3ù= Ïj9 $·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ tÏ% ©!$# ôM tΡ%x. öΝåκ ß] ã‹ôã r& ’ Îû >!$sÜ Ïî tã “ Ì� ø.ÏŒ (#θçΡ% x. uρ Ÿω 
šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $·èøÿxœ﴾ ] 101- 99الكهف[.  

باحلياة الدنيا وزينتها وأا ال ."ابتالء اهللا تعاىل وامتحانه خللقه، وخباصة منهم الكفار وأهل الكتاب - )3
‰ß ﴿: املؤمنني اللذين يعملون الصاحلات باألجر والثواب، كما يف قوله وتبشري  تكسب النفوس تزكية ÷Κ pt ø: $# ¬! 

ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρ r& 4’ n?tã Íν Ï‰ ö7tã |=≈ tG Å3ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yèøgs† …ã&©! 2% ỳ uθÏã ∩⊇∪ $Vϑ ÍhŠs% u‘ É‹ΖãŠ Ïj9 $U™ù' t/ #Y‰ƒÏ‰ x© ÏiΒ çµ÷Ρ à$ ©! t� Ïe±u;ãƒuρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# zƒÏ% ©!$# 

šχθè= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝßγs9 #·� ô_r& $YΖ |¡ym ∩⊄∪ šÏV Å3≈ ¨Β ÏµŠ Ïù # Y‰t/ r& ∩⊂∪ u‘ É‹Ζãƒuρ šÏ% ©!$# (#θä9$s% x‹ sƒ ªB$# ª! $# # V$ s!uρ ﴾ 

  . ]04-01الكهف [
‘u﴿: ، كما يف قوله تعاىل2تقرير وحدانية اهللا تعاىل وما عداه وإنذار املعاندين اللذين نسبوا هللا ولدا - )4 É‹Ζ ãƒuρ 

šÏ% ©!$# (#θä9$s% x‹ sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ﴾ ] 04الكهف[.  
oΨ$ ﴿ :وقوله ôÜ t/u‘ uρ 4’ n?tã óΟÎγÎ/θè= è% øŒ Î) (#θãΒ$s% (#θä9$s)sù $uΖ š/u‘ �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ s9 (#uθãã ô‰̄Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) 

( ô‰s) ©9 !$oΨ ù= è% #]Œ Î) $̧Ü sÜx© ∩⊇⊆∪ Ï Iωàσ ¯≈ yδ $oΨ ãΒ öθs% (#ρä‹ sƒ ªB$# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u ( Ÿωöθ©9 šχθè? ù' tƒ ΟÎγøŠn= tæ ¤≈ sÜ ù= Ý¡Î0 & Îit/ ( ôyϑ sù ãΝ n=øß r& 

Ç£ϑ ÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $\/ É‹ x.﴾ ] 15- 14الكهف[.  
tΑ$s% …çµs9 …çµç7 ﴿ :ويف قوله Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ…çν â‘ Íρ$pt ä† |N ö� x� x.r& “ Ï% ©!$$Î/ y7 s) n= yz ÏΒ 5># t�è? §Ν èO ÏΒ 7πx� õÜ œΡ §ΝèO y71§θy™ 

Wξã_u‘ ∩⊂∠∪ O$̈Ψ Å3≈ ©9 uθèδ ª! $# ’În1 u‘ Iωuρ à8Î� õ°é& þ’ În1t� Î/ # Y‰tnr&﴾ ] 38-37الكهف[.  

                                                           
  . 208أهداف كل سور ومقاصدها يف القرآن الكرمي،ص: عبد اهللا حممود شحاته  1
  15/245، تفسير التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور  2
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≅ö ﴿ :ويف قوله è% !$yϑ ¯Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³ o0 ö/ ä3è= ÷W ÏiΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ 

ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰ tnr&﴾ ] 110الكهف[.  
إمنا هو مبشيئة اهللا تعاىل وتدبريه فهو املهيمن واملهيء "إشارة إىل أن ما يصيب اإلنسان من خري وشر - )5

Iωöθs9 ﴿: ألسباب ومالكها ومصرفها كما يف قوله تعاىل uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù= è% $tΒ u !$x© ª! $# Ÿω nο §θè% āωÎ) «! $$Î/ 4 βÎ) 

Èβt� s? O$tΡ r& ¨≅ s% r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ #V$ s!uρuρ ∩⊂∪ 4 |¤yèsù þ’În1 u‘ βr& È yÏ? ÷σ ãƒ # Z�ö� yz ÏiΒ y7 ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅ Å™ö� ãƒuρ $pκ ö� n= tæ $ZΡ$t7 ó¡ãm zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# yx Î6óÁçFsù 

# Y‰‹Ïè|¹ $̧) s9 y— ∩⊆⊃∪ ÷ρr& yx Î6óÁãƒ $yδ äτ !$tΒ #Y‘ öθxî n= sù yì‹ ÏÜ tG ó¡n@ … çµs9 $Y6n= sÛ ﴾ ] 1"]41-39الكهف.  
  .2"لشيطان وعداوته لبين آدم ليكونوا على حذر من كيدها"حذرهم من  - )6
هلم من أسباب النجاة والرزق،   أن اهللا تعاىل يستجيب لدعاء املؤمنني الصادقني ويهيء"التأكيد على  - )7

ÏŒ ﴿ :كما فعل بأصحاب الكهف يف قوله Î) uρ öΝèδθßϑ çG ø9 u”tIôã $# $tΒ uρ šχρß‰ ç6÷ètƒ āωÎ) ©! $# (#ÿ… ãρù' sù ’ n< Î) É# ôγs3ø9 $# ÷� à³⊥ tƒ ö/ä3s9 

Ν ä3š/u‘ ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ø⋅ Äh÷yγãƒuρ /ä3s9 ôÏiΒ / ä. Ì�øΒ r& $Z) sùö� ÏiΒ ﴾ ] 3"]16الكهف.  
ألن كلتا القصتني  -عليهما السالم–قدم لقصة ذي القرنني قصة أهم منها وهي قصة موسى واخلضر  - )8

تشاتا يف السفر لغرض شريف، فذو القرنني خرج لبسط سلطانه على األرض، وموسى عليه السالم خرج 
  .4يف طلب العلم

ات واخلوارق الباهرة كما يف قوله وقدرته على وضع املعجز  5مظاهر قدرة اهللا تعاىل وعلمه وحكمته  - )9
Ρ̄$﴿ :تعاىل Î) $oΨ ù= yèy_ $tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{ $# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟ èδ uθè= ö7 oΨÏ9 öΝåκ š‰r& ß|¡ômr& Wξyϑ tã ﴾ ] ويف قوله تعاىل. ]07الكهف: ﴿“ t� s? uρ 

}§ôϑ ¤±9 $# #sŒ Î) Myèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? tã óΟ ÎγÏ� ôγx. šV# sŒ ÈÏϑ u‹ ø9 $# #sŒ Î) uρ M t/{� xî öΝ åκÝÎ Ì� ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑ Ïe±9 $# öΝèδ uρ ’ Îû ;οuθôfsù çµ÷Ζ ÏiΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# 3 tΒ Ï‰öκ u‰ ª! $# uθßγsù Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $# ( ∅tΒ uρ ö≅ Î= ôÒãƒ n= sù y‰ ÅgrB … çµs9 $|‹ Ï9uρ #Y‰ Ï© ó÷‘∆﴾ ] 17الكهف[.  

                                                           
قسم الدعوة واالحتساب -رسالة ماجستري– الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف -السويدانفهد بن عبد الرمحان   1
  .20ص، م1404/هـ1403 -اململكة العربية السعودية - جامعة إمام حممد بن سعود اإلسالمية–
  .15/245، تفسير التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور  2
  .19ص، الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف :فهد بن عبد الرمحان السويدان  3
  15/245، تفسير التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور  4
 م،2002/هـ1،1423ط–املدينة املنورة  –، مكتبة العلوم واحلكم أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: أيب بكر جابر اجلزائري5
1/833.  
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وعدم الرضوخ للحكام  1اختيار املؤمن اهلجرة : واإلميان وآثاره يف النفوس، ومن تلك اآلثار الشوق -)10
ÏŒ﴿ :الظاملني وجربوم كما يف قوله تعاىل Î) uρ öΝ èδθßϑ çG ø9 u”tIôã $# $tΒ uρ šχρß‰ ç6÷ètƒ āωÎ) ©!$# (#ÿ… ãρù' sù ’ n<Î) É# ôγs3ø9 $# ÷� à³⊥ tƒ ö/ä3s9 

Ν ä3š/u‘ ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ø⋅ Äh÷yγãƒuρ /ä3s9 ôÏiΒ / ä. Ì�øΒ r& $Z) sùö� ÏiΒ ﴾ ] 16الكهف[.  
 .2"إرشاده وتثبيته وأن احلق فيما أخرب به"واملؤمنني، وبيان الفرج يأيت بعد الشدة و �تسليه الرسول  -)11
وذكر ملقومات القيادة املؤمنة الراشدة من العزمية القوية، "سورة وصف للقائد الصاحل املؤمن، الويف  -)12

العقل، وسداد الرأي، ونفاذ البصرية، وهي صفات تعني على مكافحة الظلم، وإرجاع األمور إىل ورجاحة 
  .3"نصاا، ونشر لواء العدل، والقيام بأجل األعمال مع التواضع، وإرجاع النتائج إىل اهللا عز وجل

القرآن "اهللا وأن  باإلضافة إىل ما ذكر فإن الصلة وثيقة بني أول سورة وخامتتها يف إثبات وحدانية -)13
  .4"فكان هذا اخليام حمسن رد العجز على الصدر �وحي من اهللا تعاىل إىل رسوله 

بأنه قّيم، لكونه زاجرا عن الشريك الذي هو خالف ما قام عليه الدليل يف "وصف الكتاب  -)14
يف أزمام، وفق ما وقع  أخبار قوم قد فّضلوا" باحلقّ "، من أنه ال وكيل دونه وال إله إالّ هو وقّاصا "سبحان"

  :وأدّل ما فيها على هذا املقصد. اخلرب به يف سبحان، من أنه يفّضل ما يشاء ويفعل ما يشاء
قصة أهل الكهف، ألّن خربهم أخفى ما فيها من القصص، مع أّن سبب فراقهم لقومهم الشرك وكان 

  .5"أمرهم موجبا بعد طول رقادهم للوحدانية، وإبطال الشرك
  
  
  
  
  
 

                                                           
  .19ص، الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف :فهد بن عبد الرمحان السويدان  1
  15/246، تفسير التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور  2
  .22ص ،الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف :فهد بن عبد الرمحان السويدان  3
  .15/246، تفسير التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور  4
عبد السميع حممد : تحمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، : برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي  5

  .2/243م، 1987/ه1408، 1ط -الرياض–أمحد حسنني، مكتبة املعارف 
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  حقيقة القيم التربوية وأثرها التربوي في قصص القرآني: الفصل األول
  : تمهيد

تنبع أمهية القيم ألفراد اتمع من كوا حتكم حياة البشر، وتوجههم ملا فيه صالح حيام، فهي   
اليت حتدد خريية الفعل الذي يقوم به اإلنسان من عدم خرييته، وعليه فإن اإلنسان السوي حيرص على 

عات وال خيلو أي جمتمع فعل اخلري ويتجنب العمل السّيئ، فهذه القيم تتغلغل يف حياة البشر أفرادا ومجا
من اتمعات من تلك القيم، وتقدر مكانة األمة وعظمتها مبقدار متسكها بقيمتها واحلياة االجتماعية 
تكون مستحيلة بدوا ونظرا ألمهية القيم وحيويتها فقد اهتمت ا الديانات والفلسفات والتنظيمات 

واختلفت وجهات نظرهم يف إدراك طبيعة القيم  االجتماعية والسياسية والدراسات والبحوث الرتبوية،
وغايتها وخصائصها ومصادرها، وقد سبق القرآن الكرمي احلضارة الغربية بأربعة عشر قرنا فكانت رسالته 

 هوسائلو  أساليب القرآنمنهاجا لرتبية اإلنسان فهو مليء بالقيم املرغوب فيها، والقصة القرآنية هي 
امية، ويف ضوء هذه األمهية جند أن هذه القيم تستحق الدراسة وخاصة أّن الرتبوية لغرس هذه القيم الس

  .مهمتها يف املقام األول تشكيل وتوجيه وتقومي الناشئة
ويف هذا الفصل سوف أتناول مفهوم القيم وأمهيتها وخصائصها ومصادرها، ودور القصص 

  .القرآين يف غرس القيم الرتبوية اإلسالمية
  :هلا يف هذا الفصل هيواملباحث اليت سأتناو 

  حقيقة القيم التربوية: المبحث األول
  ومصادرها مفهوم القيم الرتبوية أمهيتها: املطلب األول
  خصائص القيم الّرتبوية وتصنيفاا: املطلب الثاين

  أثر القيم التربوية في القصص القرآني: المبحث الثاني
  القيم الضرورية: املطلب األول
  احلاّجية القيم: املطلب الثاين

  القيم الّتحسينية: املطلب الثالث
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  حقيقة القيم التربوية: المبحث األول
ملعرفة حقيقة القيم الّرتبوية وآثارها البد أن نتعّرض لتعريفها وبيان أقسامها ومصادرها وهذا ما 

   .يف هذا املبحث سنتناوله بالّتفصيل
  ومصادرها مفهوم القيم التربوية أهميتها: المطلب األول

  : مفهوم القيم التربوية /أوال
خضع موضوع القيم لكثري من الدراسات، وتطرّقت له مجيع الفلسفات كّل وفق اجتاهه   

أصحاب علم االجتماع وعلم النفس وعلم االقتصاد وعلم الرتبية فأصبح نقطة  الفلسفي، وأهتّم به
تالقي خمتلف العلوم، فكان من الصعب أن جند تعريفا واحدا للقيم جيمع عليه الباحثون والسبب يف 
ذلك أّن كل باحث ينظر إىل تعريفه من خالل ختصصه وثقافته فاختلفت املفاهيم باختالف 

لماء النفس باعتبارها رغبات والدوافع واحلاجات والعواطف والسلوك ويعرّفها التخصصات، فعّرفها ع
علماء االجتماع باعتبارها االهتمامات واملعتقدات واحلدود، أما علماء الرتبية فنظروا إليها على أّا 

هذه النظرية هي  ، ومعلوم أنّ 1سلوك ومعايري ومقاييس إالّ أّن هؤالء جاءوا متأثرين بالنظرية الرتبوية الغربية
ألا مبنية على  2منفصلة عن الدين ومنه فهذا املفهوم للقيم ال يتناسب مع النظرية اإلسالمية الرتبوية

الشريعة اإلسالمية وينظر إليها على أّا ثوابت وليست أحكاما نسبية تتغري من جيل إىل جيل ومن زمن 
ن الكرمي واحلديث الشريف نستنبط منهما قيمنا، فنحن املسلمون قد أنعم اهللا علينا بالقرآ"إىل زمن، 

ونرجع إليه عند اختالف آرائنا وهذا يقلل من اختالف حول موضوع القيم ألن املصدر واحد وهو 
  . 3"القرآن الكرمي

                                                           
لتنشئة طفل أو شاب، وأا  العمل الذي تقوم بههي إّن الرتبية  « LITTRÉ »يقول ليرتي : "النظرية التربوية الغربية 1

بني : في أصول التربية مقال(: ،ينظر"جمموعة من العادات الفكرية واليدوية اليت ُتكتسب وجمموعة من الصفات اليت تنموا
  ).03جامعة جنران، ص الرتبية والّتعليم، 

دف حتقيق العبودية هللا سبحانه وتعاىل املبادئ والقيم والّتوجيهات اليت أمر ا اإلسالم، : "النظرية التربوية اإلسالمية 2
قسم أصول الرتبية،  اآلراء التربوية للشيخ محمد قطب من خالل كتاباته، : أسامة عبد الرمحن جودة" (وتوجيه سلوك املسلم

  .101كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، ص 
، القرآني للمؤمنين وسبل توظيفها في التعليم المدرسيالقيم التربوية المتضمنة في آيات النداء : مساهر عمر األسطل 3

  .17ص  2006/هـ 1427: ت -غزة–رسالة ماجستري، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية 
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مفهوم القيم لغة ّمث مفهومه يف االصطالح الرتبوي الرتباط القيم  طلبومنه سأتناول يف هذا امل  
دون القيم تصبح الرتبية عقيمة، حىت أصل إىل تعريف القيم الرتبوية اإلسالمية مث بالسلوك اإلنساين، فب

  . نتعرف على أمهيتها
 : مفهوم القيم في اللغة  - أ

  .اليت تدل على انتصاب أو عزم) ق و م(لفظ القيم يف اللغة مجع قيمة وأصلها الواو، ألا من مادة 
نَـُهْم، َوِإَذا اِنـَْقاَد الشْيءُ : ابن منظور يقول الِقيَمُة َمثَُن الشْيِء بِالتـْقِوِمي، تـَُقوُل تـََقاَوُموُه ِفيَما بـَيـْ

  . 1َواْسَتَمرْت طَرِيَقُتُه فـََقِد ِاْستَـَقاَم ِلَوْجِهِه، َويـَُقاُل َكْم قَاَمْت نَاقـَُتَك؟ َأْي َكْم بـََلَغتْ 
لِقيَمُة بالكسر واحدة الِقَيِم َوَمالَُه ِقيَمٌة إذا مل يدم على شيء وقـَوْمُت السلعة، ا: وقال فريوز آبادي

ْلُتُه فهو َقِوٌمي وُمْسَتِقيمٌ  ْمُتُه َعدْنُتُه وِاْستَـَقاَم، ِاْعَتَدَل وقـَوق (، وجاء يف خمتار الصحاح يف مادة 2واْستَـَقْمُتُه َمث
الشيء ) قـَومَ (له األمر و) ِاْستَـَقامَ (وأهل مّكة يقولون ) تـَْقوِميََها(السلعة ) قـَومَ (، الِقيَمُة واحدة الِقَيِم و)و م

  . 3أي مستقيم) َقِوميٌ (فهو ) تـَْقوِميًا(
واحدة الِقَيِم، وأصله الواو ألنه يـَُقوُم مقام الشيء، وقـَوْمُت الشيء فهو : والِقيَمةُ : وقال اجلوهري

  .4نظامه وعماده: العدل وِقَواُم األمر بالكسر: َقِوٌمي أي مستقيم، والَقَوامُ 
  : وممّا سبق نالحظ أن القيم هي مصادر اللغة تأيت باملعاين التالية

 . االستقامة واالعتدال .1

 . األمثان اليت تقوم ا األمثنة .2

  . الثبات والدوام على األمر .3
 : مفهوم القيم في االصطالح التربوي  - ب

يف اال الرتبوي، ذلك أّن الرتبية " القيم، والقيمة، واألحكام القّيمة"استخدام مصطلح  يكثر  
فالقيم هي املوجه األساسي لعملية الرتبية لكوا ترسم الطريق . "اإلسالمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم

ملية التعليمية على وجه وتنبثق عنها األهداف، ولذا اهتم علماء الرتبية بدراسة القيم، ليكون مسار الع
                                                           

  . 5/3781 ،)م و ق(مادة  :لسان العرب: بن منظورا   1
  . 1152ص ) م و ق (مادة : القاموس المحيط: الفريوز آبادي   2
  ، ص )ق و م(م، مادة 1986  ط، .د -بريوت -مكتبة لبنان -مختار الّصحاح: الرازي حممد بن أيب بكر عبد القادر  3

440 .  
م، مادة 1990  ، 4ط -بريوت–، دار العلم للماليني الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: بن محّاد اجلوهري إمساعيل  4
  . 5/2017، )م و ق(
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صحيح سليم، فالرتبية تسعى لبناء اإلنسان الصاحل الذي ينفع نفسه وجمتمعه، وينطلق يف عملية من قيم 
  . 1"راسخة توجهه إىل الطريق السليم، لينال خريي الدنيا واآلخرة فينهض مبجتمعه

على غرسها يف األجيال  على أن الرتبية ال تنجح بدون أن تراعي القيم، وتعمل"ويؤكد العلماء   
الناشئة، وهلذا ال بّد ألن يراجع املفكرون أمور الرتبية وخاصة جمال القيم، ألن فقدان الرتبية للقيم اليت 
تنبين عليها الشخصية يفقدها روحها، بل إن األهداف الرتبوية والغايات واالسرتاتيجيات ما مل تشتق من 

نية يف أبعادها املختلفة فإا تفقد أمهيتها وقيمتها، فالقيم قيم صحيحة سليمة، تراعي العالقات اإلنسا
  . 2هي األساس السليم لبناء تربوي متميز

تربية حترير ...إن الرتبية القيمية رامية إىل غرس غايات وذيب عواطف وتنمية إرادات"لذا قيل   
نه اإلنساين يف نفسه ولدى اإلنسان من أسر غرائزه وأهوائه الدنيا ورغباته اجلاحمة وتربية حتسني كيا

  . 3"اآلخرين
  : وهناك تعريفات كثرية للقيم الرتبوية منها

القيم جمموعة من التنظيمات الّنفسية ألحكام فكرية وانفعالية "عرّفها عبد احلميد حممد اهلامشي  .1
يشرتك فيها أشخاص حبيث تعمل تلك الّتنظيمات يف توجيه دوافع األفراد ورغبام يف احلياة 

 . 4"جتماعية الكربى خلدمة أهداف حمدودة تسعى لتحقيقها تلك الفئةاال

 . فيشري هذا الّتعريف إىل أّن القيم هي مبادئ وآراء منظّمة تسعى خلدمة هدف مشرتك بني األشخاص

جمموعة املبادئ والقواعد واملثل العليا، اليت يؤمن ا الناس ويتفقون "بأا  عرّفها سّيد أمحد طهطاوي .2
عليها فيما بينهم، ويتخذون منها ميزانا يزنون به أعماهلم وحيكمون ا على تصرفام املادية 

 . 5"واملعنوية

 .يشري هذا الّتعريف إىل أّن القيم مقاييس اليت ُحيكم ا على األشياء

                                                           
 ،القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني للمؤمنين وسبل توظيفها في التعليم المدرسي: مساهر عمر األسطل 1

  . 19ص 
  . 11، ص القيم اإلسالمية والرتبية: علي خليل مصطفى :عن نقال، 19ص  ،املرجع السابق: مساهر عمر األسطل  2
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة البحوث  ،الفكر التربوي العربي اإلسالمي: عمر التومي الشيباين وآخرون  3

  .  268، ص 1987ط، .د -تونس–الرتبوية 
م، ص 1984/ه1404، 1ط -جّدة–دار الشروق ، االجتماعيالمرشد في علم النفس : عبد احلميد حممد اهلامشي  4

139.   
  . 42م، ص 1996/هـ 416، 1ط –القاهرة-دار الفكر العريب ،القيم التربوية في قصص القرآني: سيد أمحد طهطاوي  5
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معايري تتصل من قريب باملستويات اخللقية اليت تقّدمها اجلماعة، "البهي السّيد بأا وعرفها فؤاد  .3
وميتصها الفرد من بيئته االجتماعية اخلارجية، ويقيم منها موازين يربز ا أفعاله، ويتخذها هاديا 

 . 1"ومرشدا، وتنتشر هذه القيم يف حياة األفراد وحتدد لكل فرد حلفاءه وأصحابه وأعداءه

 .نظر صاحب الّتعريف للقيم باعتبارها تفضيالت خيتارها الفرد من البيئة اخلارجية

  : واملالحظ على التعريفات السابقة أا تنظر للقيم على أا
  . أحكام ومعايري وقوانني ومبادئ ومفاهيم ومعتقدات حتكم سلوك الفرد واتمع. 1
  . أن القيم توجه أفراد اتمع حنو أهداف معينة. 2
  . أن القيم تنبثق من عقيدة اتمع الذي يعيش فيه الفرد، وختتلف من بيئة ألخرى. 3
  .أن القيم ملزمة ألفراد اتمع ومن خيالفها يعد منحرفا عن املثل العليا. 4

  .وللقيم الرتبوية من املنظور اإلسالمي مفهوم آخر حّدده له هذا الدين لتنشئة اإلنسان الصاحل
  : المنظور اإلسالمي فيتعريف القيم  -ج

يعترب اإلسالم منبع القيم الفضلى واألخالق الرفيعة، فقد جاء مببادئ سامية وحّث على التمّسك   
النموذج األمثل لتطبيق  �وكانت شخصية النّيب . ا وأرسى يف قلوب الناس معاين عظيمة لتلك القيم

تلك القيم قوال وعمال ومنه فالقيم الرتبوية يف الشريعة اإلسالمية هلا فضائل عظيمة وفوائد كثرية البد من 
، والقيم الرتبوية من املسلم أن يفرق بني القيم الرتبوية من املنظور اإلسالميالتعّرف عليها حىت يستطيع 

  .لمني من تعاريفمنظور غريب، وفق ما ساقه علماء املس
جمموعة األخالق اليت تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية وجتعلها متكاملة "بأا : عرفها جابر قميحة )1

قادرة على التفاعل مع اتمع والتوافق مع أعضاءه وعلى العمل من أجل النفس واألسرة والعقيدة 
اإلنسان وتكّونه للّتفاعل مع فعرّفها جابر قميحة على أّن األخالق تؤثّر يف شخصية  2"اإلسالمية

 . اتمع

                                                           
  . 294م، ص 1980 -القاهرة –دار الفكر العريب : علم النفس االجتماعي: فؤاد البهي السيد  1
ط، .اهليئة املصرية للكتاب، د - القاهرة– المدخل إلى القيم اإلسالمية في دراسات الحضارة اإلسالمية: جابر قميحة  2

  . 40م، ص 1985
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تلك املفاهيم واملعاين اليت يولد اإلنسان مبوجبها والدة ربانية، "بأا : وعرّفها عبد ايد بن مسعود )2
ففي هذا الّتعريف نظر  1"ويعيش يف ظالل طاعة اهللا مع عمل النفس على تنفيذ مراده يف الكون

 . ليت تؤّهله لألهداف اخلّريةلإلنسان على أنه جمبول بالفطرة فهي ا

األحكام العقلية الوجدانية اليت يرشد إليها الدين "بأا : وعرّفها قاسم حممد حممود اخلزعلي )3
اإلسالمي وتشري إىل ما يؤمن به جمموعة من الناس، ويتفقون على أمهيتها، ويعتربوا ضوابط 

، ويف 2"لوكيام وسلوكيات اآلخرينألفعاهلم ويتخذون منها معيار يرجعون إليه يف احلكم على س
 . هذا التعريف جعل مصدرها الشريعة، ألا حتكم وجدان املسلم حىت حتّول إىل ضابط

نظام يقوم على جمموعة من املعتقدات الربانية يؤمن ا الفرد ويتمثلها : "ماجد زكي اجلالّد  وعرفها )4
ملستوحاة من الشريعة اإلسالمية، يتمثلها اتمع، وينبثق عنها سلوك حمكوم مبجموعة من األحكام ا

األفراد خمتارين بغية الرقي يف حيام املادية والروحية، ويتحدد من خالهلا جمموعة معايري للحكم 
على األشياء واألشخاص واألفكار على أمناط السلوك من حيث كوا مرغوب فيها أو مرغوب 

األساس : نظام يقوم على جمموعة من األسس، وماجد زكي جالّد عّرف القيم باعتبارها 3"عنها
 .العقدي، األساس الّتشريعي واألساس النفسي واألساس االجتماعي

عبارة عن  :وبالنظر إىل التعريفات السابقة يظهر أن مفهوم املناسب للقيم الرتبوية اإلسالمية هو  
النبوية التي من خصوصيتها مجموعة المبادئ والمثل العليا المستمدة من القرآن الكريم والسنة 

ويضبط بها سلوكه، ويحكم على  سبها المسلم من خالل فهمه لدينه،موافقة الفطرة والتي يكت
الدنيا  أهدافه في ضوئها، مما يحقق له ولمجتمعه سعادة عليها ويختار اسلوك اآلخرين بناء

  .واآلخرة
 :ابقة ميكن القولسّ الّتعاريف المن خالل 

 �القيم الرتبوية مستمدة من الشرع اإلسالمي القومي ومصدرها األساسي كتاب اهللا وسنة رسوله  أنّ  -
 .عند البعض

                                                           
–، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر: عبد ايد بن مسعود  1

  . 69، ص سبعة وستونة، عدد سلسلة كتاب األمّ  - هـ1419 -قطر
، جملة جامعة القدس ريفالقيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الش: قاسم حممد حممود خزعلي  2

  . 61، ص "6 -11"، أيلول مخسة وعشرونلألحباث والدراسات العدد 
    83ص  ،م2003/هـ1442، 1ط -، دار الرازي، األردندراسات في التربية اإلسالمية: ماجد زكي اجلالد  3
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أا معايري وقوانني : اشتملت التعريفات السابقة مصطلحات متقاربة يف معانيها عن القيم مثل -
 .ومقاييس وموجهات وحمددات للسلوك تعرف ا قيمة األشياء املادية أو املعنوية

 . مل جيمع علماء والباحثون على مدلول وحيد للقيم بسبب اختالف وجهات نظرهم -

القيم الرتبوية تعمل على تكوين الشخصية السوية لإلنسان املسلم عن طريق االلتزام ا والعمل على  -
 .تطبيقها يف احلياة اليومية

  : أهمية القيم التربوية /ثانيا
 ،القيم الرتبوية اإلسالمية أحد الدعامات اإلسالمية يف تكوين شخصية املسلم يف اتمع متّثل

رغم تعدد الفلسفات والتصورات للقضية القيمية إال أن موقفها من أمهية القيم وضرورا للسلوك و 
شخصيته  اإلنساين واحد ال يتغري، إذ يتفق اجلميع على أثرها البالغ يف تشكيل سلوك اإلنسان، وبناء

   .1وتعريف بذاته
  .ح أمهية القيم للفرد واتمعالقضايا اليت توضّ  عرض أهمّ عليه يتّم و 
 :أهمية القيم على مستوى األفراد  - أ

: وإذا كان احملور األساسي للقيم الرتبوية هو اإلنسان وتنميته، وخباصة يف مراحل حياته األوىل
  :بأمهية ذات صلة وثيقة بالفرد نفسه، من خالل قيامها باآليت فإا حتضى

تقوية صلته "أول شيء تثمره القيم الرتبوية اإلسالمية يف البناء الشخصي لإلنسان املسلم هو  إنّ  -1
باهللا عز وجل إىل الدرجة اليت جتعله يراقبه يف السر والعلن، يف كل حركاته وسكناته فهو ال يقدم غلى 

     2."اعي حرمة اهللا ويرجو له وقارشيء إال هو ير 

وتدفعه للعمل مبا يرضي اجلماعة "تعيني الفرد على التوافق االجتماعي والتكييف مع من حوله  -2
 .ويتفق مع مبادئها ومعتقداا

أا حتقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعني ا على مواجهة ضعف نفسه والتحديات اليت  -3
 .3"تواجهه يف حياته

                                                           
  .39، ص تعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد  1
  .126، ص اإلسالمية والتربوية والمجتمع المعاصرالقيم : عبد ايد بن مسعود  2
، رسالة ماجستري، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية القيم التربوية في األمثال القرآنية: خدجية حمسن حسني مقيبل  3

  . 46ص ه، 1414الرتبية جامعة أم القرى، 
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معايري وموازين، يقاس ا العمل ويقيم، كما أا تساعد على التنّبؤ بسلوك "القيم مبثابة  تستخدم -4
صاحبها، فمىت عرفت ما لدى شخص من قيم استطعت أن تنبأ مبا سيكون عليه سلوكه يف املواقف 

 .1"املختلفة
اإلنسان إنسانا وبدوا ّثل جوهر اإلنسان احلقيقي فبالقيم يصري مت"إّن القيم ومعايريها هي اليت  -5

يفقد إنسانيته ويرد إىل أسفل السافلني ويصبح كائنا حيوانيا يميا تسيطر عليه األهواء وتقوده 
 .الشهوات، فينحّط إىل مرتبة يفقد فيها عنصر متيزه اإلنساين الذي وهبه اهللا له

ات احلسنة ونبعده القيم حتدد مسارات الفرد وسلوكياته يف احلياة، فلكي نكسب الفرد السلوكي -6
عن السلوكيات السيئة فإنه ينبغي أن تعزز لديه منظومة القيم اإلنسانية الفاعلة والصحيحة املبنية على 

 .القناعة والقدرة واإلرادة

 .2"القيم محاية للفرد من االحنراف واالجنرار وراء شهوات النفس وغرائزها  -7
مر والنواهي وااللتزامات التكليفية، فهي حتّدد أا ّيئ لألفراد اختيارات معينة عن طريق األوا -8

السلوك الصادر عن اإلنسان، ومبعىن آخر، حتّدد أشكال السلوك، وبالتايل تلعب الدور اهلاّم يف 
تشكيل الشخصية الفردية السعيدة يف احلياة الدنيا ويف احلياة اآلخرة عن طريق حتديد أهدافها يف إطار 

 .معياري صحيح
إمكانية حتقيق ما هو مطلوب منه يف إطار الرسالة اإلسالمية، ومتنحه القدرة  أا تعطي الفرد -9

على التكّيف مع اجلماعة وحتقيق الرضا عن النفس بإرضاء اهللا تعاىل عن طريق التجاوب مع اجلماعة 
 .3يف مبادئها وعقائدها وأخالقها الصحيحة

 أهمية القيم على مستوى المجتمع  -ب 
أّن اإلنسان مدين بطبيعته وال ميكنه العيش مبعزل عن اآلخرين فالبد أن تكون هناك قيم  مبا

جمتمعية يتعارف اتمع عليها حتكم سلوكهم وتنظم طريقة حيام يف إطار تلك املعايري القيمة، ومن هنا 
  :تربز أمهية القيم يف اتمع حيث أا

فكلما كان الطابع الغالب على : "القيم الفاضلة حرص اإلسالم على بناء جمتمع إسالمي تسوده -1
اتمع طابع هؤالء األفراد األقوياء النفوس ممتلئني بالعزم والقدرة على الثبات، كلما كانت شبكته 

                                                           
  .45، ص القيم التربوية في القصص القرآنيسيد أمحد طهطاوي،   1
  .41، ص تعلم القيم وتعليمهاماجد زكي اجلالد،   2
 - جّدة–دار الوسيلة ، �ل الكريم موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسو  :صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرون  3
  .1/85م، 1998/ه1418، 1ط
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االجتماعية شبكة متينة اإلحكام وهذه احلقيقة قّررها القرآن يف قضية الّتغيري احلضاري وهي أّن 
!© (õ āχÎ﴿: مصداقا لقوله تعاىل 1"ّتغيرياإلنسان هو األساس يف ذلك ال $# Ÿω ç� Éi�tóãƒ $tΒ BΘ öθs) Î/ 4 ®Lym (#ρç� Éi�tóãƒ 

$tΒ öΝ ÍκÅ¦ à�Ρ r'Î/ ﴾م .11 الرعدفسّنة البناء والّتغيري متّر من خالل جهد البشر وتفاعال. 
ترقى باتمعات إىل مستوى عال من الوعي واإلدراك العميق لبناء حضارة تقوم على أسس  القيم -2

‰õ ô﴿: متينة من القيم الفاضلة تليق مبخلوق كّرمه اهللا تعاىل واستخلفه يف األرض، قال تعاىل s)s9 uρ $oΨ øΒ §�x. 

û Í_t/ tΠyŠ# u öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9 $#uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9��ÏV Ÿ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz 

WξŠ ÅÒø� s?﴾ 70اإلسراء.  
القيم حتفظ اتمع من السلوكيات االجتماعية واألخالقية الفاسدة وهذا ما نشهده اليوم حيث  -3

الثقافات وتداخلها حتّول اتمع البشري اليوم إىل قرية صغرية، حيث ال حواجز حتول دون امتزاج "
بكل عناصرها اإلجيابية والسلبية، وتعّدد وسائل االّتصال والتكنولوجيا ونقلها للخبيث والطّيب واملفيد 

 ...والضار، األمر الذي قد يؤدي إىل تسّرب قيم سلبية هدامة
، والنافع وهنا تربز أمهية البناء القيمي السليم لألفراد حيث يتمّكنون من الّتمييز بني اخلري والشرّ 

 .والضار وفق معايري الثقافة اليت ا يؤمنون
، وقد وّضح القرآن الكرمي هذه احلقيقة يف العديد من مجتمع بقاؤه واستمراريتهالقيم حتفظ لل -4

آياته اليت جاءت تعقيبا على اية أقوام وجمتمعات رفضت معايري القيم الفاضلة، وركنت إىل معايري 
كّرب، واالحنالل اخللقي واالجتماعي، فاستحّقت بسلوكها العقاب والفناء فاسدة يسودها الظلم، والت

õ öθs9﴿: قال تعاىل. 2"واالحنالل uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t�à) ø9 $# (#θãΖ tΒ#u (#öθs) ¨? $# uρ $uΖ óstG x� s9 ΝÍκ ö� n= tã ;M≈ x.t� t/ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{ $# uρ Å3≈ s9 uρ (#θç/¤‹ x. Μßγ≈ tΡ õ‹ s{r' sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡õ3tƒ ﴾ وقال تعاىل. 96األعراف :﴿õz> u� ŸÑ uρ ª! $# WξsW tΒ Zπtƒö� s% 

ôM tΡ$Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ# u Zπ̈Ζ Í≥ yϑ ôÜ •Β $yγ‹ Ï? ù'tƒ $yγè% ø— Í‘ # Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôN t� x�x6 sù ÉΟ ãè÷Ρ r' Î/ «! $# $yγs%≡sŒr' sù ª! $# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# 

Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ﴾] 112النحل[. 
  
  
 

                                                           
  .132ص القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر، عبد ايد بن مسعود،   1
  .46-44 صتعلم القيم وتعليمها،  :ماجد زكي اجلالء :ينظر 2
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  :مصادر القيم التربوية /ثالثا
مصادر الدين اإلسالمي احلنيف، حيث تعتمد  منّد مصادر القيم يف الرتبية اإلسالمية ستمت

: الرتبية اإلسالمية على تلك املصادر للحصول على القيم اليت حيتاج إليها اتمع املسلم، قال تعاىل
﴿$uΖ −/ u‘ ô]yèö/ $#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝÍκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ït ø: $# uρ öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ• yèø9 $# 

ÞΟŠ Å3ysø9 هاديا ومربّيا ومنزال معه الكتاب واحلكمة، وانطالقا من  �فبعث اهللا تعاىل الرسول  ]129البقرة [﴾#$
مصادر رئيسية للقيم الرتبوية اإلسالمية متثّلت بالقرآن الكرمي والسّنة النبوية ذلك حّددت الدراسة مخسة 

  :املطّهرة، واإلمجاع، واملصلحة املرسلة والعرف وفيما يلي توضيح لكل منها
 :القرآن الكريم  -أ 

وما األحكام والّتشريعات الواردة فيه إالّ "يدعو القرآن الكرمي إىل تربية األفراد واألمم على القيم، 
ÏM ﴿: وسائل لتحقيقها، فال قيمة لتمثلها وممارستها إن مل تُفضى إىل تربية إميانية قال تعاىل s9$s% Ü>#{� ôãF{ $# 

$̈Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ è? Å3≈ s9uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑ n= ó™r& $£ϑ s9 uρ È≅äz ô‰ tƒ ß≈ yϑƒM} $# ’Îû öΝ ä3Î/θè= è% ( βÎ) uρ (#θãè‹ ÏÜ è? ©! $# …ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿω Νä3÷G Î=tƒ 

ôÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑ ôã r& $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî îΛÏm§‘ ﴾] وميكن القول أّن القرآن الكرمي هو املصدر . ]15- 14احلجرات
  :األساسي للقيم إذ تنتظم فيه كاآليت

  .ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخرتتعّلق مبا جيب على املكلف، اعتقاده يف اهللا : قيم اعتقاديه
  .تتعّلق مبا جيب على املكلف أن يتخّلى عن الرذائل: قيم خلقية
عبادات : وهي على نوعني 1"تتعّلق مبا يصدر عن املكّلف من أعمال وأقوال وتصرّفات: قيم عملية
  .ومعامالت

 :السّنة النبوية  -ب 
السّنة النبوية املطّهرة املصدر الثاين من مصادر القيم يف الرتبية اإلسالمية، وقد بّني القرآن  تعدّ 

tΒ$! ﴿: إتّباعا كامال، قال تعاىل �مكانة السّنة ودعا إىل إتّباع النيب "الكرمي  uρ ãΝ ä39s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ 

öΝ ä39pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9    .]07احلشر [﴾ #$
ووظيفة السّنة النبوية املطّهرة من القرآن الكرمي أا مؤّكدة له، ومفّسرة ملا جاء جممال به، ومقّيدة 
مبنطق القرآن الكرمي، وخمّصصة ملا أتى من حكم عاّم ومنشئة حلكم جديد مل يرد يف القرآن الكرمي، 

  .فيهوناسخه حلكم ورد 

                                                           
  .81، ص القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف :قاسم حممد حممود خزعلي 1
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ويعّد القرآن الكرمي اجلانب النظري يف صياغة القيم الرتبوية، من أجل نشرها، والعمل على 
ترسيخها، ووضعت السّنة الشريفة والسرية النبوية املطهرة اإلجراءات التطبيقية يف واقع املسلمني وحيام، 

 .2"صّلوا كما رأيتموين أصلي: "1"كان يصلي  بالناس ويقول هلم   � فالنيب
 :اإلجماع  -ج 

بأنه اتّفاق مجيع اتهدين من املسلمني يف عصر من : "يعّرف اإلمجاع يف اصطالح األصوليني
sŒ# ﴿: قال تعاىل. 3"العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي يف واقعة Î) uρ öΝèδ u!% ỳ Ö�øΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{ $# Íρr& 

Å∃öθy‚ø9 $# (#θãã#sŒr& ÏµÎ/ ( öθs9 uρ çνρ–Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθß™§�9 $# #†n< Î) uρ ’ Í< 'ρé& Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ ÷]ÏΒ çµyϑ Î= yès9 tÏ% ©!$# …çµtΡθäÜ Î7 /ΖoK ó¡o„ öΝ åκ÷] ÏΒ ﴾ 83النساء. 
فإذا تبث اإلمجاع حول حادثة بذاا فإا تندرج ضمن السلم القيمي احلاكم للجماعة املسلمة "

 .4"وألفرادها
 :المصلحة المرسلة  -د 

تالئم تصرّفات الّشارع ومقاصده، ولكن مل يشهد هلا دليل وهي األوصاف اليت : "قال األصوليون
معّني من الّشرع باالعتبار أو اإللغاء، وحيصل من ربط احللم ا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن 

  .5"الناس
تعّد مصدرا من مصادر اشتقاق القيم الرتبوية يف "فاملصلحة املرسلة وما يبىن عليها من أحكام 

اتمع اإلسالمي، ألن هذا احلكم حيّدد قيمة الواقعة بالنسبة إىل الّتشريع، ومن مث يعّد قيمة من القيم 
 .6اليت حتّدد سلوك الفرد واجلماعة حيال تلك الواقعة

 :العرف  -ه 
  .7"فعل شاع بينهمهو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل : "عرّفه األصوليني

  

                                                           
  .82، ص املرجع السابق :قاسم حممد حممود خزعلي 1

  .81، ص)632(رقم اآلذان للمسافر إذا كانوا مجاعة: اآلذان، باب كتاب: أخرجه البخاري 2
  .1/486، )م2009/ه1430(، ت 7دار الفكر، دمشق، طأصول الفقه اإلسالمي،  :وهبة الزحيلي 3
4
  .82، ص القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف :قاسم حممد حممود خزعلي 

  .2/37 أصول الفقه اإلسالمي، :وهبة الزحيلي 5
6
  .82، ص القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف :قاسم حممد حممود خزعلي 

7
  .2/104 ،أصول الفقه اإلسالمي: وهبة الزحيلي 
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ال يستقل العرف بذاته كمصدر، وإمنا يرجع إىل أدلّة الّتشريع املعتربة، فينبغي أن تستند األعراف "
  .1"إىل نصوص شرعية

إّن مصادر القيم الرتبوية هي نفسها مصادر الّتشريع فالرتبية اإلسالمية تعتمد على تلك املصادر 
تمع املسلمللحصول على القيم اليت حيتاج إليها ا. 

أهّم مصادر القيم للمجتمع اإلسالمي وتربيته، ونالحظ أّن  هلا صفة اهليمنة الّتشريعية، هذه 
مبعىن أّن كل حكم من أحكام الشريعة له طابعه األخالقي، ووراءه الدافع اإلنساين، فإّن مصادر الّتشريع 

ة من رفع احلرج وتيسري حياة الناس، ودفع تعترب مصادر القيم، ألّن كل ما حيّقق أهداف الّشريعة اإلسالمي
  .املفاسد عنها يعترب مصدرا من مصادر القيم اإلسالمية

أّن فقهاء املسلمني مل يفردوا أبوابا خاصة بالقيم، ألّن القيم : "عليه رمحة اهللا يقول  فوزي طايل
اإلسالمية هي الدين ذاته، فهي اجلامع للعقيدة والرتبية واألخالق، والعبادات واملعامالت، وملنهاج احلياة 

ة ثبات مصادرها، وهي واملبادئ العامة للشريعة، وهي الُعمد اليت يقام عليها اتمع اإلسالمي، فهي ثابت
... معيار الصواب واخلطأ، مبا ميّيز املؤمن اخلبيث من الطّيب، ويرجع إليها عند صنع القرارات واّختاذها
  .2"وهي اليت حتدث االّتصال الذي ال انفصام له بني ما هو دنيوي وما هو أخروي يف كل مناحي احلياة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
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  خصائص القيم التربوية اإلسالمية وتصنيفها: الثاني المطلب
  :خصائص القيم التربوية /أوال

واليت مبعرفتها يزداد املرء  ،ممّا ميّيز القيم الرتبوية اإلسالمية عن غريها من القيم معرفة خصائصها
  .ثقة وقناعة بكوا حالّ ملشاكل البشرية ووسيلة إلسعادهم يف الدارين

  :ألهّم تلك اخلصائصوفيما يلي عرض 
 : ربّانية المصدر -1

مبعىن أا من عند اهللا عّز وجّل الذي خلق اخللق ويعلم ما يصلح حيام وهو القائل يف كتابه 
Ÿωr& ãΝ ﴿: العزيز n= ÷ètƒ ôtΒ t,n= y{ uθèδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# ç��Î7 sƒ ø:$#﴾] اإلسالميةوهذه اخلاصية من أعظم مزايا القيم  .]14امللك 

وخصائصها، فقد أنزل اهللا دستورا حيكم حياة الناس ويوّجههم إىل ما يصلح أمور دينهم، وأرسل إليهم 
yϑ$ ﴿: رسال ينذروم ويوّجهوم إىل احلياة الفاضلة لتستقيم حيام قال تعاىل ¯Ρ Î) èπt/ öθ−G9 $# ’ n?tã «! $# šÏ% ©# Ï9 

tβθè= yϑ ÷ètƒ u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg¿2 ¢ΟèO šχθç/θçG tƒ ÏΒ 5=ƒÌ�s% y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù Ü>θçG tƒ ª!$# öΝ Íκö� n= tã 3 šχ% x. uρ ª! $# $̧ϑŠ Î= tã $\ΚŠÅ6 ym﴾] النساء

 .1ف معها ويطبقها يف حياتهيتكيّ  فالواجب على اإلنسان أن .]17
 : االستمرارية والخلود -2

باالستمرارية والعمومية لكل الناس يف كل زمان ومكان، ويؤيد ذلك القرآن الكرمي "أّي أا تتمّيز 
x8u‘$t6﴿: يف قول اهللا سبحانه وتعاىل s? “ Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$s% ö� à� ø9$# 4’ n?tã Íν Ï‰ ö6tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 # ·�ƒÉ‹ tΡ﴾] 1الفرقان[ ،

وال تأيت تلك االستمرارية إّال إذا كانت هذه القيم موضوعية، أّي من عند اهللا تعاىل، فاإلنسان ال ميكنه 
من تلقاء نفسه ودون معونة إهلية أن ينشئ نظاما حياتيا صاحلا له، وال ميكنه أن يقيم منظومة قيمته 

وما جبل عليه من ضعف،  تساعده على أداء دوره يف األرض، بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى،
ولذا فإّن الوحي هو الذي يستطيع ذلك، وهذا ما حدث فعال، فقد جاء الوحي بقيم خالدة حتفظ على 

  .2"اإلنسان جهده وحياته، ولريتفع به إىل املستوى الالّئق به كخليفة يف األرض
  
  
 

                                                           
، 1ط -الرياض-، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الفضيلة القيم بين اإلسالم والغرب: مانع بن حممد بن على املانع  1

  .164م، ص 2005/ه1426
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 : الشمول والتكامل -3
ال تقتصر على جانب واحد من شخصية اإلنسان، وإمنا "ويقصد بالشمول والتكامل هنا، أا 

 .1"تنظر إىل اإلنسان نظرة تشمل كل جوانب شخصيته
فيقصد بالتكامل أن توجهات القيم الدينية والعبادة والسلوك الفردي واالجتماعي ترتد كلها يف 

ن فيه، كما يرجع وحدة حمكمة ويف صورة شاملة للحياة كلها إىل وحدة املصدر وهو اهللا خالق الكون مب
“ uθèδ ﴿: قال تعاىل. إىل وحدة املوضوع وهو اإلنسان Ï% ©!$# y]yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒW{ $# Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝ Íκö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u 

öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒuρ ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ït ø: $#uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ÏΒ ã≅ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ﴾] ويقصد بالشمول أّن  ،]2اجلمعة
القيم الدينية تشمل الفرد يف حياته اخلاصة والعامة وهي اليت تّتصل بغريه من األفراد يف اتمع، كما 
تشمل اتمع يف صلة أفراده بعضهم ببعض ويف صلتهم بالعامل اخلارجي وحيثما توجهه يف احلياة القيمة 

العقيدة توحيدا هللا، ويف العبادات نظاما تسود خطوطه الرئيسية  اإلسالمية ستجد الوحدة، تراها يف آفاق
حياة املسلمني، ويف املعامالت ميزانا أخالقيا، ويف كل عمل توّجها إىل اهللا يف بدايته، واستعانة به يف 

 .2"أثنائه، ومحدا له يف متامه
 : الثبات والمرونة -4

ثابتة ال تقبل االجتهاد أو الّتغيري أو الّتبديل، كالقيم العقدية، وقيم العبادات "فهناك قيم عالية 
أّما القيم األخرى فهي نسبية، مبعىن أّن القيم اليت تستند إىل . وقيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

داللة، فإّن جمال نص قطعي الداللة ال جيوز فيها الّتغيري أو التّبديل، أّما تلك اليت تعتمد على ظن ال
 .االختيار فيها واسع

وهي مرنة كافية ملواجهة ما يتوّلد يف حياة الناس من مواقف وحوادث، وما تصري إليه األمور يف 
اتمعات، وهي ممّا حيتاج إىل نظر وتأّمل واستنباط، فالقيم والقواعد القطعية الواجبة ال جيوز فيها 

ما جيوز فيه االجتهاد ويستعد من قيم حبسب اقتضاء املصلحة الّتبديل، أّما ما يستحدث من مواقف و 
، وذه امليزة استطاعت القيم اإلسالمية احلفاظ على 3"زمانا ومكانا وحاال، فتلحقها احلركة واملرونة

  .اتمع اإلسالمي بالرغم من التغّريات اليت أصابته واليت واجهته على مّر الزمان
 

                                                           
  .65ص القيم التربوية في القصص القرآني، سيد أمحد طهطاوي،   1
  .151م، ص 2006، 1دار وائل، األردن، طالتربية األخالقية، إبراهيم ناصر،   2
  .82 /1، �في مكارم أخالق الرسول الكريم  موسوعة نظرة النعيم :صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرون   3
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 :الواقعية -5
=Ÿω ß#Ïk ﴿: قال تعاىل s3ãƒ ª!$# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ﴾] فالقيم اإلسالمية واقعية ميكن تطبيقها ال ]286البقرة ،

واقع البشر بالفعل، واستجابت ملشكالم  بل هي ممارسات راقية تتحقق يف تكليف فيها مبا ال يطاق،
الناس وقضاياهم، فهي ليست قيما نظرية مثالية أو فكرا يبتغي املدنية الفاضلة اليت ال وجود فيها للشّر، 

 ﴿: فالعبادات واقعية، واألخالق واقعية قاعدا قوله تعاىل... وبالتايل هي واقعية يف مراميها وأهدافها
tΑ$s% öΝ èδ Ï Iω'ρé& #’n?tã “ Ì�rOr& àM ù= Éftã uρ y7 ø‹ s9Î) Éb> u‘ 4 yÌ ÷�tIÏ9﴾] مل يطلب من اإلنسان مطلق تعاىل مث إّن اهللا  ]84طه

الكمال يف متثل القيم اإلسالمية، ولكنه طلب منه الصعود يف سلمه على قدر العزم مث يسأل اهللا بعد 
 .1ذلك أن يبّلغه سؤله وأمله

 : الوسطية والتوازن -6
منا اعتدال وقسط إ ليست وسطا حسابيا أو معيارا،"وهي " بالتوازن"البعض عن الوسطية  يعّرب 

 :إلقامة احلّق والصدق فقد كان الناس قبل اإلسالم فريقني
فريق تقضي عليه تقاليده باملادية احملضة، فال هّم هلم إّال اخلطوة اجلسدية كاليهود، وفريق حتكم 

  .والرهبنة الشديدة، كاملسحينيعليه تقاليد الزهد املبالغ، 
Æ<tG ﴿: ، يقول تعاىل2"ووسطية اإلسالم، عملية بني الفردية واالنتماء، بني املادية والروح ö/ $#uρ !$yϑ‹ Ïù 

š�9 t?#u ª! $# u‘#¤$!$# nοt�Åz Fψ $# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ   .]77القصص [﴾ ‰9$#‘
≅Ÿωuρ ö ﴿: ذلك الوسطية والتوسط يف اإلنفاق والعاطفة وتوفيه مطلب اجلسد والروح قال تعاىل ومن yèøgrB 

x8y‰ tƒ »'s!θè= øótΒ 4’ n< Î) y7 É) ãΖãã Ÿωuρ $yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè= tΒ #·‘θÝ¡øt ¤Χ ﴾ ] 29اإلسراء[ . 
 : العالمية واإلنسانية -7

، ليس للمسلمني �فقيم اإلسالم اليت تضمنتها رسالة األنبياء والرسل كافة وختمها حممد 
ال خيتلف اثنان أّن العدل حسن والظلم سّيء، "خبصوصهم وإمنا هي منفتحة على سائر األمم والشعوب 

ت وأّن الصدق مجيل والكذب قبيح، والسخاء والبذل مطلوبان، والبخل والشّح مكروهان مهما اختلف

                                                           
  .75 ، صالقيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف :قاسم حممد حممود خزعلي :ينظر 1

  .151ص التربية األخالقية،  :إبراهيم ناصر 2
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األمم وتباينت يف ثقافتها فتلك القيم وأضدادها قيم عاملية هي أصل الفطرة اليت جاء ا اإلسالم 
tΒ$! ﴿ قوله تعاىل 1"العاملي uρ š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ﴾ ] 107األنبياء[. 

سلوكه، وتعمل على واإلنسانية ألا تتعامل مع اإلنسان من خالل اإلنسان ذاته، فرتكز على "
تقوميه، بضرب املثل والقدوة احلسنة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وكذلك تقوم ببناء اإلنسان 
وجدانيا وأخالقيا واجتماعيا وعلميا، وتنظم عالقات األفراد بعضهم ببعض، يف جّو من األخّوة 

فال ... الرتبوية اإلسالمية قيم إنسانية ألا تربية إنسانية تقوم على أخّوة اإلميان فالقيم 2"...اإلنسانية
 .شعوبية يف اإلسالم وال فضل لعريب على أعجمي إالّ بالتقوى

 :الوضوح والحفاظ على نظام الحياة -8
" نور"كتاب مبني و: ويدّل على وضع القيم الدينية وصف القرآن الكرمي وهو املصدر األول بأنه

ومل يقل كل ذلك إّال لشدة بيانه " البيّنة"و" الربهان"و" الفرقان"و" تبيانا"و" بيانا"و" هدى للناس"و
أّن العمل وفق شرع اهللا واألمر باملعروف والنهي "كما كأا حتافظ على نظام احلياة حيث . 3"ووضوحه

اع شرع اهللا الذي جاء به الرسول عن املنكر وحتليل احلالل وحترمي احلرام واإلميان بالرسول ونصرته وإتّب
 .4كل هذا حيفظ نظام احلياة كما أرادها اهللا عّز وجّل وهذا ما تسعى إليه القيم اإلسالمية  �حممد 
  :تصنيف القيم الّتربوية /ثانيا

كثري من الباحثني ممّن تعّرضوا لدراسة القيم أنه من الصعب إجياد تصنيف متكامل وشامل   يرى
لتصنيف القيم الرتبوية اإلسالمية الختالف األطراف الفلسفية والفكرية فيها، وسنذكر هنا بعض 

  :الّتصنيفات للقيم، مث خنتار ما يتناسب مع موضوع حبثنا
  .و املوضوععلى أساس احملتوى أ: الّتصنيف األول

  :وهذا الّتصنيف ما ذهب إليه السيد أمحد طهطاوي حيث أنه قّسم القسم إىل ميادين القيمة التالية
 ومنها اإلميان باهللا وضبط النفس: القيم الوجدانية )1
 .ومنها الرمحة والعدل والصدق والعفو والصفح واحملّبة: القيم األخالقية )2
 .التأّمل والتفّكر والدّقة وتثبت العلمي ودّقة املالحظة: العقلية القيم )3

                                                           
1
  .71 ، صالشريف القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي :قاسم حممد حممود خزعلي 

  .69ص القيم التربوية في القصص القرآني، سيد أمحد طهطاوي،  2
  .153ص التربية األخالقية،  :إبراهيم ناصر 3
القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني للمؤمنين وسبل توظيفها في التعليم المدرسي،  :مساهر عمر األسطل 4

  .26ص 
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 .ومنها الّتعاون والّتعاطف والتواد والكرم واألمانة والتسامح: القيم االجتماعية )4
 .ومنها قيمة النظافة والصحة: القيم اجلسمانية )5
 .1ومنها قيمة اجلمال الفّين : القيمة اجلمالية )6

  .سسعلى عّدة أ: الّتصنيف الثاني
  :حيث أنه صّنف القيم اإلسالمية على النحو التايل" أبو العينني"وهذا ما ذهب إليه 

  :من حيث اإلطالق والنسبة ويوجد مستويان: األساس األول
القيم املطلقة وترتبط باألصول، وهي قيم ثابتة ومطلقة ومستمرّة ال تتغّري بتغّري الزمان واألحوال، : األول

وال جمال لالجتهاد فيها إّال الفهم والوعي، ومن مث جيب على املسلم أن يقبلها ويسّلم ا ويعمل 
  .2مبقتضاها، وهذه ترتد إىل القرآن الكرمي والسّنة املطّهرة

م النسبية وترتبط مبا مل يرد فيه نص، أو تشريع صريح وهي ختضع لالجتهاد الذي ال يتعارض القي: الثاين
مع نص صريح، ومعىن نسبيتها أا متغّرية بتغّري املواقف عرب الزمان واملكان، وحتتاج إىل اجتهاد مجعي 

  .إلقرارها
  :وهيمن حيث حتقيق املصلحة وهي تتعّلق حبفظ الكليات اخلمس : األساس الثاني

 .وموضوع القيم هنا صلة اإلنسان بربّه: الدين -
 .وموضوع القيم هنا صلة اإلنسان بنفسه وحياة اإلنسان: النفس -
 .وموضوع القيم اجلوانب الفكرية والعقلية يف حياة اإلنسان: العقل -
 .وموضوع القيم صلة اإلنسان بغريه على وجه العموم: النسل -
 .شياء واملكاسبوموضوع القيم صلة اإلنسان باأل: املال -

  :وتأيت القيم هنا مرتّبة هرميا طبقا حملورين أساسيني
 .الضروريات، احلاجيات والتحسينيات: وهنا ثالث درجات: درجة النفع -
  .من حيث احلالل واحلرام واملباح واملكروه واملندوب: درجة احلكم -

  :ترّىب على القيم وحتضنهامن حيث تعّلقها بأبعاد شخصية اإلنسان وجوانبها واليت : األساس الثالث
 .وتعّرب عنه القيم اليت تنّظم عالقة اإلنسان بربّه، وحتّدد صلته به: البعد الروحي -
 .وتعّرب عنه القيم املتعّلقة باألخالق واليت تّتصل بالشعور واملسؤولية: البعد اخللقي -

                                                           
1
  .144-108 صالقيم التربوية في القصص القرآني،  :سيد أمحد طهطاوي 

  .1/83، �موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم : صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرون 2
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 .وتعّرب عنه القيم املتعّلقة بالعقل واملعرفة وإدراك احلّق، ووظيفة املعرفة: العقلي البعد -
 .وتعّرب عنه القيم املتعّلقة بالتذّوق اجلمايل والّتعبري عنه، وإدراك االّتساق يف احلياة: البعد اجلمايل -
اجلوانب االنفعالية  وتعّرب عنه القيم الوجدانية االنفعالية، وهي تلك اليت تنظّم: البعد الوجداين -

 .لإلنسان وتضبطها من غضب ورضا أو حّب وكره، وغري ذلك
 .وتعّرب عنه القيم املتعّلقة بالوجود املاّدي لإلنسان: البعد املاّدي -
وتعّرب عنه القيم اليت تّتصل بالوجود االجتماعي لإلنسان من خالل جمتمعه : البعد االجتماعي -

 .واتمع العاملي
إّن صفة الّتكامل بني هذه األبعاد هي األساس يف تناول هذه القيم، فكل بُعد وخالصة القول ف

متكامل مع اآلخر وتتكامل كاّفة أبعاد الّتصنيف الثالثة بعضها مع بعض مكّونة النسق القيمي 
  .1اإلسالمي الصحيح
  :الّتصنيف الثالث

اإلسالمية، القيم  صّنف كل من اهلامشي وعبد السالم حسب ما ورد يف ندوة خرباء الرتبية
اإلسالمية على أساس النظرة اإلسالمية لإلنسان وقّسموها على أقسام ثالثة هي قيم مّتصلة بعالقة 
اإلنسان بربّه، وقيم مّتصلة بعالقة اإلنسان بنفسه، وقيم مّتصلة بعالقة اإلنسان مع اآلخرين وقد ّمت 

  :حتديدها يف سّت أبعاد هي
 .، الصالة، الّتقوى، اخلشية، الرجاءويشمل الّتوحيد: البعد الروحي - 1
ويشمل رعاية اجلسم، قّوة اجلسم، اإلشباع، عمران احلياة، السعي لكسب : البعد البيولوجي - 2

 .الرزق
 .ويشمل النشاط احلاسي، املسؤولية احلسية، الّتفكري والتدبّر، التعّلم والّتعليم: البعد العقلي املعريف - 3
 .حسان، األمانة، الكرم، احلِلم، الصدقويضّم اإل: البعد السلوكي األخالقي - 4
 .ويضّم احملّبة، الرضا، األمل، االعتدال: البعد االنفعايل العاطفي - 5
ويشمل األخوة، الدعوة إىل اخلري، املعاملة احلسنة، املسؤولية : البعد االجتماعي العام واخلاص - 6

  .2االجتماعية، الّتعاون

                                                           

1
  .1/84، املرجع السابق: صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرون 
، حبوث ندوة خرباء أسس في القرآن الكريمللشخصية كما ورد  البناء القيمي: عيد احلميد اهلامشي وفاروق عبد السالم 2

  .13مبّكة املكّرمة، ص  16/06/1400 -11الرتبية اإلسالمية املنعقدة املدة 
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صنفها حسب العلم الذي  للقيم قد تعددت وكلّ تصنيفات علماء الرتبية يظهر يل من هذا أّن 
وطبيعة دراسته فمنهم من صنفها حسب طبيعة القيمة ومنهم من صنفها حسب املقصد أو حتقيق  يعاجله

املصلحة ومنهم من صنفها حسب اإلطالق والنسبية ومنهم من صنفها حسب أبعاد شخصية اإلنسان 
  .وجوانبها

، ومتاشيا مع مقتضيات الدراسة صنيفات للقيم الرتبوية اإلسالميةعلى هذه الت بعد االطالعوعليه 
على أا جمموعة مبادئ واملثل العليا املستمدة من القرآن اإلسالمية وطبيعتها وانطالقا من تعريف القيم 

  .الكرمي والسنة النبوية
احل ودرء ميكن اعتماد املصلحة كأساس للّتصنيف لكون هذه الشريعة كلها مبنية على جلب املص

 ملقاصد التشريع اإلسالميوغريه يف ضوء تصنيف اإلمام الشاطيب املفاسد حيث يتّم عرض هذه الدراسة 
  :وهي الكليات اخلمساحملافظة على  املبنية على

الضروريات، (على مستويات ثالث ) ، الّنفس، الّنسل، العقل، واملالالدين(على احملافظة 
  :وبيان ذلك )احلاجيات، والّتحسينيات

  :الضروريةقيم ال -أ
القيم اليت جاء ا اإلسالم وحّث عليها لتزكية النفس وذيبها، وهي قيم الزمة للفرض وهي 

واتمع بدوا ينهار اتمع متاما، ويكون مهّددا يف أمنه إذا غابت إحدامها أو ضعفت، كما أّن هذا 
ساد والتهارج وضياع الّنوع من القيم ال ميكن إقامة أمور الدين وال أمور الدنيا بدونه، فغيابه حيدث الف

املصاحل يف الدنيا، واخلسران املبني يف اآلخرة، وهي قيم جامعة للعقيدة والشريعة واألخالق والعبادات 
اإلميان، العلم، العمل، العدل، الشورى، اجلهاد، الصالة، الزكاة، الصوم، احلّج، تكرمي : واملعامالت أّمهها

  .1...بين آدم، وحدة األّمة، الّنهي عن الشرك
  .األوىل إجيابية، والثانية سلبية: وجيب احملافظة عليها من جهتني

  .فظة من الناحية اإلجيابية على أا قواعد أساسية تعمل على قيامها وثباا وترسيخ أركاافشرط احملا
أّما احملافظة عليها من الناحية السلبية، فهي ترك ما به تنعدم وفعل ما يدرأ عنها اختالل سواء 

  .قع أو املتوقعالوا

                                                           
1

: تحالموافقات في أصول الشريعة، : الشاطيب أبو إسحاق/  31ص كيف نفّكر إستراتيجيا، : فؤاد حممد طايل: ينظر  
  .2/6م، 2011/ه1432، 1ط -القاهرة–أبو الفضل الدمياطي، دار الغد اجلديد 
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وذا تصبح القيم من الناحية اإلجيابية حتديد ملا ينبغي أن يكون، ومن الناحية السلبية حتديد ملا 
  .1ال جيب فعله

  :القيم الحاجية -ب
يصعب التمّسك بالقيم العليا جاء ا اإلسالم وشّجع على ممارستها و فهي تلك القيم اليت 

ويهّدد غياا بفساد احلياة االجتماعية ويكون الضيق واملشّقة، بدوا، صعوبة تؤّدي إىل حرج شديد، 
األمر باملعروف، الصدق، األمانة، الوفاء بالعهد، وإتقان العمل، والنظام، : وفوت املصاحل غالبا، وأّمهها

   ...والّنظافة، والّتعاون، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الّنصيحة، وبّر الوالدين
  :)الفضائل الُخلقية(لّتحسينية القيم ا -ج

قّل املشّقة، وحتصل السعادة والرضا، ويزداد قدر والء الفرد ت، و وتتزّين فهي اليت تتجّمل ا احلياة
الرمحة واألخّوة والّتسامح والّتواضع، والّتكافل : وأّمههاللمجتمع، وتزداد قدرة اتمع على إعمار األرض 

االجتماعي يف ما وراء الفريضة، والعزمية، والشجاعة، والصرب، والشكر، واحلِلم، واألناة، والرفق، واحلياء، 
والّنميمة واحلسد، والورع، والتوّكل على اهللا واحملّبة والكرم، واإليثار، واجتناب سوء الظّن وترك الغيبة 

  2 ...وحفظ اللسان، والذكر، العفو، غفلة أو اإلكثار من اللهو وااللتزام بآداب السلوكوعدم ال
هذه الّتحسينيات ليس املقصود ا األمور املستحّبة أو املندوبة فقط، بل فيها الواجب واملندوب، 

  .وإمنا قصد الّتحسينيات كوا لو افتقدت ملا حصل تأثري كبري على جمموع املسلمني
  التصنيف املختار التزمت مبا وجدته يف مصّنفات علمائنا ويف هذا

وبعد التعّرف على هذا الّتصنيف للقيم الّرتبوية، وضعنا خمّططا يف اية هذا املبحث يبّني ويوّضح 
  .لنا الّتصنيف املختار

  
  
  
  
  

  

                                                           
1

م، 1989ط، .املصرية العاّمة للكتاب، داهليئة القيم الضرورية ومقاصد الّتشريع اإلسالمي، : فهمي حممد علوان: ينظر  
  .2/6الموافقات في أصول الشريعة، : الشاطيب. / 110-100ص 

2
  .31ص نفّكر إستراتيجيا،  كيف: فؤاد حممد طايل  
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  قصص القرآنيفي القيم التربوية  أثر: المبحث الثاني
فّعال يف غرس القيم اإلسالمية وإعداد الفرد واجلماعة إعدادا صاحلا فهي  أثرللقصة القرآنية 

فهي منهج تربوي متكامل ... وسيلة هاّمة ترّيب اإلنسان تربية عقدية وتشريعية وأخالقية وعقلية وجسمية
  .الذي رعى خمتلف املصاحل مبختلف أنواعها ومتناسق مع منهج القرآن

  القيم الضرورية: المطلب األول
تعّددت موضوعات القصص القرآين حبسب موضوعات القرآن الكرمي، وأّمهها املوضوعات 
العقائدية، فجّل القصص القرآين ينزل ليؤصل العقيدة الصحيحة يف نفوس املؤمنني، ويثبت األخالق 

قضايا احلسنة، ويُطّهر الّنفوس من املعتقدات واألخالق والقيم اجلاهلية الفاسدة، فمن القيم الضرورية ال
العقدية، من اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشرّه، كما عاجل القصص 

  .دف لغرس القيم الضرورية يف الفرد واتمع...القرآين قضايا أخرى اجتماعية وأخالقية وعقلية
  : كلية الدين/ أوال

  :مقدمتها يف يتأواليت ت من شأا أن حتافظ على كلية الدين إماّ وجودا أو عدما، اليتجمموع القيم  ومتّثل
  :اإليمان باهللا •
  .1"ما وقر يف القلب وصّدقه العمل"إلميان هو أساس العقيدة الصحيحة فعرّفه الّنحالوي اإّن 

اية أبعد من ويقصد بالقيم اإلميانية تلك القيم اليت تربط عالقة اإلنسان خبالقه وجتعل حلياته غ
احلياة الدنيا، فقيم اإلميان هي أساس القيم مجيعا ومنها تنبع بقيمة القيم اإلسالمية األخرى اليت جيب أن 

  .ميثتلها املسلم يف حياته، وينطلق منها يف مجيع شؤون حياته، فال يتحّقق إسالم املرء إالّ بعد اإلميان باهللا
  .اإلميان وتوحيده، قصص أويل العزمومن أهّم قصص القرآن اليت بّينت لنا قيمة 

  .ويف هذا املطلب نتعّرف على قصتني تبّني لنا هذه القيمة واليت هي ضرورية لنا ومن بينها قيمة اإلميان
عة تصديق واإلميان باهللا سر  مع سحرة فرعون - عليه السالم-قصة موسى  اهللا لنا يف بّني 

Ζ̈$﴿فقال تعاىل على لسام  عندما عرفوا احلق tΒ# u Éb> t� Î/ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄⊇∪ Éb> u‘ 4 y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ ﴾] 121األعراف -

إا صولة احلّق يف الضمائر، ونور احلّق يف املشاعر، وملسة احلّق للقلوب : "، يقول السّيد قطب]122
  .املهيأة لتلقى احلّق والنور واليقني

                                                           
، 2ط -دمشق–، دار الفكر أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبد الرمحن الّنحالوي 1

  75م، ص 1996/ه1417
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إّن السحرة هم أعلم الناس حبقيقة فّنهم ومدى ما ميكن أن يبلغ إليه، وهم أعرف الناس بالذي "
جاء به موسى، إن كان من السحر والبشر أو من القدرة اليت وراء مقدور البشر والسحر، والعامل يف فنه 

هلذه احلقيقة ممّن ال هو أكثر الناس استمدادا للتسليم باحلقيقة فيه حني تنكشف له، ألنه أقرب إدراكا 
يعرفون يف هذا الفّن إّال القشور، ومن هنا حتّول الّسحرة من التحّدي السافر إىل الّتسليم املطلق الذي 

ولكن الطواغيت املتجّربين ال يدركون كيف يتسّرب النور إىل قلوب . جيدون برهانه يف أنفسهم عن يقني
ف تلمسها حرارة اليقني، فهم لطول ما استعبدوا الناس البشر، وال كيف متازجها بشاشة اإلميان، وال كي

 .1"حيسبون أم ميلكون تصريف األرواح وتقليب القلوب
’ ﴿: فقال تعاىله إميان -عليه السالم-قصة إبراهيم  يف وذكر اهللا لنا كذلك ÎoΤÎ) àM ôγ§_uρ }‘Îγô_uρ 

“ Ï% ©#Ï9 t� sÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $# uρ $Z�‹ ÏΖym ( !$tΒ uρ O$tΡ r& š∅ÏΒ šÏ. Î� ô³ ßϑ ø9$#﴾ ] 79األنعام[.  

إين صرفت وجهي وقليب يف العبادة واحملّبة : أي"الدكتور حممد سيد طنطاوي : قال اإلمام األكرب
الذي أوجد السموات واألرض حالة كوين مائال عن األديان الباطلة إىل الدين احلّق، وما أنا  -تعاىل- هللا 

عليه - وبذلك يكون إبراهيم. آهلة أخرى ال يف أقواهلم وال يف أفعاهلم - تعاىل–من الذين يشركون مع اهللا 
وهذه القيمة اليت  2"قد أقام األدلة احلكيمة على أّن املستحّق للعبادة إمنا هو اهللا الواحد القهار -السالم

جتّلت يف القصتني متّثل قّمة القيم، وجيب غرسها يف األفراد واجلماعات وال يقوم وجود اإلسالم إّال على 
  .اإلميان باهللا

ومن هاتني القصتني بينت لنا ضرورة اإلميان باهللا وتوحيده حىت حنافظ على كلية الدين ،كما جند  
  .افظ على كلية النفسكذلك قصص القرآن مشل على قيم جاءت لتح

  : كلية النفس  /ثانيا 
  .وهي جمموع القيم اليت من شأا أن حتافظ على كلية النفس إما وجودا أو عدما

 :المحافظة على الصحةضرورة  •
حالة أو ملكة مبا تصدر "وقال  فقد عرّفها اجلرجاين. من القيم اإلنسانية األساسية إّن الصّحة

عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء يف العبادات أو األفعال عن موضعها سليمة وهي 
 .3"سببا لرتتب مثراته املطلوبة منه عليه شرعا يف املعامالت وبإزائه البطالن

                                                           
  .3/1350م، 1990/ه1410ط، .د -القاهرة–دار الشروق في ظالل القرآن، : سيد قطب  1
  .1/121م، 1996، 1ط - القاهرة -مصر–دار النهضة القصة في القرآن الكريم، : حممد سيد طنطاوي  2
  .57ه، ص 1306، 1ط -مصر–املطبعة اخلريية كتاب الّتعريفات، : اجلرجاين علي بن حممد  3
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األمور اليت وّجه اإلسالم إليها عناية فائقة، واعتربها من صميم رسالته، "إّن صّحة األجسام من 
الم، حمرتم اجلانب إّال إذا تعهد جسمه بالّتنظيف والّتهذيب، ولن يكون الشخص راجحا يف ميزان اإلس

وكان مطعمه ومشربه وهيئته اخلاصة بعيدا عن األدران املكّدرة واألحوال املنّفرة، وليست صّحة اجلسد 
وطهارته صالحا ماديا فقط، بل إّن أثرها عميق يف تزكية الّنفس، ومتكني اإلنسان يف النهوض بأعباء 

  .1"احلياة
إلسالم يهتّم برتبية اجلسم، فقد وردت كلمة اجلسم يف العديد من القصص القرآين وهلا وا

انعكاساا الرتبوية على الّنفس البشرية باحملافظة عليه، وإبعاد ما يفسده ويضرّه، واستثمار طاقته يف 
لضررها  عبادته هللا وطاعته كما وضعت الشريعة بعض احلدود للحفاظ على اجلسم وحّرمت بعض األمور

  .على الصحة ومن هذه األمور ما كان خمتّص بالطعام وبالشراب
  .ومن بني هذه القصص اخرتت قصة موسى عليه السالم مع ابنيت شعيب وقصة طالوت

?çµø ﴿: تعاىلقال ف قصة موسى عليه السالم مع ابنتي شعيبذكر اهللا لنا  u !$mgmZ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ)  Å ốϑ s? 

’ n?tã &!$uŠ ósÏFó™$# ôM s9$s% āχ Î) ’ Î1 r& x8θãã ô‰ tƒ š�tƒÌ“ ôfu‹ Ï9 t� ô_r& $tΒ |Mø‹ s) y™ $oΨ s9 4 $£ϑ n= sù …çνu !$y_ ¡Ès% uρ Ïµø‹ n= tã }È|Ás) ø9 $# tΑ$s% 

Ÿω ô# y‚s? ( |N öθpgwΥ š∅ÏΒ ÏΘ öθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9   .]25 القصص[ ﴾ 4 #$

ÏM﴿ قالت إحدامها أي إحدى ابنتيه: "قال السعدي يف تفسري هذه اآلية t/ r'̄≈ tƒ çν ö� Éfø↔tG ó™$# (﴾  أي

āχ ﴿اجعله أجريا عندك، يرعى الغنم ويسقيها  Î) u� ö� yz ÇtΒ |N ö�yfø↔tG ó™$# ‘“ Èθs) ø9 $# ßÏΒ F{ $# أي إّن موسى  ﴾ )
القوة والقدرة على ما : تؤجر، من مجعهما أيسأوىل من استؤجر، فإنه مجع القوة واألمانة، وخري أجري ا

استؤجر عليه، واألمانة فيه بعدم اخليانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارمها يف كل من يتوىل لإلنسان 
عمال، بإجارة أو غريها فإّن اخللل ال يكون إّال بفقدمها أو فقد إحدامها، وأّما اجتماعا، فإّن العمل يتّم 

ك ألا شاهدت من قوة موسى عند السقي هلما ونشاطه، ما عرفت به قوته، ويكمل، وإمنا قالت ذل
وجه اهللا ] بذلك[وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رمحهما يف حالة ال يرجى نفعهما، وإمنا قصده 

 .2"تعاىل

                                                           
  .149-148م، ص 1985ط، .د -باتنة–دار الشهاب خلق المسلم، : حممد الغزايل  1
عبد الرمحن بن معّال الّلوحيق، دار : تحتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المّنان، : عبد الرمحن بن ناصر السعدي  2

  .612ص م، 2010/ه1431ط، .د - القاهرة–ابن اجلوزي 
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%tΑ$s ﴿: تعاىلقال  قصة طالوت ويف uρ óΟ ßγs9 óΟßγ–Š Î;tΡ ¨βÎ) ©! $# ô‰s% y]yèt/ öΝ à6 s9 šVθä9$sÛ % Z3Î= tΒ 4 (#þθä9$s% 4’ ¯Τ r& 

ãβθä3tƒ ã&s! Û�ù= ßϑ ø9 $# $uΖ øŠn= tã ßøtwΥuρ ‘,ymr& Å7 ù= ßϑ ø9$$Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝs9 uρ |N÷σ ãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 $# 4 tΑ$s% ¨βÎ) ©! $# çµ8 x� sÜ ô¹ $# öΝà6 ø‹ n= tæ 

… çνyŠ#y— uρ ZπsÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éfø9 $#uρ ( ª! $# uρ ’ ÎA ÷σãƒ … çµx6 ù= ãΒ ∅tΒ â!$t±o„ 4 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ 4 ﴾ ] 247البقرة[.  

ملــــّا طلبوا من نبّيهم أن يعّني هلم ملكا منهم، فعّني هلم  :قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية
كيف يكون ملكا علينا  طالوت، وكان رجال من أجنادهم، ومل يكن من بيت امللك فيهم، وهلذا قالوا

﴿ßøtwΥuρ ‘,ymr& Å7 ù= ßϑ ø9$$Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9uρ |N ÷σ ãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 فقري، ال مال له يقوم بامللك، أنه كان  وهو ﴾ 4 #$
وهذا اعرتاض منهم على نبّيهم وتعّنت، وكان األوىل م طاعة وقول معروف فأجام النّيب إّن اهللا  سقاء،

أعلم  منكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم فهو اصطفاه عليكم واختاره لكم من بينكم، واهللا أعلم به
، ومن هاهنا ينبغي أن يكون امللك ذا علم قوة وصربا يف احلرب ومعرفة ا منكم، وأنبل وأشكل، وأشدّ 

  .1وشكل حسن وقوة شديدة يف بدنه ونفسه
 من هاتني القصتني نستخلص أّن اإلسالم يهتّم أشّد اهتمام بأن يتمتّع املسلم بصحة جيدة حىت

  .يؤدي وظيفته على أحسن وجه
ال  اليتبكلية العدل  واهتمّ  مسكليات اخلالالقصص القرآن على احملافظة على  اهتموذا فقد 

  .نستطيع فصلها على أّي كلية من الكليات
  :كلية النسل/ ثالثا

احملافظة على مصلحة النسل للمحافظة على مصلحة الّنفس اليت ال تتحّقق إّال بالّتناسب،  تأيت
  .فاإلنسان خليفة اهللا يف األرض والستمرار اخلالفة البّد من الّتناسل والّتعمري

 ":قتل األبناء"النهي عن الظلم  •
  .اهللا عّز وجّل حّرم الظلم على نفسه وانا عنه، فجاءت العديد من اآليات تنهانا عن ذلك إنّ 

öΝ ﴿: قال تعاىلف ،ظلم هذا امللك قصة فرعونذكر اهللا لنا يف  ä3tΡθãΒθÝ¡o„ uþθß™ ÅU# x‹yèø9 $# tβθçt ¿o2x‹ ãƒ 

öΝ ä.u !$oΨ ö/ r& tβθãŠ óstFó¡tƒuρ öΝä. u !$|¡ÎΣ ﴾] حيث أّن فرعون أمر بقتل األطفال الذكور، ويرتك اإلناث،  .]49البقرة
ويعترب هذا ظلما من جهة االعتداء على حّق احلياة للوليد، وإاء حياته، ويف ذلك خمالفة لفطرة اهللا، 

  .2واالعتداء على حّقه يف اخللق
                                                           

م، 2007/ه1428، 1ط - القاهرة–دار الغد اجلديدة تفسير القرآن العظيم، : بن كثري احلافظ أيب الفداء إمساعيلا  1
1/282.  
  .4/2677في ظالل القرآن، : سيد قطب  2
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  :كلية المال/ رابعا
املال من الكليات اخلمس، ذلك أّن املال هو عصب احلياة، وإقامة كثري من شعائر الدين  كلية

  .تتوّقف على املال
 :ابتغاء الدار اآلخرة في المال والنعم •

من نعم اهللا عّز وجّل نعمة املال، فهو وسيلة للكسب واملتاع، فالبد أن يستخدمه ويتصّرف فيه 
: فقال تعاىل قّصة قارونصاحبه على الوجه الصحيح، الذي أمرنا به اهللا عّز وجّل، وذكر اهللا لنا 

﴿çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zÏΒ Î—θãΖ ä3ø9$# !$tΒ ¨βÎ) …çµpt ÏB$x� tΒ é&þθãΖ tG s9 Ïπt6óÁãèø9 $$Î/ ’ Í<'ρé& Íο §θà) ø9 $# øŒ Î) tΑ$s% …çµs9 … çµãΒ öθs% Ÿω ÷yt� ø� s? ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ït ä† 

tÏmÌ� x� ø9 $# ∩∠∉∪ Æ<tG ö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt�Åz Fψ تشري هذه اآلية أّن هذه الّنعم ليست  .]77-76 القصص[﴾ #$
غاية حبّد ذاته بل هي وسيلة للنجاة والسعادة يف اآلخرة، فقارون منحه اهللا املال الكثري، ففنت به 

  .1فاستخدمها يف البغي والظلم والفساد، فخسر وكفر وكان املال سبب هالكه
  :كلية العقل/ خامسا

خلمس، ذلك أّن العقل هو الطاقة الضخمة اليت أنعم إّن كلية العقل من بني الكليات الضرورية ا
اهللا ا على اإلنسان، فهو أداة التفّكر والتدبّر وبه يتّم الّتمييز بني اخلري والشّر، واإلسالم اهتّم باإلميان 

  .2حيث جعله أساس اإلميان
 :الدّقة والتثّبت العلمي •

øŒ ﴿: حيث يقول تعاىل - عليه السالم-قصة إبراهيم من القيم العقلية يف القصص القرآين  Î) uρ 

tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑ ø9   .]260البقرة [﴾) #$
كيفية إحياء املوتى، والسؤال يدّل   - عمليا–نادى ربه طالبا منه أن يريه  -عليه السالم–فإبراهيم 

ذلك خبرب اهللا تعاىل، ولكنه أحّب رؤية طريقة اإلحياء عمليا، على أنه يؤمن بإحياء املوتى، وقد تيّقن 
، فالقرآن اهتّم بالعقل، حيث أنه سبحانه وتعاىل يدعو 3ليزداد إميانا ويقينا عن طريق املشاهدة والعيان

  .الناس إىل استخدام عقوهلم للوصول للوصل إىل احلقيقة اليت تقودهم إىل اإلميان
  

                                                           
  .585-580ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي: ينظر  1
 - جامعة أم القرى–رسالة ماجستري، كلية الرتبية األهداف التربوية في القصص القرآني، : مدهش علي خالد أمحد  2

  .178ص م، 1989/ه1409 -اململكة العربية السعودية
  .123ص األهداف التربوية في القصص القرآني، : د طهطاويسيد أمح  3
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  : كلية العدل/ سادسا
    .اتمع اارفإذا فقدت  إليها، امن القيم الضرورية اليت جاء ا اإلسالم ودع ووه
 :العدل •

والعدل له قيمة عليا، فهو نظام الكون الذي ال صالح لشيء بدونه وهو من أمساء اهللا تعاىل 
!© (βÎ¨ ﴿: وصفته اليت شهد على أنه قائما ا وأمرنا أن نأيت ا قال تعاىل $# ã� ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ 

Ç› !$tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4†n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ Çtã Ï!$t±ósx� ø9 $# Ì�x6Ψ ßϑ ø9 $#uρ Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝà6 ¯= yès9 šχρã� ©. x‹s? ﴾ ] 90النحل[ .
وهو جمّرد دقيق خالص، ال مييل ميزانه بالود أو الشنآن، وال يؤثر يف نصاعته ميل إىل قرابة أو "

  ".القسط"و" العدل"،ولقد عّرب القرآن بالعدل بكلمتني 1"نسب
ولقد أنزل اهللا شريعة واحدة تطّبق أحكامها على اجلميع ال فرق بني غنيا أو فقريا، قويا أو 

وإذا ارتفع العدل بني الناس صار الناس أصنافا وطبقات، ونبت احلقد يف "ضعيفا، حاكما كان أو رعية 
  .2"نفوسهم، فأّدى ذلك إىل هالكهم مجيعاصدورهم، ومنت الكراهية يف 

إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق : "�قال رسول اهللا 
  .3"منهم الضعيف أقاموا عليه احلّد، وأّمي اهللا، لو أّن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

  :وجاءت قيمة العدل يف القصص القرآين يف أكثر من قصة
#yŠ…ãρ﴿: فقال تعاىل - عليهما السالم-قصة عدل سليمان وداود منها  yŠuρ z≈ yϑ øŠn= ß™uρ øŒ Î) 

Èβ$yϑ à6 øts† ’ Îû Ï^ ö� pt ø: $# øŒ Î) ôMt±x� tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨ xî ÏΘ öθs) ø9 $# $̈Ζ à2uρ öΝ ÎγÏϑ õ3çt Î: šÏ‰ Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $yγ≈ oΨ ôϑ £γx� sù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ 

$oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ 4 $tΡ ö� ¤‚y™uρ yìtΒ yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Éfø9 $# zósÎm7 |¡ç„ u� ö�©Ü9$# uρ 4 $̈Ζ à2uρ šÎ= Ïè≈ sù ﴾ ] 79-78األنبياء[.  

  :قال فخر الدين الرازي يف كيفية القصة وجهان وأنا سوف أذكر الوجه األول
صاحب حرث واآلخر ) أحدمها(دخل رجالن على داود عليه السالم : قال أكثر املفسرين"

إّن غنم هذا دخلت حرثي وما أبقت منه شيئا، فقال داود عليه : صاحب غنم فقال صاحب احلرث
لو  : فقال. على سليمان، فقال كيف قضى بينكما؟ فأخرباه فمرّااذهب فإّن الغنم لك، فخرجا : السالم

كيف كنت تقضي : فاخرب بذلك داود عليه السالم فدعاه وقال. القاضي لقضيت بغري هذا كنت أنا
                                                           

حماضرة ضمن أعمال القيم الكبرى التي يقوم عليها المجتمع اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، : حممد علي اهلامشي  1
  .1/56م، 1979/ه1399ربيع الثاين  27-20املنعقد بالرياض  -اإلسالم واحلضارة–الندوة العاملية 

  .18م، ص 1976، 3ط -بريوت–دار الكتاب اجلديد المجتمع اإلسالمي في ظل العدالة، : الدين املنجد صالح  2
  .210، ص )6728(رقمكراهة الشفاعة يف احلّد إذا رفع إىل السلطان، : 12باب كتاب احلدود،: رواه البخاري  3
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بينهما؟ فقال أدفع الغنم إىل صاحب احلرث فيكون له منافعها من الدر والنسل والوبر حىت إذا كان 
  .1"احلرث من العام املستقبل كهيئة يوم أكل دفعت الغنم إىل أهلها وقبض صاحب احلرث حرثه

وقد كان قضاء داود عليه السالم حقا ألنه مستند إىل غْرم األضرار على "طاهر بن عاشور قال ال
املتسّببني يف إمهال الغنم، وأصل الغرم أن يكون تعويضا ناجزا فكان ذلك للقضاء حّقا، وحسبك أنه 

احلّق لذويه  موافق ملا جاءت به السّنة يف إفساد املواشي، وكان حكم سليمان حّقا ألنه مستند إىل إعطاء
  .2"مع إرفاق احملقوقني باستيفاء إىل حني فهو يشبه الصلح

إّن هذا احلكم الذي وقع بني نبينا داود عليه السالم وسليمان مظهر من مظاهر العدل الفريدة، 
جيب أن يكون منوذجا لكل حّكام الدول واملؤسسات واألنظمة حىت حيّققوا العدل واملساواة وميثلوا 

 .العادلك العادل واإلمام للمجتمع املل
تحقق الملك مع قصة يوسف عندما  بينت لنا قيمة العدل ما جاء يف اليتومن القصص 

%tΑ$s ﴿قال تعاىل على لسان هذا امللك النسوة في أمر يوسف عليه السالم  uρ à7 Î= pR ùQ$# ’ ÎΤθçG øv $# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù 

çνu !% ỳ ãΑθß™§�9 $# tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $#  ÉL≈ ©9$# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ £Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×ΛÎ= tæ ∩∈⊃∪ tΑ$s% 

$tΒ £ä3ç7 ôÜ yz øŒ Î) ¨ —∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø� ¯Ρ 4 š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ &þθß™ 4 ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ ø9 $# 

}ÈysóÁ ym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ¯Ρ …çµ̄Ρ Î) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∈⊇∪ y7 Ï9≡sŒ zΝn= ÷èu‹ Ï9 ’ÎoΤ r& öΝ s9 çµ÷Ζ äz r& Í= ø‹ tóø9 $$Î/ ¨βr&uρ 

©! $# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ y‰øŠx. tÏΖÍ←!$sƒ ø:   .]52- 50يوسف [ ﴾ #$

هذه اآليات الكرمية توضح أّن امللك طلب من رسوله أن يأيت بيوسف إليه ليخرجه من السجن، 
امتنع عن املبادرة إىل اخلروج حىت تتبّني براءته التاّمة، وهذا من صربه وعقله "لكن يوسف عليه السالم 

  .3"ورأيه
طلبه يوسف منه،  استجاب امللك ملا: وبعد أن رجع رسول امللك إليه وأخربه مبا قاله يوسف"

tΑ$s% $tΒ £ä3ç7 ﴿: فأحظر النسوة وقال هلنّ  ôÜ yz øŒ Î) ¨ —∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø� ¯Ρ 4 ﴾ ] قال امللك : أي. ]50يوسف
هلّن ما األمر اهلاّم الذي محلكّن يف املاضي على أن تراودن يوسف عن نفسه؟ وأمام هذه املواجهة اليت 

≈·| ﴿واجهّن ا امللك، مل ميلكّن اإلنكار، بل قلّن بلسان واحد  ym ¬! ﴾4.  
                                                           

   .22/195، تفسير الكبير: الرازي حممد فخر الدين   1
  .17/117تفسير الّتحرير والّتنوير، : حممد الطاهر بن عاشور  2
  .400ص  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المّنان: عبد الرمحن بن ناصر السعدي  3
  .247ص القصة في القرآن الكريم، : حممد سيد طنطاوي  4
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وسلوك  ومن عدل امللك يف هذا املقام أنه حّقق يف األمر واستدعى النسوة وسأهلّن عن ذلك،
  .امللك يؤكد أنه حريص على حتقيق العدل

كما جند أنّه    ومنه جند القصص القرآين يغرس فينا قيم أخالقية منها العدل وهي من القيم الضرورية،
  .بالقيم احلاجية اهتمّ 

  القيم الحاجية: المطلب الثاني
هلا دور فّعال يف غرس القيم ... وسياسية عاجلت القصة القرآنية قضايا اجتماعية وأخالقية

اإلسالمية يف نفسية املسلم أو اجلماعة، وهي قيم حاجية، حيتاجها املسلم واتمع إلصالح نفسه وكيانه 
  .ورتبتها بعد القيم الضرورية

 :بّر الوالدين •
عرّفه فريوز فقد . إّن بّر الوالدين هو من أفضل األعمال بعد الصالة اليت تعّد من دعائم اإلسالم

  .1"التوّسع يف اإلحسان إليهما"بأنه : آبادي
لّني  بقولٍ "من بني األمور اليت جيب على املسلم أن يقوم ا اّجتاه والديه هو التلّطف معهما، 

كرمي، وأن جيعل نفسه مع أبويه يف خري ذلّة، يف أقواله، وسكناته ونظره، وال ُحيّد إليها بصره، فإّن  لطيف،
  .2"الغاضب، وهذا من بّر الوالدينتلك ِنظرُة 

وجاءت القصة القرآنية تبّني لنا عالقة األبناء مع اآلباء، من خالل عرض مناذج بشرية واقعية 
  .تؤكد على بّر الوالدين

ويف هذا املطلب سوف نتعّرف على قّصتني، األوىل قّصة حيىي عليه السالم وقّصة عيسى عليه 
  .السالم

4 ﴿: تعاىلقال ف -عليه السالم-قصة يحيى  ذكر لنا القرآن z÷ósu‹≈ tƒ É‹è{ |=≈ tFÅ6 ø9 $# ;ο §θà) Î/ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ 

zΝ õ3çt ø: $# $wŠ Î6|¹ ∩⊇⊄∪ $ZΡ$oΨ ymuρ ÏiΒ $̄Ρ à$ ©! Zο 4θx. y— uρ ( šχ% x. uρ $wŠ É) s? ∩⊇⊂∪ # C� t/uρ Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ óΟ s9 uρ ä3tƒ #·‘$¬6y_ $|‹ ÅÁtã ∩⊇⊆∪ íΝ≈n= y™uρ 

Ïµø‹ n= tã tΠ öθtƒ t$ Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ßNθßϑ tƒ tΠ öθtƒuρ ß]yèö7 ãƒ $wŠym 4 ﴾ ] 15-12مرمي[.  

منحنا حيىي احلكم صبيا، ومنحناه من عندنا وحدنا رمحة : واملعىن"قال حممد سيد طنطاوي 
طهارة يف الّنفس، أبعدته : على غريه، وأعطيناه كذلك زكاة أييعطف عظيمة عليه، ورمحة يف قلبه جعلته 

                                                           
حممد علي النجار، جلنة إحياء : تحبصائر ذوي الّتمييز في لطائف الكتاب العزيز، : الفريوز آبادي حممد بن يعقوب  1

  .2/213م، 1996/ه1416، 3ط -القاهرة–الرتاث اإلسالمي 
  .3/268 ،�موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم : وآخرون صاحل عبد اهللا بن محيد  2
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، أي مطيعا لنا يف كل ما نأمره به أو "كان تقيا"عن ارتكاب ما ى اهللا عنه، وجعلته سياقا لفعل اخلري و
: أي" وبرّا بوالديه"إىل تلك الصفات الكرمية ليحىي صفات أخرى  - سبحانه–مث أضاف . ننهاه عنه

  .1"وجعلناه كثري الّرب بوالديه، واإلحسان إليهما
رّا بوالديه غري عاقّا هلما، ومل يكن كذلك مستكربا عن طاعة اهللا وطاعة فكان حيىي عليه السالم با

 .والديه، فذكره اهللا جزاء التزامه ذه األوصاف، السالم واألمان عليه يف حاالت والته ومماته وبعثه
 ﴿: تعاىلقال هذه القيمة ف كذلك- عليه السالم-قصة عيسى  وبينت لنا Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ 

àMΖà2  Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ #C� t/uρ ’ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝ s9 uρ  Í_ù= yèøgs† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© 4 ﴾ ] 32-31مرمي[.  
  .أما عيسى عليه السالم فكان مطيعا هللا عز وجل ولوالديه

فأنا ممتثل لوصية ريب، عامل عليها، منفذ هلا، ووصاين أيضا أن أبر والديت " :السعدي قال
ولكوا والدة هلا حق الوالدة  له، لشرفها وفضلها، ينبغي أقوم مباو فأحسن إليها غاية اإلحسان، 

تعاىل   أي وأمرين برب والديت، ذكره بعد طاعة اهللا ربه، ألن اهللا" وبرا بوالديت: "وقال ابن كثري 2"وتوابعها
4 ﴿: كثريا ما يقرن بني األمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعاىل |Ós% uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 

È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £tóè= ö7 tƒ x8y‰ΨÏã u� y9 Å6 ø9 $# !$yϑ èδ ß‰ tnr& ÷ρr& $yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅ à)s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 

Zωöθs% $VϑƒÌ� Ÿ2 4 ﴾ ] ومل جيعلين جبارا عن عبادته وطاعته وبر : أي" ومل جيعلين جبارا شقيا: "وقوله. ]23مرمي
ومنه من عقوق . 3"ال جتد أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا: والديت، فأشقى، قال السلف

  .الوالدين التكرب والتجرب
  .كذلك بالقيم التحسينية  اهتمقصص القرآن بالقيم احلاجية  اهتمكما 

 :نهي عن الفساد •
لقد انا اهللا عّز وجّل عن الفساد جبميع أنواعه، فنهانا عن قطع الطريق وارتكاب املعاصي وإىل 

  .غري ذلك من أنواع الفساد
’4 ﴿: مع قومه هذه القيمة السلبية قال تعاىلشعيب عليه السالم قّصة لنا  وبّينت n< Î)uρ štô‰ tΒ öΝ èδ%s{r& 

$Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( ô‰ s% Νà6 ø? u!$y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ø‹ x6 ø9 $# 

                                                           
  .2/91يم، القصة في القرآن الكر : حممد سيد طنطاوي  1
  .492، صتيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان: عبد الرمحان بن ناصر السعدي  2
  .3/110، تفسير القرآن الكريم: الفداء إمساعيل أيبابن كثري احلافظ  3
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šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# öΝ èδ u!$u‹ ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø� è? †Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n= ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡sŒ ×� ö� yz öΝ ä3©9 βÎ) 

Ο çFΖ à2 šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾ ]فشعيب مرسل من عند اهللا يدعو قومه وهم عشريته وأقرباءه إىل عبادة ]85 عرافاأل ،
اهللا وحده لكن قومه كانوا يّتخذون ألنفسهم قواعد للّتعامل ال يرجون فيها إىل شرع اهللا العادل يف 

 ?Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7s ﴿معاملتهم، وأم بذلك كانوا سيء املعاملة يف البيع والشراء، فينهاهم شعيب عن ذلك 

}̈ $̈Ψ9 $# öΝèδ u !$u‹ ô© r& ﴾ ]بعد أن يأمرهم باألمانة يف الكيل وامليزان ]85 عرافاأل ،﴿  (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9$# šχ# u”�Ïϑ ø9$# uρ 

الناس إذا اشرتوا منهم، كما أم كانوا يقطعون الطريق ويصّدون  ، فقد كانوا يسلبون]85 عرافاأل[ ﴾
املؤمنون عن سبيل اهللا، ألم يكرهون االستقامة على ما فيهم من عوج، يريدون أن تكون احلياة عوجاء 
الطريق منحرفة، لذلك أخذ شعيب ينهاهم عن الظلم والفساد ويذكرهم بنعمة اهللا وخيّوفهم من عاقبة 

  .1املفسدين
  القيم التحسينية: المطلب الثالث

تعمل على غرس القيم يف األفراد ... تناولت القصة القرآنية قضايا تعبدية وأخالقية واجتماعية
واجلماعات، وهذه القيم حتسينية تتجمل ا احلياة، وحتصل السعادة للفرد واتمع ومعظمها يف الفضائل 

 .اخللقية ورتبتها بعد القيم احلاجية
 : اهللا ذكر •

ذكر اهللا عز وجل من أقوى الصالت باهللا عز وجل، أمر املؤمنون به يف مواضيع كثرية من القرآن 
إلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من لالذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس ا ميكن " :فه الراغبرّ فع. الكرمي

 2"ل اعتبارا باستحضاراملعرفة وهو كاحلفظ إال أن احلفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقا
، تهفّ خوالذكر من أجل العبادات ملا له من قيمة تعبدية، يعظم أجره وثوابه، رغم سهولته ويسره و "

وله قيمة حضارية، ملا ميثله من حضور دائم ويقظة دائبة، تثمر الوعي احلضاري بقيمة اإلحسان يف عبادة 
  .3"قلبه ولسانه معاباإلنسان لربه، فيعبد اهللا كأنه يراه، فيكون قلبه حاضرا على الدوام، ذاكرا اهللا 

  .تعليه يف العديد من اآليا وقد ورد أدب الذكر يف القصص القرآين وحثّ 

                                                           
  .111-110ص التربية بالقصة، : عبد الرمحن الّنحالوي  1
  .237ص ت،.د ط،.، مكتبة نزار مصطفى الباز، دالمفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاين  2
  .97، صمنهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني :مىن عبد اهللا حسن داوود  3
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# ﴿: قال تعاىل  قّصة يونس عليه السالم ففي sŒuρ Èβθ‘Ζ9$# Œ Î) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ø) ¯Ρ Ïµø‹ n= tã 

3“ yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è=—à9 $# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9$# ويف موقع آخر . ]87األنبياء [ ﴾ 4
=Iωöθn ﴿: قال sù … çµ̄Ρ r& tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9   .]143الصافات [ ﴾ #$

ألّن احلوت التقمه مث نبذه، وقصة  -أي صاحب احلوت–لقد مسي ذا النون : "قال سيد قطب
ذلك أنه أرسل إىل قرية فدعا أهلها إىل اهللا فاستعصوا عليه، فضاق م صدرا، وغادرهم مغاضبا، ومل 

ظانا أّن اهللا لن يضيق عليه األرض، فهي فسيحة، والقرى كثرية، يصرب على معاناة الدعوة معهم، 
  .واألقوام متعّددون، وما دام هؤالء يستعصون على الدعوة، فسيوجهه اهللا إىل قوم آخرين

قاده غضبه اجلامح، وضيقه اخلانق، إىل شاطئ البحر، فوجد سفينة مشحونة فركب فيها، حىت 
إنه البد من إلقاء أحد ركاا يف البحر لينجو سائر من فيها من : إذا كانت يف اللجة ثقلت، وقال رباا

الغرق فسامهوا فجاء السهم على يونس، فألقوه أو ألقى هو بنفسه فالتقمه احلوت، مضيقا عليه أشّد 
≈βr& Hω tµ ﴿ظلمة جوف احلوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل نادى : فلما كان يف الظلمات  ! الضيق s9 Î) 

HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9   .]87األنبياء [ ﴾  $#4
  .1"فاستجاب اهللا دعاءه، وجنّاه من الغّم الذي هو فيه ولفظه احلوت على الساحل

=Iωöθn ﴿: حيث قال تعاىل sù … çµ̄Ρ r& tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7 n= s9 ’Îû ÿÏµÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ﴾ ] الصافات

143  -144[.  
إذا كانوا يف الشدائد وَدَعونا منيبني إلينا، والسيما إذا دعوا ذا " وكذلك ننجي املؤمنني"وقوله 

  .2"الدعاء يف حال البالء
دعوة ذي : "�قال رسول اهللا . هي ليونس بن مىت خاصة وللمؤمنني عامة، إذا دعوا ا: قال

≈Hω tµ: النون إذا دعا وهو يف بطن احلوت s9 Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 فإنه مل يدع ،  $#4
  ."3ا رجل مسلم يف شيء قّط إالّ استجاب اهللا له

%tΑ$s ﴿: فقال تعاىل  قّصة نوح عليه السالمكما ظهرت هذه القيمة يف  uρ (#θç7Ÿ2ö‘ $# $pκ� Ïù ÉΟ ó¡Î0 «! $# 

$yγ11� øgxΧ !$yγ8 y™ö� ãΒ uρ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà� tós9 ×ΛÏm§‘ ﴾ ] 41هود[ .  

                                                           
  .4/2393في ظالل القرآن، : سيد قطب  1
  .3/179، تفسير القرآن الكريم: الفداء إمساعيل أيبابن كثري احلافظ   2
  .5/529، )3505(ما جاء يف عقد التسبيح باليد، ح: 72كتاب الدعوات، باب: الصحيحأخرجه الّترمذي في الجامع   3
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باسم اهللا وقت إجرائها : اركبوا فيها مسّمني اهللا أو قائلني: مبعىن: "يف هذه اآلية قال الزخمشري
بسم : بسم اهللا، فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال: ويُروى أنه كان إذا أراد أن جترى قال... ووقت إرسائها

  .1"اهللا، فرست، ويراد باهللا إجراؤها وإرساؤها أي بقدرته وأمره
 ءهاتني القصتني تبّني أّن أنبياء اهللا كانوا مع اهللا بقلوم وجبوارحهم، فبفضل الذكر ودعا فمن

  .تقوى الروابط بني العبد وربّه وتوثق الصالت معه، وتزول الغفلة عن قلبه ألنه مع اهللا يف مجيع أحواله
 :الصبر •

عليها أعماله وآماله، لكي  إّن الصرب فضيلة حيتاج إليها املسلم يف دينه ودنياه، والبد أن يبين
وقد يبتلى املسلم يف حياته، فال يكون أمامه . يواجه أعباء احلياة، فهذه الدنيا دار امتحان ال دار جزاء

  .إالّ أن يستقبل البالء بالصرب والتسلم
حبس الّنفس عن اجلزع والتسّخط وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس "والصرب عّرفه العلماء 

  .2"شويشاجلوارح عن التّ 
  .ويف قصص القرآن كثري من النماذج الراضية بقضاء اهللا

šUθ•ƒr&uρ øŒ ﴿: قال تعاىل -عليه السالم- أيوب  قّصة ففي Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤr& z Í_¡¡tΒ •�‘Ø9 $# |MΡr&uρ 

ãΝ ymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 $# ∩∇⊂∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 $oΨ ø� t±s3sù $tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h� àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ …ã&s# ÷δ r& Νßγn= ÷V ÏΒ uρ óΟßγyè̈Β ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰Ψ Ïã 

3“ t� ò2ÏŒuρ tÏ‰ Î7≈yèù= Ï9﴾ ] 84- 83األنبياء[.  
وصفت لنا اآلية األوىل كيف بلغ بأيوب الصرب والرضا بقضاء اهللا حّدا جعله ال يزيد يف دعائه "

’ ﴿على وصف حاله  ÎoΤr& z Í_¡¡tΒ •�‘Ø9 MΡ| ﴿مث يتوّسل إىل اهللا بصفته  ﴾ #$ r&uρ ãΝ ymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 فال يرجى  ﴾ #$
أحد غريه مهما اشتّد الضيق والبالء، ويكتفي أيوب ذا الدعاء ال يقرتح شيئا على ربّه، فهو أدرى 

  .3"حباله
أيّوب عليه السالم منوذج للعبد الصابر، فقد حترّج أن يطلب من اهللا أن يرفع عنه البالء، تأّدبا  إنّ 

معه، وملا توّجه أيّوب إىل ربّه ذه الثقة وبذلك األدب كانت االستجابة فرفع عنه الضّر يف بدنه ويف أهله 
  .ويف ماله

                                                           
، الكشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل وعيون األقاويل في وجوه الّتأويل: الزخمشري جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر 1
  .200- 3/199، م1998/ه1418، 1ط -الرياض–عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، مكتبة العبيكان : تح
  .6/2442، �موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم : وآخرون صاحل بن عبد اهللا بن محيد  2
  .160، ص التربية بالقصة: عبد الرمحن الّنحالوي  3
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إّن يف صرب أيّوب لعربة للبشرية كلها، وإنه ألفق للصرب واألدب وحسن العاقبة : "قال سّيد قطب
 .1"تتطّلع إليها األبصار
Η¬$ ﴿: قال تعاىلفصبره  –عليه السالم-قصة إسماعيل يف  وبّني اهللا لنا s> sù x<n= t/ çµ yètΒ z ÷ë¡¡9$# tΑ$ s% 

¢ o_ç6≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 3“u‘ r& ’Îû ÏΘ$ uΖ yϑø9$# þ’ ÎoΤ r& y7çt r2øŒr& ö� ÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2”t� s? 4 tΑ$ s% ÏMt/ r'̄≈ tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ ã� tΒ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u!$ x© ª!$# zÏΒ 

tÎ�É9≈ ¢Á9$#﴾ ] 102الصافات[.  

  .قصة إمساعيل عليه السالم مع أبيه جتسيد عظيم ألدب الرضا بقضاء اهللا والصرب على احملن
أدرك أن يسعى معه وبلغ : فلّما بلغ الغالم معه السعي أي: "اآليةفقال السعدي يف تفسري هذه 

سّنا يكون يف الغالب، أحّب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشّقته، وأقبلت منفعته، فقال له إبراهيم عليه 
 إمساعيل"فإّن أمر اهللا تعاىل البد من تنفيذه قال " إين أرى يف املنام أين سأذحبك فانظر ماذا ترى"السالم 

ستجدين إن شاء "أي امض ملا أمرك اهللا " يا أبت افعل ما تؤمر"صابرا حمتسبا، مرضيا لربه، وبارّا بوالده 
أخرب أباه أنه موطن نفسه على الصرب، وقرن ذلك مبشيئة اهللا تعاىل، ألنه ال يكون " اهللا من الصابرين

  .2"شيء بدون مشيئة اهللا تعاىل
قضاء اهللا، كما أّن إبراهيم عليه السالم صرب هو اآلخر لقد صرب إمساعيل عليه السالم ورضي ب

  .على ذبح ولده
وذه القيم اليت وردت يف القصص هلا انعكاساا الرتبوية على الفرد واتمع فتهذب سلوكهم 

  .وتنمى شخصيتهم
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                           
  .4/2392في ظالل القرآن، : سيد قطب  1
  .804، ص كالم المّنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  : عبد الرمحن بن الناصر السعدي  2



 قصص القرآنيفي  التربويوأثرها حقيقة القيم التربوية                                   الفصل األول

 

28 

  
 

 

 

�ض ا��=+� #ن ا��م ا�$ وردت �$ ا��ص ا�رآ�$ 

��

�� ا*�'�+�و ا  

��'��     ا��م ا
ا�6د��   

�������   ا��م ا
ا�6د��   

ا
د� وا
	��ت 
����
 ا

 A�+# راھ�م
Cّ�� إ
 ا1�ّم

  

 ��� ���
ا
���
 ��� ا

Cّ�� �و�>   
#+�A ا1�ّم �8 

 ا
��$ /��ب

 Cّ�� ط�وت

  

ا�	��ء ا
دار 
 �ا��رة �
 ا
��ل و ا
!�م

   ��ّCرو�C ن  

 �ر ا
وا
د�ن

   A�+# <��� ��ّC
 ا1�ّم 

 A�+# <��# ��C
 ا1�ّم

� �ن ا
$��د%!
 ا

A�+# ب��/ ��C 
Aو�C 8� 1�ّم  ا

  

 ذ'ر &

   ��ّCو�س�  

#+�A ا1�ّم    

 ��ّCوح�  

#+�A ا1�ّم   

  

 ��+"�دلا  

 ا
�دل

Cّ�� �+���ن   
وداوود #+���� 

  ا1�ّم

 ����ق ا�+ك �8
ا��وة �$ أ�ر 
 A�+# و�ف�

 ا1�ّم

 ا*���ن ��(

 Cّ�� �و�>  
#+�A ا1�ّم �8 
 ��رة �ر#ون

Cّ�� إ
راھ�م 
 #+�A ا1�ّم

  

  ا��م ا(رور��
ا�6د��   

 ��+"��لا   ��+"�&سا   ��+"��لا اد�ن"+��     ��+"ّ��لا  

� �ن %!
اا
 ا
ظ�م


��ءا C�ل�"  

   ��ّCر#ون�  

  



 

29 

 

  أهم القيم المستنبطة من قصص سورة الكهف: الثاني الفصل
  : تمهيد

خلص البحث يف الفصل السابق إىل أن القصة يف القرآن الكرمي وسيلة تربوية هامة يف بناء الفرد 
واتمع، فهي تعمل على تطهري النفوس من املعتقدات الفاسدة واألخالق الذميمة وذلك عن طريق غرس 

  .عن طريقهاالقيم وإرساء دعائم اإلسالم 
وية يف قصص سورة الكهف، وذلك عن طريق حتليلها ويف هذا الفصل حناول استنباط القيم الرتب

وحتديد ما احتوته من قيم تربوية إجيابية أو سلبية، فوجود القيم السلبية مقابل القيم اإلجيابية تبني معىن وأمهية 
  .وسورة الكهف مشلت على قصص ظاهر وقصص ورد على شكل أمثال. القيم اإلجيابية

  :بحثوفيما يلي العناصر اليت تناوهلا ال

  .أهم القيم التربوية المستنبطة من القصص الظاهر: المبحث األول

  .القيم الضرورية: املطلب األول
  .احلاجيةالقيم : املطلب الثاين

  .القيم التحسينية: املطلب الثالث
  .أهم القيم التربوية المستنبطة من القصص الوارد على شكل أمثال: المبحث الثاني

  .القيم الضرورية: األول املطلب
  .القيم احلاجية: املطلب الثاين

  .القيم التحسينية: املطلب الثالث
  .أهم الفوائد المستنبطة من قصص سورة الكهف: المبحث الثالث

  .أهم الفوائد املستنبطة من قصص الظاهر: املطلب األول
  .الأهم الفوائد املستنبطة من قصص  الوارد على شكل أمث: املطلب الثاين
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  أهم القيم التربوية المستنبطة من القصص الظاهر: المبحث األول
القصص الظاهر من سورة الكهف قضايا تربوية خمتلفة، هدفت من وراءه تقومي سلوك اإلنسان  عاجل

قيم عقدية، : ومن أهّم هذه القيم اليت عاجلتها القصص الثالث. من خالل غرس القيم واملبادئ يف النفوس
  .وأخالقية، وجسمانية، وعقلية، وتعبدية

  القيم الضرورية: المطلب األول
لثالث على قيم ضرورية أساسية للفرد واتمع، ومشلت على الكليات اخلمس احتوت القصص ا

بدرجات متفاوتة، وكان الغالب على هذا القصص القيم املوجبة وأمهها القيم العقدية اليت جاءت لتصّحح 
  .ّدد به، وحّذرتنا من القيم السلبيةتنالعقيدة يف نفوس املسلمني، وتبطل الشرك و 

  : كلية الدين  /أوال
وهي جمموع العقائد والعبادات واألحكام اليت شرعها اهللا سبحانه لتنظيم عالقة الناس برم 

  :والعالقات ببعضهم بعض وأمهها
هو االعتقاد اجلازم باهللا عّز وجّل، وأنه واحد ال شريك له، وأنه مّتصف بالكمال ومنزّه و: اإليمان باهللا •

اليت ختدم   ومن قيمة اإلميان تنبثق القيم األخرى. 1سواهعن الّنقص وأنه يستحّق العبادة وحده دون 
  .كلية الدين، وهذه القيمة مشلت كل من قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنني

لنا قيمة اإلميان باهللا وأثره العجيب يف النفوس املؤمنة، فقد ذكرهم اهللا  تفقد بينقصة أصحاب الكهف  اأمّ 
öΝ ﴿: يف قوله تعاىل åκ̈Ξ Î) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖ tΒ#u óΟÎγÎn/ t� Î/ óΟ ßγ≈ tΡ ÷Š Î— uρ “ W‰ èδ ﴾ ] 13الكهف[.  

وا إىل كهف ضّيق مظلم ووقفوا أوهذه القصة تعرض علينا قصة فتية اعتزلوا قومهم، وهاجروا ديارهم وجل
  .حيملون راية عقيدم وإميام أمام جربوت الكفر

إم فتية أخلصوا العبادة خلالقهم، وأسلموا وجوههم لبارئهم، وآمنوا "ويف هذا املعىن يقول سيد طنطاوي 
بربوبيته سبحانه، إميانا عميقا ثابتا، فزادهم اهللا بربكة هذا اإلخالص والثبات على احلّق، هداية على هدايتهم 

  . 2"وإميانا على إميام
والصرب على مفارقة ما كانوا فيه من نعيم، فأدركهم اهللا  اجهة الشدائديف مو  فهؤالء فتية ليس هلم جتارب

oΨ$ ﴿ بلطفه فقال ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n?tã óΟÎγÎ/θè= è% ﴾  فنتج من هذا الربط على القلوب الثبات والرسوخ واالطمئنان والعزمية

                                                           
  .12-10ه، ص 1424ط، .د -الرياض–مكتبة امللك فهد الوطنية بيان أركان اإليمان، : عبد اهللا بن صاحل القصّري : ينظر  1
  .2/244القصة في القرآن الكريم، : حممد سيد طنطاوي  2



 أهم القيم المستنبطة من قصص سورة الكهف                                             الفصل الثاني

 64 

øŒ ﴿الصادقة واالعتزاز باإلميان  Î) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $uΖ š/ u‘ �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ s9 (#uθãã ô‰ ¯Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰ s)©9 !$oΨ ù= è% 

# ]Œ Î) $̧Ü sÜ x© ﴾ ] 1"]14الكهف.  
باهللا مىت استقر يف القلوب، هان كل شيء يف سبيله، وحاجتنا يف وقتنا احلايل إىل مفهوم  فاإلميان

 ...السحر والّتنجيم: هذه القيمة ضروري لدحض القيم الفاسدة املنتشرة يف وقتنا احلايل مثل
احلاكم املؤمن القوي حيث نلتمس  وهي قصةقصة ذي القرنين وهذه القيمة نالحظها كذلك يف 

Β̈$ ﴿ من األعمال الصاحلة حيث يقول تعاىل على لسان ذي القرنني إميانه r&uρ ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ … ã&s# sù 

¹ !#t“ y_ 4 o_ó¡çt ø: $# ( ãΑθà) uΖ y™uρ … çµs9 ôÏΒ $tΡ Ì� øΒ r& # Z� ô£ ç„ ﴾ ] 88الكهف[.  

بدء فيهما حياته  إّن النّص القرآين مل يذكر لنا شخصية ذي القرنني وال زمانه وال مكانه اللذين
واحدة يف املغرب، وواحدة يف املشرق، وواحدة إىل  وفتوحاته، فسّجل لنا السياق القرآين ثالث رحالت

  .ومسي ذا القرنني ألنه بلغ قرين الشمس يف أقصى املغرب ويف أقصى املشرق .مكان بني السدين
تعمل الّتمكني يف موضعه، وأخذ فهو رجل صاحل آمن باهللا واليوم اآلخر ومّكن اهللا له يف األرض فاس

األمانة حبّقها، وطّبق دستور احلاكم املمّكن يف اخلَلق فدعاهم إىل اإلميان باهللا تعاىل وعبادته فمن رفض 
فاإلميان باهللا أهّم صفات القائد املسلم حىت يتمّكن من . 2"عذبه بالقتل، ومن استجاب أكرمه وأحسن إليه

Β̈$ ﴿: ل وهبة الزحيلي يف قوله تعاىلممارسته اإلدارية مع الرعية، قا r&uρ ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $[sÎ=≈ |¹ …ã&s# sù ¹!# t“ y_ 

4 o_ó¡çt ø: أي وأّما من آمن باهللا ووحدانيته وصّدق دعويت وعمل صاحلا مما يقتضيه اإلميان  ]88الكهف [ ﴾ ) #$
  .3"فجزاءه اجلّنة

وهكذا هذه القصص الثالث بّينت أّن القيم احلقيقية ليست هي املال أو اجلاه أو السلطان أو 
  .اللذائذ، بل املتاع يف هذه احلياة الدنيا هو إخالص العبودية هللا عّز وجلّ 

  .فمن خالل هاتني القصتني اليت دعتنا إىل اإلميان باهللا وهي قيم موجبة وحذرتنا كذلك من الشرك باهللا
  
  
  

                                                           
  .208م، ص 2000/ه1430، 7ط - دمشق–، دار القلم مباحث في الّتفسير الموضوعي: مصطفى مسلم  1
  .4/2290في ظالل القرآن، : سيد قطب/ 203-201ص قصص القرآن، : حممد متويل الشعراوي: نظري  2
  .8/356الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  3
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 :دم اإلشراك باهللاع •
إّن الشرك باهللا هو أعظم الظلم وأخطره، فقد حّرم اهللا عّز وجّل على من يشرك به اجلنة ومأواه النار 

  .والشرك هو من القيم السلبية .1أّما الّتوحيد فهو روح اإلسالم وجوهر عقيدته وحمور عبادته املنوعة
حيث ذكرت لنا قوم هؤالء الفتية وما اختذوه من  قصة أصحاب الكهف يفوجاءت هذه القيمة 

Ï ﴿ على لسام قال تعاىلهلة فآدون اهللا  Iωàσ ¯≈ yδ $oΨ ãΒ öθs% (#ρä‹ sƒ ªB$# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u ( Ÿωöθ©9 šχθè? ù'tƒ Ο ÎγøŠn= tæ ¤≈ sÜ ù= Ý¡Î0 

& Îit/ ( ôyϑ sù ãΝn= øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $\/ É‹x. ﴾ ] 15الكهف[.  
الفتية املؤمنون عن قومهم أم اّختذوا  - أهل الكهف–وهنا خيرب "حممد متويل الشعراوي   ويقول 

من دون اهللا آهلة متعّددة، دون أن يكون هلم دليل أو حّجة واضحة على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة 
اهللا يصلح الفرد ويستقيم فأفظع الظلم أن نفرتي على اهللا الكذب وهي قيمة سلبية، فبتوحيد . 2"هذه اآلهلة

اتمع وتقوى األّمة وتستقّر احلياة، وبدون الّتوحيد ال تكون هناك حياة وتعّم الفوضى واالضطرابات يف 
اتمع ويكثر الفساد وتنحل األخالق فيحيا اإلنسان حياة يمة ضائعة وخيسر دينه ودنياه وآخرته، فالقيمة 

  .نسان إهله معبوده معرفة صحيحة موثقةالرتبوية يف الّتوحيد هي أن يعرف اإل
  . وكذلك من أركان اإلميان باهللا اإلميان بالبعث

اإلميان بالبعث واجلزاء من أعظم أصول اإلميان، فإّن اهللا تعاىل يبعث الناس : اإليمان بالبعث والنشور •
 .3من قبورهم أحياء يوم القيامة ويسوقهم إىل احملشر حلسام والقضاء بينهم

 .وهو ما نالحظه يف قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع اخلضر
y7 ﴿: قال تعاىل حيث قصة أصحاب الكهف ففي Ï9≡x‹Ÿ2uρ $tΡ ÷� sYôã r& öΝ Íκö� n= tã (# þθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 āχ r& y‰ôã uρ «! $# A,ym ¨βr&uρ 

sπtã$¡¡9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ !$yγŠ Ïù øŒ Î) tβθãã t“≈ oΨ oKtƒ öΝæη uΖ ÷� t/ öΝ èδ t�øΒ r& ﴾ ] 21الكهف[.  

أي وكما أمنناهم مث بعثناهم، اطلعنا الناس عليهم وعلى أحواهلم، وهم أولئك الذين كان "قال وهبة الزحيلي 
لديهم شّك يف قدرة اهللا تعاىل على إحياء املوتى، ويف البعث، ويف أمر القيامة، فبعث اهللا أهل الكهف 

ث حّق وصدق وثابت، وأّن حدوث حّجة وداللة وآية على ذلك، وليدركوا وليعلموا أّن وعد اهللا بالبع

                                                           
  .61ت، ص .ط، د.د -باتنة–دار شهاب عقيدة المسلم، : حممد الغزايل  1
  .242ص قصص القرآن، : الشعراويحممد متويل   2
  .64ص بيان أركان اإليمان، : عبد اهللا بن صاحل القصّري   3
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الساعة أي القيامة أمر ال شك فيه، فمن شاهد حال أهل الكهف علم صّحة اخلرب وصّدق وعد اهللا 
  .1"بالبعث، ألّن حاهلم يف نومهم، وانتباههم بعدها كحال من ميوت مث يبعث

 .أّن الساعة ال ريب فيها فكما بّينت هذه القصة للمشركني أّن وعد اهللا بالبعث حّق، أثبتت لنا حنن كذلك
›x ﴿: فقال تعاىل مع الخضر -عليه السالم- قصة موسى  اأمّ  sƒ ªB$$sù … ã&s#‹Î6y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9$# $\/ u� الكهف [ ﴾ |

›x ﴿: واآلية األخرى. ]61 sƒªB $#uρ …ã&s#‹ Î6y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# $Y7 pgx” ﴾ ] عليه السالم–فاهللا عّز وجّل أمر موسى .]63الكهف- 
معه احلوت مشويا ممّلحا يف املكتل، وحيثما يفتقد احلوت فسيجد اخلضر، فنام موسى وفتاه، وكان أن حيمل 

احلوت يف املكتل ممّلح مّيت مشوّي، ولكن جاءته نقطة ماء من عني احلياة، فدّبت فيه احلياة، وأعاد اهللا له 
  2 .الروح، فخرج من املكتل، وذهب إىل البحر ففوجئ موسى وفتاه ذا احلدث

وهذه املعجزة الربانية أقوى دليل على قدرة اهللا املطلقة، حيث هو على كل شيء قدير، وهو فّعال 
ملا يريد، وهو الذي حييي ومييت، كما أّن هذه املعجزة ُتساق دليال على البعث، فاهللا الذي بعث احلوت 

  .املشوّي املمّلح حيّا، قادرا على بعث الناس يوم القيامة
" عجبا"ومرّة أخرى قال " سربا"ني نفس احلادثة لكن اختالف الّتعبري فمرّة قال ويف هاتني اآليت

فكان للحوت سربا وكان ملوسى وفتاه : "...وهو حديث طويل قال �واجلواب يف حديث النّيب 
  .3..."عجبا

 .فكما بّينت هذه احلادثة ملوسى قدرة اهللا على اإلحياء، بّينت لنا حنن كذلك أّن البعث حقّ 
 :تعليق المشيئة باهللا سبحانه وتعالى •
مبعىن اإلرادة القدرية كونية اخللقية وتتعّلق مبا ليس لإلنسان فيه اختيار كخلق السموات واألرض واملوت "

واحلياة وحنوها، وهي اليت ال يناط ا تكليف اإلنسان وهي املذكورة عند املسلمني ما شاء اهللا كان وما مل 
  .4"يشأ مل يكن

(Ÿωuρ £s9θà ﴿: قال تعاىل حيث قصة أصحاب الكهف ذه القيمة يفوظهرت ه s? > ô“ ($t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù 

š�Ï9≡sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u !$t±o„ ª!   .]24-23الكهف [ ﴾ 4 #$

                                                           
  .8/246م، 2011/ه1432، 11ط -دمشق–دار الفكر الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  1
  .3/84، تفسير القران العظيم :ابن كثري: ينظر  2
  .4/1847، )2380(، ح-عليه السالم–من فضائل اخلضر : 46بابكتاب الفضائل، : أخرجه البخاري  3
  .124ص منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، : مىن عبد اهللا حسن داوود  4
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حنو هذا األدب الذي يظهر حقيقة اإلميان والرضا بقدر  �يف هذه اآلية وّجه اهللا سبحانه على نبيه 
" غدا أجيبكم"ملــّا سئل عن قّصة أصحاب الكهف  �اهللا وقد عرفنا سبب نزول هذه اآلية يف قول النيب 

  .1فتأّخر الوحي مخسة عشرة يوما
فمن أدب العبد مع اهللا أن ال جيزم على ما حيدث من األمور أا كائنة ال حمالة، إالّ أن يصله مبشيئة 

’þ ﴿: مع اخلضر هي كذلك تضّمنت هذه القيمة يف قوله -عليه السالم–اهللا، وقصة موسى  ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u !$x© 

ª! $# # \�Î/$|¹ ﴾ ] 69الكهف[.  
  .السورة على كلية النفس الدين ركزت هذه كما ركزت على كلية

  : كلية النفس /ثانيا
وطهارا  األجسادالشريعة حافظت على هذه النفس البشرية عن طريق احملافظة على صحة 

  .احلياة نسان من النهوض بأعباءعلى النفس يتمكن اإل الن باحملافظة أعضاءهاوجتميلها واحملافظة على 
  : المحافظة على الجسم •

فاحملافظة على  .األمور اليت وّجه اإلسالم إليها، واعتربها من صميم رسالتهصحة األجسام من 
اجلسم ضرورة اختيار وتنظيم الطعام والشراب على أساس من هدي اهللا وتوجيهاته، وقد وردت هذه القيمة 

 .يف القصص الثالث
بينت لنا وجوب تناول الطعام والشراب للمحافظة على النفس حيث  :قصة أصحاب الكهف ففي

#) ﴿: قال تعاىل þθèW yèö/ $$sù Νà2y‰ ymr& öΝ ä3Ï% Í‘ uθÎ/ ÿÍν É‹≈ yδ ’ n< Î) ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ö�ÝàΖ uŠ ù= sù !$pκ š‰r& 4‘x. ø— r& $YΒ$yèsÛ Ν à6 Ï?ù' uŠ ù= sù 5−ø— Ì� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 

ô# ©Ün= tG uŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ öΝà6 Î/ # ´‰ymr& ﴾ ] 19الكهف[.  

فلينظر الذي تبعثونه لشراء الطعام أي أنواع األطعمة أزكى أي "قال أبو بكر اجلزائري يف هذه اآلية 
  .2"ففي ذلك إشارة إىل وجوب طلب احلالل يف الطعام والشراب وغريمها. أطهر من احلرام واالستقذار

كما حّدد أيضا احملّرم من الطعام فالقرآن الكرمي حثّنا على حتديد وتنظيم تناول الطعام والشراب  
والشراب حىت حيافظ على صحة اجلسم، وحيميه من األمراض والعلل وذا يستطيع أن يؤدي عباداته على 

 .أكمل وجه

                                                           
  .8/249الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  1
م، 2002/ه1423، 1ط -املدينة املنورة–مكتبة العلوم واحلكم أيسر الّتفاسير لكالم العلّي الكبير، : بكر اجلزائري وأب  2
1/832.  
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ϑ£$ ﴿: قال تعاىل قصة موسى مع الخضر وهذه القيمة نالحظها يف n= sù #y— uρ% ỳ tΑ$s% çµ9 tFx� Ï9 $oΨ Ï?# u 

$tΡ u !#y‰ xî ô‰s) s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $tΡ Ì� x� y™ # x‹≈yδ $Y7 |ÁtΡ ﴾ ] 62الكهف[.  

عليه –أي جاوزا يف سريمها جممع البحرين ومكان املوعد، قال موسى "قال حممد متويل الشعراوي 
  .1"هو التعب: أحضر لنا الغذاء فقد تعبنا من السفر، والنصب: لفتاه -السالم

oΨ$﴿: ودّل قوله" Ï?# u $tΡ u !#y‰ xî ﴾  على تعليم الناس اّختاذ الزاد يف األسفار، وال يتناىف ذلك مع التوّكل
  .2"على اهللا، فهذا موسى نّيب اهللا وكليمه قد اّختذ الزاد، مع معرفته بربه، وتوكله على رّب العباد

فالسفر فيه تعب فالبد عليه أن يأخذ معه الطعام والشراب لكي حيافظ على صّحته ويستطيع أن 
 .ه، وهناك يذكر العلماء أّن السفر كان طوياليكّمل مهمت
إلسالم باجلانب اجلسمي لإلنسان، ودعانا أن حنافظ عليه، كي نتمتع بصحة جيدة، ااهتم  كم

قصة اهتم كذلك بعضالته كي تكون قوية وحواسه سليمة تؤدي وظيفتها على أكمل وجه، ويّتضح هذا يف 
≈›θä9$s% #x#) ﴿: حيث قال جّل شأنهذي القرنين  tƒ È ÷tΡ ö�s) ø9$# ¨βÎ) ylθã_ù' tƒ ylθã_ù' tΒ uρ tβρß‰ Å¡ø�ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ö≅ yγsù ã≅ yèøgwΥ 

y7 s9 % ¹ ö̀� yz #’ n?tã βr& Ÿ≅ yèøgrB $oΨ uΖ ÷� t/ öΝßγoΨ ÷� t/ uρ # t‰y™ ∩⊆∪ tΑ$s% $tΒ  Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1u‘ ×�ö� yz ’ ÎΤθãΨ‹Ïã r' sù >ο §θà) Î/ ö≅yèô_r& ö/ ä3oΨ ÷� t/ öΝæη uΖ ÷� t/ uρ 

$·Β ÷Šu‘ ∩∈∪ ’ ÎΤθè?#u t� t/ã— Ï‰ƒÏ‰pt ø: $# ( # ¨Lym #sŒ Î) 3“ uρ$y™ t ÷t/ È ÷sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$s% (#θã‚à�Ρ $# ( # ¨Lym # sŒ Î) … ã&s# yèy_ # Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ÎΤθè?# u ùø Ì�øùé& 

Ïµø‹ n= tã #\� ôÜÏ% ∩∉∪ $yϑ sù (# þθãè≈ sÜ ó™$# βr& çνρã� yγôà tƒ $tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tG ó™$# …çµs9 $Y6ø) tΡ ﴾ ] 97-94الكهف[.  
ا علموا من ذي القرنني القوة والقدرة طلبوا منه أن يقيم هلم سّدا يف وجه 

ّ
تشري اآليات إىل أّن القوم مل

  .يأجوج ومأجوج
عندما وجدوه فاحتا قويا، وتوّمسوا فيه القدرة والصالح، عرضوا عليه أن "قال عبد الرمحن النحالوي 

ين يهامجوم من وراء احلاجزين، ويغّريون عليهم من ذلك املمّر، يقيم هلم سّدا يف وجه قوم خمربني مفسد
  .3"أرضهم فسادا، وال يقدرون على دفعهم، وذلك مقابل خراج من املال جيمعونه له  فيعيشون يف
  
  
  

                                                           
  .107ص قصص القرآن،  :حممد متويل الشعراوي  1
  .8/325الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  2
  .147ص التربية بالقصة، : عبد الرمحن النحالوي  3
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  :كلية العقل  /ثالثا
فالعقل أهّم الطاقات اإلنسانية يف نظر اإلسالم، فجميع أركان اإلميان مبنية على فهم العقل "

كما أن العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، فقد ظهر شرف العلم من قبل العقل، ومن القيم .1"وقناعته
  2.العلم التدبر والتفكر، والتأمل وقيمة دقة املالحظة، والتثبيت من احلقائق والنقد: العقلية

  :العلم وفضيلة طلبه •
، ولقد شّرف اهللا "اقرأ"هو من القيم الضرورية اليت حّث عليها اإلسالم فأول آية نزلت هي  العلم

  .اإلنسان وكّرمه ومّيزه عن باقي املخلوقات بالعقل لكي يستطيع أن يتحّمل أمانة اخلالفة
  .3"االعتقاد اجلازم املطابق للواقع"بأنه : ولقد عّرف العلماء العلم

عليه –ة هذه القيمة وفضيلتها يف العديد من اآليات من بينها قصة موسى والقرآن نّبهنا على أمهي
  .مع اخلضر وقصة ذي القرنني -السالم

تناولت قيمة العلم وهي من القيم الضرورية املوجبة  مع الخضر -عليه السالم-قصة موسى ففي 
‰y# ﴿: فبالتعلم يتم احملافظة على العقل فقال تعاىل ỳ uθsù #Y‰ ö6tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷�s?# u Zπyϑ ômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæuρ ÏΒ 

$̄Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã ∩∉∈∪ tΑ$s% …çµs9 4 y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’ n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã # Y‰ô© â‘ ﴾ ] 66- 65الكهف[.  
ö≅yδ y7 ﴿: فقوله تعاىل ãèÎ7 ¨?r& #’ n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑÏk= ãã #Y‰ ô© â‘ ﴾ ] 66الكهف[.  

دليل على أنه ال ينبغي ألحد أن يرتك طلب العلم، وإن كان قد بلغ ايته وأن "قال سعيد حوى 
يتواضع ملن هو أعلم منه، وفيه دليل على أّن اإلنسان كلما ارتقت نفسه مل يبق عنده كرب، فهذا موسى 

  .4"أن يعّلمه -السالمعليه –رسول من أويل العزم مل جيد غضاضة أن يطلب من اخلضر 
لم النافع الذي يًوجد عنده لطلب الع -عليه السالم–فهذه القصة بّينت لنا حرص النّيب موسى 

  .، كما عّلمتنا أدب تلقي العلم وأدب تعاملنا مع معلمالرشد
  

                                                           
  .117ص أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، : عبد الرمحن النحالوي  1
  .123- 122القيم الرتبوية يف القصص القرآين ، ص : السيد أمجد طهطاوي: ينظر  2
م، ص 1988/ه1408، 1ط -جّدة–دار حافظ الفكر التربوي عند ابن القّيم، : حسن بن علي بن حسن احلّجاجي 3

414.  
  .6/3215ت، .ط، د.دار السالم، داألساس في الّتفسير، : سعيد حوى  4
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علم مكتسب يدركه العبد جبّده واجتهاده، : إّن العلم الذي يعّلمه اهللا لعباده نوعان: "قال السعدي
  .1"وُع علٍم لدين، يهبه اهللا ملن ميّن عليه من عبادهن

  .ظاهر وخفي: إذن فالعلم مظهران
قال "فالظاهر هو الذي يفرضه اإلسالم وحيّث عليه كي تكون أّمة متعّلمة، واخلفي وهو العلم اللدين 

 ينال بالكسب واملشّقة العلماء هذا العلم الرباين مثرة اإلخالص والّتقوى يورثه اهللا ملن أخلص العبودية له، وال
  .2"وإمنا هو هبة الرمحن ملن خّصه اهللا بالقرب والوالية والكرامة

والرتبية اإلسالمية دف إىل أن يكون كل فرد عاملا أو متعلما، وأن يعمل مبا يتعلم، وأن يطابق "
  .3"العلم ويكون التعّلمسلوكه ما تعّلمه، وجيب أن يتوّجه الفرد بكل عمله إىل اهللا، وعلى هذا يكون التزّود ب

ففي هذه القصة بّينت لنا أنه جيب على اإلنسان أالّ يغّرت بعلمه وأالّ يتكّرب كما أّن اإلنسان إذا تعّلم 
  .وقرأ فإنه يغذي عقله، مثل الطعام والشراب الذي يغّذي اجلسد

هذا العلم فهو من أسباب ضة وتقدم األمم وجعله اهللا أهم  أمهية قصة ذي القرنينكما بينت لنا 
فذو القرنني . أسس عمارة األرض، واألمة بدون علماءها ال تقوم حضارا بل تنهار، فالعلم هو قوة األمة

احلاكم ال يصل بأتباعه إىل اهلدف املنشود دون أن يلم بقضايا علمية ودون أن يكون حكيما ويظهر ذلك 
Ρ̄$ ﴿: ه تعاىلمن خالل قول Î) $̈Ψ ©3tΒ … çµs9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ÏΒ Èe≅ ä. & ó x« $Y7 t6y™﴾ ] 84الكهف[.  

لقد مّكن اهللا "فمن أهّم أسس الّتمكني العلم، فلوال العلم ملا كان له هذا الّتمكني، قال سيد قطب 
... األرض، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم، ويّسر له أسباب احلكم والفتح، وأسباب البناء والعمران، له يف

  .وعلى رأس ذلك العلم 4"وسائر ما هو من شأن البشر أن ميّكنوا فيه يف هذه احلياة
من فالعلم من الصفات األساسية للقائد فهو يصون امللك من أسباب التفّكك وااليار ومينع امللوك 

وجماهد وسعيد بن  - رضي اهللا عنهما–التكّرب الذي جيعل مصريهم الّدمار واهلالك، وذا فّسر ابن عّباس 
≈çµ ﴿: جرير وعكرمة وقتادة والضّحاك قوله تعاىل oΨ ÷� s?#u uρ ÏΒ Èe≅ ä. &ó x« $Y7 t6y™ ﴾  يعين علما، أي من كل علم

                                                           
  .484ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان، : عبد الرمحن بن ناصر السعدي  1
  .2/182م، 2001/ه1421ط، .د - بريوت–دار الفكر صفوة التفاسير، : حممد علي الصابوين  2

، يف هذا القول نظر حيث استخرجوا 411-406ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي: ينظر
واستدّلوا ا على أشياء وجعلوها عنوانا ملزاعيم وأباطيل وحنن خنرج من هذا العلم اللدين الذي أشارت " حكاية العلم اللدين"من 

  .-عليه السالم–ه اهللا للخضر له اآلية هو علم النبّوة والوحي، عّلم
  .175ص األهداف التربوية في القصص القرآني، : مدهش علي خالد أمحد  3
  .4/2290في ظالل القرآن، : سيد قطب  4
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فلم يـَتَـَواَكْل، ومل يغِفل األسباب املؤدية إىل متكينه يف األرض، بل استخدم ما منحه اهللا من علم يف ... طرفا
  .1"قوى الشرك وإذالل املشركني، وحتقيق العبودية هللا رّب العاملني وحتطيمسبيل تعريف اخللق باخلالق، 

 .كلية املال وهي من القيم الضروريةكما ركزت هذه السورة كذلك على  
   :كلية المال /رابعا

املال عصب احلياة وإقامة كثري من شعائر الدين تتوّقف على املال، مث ال غىن للنفس يف بقائها عن 
  .املال، بل ال قيم للحياة مع فقد املال والبد أن يسّخر يف طاعة اهللا وهو من الكليات اخلمس

 .الذي هو ضروري للفرد واتمع، واحملافظة على ممتلكات الرعية ومتثلت يف قيمة العمل
 : العمل •

العلم واإلميان والعمل يشكل مثلث قوى الذي تستقّر عليه منظومة القوى فبالعمل "إّن كل من 
الصاحل يتحقق استخالف اهللا تعاىل يف األرض وتكتمل عبادته لدى جند معظم آي القرآن اليت ذكر فيها 

 .  وهي قيمة موجب فبالعمل يتم احملافظة على املال 2 ".قد اقرتن بالعمل الصاحل" اإلميان"
tΑ$s% $tΒ  ﴿: فقال تعاىل قصة ذي القرنينوتتجلى هذه القيمة يف    Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1u‘ ×� ö�yz ’ ÎΤθãΨ‹Ïã r' sù 

>ο §θà) Î/ ö≅ yèô_r& ö/ ä3oΨ ÷� t/ öΝæη uΖ ÷� t/uρ $·Β ÷Šu‘ ∩∈∪ ’ ÎΤθè?#u t� t/ ã— Ï‰ƒÏ‰pt ø: $# ( # ¨Lym # sŒ Î) 3“ uρ$y™ t ÷t/ È ÷sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$s% (#θã‚à�Ρ $# ( # ¨Lym 

# sŒ Î) …ã&s# yèy_ # Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ ÎΤθè?#u ùø Ì�øùé& Ïµø‹ n= tã #\� ôÜÏ% ﴾] ذو القرنني يف بناء السّد وكان عمال جبّارا  شرع. ]96-95الكهف
وختطيطا رائعا، فقد طلب من تلك األّمة املشاركة مبجهودها العضلي، وما متلكه من آالت البناء لعمل 

  .السّد، مث طلب منهم قطع احلديد وإيقاد النار حتته هذا احلديد
كما قّسم ذو القرنني هذه األّمة أقسام فمنهم من جيمع احلديد ويصهره، ومنهم من جيمع النحاس 
ويذيبه يف القدور، مث أمرهم بصّب النحاس املذاب على احلديد املصهور املذاب، فاختلطا وأصبح معدنا 

  .واحدا قويا
  .كني ذي القرنني يف األرضوهذا السد منع يأجوج ومأجوج من اخلروج، فكان بناء السد برهان على مت

  .3فبالقوة والعمل ّمت إنقاذ القوم من يأجوج ومأجوج، وحّلت م رمحة اهللا ملـــــّـا ّمت بناء السدّ 

                                                           
مّكة –دار طيبة اخلضراء خطب منبرية عن قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية، : مسفر بن سعيد بن حممد الزهراين  1

  .113م، ص 208/ه1429، 1ط -الباحة–للكتاب  دار املعرفة - املكّرمة
2

  .62، ص كيف نفكر استراتيجيا: فوزي حممد طايل  
3

  .116ص خطب منبرية عن القصص والسيرة النبوية، : مسفر بن سعيد بن حممد الزهراين  
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فذو القرنني عّلمهم كيف يعينون أنفسهم وكيف يبنون السّد، وأشركهم يف العمل ليشعروا بأمهيته 
  .ويتمّسكوا باحملافظة عليه

ّم بناء اتمع وتطويره وهي الغاية اليت هدف إليها اإلسالم وهي إقامة جمتمع فبالعمل واإلنتاج يت"
فبالعمل يشيع جو التكافل والتعاون يف  1"متوازن، الذي يصبح اإلنسان يف اية أمره خليفة هللا يف األرض

  .اتمع وعن طريق الكسب نستطيع أن نعطي السائل احملروم
القيمة املوجبة، بينت لنا قصة موسى مع خضر قيمة سلبية  كما بينت لنا قصة ذي القرنني هذه

  .  حىت ال نتخلق ا
 لزوم الحاكم المحافظة على ممتلكات الرعية •

ال يّتخذ العمل مطية لنيل مصاحل اخلاصة بالتحايل "الواجب على املسؤول أن يتنزّه عن احلرام، وأن 
 .2"بول هدايا العاملني معه، فإّن ذلك غلولأو النهب أو السلب، أو الغصب، أو الرشوة، وال ينبغي ق

هذه القيمة وهي ضرورية للحاكم فقال مع الخضر  -عليه السالم-قصة موسى  وتناولت لنا
Β̈$ ﴿: تعاىل r& èπoΨ‹ Ï�¡¡9 $# ôM tΡ% s3sù tÅ3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ’Îû Ì� óst7 ø9 $# ‘NŠ u‘ r' sù ÷βr& $pκ z:‹ Ïã r& tβ% x. uρ Νèδ u !#u‘ uρ Ô7 Î= ¨Β ä‹è{ù' tƒ ¨≅ä. 

>πuΖŠÏ� y™ $Y7 óÁxî ﴾ ] 79الكهف[ .  
رقتها ألعيبها، ألم كانوا خإّن السفينة إمنا "على باطنه فقال  -عليه السالم–لقد أظهر اخلضر 

ميّرون ا على ملك من الظلمة، وذا العيب جنت السفينة من أن يأخذها ذلك امللك الظامل غصبا، وكان 
  .3"للضرر الكبري الذي يكّنه الغيب هلا لو بقيت على سالمتها الضرر الصغري الذي أصاا اتقاء

وفعل امللك يدّل على شيء عجيب، ألّن األصل يف الوظيفة أن حيافظ على الرعية بأشخاصهم 
وممتلكام وأمواهلم، وأن مينع كل من يعتدي عليها، لكن هذا امللك استغّل منصبه وجيشه ورجاله واغتصب 

  .4هذه السفينة
  .فعل دلّنا على قيمة سلبية، واألصل على امللك محاية ممتلكات رعيتهوهذا ال

كما بينت لنا سورة الكهف كلية أخرى من الكليات، وهي كلية العدل وهي تشمل مجيع هذه  
  .كليات اخلمس

                                                           
1

  .183-180ص الفكر التربوي العربي اإلسالمي، : امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية  
  .2/288الّتفسير التربوي للقرآن الكريم، : البازأنور   2
  .417 ص، 2009/ه1430، 1ط - الكويت– مكتبة أهل األثرموسوعة األخالق، : خالد مجعة بن عثمان بن اخلرّاز  3
  .434ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي  4
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  :كلية العدل /خامسا
عّز وجّل خلق اخللق على مقتضى العدل وامليزان، فإنه قد حّرم الظلم على نفسه قبل أن حيّرمه  اهللا

  .اتمع اارعلى عباده، وهذه الكلية هي من القيم الضرورية، إذا فقدت 

 العدل •
له قيمة عليا فهو نظام الكون الذي ال صالح لشيء بدونه، وهو من أمساء اهللا تعاىل وصفته  والعدل

  .اليت شهد أنه قائما ا وأمرنا أن نأيت ا
هذه القيمة وهي من القيم الضرورية لإلنسان واتمع فقال تعاىل على  قصة ذي القرنينذكرت لنا 
tΑ$s% $̈Β ﴿: لسان ذي القرنني r& tΒ zΟ n= sß t∃öθ|¡sù … çµç/ Éj‹ yèçΡ ¢ΟèO –Št� ãƒ 4’ n< Î) ÏµÎn/ u‘ … çµç/ Éj‹yèãŠsù $\/# x‹tã #[� õ3œΡ ∩∇∠∪ $̈Β r&uρ ôtΒ 

ztΒ# u Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ … ã&s# sù ¹ !#t“ y_ 4 o_ó¡çt ø: $# ( ãΑθà)uΖ y™uρ … çµs9 ôÏΒ $tΡ Ì� øΒ r& #Z� ô£ ç„( ﴾ ] 88-87الكهف[  

  .القائد الفاتح واحلاكم الصاحل العادلوهذه القيمة نلتمسها يف هذا الرجل 
هذا هو دستور احلكم الصاحل فاملؤمن الصاحل ينبغي أن جيد الكرامة "قال سيد قطب يف هذه اآلية 

والّتيسري واجلزاء عند احلاكم، واملعتدي الظامل جيب أن يلقى العذاب واإليذاء، وحني جيد احملسن يف اجلماعة 
كرميا وعونا وتيسريا، وجيد املعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة،   جزاء إحسانه جزاء حسنا، ومكانا

عندئذ جيد الناس ما حيفزهم إىل الصالح واإلنتاج، أّما حني يضطرب ميزان احلكم فإذا املعتدون املفسدون 
ل السلطة مقربون إىل احلاكم مقّدمون يف الدولة، وإذا العاملون الصاحلون منبوذون أو حماربون، فعندئذ تتحوّ 

وتلك التجربة خاضها  1"يف يد احلاكم سوط عذاب وأداة إفساد، ويصري نظام اجلماعة إىل الفوضى والفساد
  .ذو القرنني دليل على الّتمكني يف األرض

فسورة الكهف تضمنت القيم الضرورية فشملت على الكليات اخلمس بدرجات متفاوتة، كما أا 
  . على قيم احلاجية احتوت

  
  

                                                           
  .4/2291في ظالل القرآن، : سيد قطب  1
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  القيم الحاجية: المطلب الثاني

ومن القصص الثالث جند قيم حاجية ورتّبتها بعد القيم الضرورية، ومشلت على قيم أخالقية يف قصة 
من : وهذه القيم جاءت احملافظة عليها من ناحيتني. موسى مع اخلضر وقيم اجتماعية يف قصة ذي القرنني

  .الناحية االجيابية والسلبية
  :احلاجية ومن بني هذه القيم

  :الوفاء بالعهد •
  .الوفاء بالعهد يعّرب عن صدق العالقة بني األخوين

الوفاء خيتّص باإلنسان فمن فقده فقد انسلخ من اإلنسانية كالصدق "يقول الراغب األصفهاين 
وجعل اهللا سبحانه وتعاىل العهد من اإلميان وصربه قواما ألمور الناس، فالناس مضطرون إىل الّتعاون وال يتّم 

عايش ولذلك عّظم اهللا أمره فقال تعاوم إّال مبراعاة العهد والوفاء ولوال ذلك لتنافرت القلوب وارتفعت امل
%tÏ ﴿: تعاىل ©!$# uρ öΛèε öΝÍκ ÉJ≈ oΨ≈ tΒ L{ ôΜÏδ Ï‰ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ﴾]32 عارجامل[

1. 

 %tΑ$s ﴿: حيث قال تعاىل هذه القيمة، مع الخضر -عليه السالم -قصة موسىوبينت لنا 

þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# #\� Î/$|¹ Iωuρ  ÅÂôã r& y7 s9 #\� øΒ r& ﴾] 69الكهف[ .  
وقصة موسى مع اخلضر قد عرضت هذا احلّق وبيّنت بعض آدابه فتحّدثت عن العهد الذي أتاه 

’þ ﴿: موسى عليه السالم مع اخلضر يف الصرب وعدم العصيان بقوله ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# # \�Î/$|¹ Iωuρ  ÅÂôã r& y7 s9 

# \�øΒ r& ﴾] فشرط عليه اخلضر أالّ يسأله عّما سريى من أحواله فقال" .]69الكهف :﴿ þÈβÎ* sù  Í_tF÷èt7 ¨? $# Ÿξsù  Í_ù= t↔ ó¡s? tã 

> ó x« # ¨Lym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ #[� ø.ÏŒ﴾ ] موسى سكوت موافقة على هذا الشرط فأصبح   فسكت" .]70الكهف
óΟ ﴿: كعهد منه له، لذلك جند الّتنبيه الذي وّجه من اخلضر ملوسى عندما نسي عهده مذكرا إيّاه به فقال s9 r& 

ö≅ è% r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡n@ z Éë tΒ # Z�ö9  tΑ$s% Ÿω ﴿: فاعتذر له موسى وطلب منه عدم مؤاخذة نسيانه .]72الكهف [﴾ ¹|
’ ÎΤõ‹ Åz# xσè? $yϑ Î/ àMŠ Å¡nΣ Ÿωuρ  Í_ø)Ïδ ö�è? ôÏΒ “ Ì�øΒ r& # Z�ô£ ãã ﴾] 2"فعفا عنه، واستمرّا يف الرحلة .]73الكهف.  

  
  

                                                           
  .115ه، ص 1324: ، ت1ط - مصر–املطبعة الشرفية الذريعة إلى مكارم الشريعة، : الراغب األصفهاين  1
رسالة ماجستري، كلية الشريعة القواعد التربوية كما تظهرها القصة القرآنية في سورة الكهف، : يزن أمحد يوسف عبده  2

  .59م، ص 2000/ه1421والدراسات اإلسالمية، 
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 :التعاون •
أن يظاهر املسلم أخاه ويعينه يف فعل اخلريات، وعلى طاعة اهللا عّز وجّل " :عّرف العلماء الّتعاون

اتمع املتكامل الناجح، هو الذي جتتمع فيه كافة القوى وتوحيد الطاقات ليحّقق  إنّ  1"وجتّنب معاصيه
  .الغايات املنشودة
 %tΑ$s ﴿: قيمة اجتماعية أساسية للفرد واتمع وهي التعاون فقال تعاىل قصة ذي القرنين تضّمنت

$tΒ  Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1u‘ ×�ö� yz ’ ÎΤθãΨ‹Ïã r' sù >ο §θà) Î/ ö≅ yèô_r& ö/ä3oΨ ÷� t/ öΝ æη uΖ÷� t/ uρ $·Β ÷Šu‘﴾]وقوله ]95 كهفال :﴿ ’ ÎΤθè?#u t� t/ ã— Ï‰ƒÏ‰pt ø: $# ( # ¨Lym 

# sŒ Î) 3“ uρ$y™ t ÷t/ È ÷sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$s% (#θã‚à�Ρ$# ( # ¨Lym # sŒ Î) … ã&s# yèy_ #Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ ÎΤθè?#u ùø Ì� øùé& Ïµø‹ n= tã # \�ôÜ Ï% ﴾]96 كهفال[.  
أراد أن يرتكوا العجز والكسل واالتكالية، وأن يعّلمهم "فذو القرنني مل يقبل أن يأخذ املال بل 

›t ’ÎΤθãΨ﴿: النشاط والعمل والكسب والسعي، فقال هلم Ïã r' sù >ο §θà) Î/ ﴾.  
علّي القوة الفكرية، : فهو يطلب أن يساعدوه وميّدوه بالقوة العضلية واملادية لعمل السّد، وكأنه يقول

  .2"وعليكم أنتم القوة املادية فيجتمع ما عندي مع ما عندكم، وبذلك يتّم إجناز العمل
ن بني كاّفة فئاا فمن هذه القصة البد أن تأخذ األّمة قاعدة ذي القرنني يف اتمع والّتنسيق والّتعاو 

’ t﴿وطاقاا وقواها وأن يكون شعارها  ÎΤθãΨ‹ Ïã r'sù >ο §θà) Î/ ﴾.  

 :النهي عن الفساد •
اإلفساد هو جعل الشيء فاسدا خارجا عّما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا : "يقول الكفوي

الفساد بقطع الطريق وقد يكون . 3"إخراج الشيء عن حالة حممودة ال لغرض صحيح: به، وهو يف احلقيقة
 .4وإخافتها، أو بقطع الرحم أو سفك دماء املسلمني، وقد يدخل يف هذا ارتكاب مجيع املعاصي

θ#) ﴿: هذه القيمة فقال تعاىلقصة ذي القرنين  كما بينت لنا كذلك ä9$ s% #x‹≈ tƒ È ÷tΡ ö� s)ø9$# ¨βÎ) ylθã_ù'tƒ 

ylθã_ù'tΒuρ tβρß‰Å¡ø�ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{   .]94الكهف [ ﴾ #$
  .إّن يأجوج ومأجوج قبيلتان من الناس يفسدون يف األرض بالقتل والتخريب والظلم وسائر وجوه الفساد

                                                           
  .3/1010، �موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم : صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرين  1
  .536- 535ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي  2
مؤسسة  عدنان درويش وحممد املصري،: حتقيقالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، : الكفوي أبو البقاء  3

  .154، ص 1419/1998، 2ط - بريوت–الرسالة 
  .7/5237، �نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم : صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرون  4
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وهذه اآلية نّبهتنا لنقف أمام املعتدين ومننعهم من الفساد، وقد فعل ذو القرنني ذلك وقام حببس 
  .، فهذه القيمة هي قيمة سلبية1يأجوج ومأجوج خلف السدّ 

يف هذه اآلية دليل على اّختاذ السجون وحبس أهل الفساد، ومنعهم من "آلية قال القرطيب يف هذه ا
  .2"التصّرف ملا يريدونه، وال يرتكون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا وحيبسون

 :تربية األبناء نجاة من فتنة اآلباء •
إّن الوالدين يندفعان بالفطرة إىل رعاية األوالد إىل التضحية بكل شيء حىت بالذات فكان واجبهم 
اّجتاه أبناءهم حسن تربيتهم وتعليمهم ضروريات أمور الدين وقد ال يستجيب األبناء آلبائهم أو يضطر 

yϑ$! ﴿: ائهم قال تعاىلاألب إىل فعل أمور ال يرضاها اهللا عّز وجّل من أجل األوالد فيكونوا فتنة آلب ¯Ρ Î) 

öΝ ä3ä9≡uθøΒ r& ö/ä. ß‰≈s9 ÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù 4 ª!$# uρ ÿ…çνy‰Ψ Ïã í� ô_r& ÒΟŠ Ïà tã ﴾]15 تغابنال[.  
Β̈$ ﴿: حيث قال تعاىلمع الخضر  -عليه السالم–قصة موسى  وظهرت هذه القيمة يف r&uρ ÞΟ≈ n= äóø9 $# 

tβ% s3sù çν# uθt/ r& È ÷uΖ ÏΒ ÷σãΒ !$uΖŠÏ±y‚sù βr& $yϑ ßγs) Ïδ ö� ãƒ $YΖ≈ u‹ øóèÛ #\� ø�à2uρ ﴾] 80الكهف[. 
الفتنة باألوالد تأيت من حرص اآلباء عليهم، والسعي إىل " -رمحه اهللا–قال فضيلة الشيخ الشعراوي 

جعلهم يف أحسن حال، ورمبا كانت اإلمكانيات غري كافية، فيضطّر األب إىل احلرام من أجل أوالده، وقد 
الغالم سيكون فتنة ألبويه، ومها مؤمنان ومل يُرد اهللا تعاىل هلما الفتنة، وقضى أّن هذا  - سبحانه–علم احلّق 

أن يقبضهما إليه على حال اإلميان، وكأّن قضاء اهللا جاء خريا للغالم وخريا للوالدين، ومجيال ُأْسدى إىل  
  .3"كليهما، وحكمة بالغة تسترت وراء احلدث الظاهر الذي اعرتض عليه موسى عليه السالم

هذه القصة تضّمنت قيمة سلبية وهي فتنة األوالد، فاألب الصاحل جيب أن يكون ابنه خريا منه، و 
فهو يبذل جهده كي يكون صاحلا وكم يشعر باخلسارة واألمل واإلرهاق إذ كان كافرا أو عاصيا، فاآلباء 

  .مطالبون بالنصح واإلرشاد والدعاء هلما بالصالح
  .، كما تضمنت أيضا قيما أخرى دون احلاجيةقيم حاجية تضّمنتفهاتني القصتني 

  

                                                           
قصة سليمان وقصة ذي –من معالم القيادة والجندية الصالحة في القرآن الكريم : عرفات حممد حممد أمحد عثمان  1

  .144ت، ص .ط، د.د - املدينة املنورة–قسم الدراسات القرآنية  -القرنين
 - بريوت–عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة : تحالجامع ألحكام القرآن، : القرطيب حممد بن أمحد األنصاري  2
  .17/384 .م2006/ه1427، 1ط
  .125-124ص قصص القرآن، حممد متويل الشعراوي،   3
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  القيم التحسينية :المطلب الثالث
  .وهي قيم تتجّمل ا احلياة ورتّبتها بعد احلاجية، والقصص الثالث مشلت هذه القيم

  :ومن بني القيم التحسينية 
 : الدعاء •

العبادة وهو أن يستدعي العبد ربه عز وجل العناية واإلمداد باملعونة وكل دعاء مسألة  خهو م
  .1متضمن دعاء العبادة 

uΖ$ ﴿: قال تعاىل حيثقصة أصحاب الكهف  وبرزت هذه القيمة Ï?#u ÏΒ y7Ρà$ ©! ZπtΗ ôqy‘ ø⋅ Äh÷yδ uρ $oΨ s9 ôÏΒ 

$tΡ Ì� øΒ r& # Y‰ x© u‘ ﴾] ودعوا اهللا أن يؤتيهم رمحة من لدنه، وذلك جامع خلري "، قال الطاهر بن عاشور ]10الكهف
" من لدنك"الدنيا واآلخرة، أي أن ميّن عليهم برمحة عظيمة تناسب عنايته بإتّباع الدين الذي أمر به فزيادة 

ديه واالنتساب إليه، معىن العن) لدن(معىن االبتداء ويف ) من(للتعّلق بالفعل إليتاء تشري إىل ذلك، ألّن يف 
آتنا رمحة، ألّن اخللق كلهم مبحّل الرمحة من اهللا، ولكنهم سألوا رمحة خاصة وافرة يف : فذلك أبلغ ممّا قالوا

وأن ال يهينهم . حني توقع ضدها، وقصدوا األمن على إميام من الفتنة، ولئال يالقوا يف اغرتام مشّقة وأملا
  .2وم الكافريناألعداء الدين فيصريوا فتنة للق

  : التوّكل •
  .3"التوّكل هو الثقة مبا عند اهللا واليأس عّما يف أيدي الناس: "عرّفه اجلرجاين

oΨ$ ﴿: بينت لنا هذه القيمة فقال تعاىل اليتقصة أصحاب الكهف ومن بني هذه القصص  ôÜ t/ u‘ uρ 

4’ n?tã óΟÎγÎ/θè= è% øŒ Î) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $uΖ š/ u‘ �>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ s9 (#uθãã ô‰ ¯Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s) ©9 !$oΨ ù= è% # ]Œ Î) $̧Ü sÜx©﴾ 

  .]14الكهف [
واستعانوا بالصحبة الصاحلة على حمنتهم، غادروا القرية  فهؤالء الفتية الذين آمنوا برم واهتدوا ديه

الكافرة حرصا على دينهم لئّال يُفتنوا فيه، فلم يكن منهم إّال الفرار إىل ذلك الكهف الصغري، الجئني إىل 
اهللا عّز وجّل متوّكلني عليه، فحفظهم اهللا من القوم الكافرين، وجعلهم آية للناس، واهللا ال يضيع أجر من 

  .، وهذه القيمة هي قيمة عظيمة4عمال أحسن
                                                           

  .139، ص موسوعة األخالق: خالد بن مجعة بن عثمان اخلرّاز  1
  .15/266تفسير التحرير والتنوير، : بن عاشور حممد الطاهر  2
  .74ص كتاب الّتعريفات، : اجلرجاين  3
  .297-294ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي: ينظر  4



 أهم القيم المستنبطة من قصص سورة الكهف                                             الفصل الثاني

 78 

 : التلّطف في المعاملة •
  .بأن يكون مسحا هينا لينا سهال ميسرا

ö�ÝàΖ ﴿: حيث قال تعاىلقصة أصحاب الكهف وجتلت هذه القيمة التحسينية يف  uŠ ù= sù !$pκ š‰r& 4‘x. ø—r& 

$YΒ$yèsÛ Ν à6 Ï?ù' uŠ ù= sù 5−ø— Ì�Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ô# ©Ün= tG uŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ öΝà6 Î/ # ´‰ymr&﴾ ]19 كهفال[.  

أوصى الفتية صاحبهم الذي خرج جللب الطعام بالتلّطف عند الشراء حىت ال ينكشف أمرهم 
فيلحق م الضرر و هذا يعد التفات ذكي إىل أمهية الّلطف واليسر والسماحة يف احلياة، ويف االّتصال 

  .1ضرورية لكل مسلم، ووصية هاّمة لهبالناس والّتعامل معهم، ويف البيع والشراء، وهي لفتة 
يف أحاديث كثرية على  �واللطف واليسر والسماحة واللني هي من حسن اخللق وحثنا الرسول 

  .التلّطف والرّفق واللني
  .2"من ُحيرم الرفق، ُحيرم اخلري كله: "�قال رسول اهللا 

 :قضاء الحوائج •
كثري من األحيان حيتاج إىل من يعينه على ومن حقوق الصاحب، قضاء احلوائج، إذ أّن اإلنسان يف  

  .قضاء حاجاته، فال جيد من يلجأ إليه يف طلب العون غري أخ له صديق يقف جبانبه ليقدم له العون
اإلعانة "خّصص بابا يف حقوق األخّوة والصحبة وقال من بني احلقوق  -رمحه اهللا–واإلمام أبا حامد الغزايل 

 .3م ا قبل السؤال وتقدميها على احلاجات اخلاصةبالنفس يف قضاء احلاجات والقيا
هذه القيمة ، وإن كانت حتسينية لكن أثرها كبري يف املعاملة بني الكهف  أصحابقصة وتناولت 

#) ﴿: تعاىلقال الناس ف þθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰ ymr& öΝ ä3Ï% Í‘ uθÎ/ ÿÍν É‹≈ yδ ’n< Î) ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ö� ÝàΖuŠ ù= sù !$pκ š‰r& 4‘x. ø— r& $YΒ$yèsÛ Νà6 Ï? ù' uŠ ù= sù 5−ø— Ì�Î/ 

çµ÷Ψ ÏiΒ ô#©Ü n= tG uŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ öΝ à6 Î/ # ´‰ymr& ﴾ ] 19الكهف[.  
فالفتية بعد استيقاظهم من نومهم كانوا جائعني، وكانوا حباجة ماّسة إىل الطعام، فطلبوا من أحدهم 

وهذه القصة تضّمنت قيمة موجبة  ،4أن يقضي هلم هذه احلاجة فأطاعهم يف أمرهم له وقضى هلم حاجتهم
  .جيب التخّلق ا

                                                           
  .317ص ، السابقاملرجع : صالح عبد الفتاح اخلالدي  1
  .4/2003، )2592(رقم، فضل الرفق، 23باب كتاب الّرب والصلة، :أخرجه مسلم  2
  .2/221 م،2010/ه1425ط، .د -القاهرة–السيد عمران، دار احلديث : تحإحياء علوم الدين، : أبو حامد الغزايل  3
رسالة ماجستري، كلية الشريعة القواعد التربوية كما تظهرها القصة القرآنية في سورة الكهف، : يزن أمحد يوسف عبده  4

  .57والدراسات اإلسالمية، جامعة الريموك، ص 
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  :الّتواضع •
قيمة الّتواضع جاءت يف كل من قصة موسى عليه السالم، وقصة ذي القرنني، ففي قصة موسى 

  .بّينت لنا تواضع طالب العلم، وقصة ذي القرنني بّينت لنا تواضع احلاكم
واضع وإلقاء السمع، وتواضع الطالب لشيخه رفعة، أّن العلم ال يُنال إّال بالتّ : ويف هذا يقول العلماء

  .وُذلّه له عزّ 
كما أّن التواضع للناس ومعاملتهم بلني هي من صفات القائد الناجح، الذي ال يتكّرب بل يستسلم 

  .1للحّق وينكسر هللا سبحانه وتعاىل، فمن تواضع هللا رفعه
  واخلضرواضع موسى ت مع الخضر -عليه السالم–قصة موسىفذكرت لنا 

… %tΑ$s ﴿: قال تعاىلف çµs9 4 y›θãΒ ö≅ yδ y7ãèÎ7 ¨? r& #’ n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã #Y‰ ô© â‘﴾ ] وقال تعاىل  .]66الكهف
tΒ$ ﴿على لسان اخلضر  uρ … çµçG ù= yèsù ôtã “ Ì� øΒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? $tΒ óΟs9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ # Z� ö9    .]82الكهف [ ﴾ ¹|

فالنّيب موسى عليه السالم مع علو منصبه فهو من أويل العزم الذين منحهم اهللا وأعطاهم من العلم 
 -عليه السالم–أصبح طالبا للعلم، بعدما أخربه اهللا وعاتبه بأنه يوجد إنسان أعلم منه فلم يُعجب بعلمه 

  .�بل داوم على التعّلم والتذلل له، فهذا أدب ولطف من النّيب 
أي من بعض ما عّلمك اهللا سبحانه، ممّا يدّل على شّدة تواضع " ممّا عّلمت"وقوله "طهماز قال حممود 

أن يتواضع  �، والتواضع من صفات الكمال، أّال يرى كيف أمر اهللا تعاىل نبينا -عليه السالم–موسى 
�ôÙÏ ﴿للمؤمنني، وهو ال شّك أفضل منهم،  ÷z $# uρ y7 yn$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9   .2"]215 شعراءال[ ﴾#$

tΒ$﴿ : تعاىل يف قوله - رمحه اهللا–الشعراوي   وقال  uρ …çµçG ù= yèsù ôtã “ Ì� øΒ r& 4  ﴾"أّن ما حدث كان : أي

بأمر اهللا، وما عّلمتك إيّاه كان من عند اهللا، فليس يل ميزة عليك، وهذا درس يف أدب التواضع ومعرفة 
  .3"الفضل ألهله
الصفة إذا حتّققت يف العامل زاد علمه واّتسع وانتفع بعلم غريه، وأنفع، وبناء على هذه خصلة  فهذه

   .يف رحلته مع العبد الصاحل -عليه السالم–يسار سيدنا موسى 

                                                           
  .416ص موسوعة األخالق، : خالد بن مجعة بن عثمان اخلرّاز  1
  .100ص العواصم من الفتن، : عبد احلميد حممود طهماز  2
  .128ص   م،2011 - القاهرة–ث ارت لل دار الّتوقيفيةقصص القرآن، : الشعراويحممد متويل   3
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# %tΑ$s ﴿: فتناولت لنا تواضع احلاكم فقال تعاىلقصة ذي القرنين أّما  x‹≈yδ ×πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ ’ În1§‘ ( # sŒ Î* sù u !% ỳ 

ß‰ ôãuρ ’ În1u‘ … ã&s# yèy_ u !%©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ $y) ym﴾ ] 98الكهف[.  

هذه اآلية يعّلمنا ذي القرنني صفة الّتواضع، فقد أسند النعمة إىل املنعم، واعرتف أنه هو جمّرد  يف
  . واسطة وأداة لتنفيذ أمر اهللا، فقد أخذ املقّومات اليت منحه اهللا إيّاها، واستعملها يف خدمة العبادة

ه البطر والغرور، ومل ونظر ذو القرنني إىل العمل الضخم الذي قام به فلم يأخذ"قال سّيد قطب 
ُتكسرُه نشوة القوة والعلم، ولكنه ذكر اهللا فشكره، ورّد إليه العمل الصاحل وتربّأ من قّوته إىل قّوة اهللا وفّوض 

  .1"األمر إليه
  :الصبر •

  .2"هو حبس الّنفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عّما يقتضيان حبسها عنه"وعّرف الصرب 
’Α$s% þ ﴿: فقال تعاىلمع الخضر   -عليه السالم–قصة موسى ظهرت هذه القيمة يف  ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) 

u !$x© ª! $# #\� Î/$|¹ Iωuρ  ÅÂôã r& y7 s9 #\� øΒ r& ﴾ ] أي قال موسى ستجدين إن شاء اهللا صابرا مطيعا فيما . ]69الكهف
  .تأمر به وهي قيمة موجبة

رجا موسى : "يف هذه القصة إشارة واضحة لطالب العلم لكي يتحلى ذه اخلصلة، قال الزخمشري
حلرصه على العلم وازدياده أن يستطيع معه صربا بعد إفصاح اخلضر عن حقيقة األمر،  -عليه السالم–

املصلح عند مشاهدة  فوعده بالصرب معلقا مبشيئة اهللا، علما منه بشدة األمر وصعوبته، وأّن احلمية اليت تأخذ
الفساد شيء ال يطاق، هذا مع علمه أّن النّيب املعصوم الذي أمره اهللا باملسافرة إليه وإتّباعه واقتباسه العلم 

  .3"منه، برّي من أن يباشر ما فيه غميزة يف الدين
  .صرب على مشاّق السفر فهذا أكرب دليل على حرصه لطلب العلم -عليه السالم–كما أّن موسى 

 :االستعجال في طلب العلم •
الصرب واالستعجال خصلتان متضادتان، فاالستعجال أمر غري حممود لطالب العلم بل البد عليه من 

  .4"الرتيث واملصابرة واالنتظار خصال تتسق مع سنن الكون القائمة ونظمه الدائمة"الصرب فإّن 

                                                           
  .4/2293في ظالل القرآن، : سيد قطب  1
  .1/359المفردات في غريب القرآن، : الراغب األصفهاين  2
  3/599الكشاف عن حقائق غوامض الّتنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، : الزخمشري  3
4

  .135ص خلق المسلم، : حممد الغزايل  
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*tΑ$s% ÈβÎ ﴿: هذه القيمة فقال تعاىل مع الخضر -عليه السالم-قصة موسى وتضمنت  sù  Í_tF÷èt7 ¨? $# 

Ÿξsù  Í_ù= t↔ ó¡s? tã > ó x« # ¨Lym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [�ø. ÏŒ﴾ ] إىل قوله .]70الكهف :﴿ tΑ$s% óΟs9 r& ö≅ è% r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡n@ 

z Éë tΒ #Z� ö9   .]72الكهف [ ﴾ ¹|
الطريقة اليت جيب أن يّتبعها يف مصاحبته، وكأنه  -عليه السالم–ففي هذه اآلية بّني اخلضر ملوسى 

يعلمه أدب تناول العلم والصرب عليه وعدم العجلة ملعرفة كل أمر من األمور على حدة، وكأّن اخلضر ذا 
 - حسب الظاهر–ميهّد للرحلة، ويوحي ملوسى بأنه سريى مفاجآت وأحداثا وأمورا قد يراها باطلة أو منكرة 

  .رتض وال يتكلم بل ينتظر البيان من اخلضر، وهكذا ّمت االتّفاق وبدأ االنطالقفال يع
فكانت الرحلة األوىل حول قصة خرق السفينة، والرحلة الثانية حول قتل الغالم، أّما الرحلة الثالثة 

عهده وشرطه حيث قال موسى  - عليه السالم–فكانت حول إقامة اجلدار ويف كل مرحلة ينسى موسى 
﴿βÎ) y7 çG ø9 r' y™ tã ¥ ó x« $yδ y‰ ÷èt/ Ÿξsù  Í_ö6Ås≈ |Áè? ( ô﴾] اية  ]76الكهف وها هو يسأله يف الرحلة الثالثة، فكانت

≈›x# ﴿الفراق  yδ ä−# t�Ïù  Í_øŠt/ y7 ÏΖ÷� t/ uρ ( ô﴾] وهذه اآلية تعّد دستورا من اهللا عّز وجّل ودليال على أّن هذين  ]78الكهف
  .1املذهبني ال يلتقيان

ولكن "وقال سيد قطب . 2"رمحنا اهللا، ورحم أخي موسى لو صرب لعرفنا الكثري: "� الرسولقال 
بالغيب  علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح األسباب القريب النتائج، إمنا هو جانب من العلم اللدين

أطلعه اهللا عليه بالقدر الذي أراده، للحكمة اليت أرادها، ومن مث فال طاقة ملوسى بالصرب على الرجل 
وتصرفاته ولو كان من إدراك ما وراءه امن احلكمة املغيبة، وإّال بقيت عجيبة تثري االستنكار، لذلك خيشى 

  .3"لى صحبته وتصرفاتهالعبد الصاحل الذي أويت العلم اللدين على موسى أالّ يصرب ع

                                                           
1

مع قصص السابقين في : صالح عبد الفتاح اخلالدي/ 120-114، ص قصص القرآن :حممد املتويل الشعراوي: نظري  
  .430ص القرآن، 

2
  .4/1847، )2380(، رقم-عليه السالم–من فضائل اخلضر : 46كتاب الفضائل، بابأخرجه مسلم،    

3
  .4/2279في ظالل القرآن، : سيد قطب  
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ŷ ﴿: حممد بن صاحل العثيمني يف قوله  وقال  Ï‰÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [� ø.ÏŒ( ô﴾ ] إىل أن أذكر : أي ]70الكهف
السبب، وهذا توجيه من معلم ملن يتعلم منه، أّال يتعّجل يف الرّد على معّلمه بل ينتظر حىت حيدث له  لك

  .1"بذلك ذكر، وهذا من آداب املتعّلم أالّ يتعّجل يف الرّد حىت يتبّني األمر
ال  فبينت لنا هذه اآلية أّن قيمة االستعجال هي قيمة سلبية لطالب العلم، وهلذا فعلى املتعّلم أن

يتعّرض على أستاذه يف بداية طلب العلم ألّن ذلك قد يؤدي إىل حرمانه من علوم أستاذه، فعليه أن يتخّلق 
  .خبلق الصرب

 :آداب الحوار •
ولقد استخدم احلوار يف القرآن الكرمي والسّنة النبوية كأسلوب تربوي له تأثري بالغ يف السلوك 

لكهف، وقصة صاحب اجلنتني وقصة موسى مع اخلضر، اإلنساين وهذه القيمة جتّلت يف قصة أصحاب ا
  .وقصة ذي القرنني، ولقد اخرتت قصة موسى مع اخلضر من بني تلك القصص ألمهيتها

آداب احلوار و هو من اخلصال احلميدة لطالب العلم قصة موسى عليه السالم مع الخضر تعلمنا 
  .ويتم احملافظة على العقل بالتخلق ذه اخلصلة

tΑ$s% y7 ﴿: تعاىل قال ¨Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡n@ z Éë tΒ # Z�ö9 |¹ ﴾ ﴿ y# ø‹x. uρ ç� É9 óÁs? 4’ n?tã $tΒ óΟ s9 ñÝ Ït éB ÏµÎ/ # Z�ö9 äz ﴾ ] الكهف

. والتمس العذر إن اعرتض عليهوهذا مظهر من مظاهر أدب املعلم مع املتعّلم، حيث احرتم رأيه  .]67-68
أدب احلوار  -عليهما السالم–ونلحظ يف هذا احلوار بني موسى واخلضر " -رمحه اهللا–الشعراوي  قال 

  :واختالف الرأي بني طريقتني
طريقة األحكام الظاهرية، وطريقة ما خلف األحكام الظاهرية، وأّن كال منهما يقبل رأي اآلخر 

بعضهم على بعض، بل  وحيرتمه وال يعرتض عليه أو ينكره، كما نرى أصحاب املذاهب املختلفة ينكر
ويكفر بعضهم بعضا، فإذا رأوا مثال عبدا من عباد اهللا اختاره بشيء من الفيوضات، فكانت له طريقة 

  .2"وأتباع نرى من ينكر عليه، ورمبا وصل األمر إىل الشتائم والّتجريح، بل والتفكري
  
  
  

                                                           
1

، 1ط -اململكة العربية السعودية–دار ابن جوزي  -سورة الكهف–تفسير القرآن الكريم : حممد بن صاحل العثيمني  
  .115ه، ص 1423

  .113ص قصص القرآن، : حممد متويل الشعراوي  2
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 :ذّم البخل •
: هو خبل الرجل من مال غريه، وقيل: هو املنع من مال نفسه، والشحّ : الُبخل: "قال اجلرجاين

  .1"البخل ترك اإليثار عند احلاجة
إنك أن تبذل الفضل خري لك، وأن ُمتِسَكُه شر لك، وال تالم  ! يا ابن آدم: "�قال رسول اهللا 

  .2"على كفاف وابدأ مبن تعول، واليد العليا خري من اليد السفلى
هذه القيمة وهي من القيم السلبية، ويتم مع الخضر  -عليه السالم–قصة موسى عاجلت لنا 

(s$ ﴿احملافظة على املال بالنهي عن التخلق ا قال تعاىل  n= sÜΡ$$sù # ¨Lym !# sŒ Î) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >πtƒö� s% !$yϑ yèôÜ tG ó™$# $yγn= ÷δ r& (# öθt/ r'sù 

βr& $yϑ èδθà� Íh‹ ŸÒãƒ #y‰ ỳ uθsù $pκ� Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& āÙs)Ζ tƒ … çµtΒ$s% r' sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ y‚−G s9 Ïµø‹ n= tã #\� ô_r&﴾ ] 77الكهف[.  
فوصفت لنا أهل القرية بالبخالء حيث وصلوا إىل غاية البخل، إذ مّر م رجالن غريبان ال ميلكان 
الطعام، فاألصل أن يكرمهما أهل القرية بتقدمي الطعام هلما، بدون أن يطلبا منهم ذلك، ولكنهم مل يفعلوا، 

اضطر اخلضر وموسى أن يستطعما أولئك الناس، وأن يطلبا منهم الطعام ليأكاله، ولكنهم لشدة خبلهم ممّا 
رفضوا تقدمي الطعام، وأبوا أن يضيفومها وهذه القصة تضّمنت قيمة سلبية فمن خالهلا أرشدتنا بتخلق خبُلق 

 .3الكرم واجلود
 "إقامة الجدار"فعل الخير  •

 .اخلري ال حيتاج إىل إذن، فطاملا أّن أمام املسلم فرصة للخري واملساعدة، فلينتهزها وليقم ا فعل
هذه القيمة املوجبة ، فاخلضر بعمله هذا مت مع الخضر  -عليه السالم–قصة موسى أظهرت لنا 

Β̈$ ﴿: احملافظة على مال اليتامى قال تعاىل r&uρ â‘# y‰Ågø: $# tβ% s3sù È ÷yϑ≈ n= äóÏ9 È ÷yϑŠ ÏKtƒ ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# šχ% x.uρ … çµtFøtrB Ö”∴x. $yϑ ßγ©9 

tβ% x. uρ $yϑ èδθç/ r& $[sÎ=≈ |¹ yŠ# u‘ r' sù y7 •/u‘ βr& !$tóè= ö7 tƒ $yϑ èδ £‰ ä© r& % ỳ Ì� ÷‚tG ó¡tƒuρ $yϑ èδ u”∴x. Zπyϑ ômu‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 4 $tΒ uρ …çµçG ù= yèsù ôtã “ Ì� øΒ r& 4 
y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? $tΒ óΟs9 ìÏÜó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ # Z�ö9   .]82الكهف [ ﴾ ¹|

                                                           
  .19ص كتاب التعريفات، : اجلرجاين  1
بيان أّن اليد العليا خري من اليد السفلى، وأّن اليد العليا هي املنفقة، وأّن السفلى هي : 32باب، كتاب الزكاة: أخرجه مسلم  2

  .2/718، )1036(آخذة، رقم
  .440ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفتاح اخلالدي  3
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إقامة اخلضر للجدار دون أن يطلب أحد منه ذلك، ودون أن يتفق مع أحد على أجرة، يوحي بأّن 
املسلم راغب يف فعل اخلري، حريص على تقدمي املساعدة لآلخرين، ولو مل يطلبوا منه ذلك، فالبد للمسلم 

 .1أن يعّود نفسه على أن يكون بارا لآلخرين نافعا هلم
 :آداب الصحبة •

  :االجتماع باإلخوان قسمان" -رمحه اهللا–قال ابن القيم اجلوزية 
اجتماع على مؤانسة الطمع، وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقّل ما فيه أن يفسد : أحدمها

  .القلب، ويضيع الوقت
االجتماع م على التعاون على أسباب النجاة والتواصي باحلّق والصرب، فهذا من أعظم القيمة : والثاين

 .2"وأنفعها
فقال تعاىل على مع الخضر  - عليه السالم-قصة موسى وهي من القيم التحسينية اليت تناولتها 

’tΑ$s% þ ﴿:  - عليه السالم –لسان موسى  ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# # \� Î/$|¹ Iωuρ  ÅÂôã r& y7 s9 # \� øΒ r&﴾] 69الكهف[.  

اخلضر بالصرب واستعان باهللا لتحقيقه، والصرب مرتبط بالسفر  -عليه السالم–حيث وعد موسى 
ارتباطا وثيقا، حيث أّن املسافر يكون قلقا تعبا منهكا، لذلك البد على املسافر أن يستعني بالصرب ومن 

Iωuρ  ﴿آداب الصرب الطاعة لألمري الرحلة  ÅÂôã r& y7 s9 # \� øΒ r&﴾] 69الكهف[.  
  .ويعزم موسى على الصرب والطاعة، ويستعني باهللا، ويقدم مشيئته" -رمحه اهللا–قال سيد قطب 

فرييد الرجل توكيدا وبيانا، ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة، وهو أن يصرب فال يسأل وال 
  .3"يستفسر عن شيء من تصرفاته حىت يكشف له عن سرها

 :التعّفف •
هي الكف والنزاهة عّما ال حيّل وحيمل، فالعاقل من لزم التعّفف عن مطامع الدنيا وشهواا، : العّفة

  .4والنبيل من نزّه نفسه عن احملارم واملآمث وقد تكون العّفة يف اللسان أو الّنظر أو املال
tΒ $ ﴿: خلق احلاكم فقال تعاىلقصة ذي القرنين بينت لنا  Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1 u‘ ×� ö� yz ﴾ ] 95الكهف[.  

                                                           
  .441-440ص ، املرجع السابق: صالح عبد الفتاح اخلالدي  1
ط، .د -جّدة–حممد عزير مشش، دار عامل الفوائد : تحالفوائد، : حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهللا  2
  .71ت، ص .د

  .4/2279في ظالل القرآن، : سيد قطب  3
  .423ص موسوعة األخالق، : خالد بن مجعة بن عثمان اخلرّاز  4
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رّد ذو القرنني على هؤالء القوم عرضهم املاّدي بعّفة وزهد يف األجرة واملال وقال ما آتاين اهللا خريا 
ممّا عندكم، ومنحين من مظاهر الّتمكني والقّوة، ما جعلين زاهدا يف مالكهم مستعليا عليه، والقيمة الرتبوية 

د اإلمام يف أموال الرعية، وتعّففه اليت نأخذها من موقف ذو القرنني مع أولئك القوم وهي وجوب زه
  .1عنهت، وعدم أخذ شيء منها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .534ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفتاح اخلالدي  1
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  القيم المستنبطة من القصص الوارد على شكل أمثال: الثاني المبحث

بعد أن تناولنا يف املبحث األول القيم اليت تضّمنها القصص الظاهر يف هذه السورة، حناول يف هذا 
  .املبحث على قيم أخرى تضّمنها القصص الواردة على شكل أمثال

  القيم الضرورية: المطلب األول
  :على قيم ضرورية وهي القصص الثالث اشتملت

  : كلية الدين /أوال
  . اإلميان باهللا واليوم اآلخر، واألعمال الصاحلة، والوالء هللاتضمنت 

  قيمة الّتوحيد  •
اعتقاد أنه تعاىل واحد يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله، فال يشاركه فيها أحد وال يشبهه "والتوحيد هو 

  .1"فيها أحد
O$̈Ψ ﴿حيث قال تعاىل على لسان رجل املؤمن  قصة صاحب الجنتين جتلت قيمة التوحيد يف  Å3≈ ©9 

uθèδ ª! $# ’ În1u‘ Iωuρ à8Î� õ° é& þ’ În1 t� Î/ #Y‰ tnr& ﴾ ] 38الكهف[.  

لكن أنا ال أقول مبقالتك، بل أقّر بالوحدانية والربوبية، وال "قال وهبة الزحيلي يف تفسري هذه اآلية 
  .2"أحدا، بل هو اهللا املعبود وحده ال شريك له أشرك به

وهكذا تنتفض عزّة اإلميان يف الّنفس املؤمنة، فال تبايل املال والنفر، وال تداري "ويقول سيد قطب 
يف احلق، وال جتامل فيه األصحاب، وهكذا يستشعر املؤمن أنه عزيز أمام اجلاه  الغىن والبطر، وال تتحلثم

 .3"واملال، وأّن ما عند اهللا خري من أعراض احلياة وأّن فضل اهللا عظيم وهو يطمع يف فضل اهللا
 :الوالء هللا  •

فهو اخلاسر املخذول  إّن الوالية ال تكون إالّ هللا، وأّن من تواله اهللا فهو الفائز، وأّن من ختلى عنه اهللا
  .4وإّن عاقبة الوالية هللا الفالح والنجاح واخلري وإّن لصاحبها من اهللا الثواب اجلزيل

y7 ﴿: هذه القيمة فقال تعاىلقصة صاحب الجنتين ذكرت لن  Ï9$uΖ èδ èπu‹≈ s9 uθø9 $# ¬! Èd,pt ø: $# 4 uθèδ ×� ö�yz $\/#uθrO 

î� ö�yz uρ $Y6ø) ãã ﴾ ] 44الكهف[.  
                                                           

  .31م، ص 2003/ه1423، 1ط -بريوت–مؤسسة الرسالة أصول العقيدة اإلسالمية، : زكريا عبد الرزاق املصري  1
  .8/277التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  2
  .4/2271 صفي ظالل القرآن، : سيد قطب  3
  .373ص مع فصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفتاح اخلالدي  4
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املؤمن باهللا اّختذ اهللا وليا، واستعلى على متاع الدنيا وزينتها، لذلك كان مفلحا ناجحا، وما ذاك إالّ 
  .ألّن الوالية احلقة، ال تكون إالّ هللا الويل احلقّ 

أّما الرجل الكافر فقد واىل غري اهللا واعتمد على جنتيه وركن إليهما واعتّز بأهله وماله وجاهه، 
  .1 حلظات، وأصبح خمذوال، نادما متحسرافذهب كل ما واله يف

 :اإليمان باليوم اآلخر •
اإلميان باليوم اآلخر هو أحد أركان اإلميان، فهو تصديق مبجيئه وما يكون فيه، وقد دّلت النصوص 

 .2على الفالح من آمن به وعمل له، وعلى كفر من أنكره وجحده
tΠ ﴿: ركن من أركان اإلميان فقال تعاىل -عليه السالم-قصة سجود ألدم  ذكرت لنا öθtƒuρ ãΑθà) tƒ 

(#ρßŠ$tΡ y“ Ï!$Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# öΝçG ôϑ tã y— öΝ èδöθtã y‰ sù óΟ n= sù (#θç7Š ÉftFó¡o„ öΝçλm; $uΖ ù= yèy_uρ Ν æη uΖ÷� t/ $Z) Î/ öθ̈Β ﴾ ] 52الكهف[.  

مث يعرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يكشف عن مصري الشركاء، ومصري "يقول سيد قطب 
ارمني وهم يف املوقف الذي ال جتدي فيه دعوى بال برهان، والديان يطالبون أن يأتوا بشركائهم الذين 

الشركاء ال زعموا، ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا، وإم لفي ذهول ينسون أا اآلخرة، فينادون لكن 
جييبون، وهم بعض خلق اهللا الذين ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم شيئا يف املوقف املرهوب، وقد جعل اهللا 

  .3"إا النار... بني املعبودين وعبادهم مهلكة ال جيتازها هؤالء، وال هؤالء
  ":الباقيات الصالحات"عمال الصالحة األ •

≈àM ﴿:فّسر الطربي قوله uŠ É)≈ t7 ø9$# u àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 هّن مجيع أعمال اخلري، ألّن ذلك كله من الصاحلات " ﴾ #$

≈àM )﴿: اليت تبقى لصاحبها يف اآلخرة وعليها جيازى ويثاب، وأّن اهللا عّز وجّل مل خيّصص من قوله uŠ É)≈ t7ø9 $#uρ 

àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\/#uθrO ﴾ 4"بعضا دون بعض يف كتاب.  
ãΑ$yϑ ﴿: قيمة الباقيات الصاحلات فقال تعاىل "الدنياب االغترارمثل " يف بني اهللا لنا ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— 

Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈ uŠ É)≈t7 ø9$# uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰ΖÏã y7 În/ u‘ $\/# uθrO î� ö� yz uρ WξtΒ r& ﴾ ] 46الكهف[.  

                                                           
  .373ص ، املرجع السابق: صالح عبد الفتاح اخلالدي  1
  .56ص موسوعة األخالق، : عبد اهللا بن صاحل القصّري   2
  .4/2275في ظالل القرآن، : سيد قطب  3
–إسالم منصور عبد احلميد، دار احلديث : حت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: جعفر حممد بن جرير أيبالطربي   4

  .7/605م، 2010/ه1431ط، .د -القاهرة
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يقّرر السياق مبيزان العقيدة قيم احلياة اليت يتعّبدها الناس يف األرض، والقيم الباقية " وقال أنور الباز
اليت تستحّق االهتمام، فيقّرر أّن املال والبنني زينة احلياة، واإلسالم ال ينهى عن املتاع بالزينة يف حدود 

 يزيد، فهما زينة ولكنهما ليس قيمة، الطيبات، ولكنه يعطيها القيمة اليت تستحقها الزينة يف ميزان اخللود وال
فما جيوز أن يوزن ما الناس وال يقدروا على أساسهما يف احلياة، إمنا القيمة احلقة للباقيات الصاحلات من 

  .1"األعمال، واألقوال والعبادات
هذه القيم تناولتها كلية الدين وهي من القيم الضرورية، كما أن هذه األمثال تناولت كلية  كل

  .أخرى وهي كلية العقل
  :كلية العقل   /ثانيا

  . لقد شّرف اهللا اإلنسان وكّرمه ومّيزه عن باقي املخلوقات بالعقل لكي يستطيع أن يتحّمل أمانة اخلالفة
  :تكريم اإلنسان •

تكرمي اإلنسان هو ما جعله اهللا له من الشرف " القرطيب اإلنسان حيث قال عّرف العلماء تكرمي
  .2"والفضل وهذا هو كرم نفي النقصان ال كرم املال

لإلنسان فضل على احليوانات كلها يف نفسه وجسمه، أّما فضله يف نفسه فبالقّوة : "الراغب وقال
وفضل يف جسمه، فباليد العاملة واللسان الناطق ... املفّكرة اليت ا العقل والعلم واحلكمة والّتدبري والرأي

  .3وانتصاب القامة
øŒ ﴿: ل تعاىلفقا -عليه السالم–قصة السجود آلدم وهذه القيمة ظهرت يف  Î) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 

(#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠ Kψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù ôtã Ì�øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘ ﴾ ] 50الكهف[.  
القصة تقرير ألصل من األصول وهو إثبات وجود املالئكة وأم خلق ال يعصون اهللا ما أمرهم  يف

  .ويفعلون ما يؤمرون
وهذا يدّل على علّو مكانة الروح اليت حّلت يف اإلنسان وأّن هلا "وقال العلماء يف تفسري هذه اآلية 

لوجود وبذلك للموكب الذي تسجد فيه منزلة سامية، وكّرمه بذلك االستقبال الفخم الذي استقبله به ا

                                                           
  .2/278م، 2007/ه1428ط، .د -مصر–دار النشر للجامعات الّتفسير الّتربوي للقرآن الكريم، : أنور الباز   1
  .10/293الجامع ألحكام القرآن، : القرطيب   2
  .15ص الذريعة إلى مكارم الشريعة، : الراغب األصفهاين  3
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Ν§ ﴿: بقوله تعاىل" املالئكة ويعلن فيه اخلالق جّل شأنه تكرمي هذا اإلنسان èO $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰àfó™$# tΠyŠ Kψ 

(# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/ Î) óΟ s9 ä3tƒ zÏiΒ šÏ‰ Éf≈ ¡¡9   .1"]13 عرافاأل[ ﴾ #$
  .الكليات ، ركزت كذلك على كلية املال كما ركزت هذه األمثال على هذه

  : كلية المال /ثالثا
املال عصب احلياة، وإقامة كثري من شعائر الدين تتوّقف على املال، مث ال غىن للنفس يف بقاءها عن 

  .املال بل ال قيام للحياة مع فقد املال، والبد أن يسّخر يف طاعة اهللا
 :زينة المال والبنون •

احلياة الدنيا، جيعلها أهل الدنيا قيما وهي أعراض زائلة، وبذلك يعيبون احلقائق  املال والبنون، زينة"
  .2"ويبنون عليها أمور اآلخرة وهو وهّم وسراب خّلب ذهبت بآماهلم أدراج الرياح

واملال له فوائد دنيوية ودينية، أّما الدنيوية فهو الذي يتهالك الناس على طلبه، والدينية له ثالث 
نها أن ينفقه على نفسه إّما يف عبادة أو يف االستعانة على العبادة، كاستعانته به على احلج فوائد من بي

واجلهاد ومها من القربان وأّم ما يقويه على العبادة مثل املسكن وامللبس واملطعم فإن مل تتيّسر له، ال يستطيع 
  . أن يتفرّغ للدين

  .من صدقة، واملروءة أّما فائدة املال األخرى وهي ما يصرفه على الناس
  .3 ...أّما الفائدة الثالثة وهي ما يصرفه يف اخلري مثل بناء املساجد ودور املرضى

 .وفنت الدنيا متشبعة وأعظمها فتنة املال إذا مل يصرف يف مرضاة اهللا عّز وجلّ 
  .قيمت املال والبنون وهي من القيم املوجبة  "الدنياب االغترارمثل "بني اهللا لنا يف 

   4.فاملال والبنون هو إمداد للجهاد املفروض، كما أن إكثار من املال والبنون جعله اهللا عدة النصر لألمم
ãΑ$yϑ ﴿: قال تعاىل ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $#uρ èπuΖƒÎ— Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈ uŠ É)≈t7 ø9 $#uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î�ö� yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\/#uθrO î� ö� yz uρ 

WξtΒ r& ﴾ ]46 كهفال[.  
املال والبنون زينة احلياة الدنيا، واإلسالم ال ينهى عن املتاع بالزينة يف حدود "قال سيد قطب 

  .الطيبات، ولكنه يعطيهما القيمة اليت تستحقها الزينة يف ميزان اخللود وال يزيد
                                                           

  .1136 /4 ،� في مكارم أخالق الرسول الكريمنظرة النعيم : وآخرونيد، محصاحل بن عبد اهللا بن    1
  .239ص مباحث في الّتفسير الموضوعي، : مصطفى مسلم  2
  .302-3/301إحياء علوم الدين، : أبو حامد الغزايل  3
  . 219، ص خلق المسلم: حممد الغزايل: ينظر  4
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 احلياة إما زينة ولكنهما ليسا قيمة، فما جيوز أن يوزن ما الناس وال أن يقدروا على أساسهما يف
  .1"إمنا القيمة احلّقة للباقيات الصاحلات من األعمال واألقوال والعبادات

وقال إّن القيم احلقيقية ليست هي املال، وليست هي اجلاه وليست هي السلطان، إّن هذه كلها "
  .2"قيم زائفة وقيم زائلة

 .ال على قيم دون الضروريةهذه الكليات هي من القيم الضرورية للفرد واتمع، كما مشلت هذه األمث
  القيم الحاجية: المطلب الثاني

  .ومرتبتها بعد القيم الضرورية
   : النصيحة •

يعّد التناصح من أهم املظاهر اليت تعود باخلري على الفرد واتمع، فهو ترمجة حية للحرص األخوي 
  .املنكربني األفراد، ويعود عليهم باخلري وذلك من خالل األمر باملعروف والنهي عن 

… %tΑ$s ﴿: قال تعاىلف قصة صاحب الجنتينوجتلت هذه القيمة اجلليلة يف  çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† 

|N ö� x�x. r& “ Ï% ©!$$Î/ y7 s) n= yz ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO ÏΒ 7πx� õÜ œΡ §ΝèO y71§θy™ Wξã_u‘ ﴾ ] 37الكهف[.  

هذه القصة نرى أّن الرجل املؤمن نصح وبّني للرجل كافر الطريق الصحيح وأرشده إىل سبيل  ويف
  .الفضل، وعّلمه كيف ينظر إىل ما منحه اهللا من املتاع

ونستفيد من هذا الرجل املؤمن منطقه وأسلوبه يف احلوار واجلدال، "قال صالح عبد الفتاح اخلالدي 
ن نبطل شبهام، وأن نزيل الغشاوة عن عيوم، وأن نصّحح هلم حيث يعّلمنا أن حناور اآلخرين، وأ

  .3"تصّورهم ونظرم، وأن ال مينعنا ما هم عليه من اجلاه واملنزلة والسلطان والنعيم، من حماورم
وهي من القيم احلجية، كما أنه " النصيحة"فالقصص الوارد غلى شكل أمثال جتلت فيه قيمة واحدة وهي 

  . يةمن قيم حتسينتض
  
  
  

                                                           
  .4/2272في ظالل القرآن، : سيد قطب  1
  .4/2267، املرجع نفسه: سيد قطب  2
  .368ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفتاح اخلالدي  3
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  القيم الّتحسينية: المطلب الثالث
  .القيم التحسينية الواردة يف األمثال الثالث مرتبتها بعد القيم احلاجية

  :ذكر اهللا •
الذكر تارة يُقال ويُراد به هيئة للنفس ا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه " :عّرف العلماء الذكر

  .1"من املعرفة وهو كاحلفظ
 .ة على كلية الدينظالقيمة هي من القيمة املوجبة فباحملافظة عليها يتم احملاف فهذه

Iωöθs9 ﴿: قال تعاىلقصة صاحب الجنتين وذكرت هذه القيمة يف  uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù= è% $tΒ 

u !$x© ª! $# Ÿω nο §θè% āωÎ) «! $$Î/ 4﴾ ] 39الكهف[.  

من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل : السلفقال بعض "قال ابن كثري معىن هذه اآلية 
  .2"وهذا مأخوذ من هذه اآلية الكرمية" ما شاء اهللا ال قوة إالّ باهللا"

أرشد الرجل املؤمن صاحبه الكافر على أن يشكر ربه ونصحه بأن يلجأ إىل اهللا وأن يعّلق األمر 
  . على مشيئته

العبارة القرآنية اإلميانية، دليل على قوة إميان قائلها، وعلى جلوئه إىل اهللا، وشعوره بفقره إليه  إّن هذه"
كما أّن هذه العبارة تدعو قائلها إىل التواضع واالعتدال، وتقضي على الفخر والبطر . وضعفه بني يديه

 .3"والعلو والتكّرب 
  :الغرور والتكّبر •

  .4"من مال وجاه وشيطان وغري ذلك اإلنسانكل ما يغر   الغرور فهو من أّما" قال الراغب 
%šχ ﴿: فقال تعاىل هذه القيمةقصة صاحب الجنتين  ذكرت لنا x. uρ … çµs9 Ö� yϑ rO tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ 

ÿ… çν â‘Íρ$pt ä† O$tΡ r& ç�sYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tã r&uρ # \�x� tΡ ∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yz yŠuρ … çµtG ¨Ψ y_ uθèδ uρ ÖΝ Ï9$sß ÏµÅ¡ø� uΖ Ïj9 tΑ$s% !$tΒ ÷àß r& βr& y‰Š Î6s? ÿÍν É‹≈yδ #Y‰ t/r& 4﴾ 
صّور لنا القرآن صاحب اجلنتني الكافر، بصورة عجيبة، وأطلعنا على تصرفاته الغريبة، فلقد . ]35- 34الكهف [

O$tΡ ﴿: أخذه الغرور والتكّرب على عبادة اهللا فالتقى صاحبه الفقري وهو يف زينة ليحاوره ويقول له r& ç� sYø. r& y7Ζ ÏΒ 

                                                           
  .237صالمفردات في غريب القرآن، : الراغب األصفهاين  1
2

  .3/76تفسير القرآن العظيم، : بن كثريا  

3
  .369ص مع قصص السابقين في القرآن، : عبد الفتاح اخلالدي  

4
  .119-118ص الذريعة إلى مكارم الشريعة، : الراغب األصفهاين  
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Zω$tΒ –“ tã r&uρ # \� x�tΡ ﴾  ومل يقف به الغرور والبطر عند التكرب على عباد اهللا وكسر قلوب الفقراء بل جتاوز ذلك
tΑ$s% !$tΒ ÷àß ﴿، 1إىل حّد يفقد توازنه يف احلكم على أشياء وشك يف قيام الساعة r& βr& y‰Š Î6s? ÿÍν É‹≈ yδ #Y‰ t/r& ﴾ 

، فحّذر الرجل املؤمن صاحبه الكافر من زوال نعمة اهللا عليه بسبب كفره وبطره، وبّني له أّن اهللا ]35الكهف [
4 ﴿: قد يدّمر له جنته اليت كان يتباهى ا وقال له |¤yèsù þ’ În1 u‘ βr& È yÏ? ÷σãƒ #Z� ö� yz ÏiΒ y7 ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅ Å™ö� ãƒuρ $pκ ö� n= tæ $ZΡ$t7 ó¡ãm 

zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# yx Î6óÁçFsù #Y‰‹Ïè|¹ $̧) s9 y— ∩⊆⊃∪ ÷ρr& yx Î6óÁãƒ $yδ äτ !$tΒ #Y‘ öθxî n= sù yì‹ ÏÜtG ó¡n@ …çµs9 $Y6n= sÛ﴾ ] ولكن ]41-40الكهف ،
صاحبه مل يرتدع وبقي على كفره وتكّربه وبطره فعامله اهللا مبا يستحقه وكأّن اهللا استجاب للرجل املؤمن 

=Ü ﴿فصار يتجّول يف أرجاء اجلنتني وهو  Ïk= s)ãƒ ÏµøŠ ¤� x. 4’ n?tã !$tΒ t,x�Ρr& $pκ� Ïù﴾ ] فشعر خبسارته وضالله  ]42الكهف
 ﴿وضياع مستقبله ومصريه فندم وحتّسر وقال  Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8Î� õ° é& þ’ În1t� Î/ # Y‰tnr& ﴾ ] ومل تنصره وتفيده  ]42الكهف

  .2عشريته وأعوانه على هذا البالء
وليبّني لنا أنه جيب على اإلنسان أّال ختدعه النعمة فاهللا عّز وجّل ضرب لنا هذا املثل للعربة والعظة 

وال يغّريه النعيم ألنه موهوب من اهللا، وبذلك كانت قيمة الغرور والتكّرب قيمة سلبية ينّبهنا اهللا عّز وجّل ا  
  .كي ال نّتصف ا، فعلى املسلم أن يتواضع أمام الناس

أن يسخرها اإلنسان يف طاعة اهللا لتكون وسيلة إىل فاملال أحد أسباب قوام احلياة الدنيوية اليت البد 
  .القرب من املوىل عّز وجلّ 
إّن القيم احلقيقية ليست هي املال، وليست هي اجلاه، وليست هي السلطان، "يقول سيد قطب 

فمن شاء أن يتمّتع ا ... إّن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة... وكذلك ليست لذائد ومتاع يف هذه احلياة
  .3"يتمّتع، ولكن ليذكر اهللا الذي أنعم افل
 :النهي عن التكّبر •

هو أن يرى املرء نفسه أكرب من غريه، واالستكبار طلب ذلك التشّبع وهو : التكّرب "قال الكفوي 
  .4"الّتزين بأكثر ممّا عنده

                                                           
1

  .230ص مباحث في الّتفسير الموضوعي، : صطفى مسلمم  
2

تفسير : وهبة الزحيلي/ 271-270ص مع قصص السابقين في قصص القرآن، : صالح عبد الفتاح اخلالدي :نظري  
  .279-8/277المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 

3
  .4/2267في ظالل القرآن، : قطب سيد  

  .28ص الكليات، : الكفوي  4
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–قصة سجود المالئكة آلدم صاحب اجلنتني غروره وتكربه كذلك ذكرت لنا  فكما ذكرت لنا
  .تكرب إبليس على آدم -عليه السالم

øŒ ﴿: قال تعاىل Î) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠ Kψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù ôtã Ì� øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘ 3 
… çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ… çµtF−ƒÍh‘ èŒuρ u !$uŠ Ï9 ÷ρr& ÏΒ ’ ÎΤρßŠ öΝ èδ uρ öΝ ä3s9 Bρß‰ tã 4 }§ø♥ Î/ tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 Zωy‰ t/ ﴾ ] 50الكهف[.  

قال "وذلك لنظرته اخلاطئة للقيم ) الِكرب(يف هذه اآلية بّني اهللا عّز وجّل لنا عّلة احنراف إبليس وهي 
  .1لقد نظر يف الصفة فاعرتض من خالهلا على الصانع ومتّرد على أمره" خلقتين من نار وخلقته من طني

: فكأنه تعاىل قال ألولئك الكافرين الذين افتخروا على فقراء املسلمني بشرف نسبهم وعلو منصبهم
  .2إّن فعلكم هذا وقولكم هذا قد اقتديتم بإبليس يف تكربه على آدم

والِكرب من األخالق الذميمة اليت حّرمها اإلسالم أشّد حترمي، فهذا إبليس ملــّـا تكّرب وأىب السجود  
  .3اللعنة والطرد من رمحة اهللا فلهذا حّذرنا اهللا من هذه الصفة كيف ال نتشّبه بإبليس اللعني كان مصريه

فهذه قيمة سلبية البد من االبتعاد عنها، بل على املسلم الّتواضع والّتعامل مع الناس بطيب ليكسب وّدهم 
  .وحمّبتهم

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .250ص مباحث في الّتفسير الموضوعي، : مصطفى مسلم  1
  .8/300الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  2
  .32ت، ص .ط، د.دار ابن األثري، دأخالق اإلسالم، : أمحد العمران  3
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  - الكهف–أهّم الفوائد المستنبطة من قصص سورة : المبحث الثالث
تضّمن قصص سورة الكهف فوائد وآثار إميانية عظيمة جعلها اهللا لنا للعربة والعظة، ويف هذا  لقد

  .أهم الفوائد املستنبطة من القصص الظاهر، ومن الذي ورد على شكل أمثالنذكر املبحث 
  أهّم الفوائد المستنبطة من القصص الظاهر: المطلب األول

ة والعظة حيث أا مشلت على فوائد عظيمة، فمن لقد ساق اهللا لنا هذه القصص الثالث للعرب 
  خالله يستقيم سلوك اإلنسان ويتم غرس القيم الفاضلة،  ويف هذا املطلب نذكر أهم هذه الفوائد

  :أهّم الفوائد المستنبطة من قّصة أصحاب الكهف /أوال
الشباب أسرع يف االستجابة لنداء احلّق، وأشّد عزما وتصميما وتضحية يف سبيله، وهذا  الفتيان -1

 .يوحي بأمهية مرحلة الشباب والفتّوة، باعتبارها مرحلة العطاء واحليوية
من ِقَبل الفتية، ُقوبل من اهللا  صدق التوّجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل واللجوء إىل كنفه وحسن الظّن به -2

سبحانه وتعاىل مبا يتناسب مع رمحته الواسعة الشاملة بعباده املخلصني، فأوجد الطمأنينة يف القلوب 
 .1وربط عليها بالسكينة وهّيأ هلم أسباب احلماية والدفاع ما تعجز قوى البشر عنه

 -يق ما أوحاه اهللا إليه من القرآنعن طر –فيما يبّلغه عن ربّه، حيث أخرب  �إثبات صدق الرسول  -3
 .عن قصة هؤالء الفتية، وبني وجه احلّق يف شأم ورّد على ما خاضه اخلائضون يف أمرهم

بيان أّن اإلميان مىت استقّر يف القلوب، هان كل شيء يف سبيله فهؤالء الفتية آثروا الفرار بدينهم،  -4
هذا دليل على جواز الفرار بالدين والُعزلة حني  على البقاء يف أوطام، لكي تسلم هلم عقيدم، ويف

وهي سّنة األنبياء واألولياء وحكمة اهللا  ،الظاملمن فيه جواز الفرار "تشتّد الفنت؛ قال اإلمام ابن العريب 
 .2"يف اخلليقة

–بيان أّن على املؤمن أن يلجأ إىل اهللا بالدعاء، السيما عند الشدائد والكروب، وأنه من اتّقى اهللا  -5
وأطاعه، جعل له سبحانه من كل ضيق فرجا، ومن كل هم خمرجا، ورزقه من حيث ال حيتسب،  - تعاىل

 .3وصانه من السوء

                                                           
  .217ص في الّتفسير الموضوعي،  مباحث: مصطفى مسلم  1
 - بريوت–رضا فرج اهلمامي، الدار النموذجية، املكتبة العصرية : تحأحكام القرآن، : ابن العريب أيب بكر حممد بن عبد اهللا   2
  .3/184م، 2003/ه1424، 1ط
  .204ص القصة في القرآن الكريم، : طنطاوي حممد سيد  3
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أطلع اهللا تعاىل الناس على أهل الكهف للعربة والعظة واالسرتشاد وإقامة احلّجة على قدرة اهللا على  -6
 .احلشر وبعث األجساد من القبور، واحلساب

 .1القبور، والصالة فيها، والبناء عليها، غري جائز يف شرعنا إّن اّختاذ املساجد على -7
على تدبري األمور، فانظر إىل وضعهم يف الكهف كيف كانوا، وإىل  -عّز وجلّ –بيان قدرة اهللا  -8

الشمس كيف كانت، وإىل أعينهم وآذام، مث كلبهم، مث الّرعب املقذوف يف قلب من يطّلع عليهم، مث 
 ! بعثهم من طول لبثهم

فيها دليل على منع من استفتاء من ال يصلح للفتوى، إّما لقصوره " وال تستفت فيهم: "وله تعاىلق -9
 .2يف األمر املستفىت فيه، أو لكونه ال يبايل مبا تكلم به، وليس عنده ورع حيجزه

ومن قصة أصحاب الكهف ينبغي أن نعلم أّن وعد اهللا حّق، وأن ندرك طبيعة هذا الوعد وطبيعة  -10
فهذه السنن ثابتة ال تتحّول وال تتبّدل، واهللا يقّص علينا يف كتابه قصص املصلحني ... حياتنا حتققه يف

لنخرج منها باملنهج الراشد ولنرى كيف حتقيق وعد اهللا يف هذه األرض وكيف أحىي اهللا أموات اتمعات 
 .3برساالت مصلحيها متاما كما ينزل الغيث على األرض املّيتة فيحييها

زل أهل الكهف قومهم، ألنه مل يكن أمامهم إالّ االعتزال وحنن ال جيوز لنا أن نقتدي م يف لقد اعت -11
 .ذلك االعتزال لوجود فروق كثرية بيننا وبينهم

توحي لنا القّصة جبواز مشروعية الشركة والوكالة، حيث فّوضوا أحدهم بالذهاب للمدينة لشراء  -12
حي بكراهية الدين، واألوىل أن يكون الشراء بالّنقد، الطعام، وأعطوه نقودهم من أجل ذلك، كما تو 

 .والتحّري يف شراء الطعام احلالل
دليل على " إن شاء اهللا"أن يقول  �يعّلمنا القرآن أن نعّلق وعودنا باملشيئة اإلهلية، فنسيان النّيب  -13

 .4بشريته، كما يعّلمنا القرآن ذكر اهللا عند النسيان، حىت نقضي على وساوس الشيطان
  
 

                                                           
  .8/255الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي 1
، 3ط -مصر–دار الصحيفة  -تفسير سورة الكهف–الّتسهيل لتأويل الّتنزيل : أيب عبد اهللا مصطفى العدوي 2

  .106م، ص 2004/ه1425
  .79م، ص 1998ط، .د -مصر–دار النهضة دراسة قرآنية في فقه التجّدد الحضاري، : سيد دسوقي حسن  3
  .355- 354ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي  4
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، لذلك وأّما فيما عداه وما ]احلراسة[ال بأس يف شريعتنا باقتناء الكلب: "-رمحه اهللا–قال األلوسي  -14
 .1"عدا ما أحلق به فمنهّي عنه

  .2"نقص كل يوم من عمله قرياطان ضاريةمن اقتىن كلبا ليس بكلب ماشية أو : "قال �فالنّيب 
  :مع الخضر -عليه السالم–أهّم الفوائد المستنبطة من قصة موسى  /ثانيا

  :فوائد عظيمة أّمهها -عليهما السالم–يستنبط من قصة موسى مع اخلضر 
 .مشروعية الرحلة يف طلب العلم، واالستعانة على ذلك باخلدم والصاحب، والتلّطف معه -1
 أن يعلم صحبه عزميته ومقصده وخيربه عن من شرط الرفقة يف السفر أن يكون أحدهم أمريا، وعلى األمري -2

 .3مّدة مكثه يف سفره وتوزيع األدوار واملهّمات بينهم ممّا ينظم شؤون السفر
 .يورثه اهللا ملن أخلص العبودية له" العلم اللدين"العلم الرباين هو مثرة اإلخالص والّتقوى، ويسمى  -3
د منه علما ومعرفة، مع التخّلق بالتواضع ال مانع من أن يذهب العامل إىل من هو أعلم منه، ليزدا -4

 .4واملالطفة واألدب الالّئق
أّن العلم الّنافع هو العلم املرشد إىل اخلري، وكل علم فيه رشد وهداية لطرق اخلري وحتذير من طرق الشّر،  -5

 .أو الوسيلة إىل ذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإّما أن يكون ضارّا أو ليس فيه فائدة
أّن من ليس له صرب على صحبة العامل وال قّوة على الثبات على طريقة التعّلم فإنه قاصر ليس بأهل  -6

التلقي، فمن ال صرب له ال يدرك العلم، ومن استعمل الصرب والزمه أدرك به كل أمر سعى إليه، فإّن 
 .اخلضر اعتذر عن موسى أنه ال يصرب على علمه اخلاص

تنبيه على القاعدة املشهورة الكبرية، وهو أن يدفع الشّر الكبري بارتكاب الشّر  يف قتل الغالم الصغري فيه -7
ل الغالم الصغري شّر، ولكن بقاءه حىت يبلغ تاخلفيف، ويراعي أكرب املصلحتني بتفويت أدنامها فإّن ق

 .5أعظم شرّا فاخلري ببقاء أبويه على دينهما

                                                           
فؤاد بن سراج عبد الغّفار، دار : تحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، : األلوسي شهاب الدين  1

  .8/675، 2008: ط، ت.د -مصر–التوفيقية 
  .677، ص )5480(، من اقتىن كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، رقم06،  كتاب الذبائح والصيد، بابأخرجه البخاري  2
  .269ص مباحث في الّتفسير الموضوعي، : مصطفى مسلم  3
  .286-2/284الّتفسير الّتربوي للقرآن الكريم، : أنور الباز  4
  .485- 483ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المّنان، : السعدي عبد الرمحن  بن ناصر  5



 أهم القيم المستنبطة من قصص سورة الكهف                                             الفصل الثاني

 99 

بعلمه، فما جيهله من العلوم أكثر ممّا يعلم، وعليه أّال ينقطع على العامل مهما حّصل من العلوم أّال يغّرت  -8
عن طلب العلم واالزدياد منه، والعلماء احلقيقيون حيصنون علمهم بطلب املزيد وإّال نقص علمهم 

 .واضمحلّ 
الضعفاء وحيميهم من ظلم الطغاة، ويعمل على  وعلى العامل أن يسّخر علمه لينفع به الناس، يساعد به -9

 .1حفظ حقوق اليتامى حىت يبلغوا ويشتّد ساعدهم، كما فعل اخلضر عليه السالم
ينبغي للصاحب أن ال يفارق صاحبه يف حالة من األحوال ويرتك صحبته، حىت يُتبعه، ويُعذر منه،   -10

 .-عليهما السالم–كما فعل اخلضر مع موسى 
حقيقة اخلضر هل هو نّيب أم ويل؟ ومجهور العلماء من املفّسرين واألصوليني اختلف العلماء يف  -11

# ﴿: واحملّدثني واملؤّرخني فيقولون بنبّوة اخلضر فقوله y‰ỳ uθsù # Y‰ö6tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?#u Zπyϑ ômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã 

çµ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæuρ ÏΒ $̄Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã﴾] ماوالرمحة والعلم  .]65الكهف فهي رمحة نبّوة، . اللدين اللذان ذكر اهللا امتنانه عليه
والعلم اللدين هو علم الوحي، ويدّل هلذا أّن الرمحة تتكّرر إطالقها على النبّوة يف القرآن، وكذلك العلم 

 .فيه على علم الوحي إطالقهاملـُـــؤتى من اهللا تتكّرر 
مال اخلطأ يف بعض أفعاله، كما أّن إتّباع موسى له، لو مل يكن نبيّا لكان غري معصوم، ومعىن ذلك احت

 .2وتعّلمه منه وطاعته له دّل على عصمة اخلضر يف أفعاله، وال عصمة إالّ لألنبياء
 .إّن صالح اآلباء قد ينفع اهللا به األبناء يف حالة ضعفهم، ويكون سببا يف حفظهم وإسعادهم -12
عّلمني خماطبا إيّاهم على قدر عقوهلم، وأن يبذل على العامل أن يكون أبويا حكيما شفيقا على املت -13

 .3الّنصح واإلرشاد بطريقة حمبّبة
öθ ﴿: قوله تعاىل -14 s9 |M ø⁄Ï© |Nõ‹ y‚−Gs9 Ïµø‹ n=tã # \�ô_ r& ﴾ ] 4، دليل على صّحة جواز اإلجارة]77الكهف. 

 
                                                           

م، ص 1987/ه1407، 1ط -دار املنارة بريوت - دمشق–دار القلم العواصم من الفتن، : عبد احلميد حممد طهماز  1
105-106.  

 - القاهرة–دار عمر بن اخلطّاب ، - عليهما السالم–قصة موسى مع الخضر : أيب العّباس حممد بن جربيل الشحري :ينظر  2
  .400ص مع قصص السابقين في القرآن، : اخلالديصالح عبد الفتاح / 49م، ص 2011/ه1432، 1ط
رسالة ماجستري، املعهد العايل للدعوة اإلسالمية، صراع بين الحّق والباطل في سورة الكهف، : فهد بن عبد الرمحن سويدان  3

  .143ه، ص 1404-ه1403جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
  .96ص القرآني وأثره في استنباط األحكام، القصص : أسامة حممد عبد العظيم محزة  4
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  :أهّم الفوائد المستنبطة من قصة ذي القرنين /ثالثا
  :القرنني فوائد شّىت أّمهها ييستنبط من قصة ذ

االعتبار برفع اهللا بعض الناس درجات على بعض ورزقه من يشاء بغري حساب ملكا وماال ملا له من  - 1
 .حفى احلكم وباهر القدرة، فال إله سواه

القيام باألسباب، واجلري وراء سّنة اهللا يف الكون من اجلّد والعمل، وعلى قدر اجلّد يكون الفوز  - 2
 .والظفر

قدر على أعدائه ومتّكن منهم، فال ينبغي أن تسكره لذة السلطة بسوقهم بعصا اإلذالل، بل  من - 3
 .يعامل احملسن بإحسانه واملسيء بقدر إساءته

عن الوطن  على امللك إذا اشتكى إليه جور جماورين، أن يبذل وسعه يف الراحة واألمن، دفاعا - 4
 .وصيانة للحرية

ة، والزهد يف أخذ األجرة، يف مقابلة عمل يأتيه، ففي ذلك حفظ على امللك التعّفف عن أموال الرعيّ  - 5
 .1لكرامته وزيادة الشغف مبحّبته

اإلميان الصادق والعمل الصاحل واالبتعاد عن كل مظاهر الشرك سبب للّتمكني يف األرض وسبب  - 6
 .للّنصر على األعداء وهذا ما حرص عليه ذو القرنني

 .2من حّق الراعي على الرعية أن ينصح هلم دائما وحيّقق العدل وال يظلمهم وأن ال يغّشهم - 7
تقرير أّن هذا امللك قد ملك األرض فهو أحد األربعة حكموا الناس شرقا وغربا، هم مسلمان ومها  - 8

 .ذو القرنني وسليمان عليهما السالم، وكافران ومها منرود وخبتنصر، كذلك قيل واهللا أعلم
ان وجود أمم بدائية إىل عهد ما بعد ذي القرنني ال يلبسون ثيابا وال يسكنون سوى الكهوف بي - 9

 .واملغارات ويوجد يف بالد كينيا إىل اآلن قبائل ال يرتدون الثياب
 .3تقرير وجود أّمة يأجوج ومأجوج، وأّن خروجهم من أشراط الساعة -10

                                                           
 - اإلمارات- مكتبة الصحابة تبصير المؤمنين بفقه الّنصر والّتمكين في القرآن الكريم، : علي حممد حممد صاليب: ينظر  1

ذو القرنين القائد الفاتح : حممد خري رمضان يوسف/ 183-182م، ص 2001/ه1422، 1ط -القاهرة–مكتبة التابعني 
  .282-281م، ص 1994/ه1415، 2ط -بريوت–الدار الشامية  -دمشق–دار القلم الصالح،  والحاكم

، 1ط -األردن–الدار األثرية  -حفظه اهللا–حسن آل سلمان : تحالفرقان من قصص القرآن، : صاحل بن طه عبد الواحد  2
  .234-230ه، ص 1429: ت
  .853-1/852أيسر الّتفاسير لكالم العلّي الكبير، : أبو بكر اجلزائري  3



 أهم القيم المستنبطة من قصص سورة الكهف                                             الفصل الثاني

 101 

لى اّختاذ السجون، وحبس أهل الفساد يف حبس ذي القرنني ليأجوج ومأجوج وراء الردم، دليل ع -11
 .فيها، ملعاقبتهم ومنع شّرهم

ضرورة إعداد اجليوش وجتهيزها بأحدث الّتقنيات مع إعداد اجلنود والقادة فباجلهاد تنتشر الرمحة  -12
 .والعدل

 إّن احلديد والّنحاس من مرتكزات الصناعة الثقيلة قدميا وحديثا، فقد كانا أداة بناء السّد، ومها اآلن -13
 .املاّدة األساسية يف الصناعات املختلفة

أن يقوم حبماية اخللق يف حفظ ديارهم، وإصالح ثغورهم، من أموال بشروط ثالثة  كواجب املكل -14
 :وهي

  .أالّ يستأثر عليهم شيء: األول
  .أن يبدأ بأهل احلاجة فيعينهم: الثاين

  .1أن يسّوى يف العطاء بينهم على قدر منازهلم: الثالث
  . القصص الظاهر، نتعّرف اآلن على فوائد هذه األمثالا يف هذا املطلب على فوائد كما تعرفن

  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                           
تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي/  13/385الجامع ألحكام القرآن، : القرطيب: ينظر1
  .393-4/392الّتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، : مصطفى مسلم وآخرون. / 8/363
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  أهّم الفوائد المستنبطة من القصص الوارد على شكل أمثال: المطلب الثاني
القصص القرآين جبميع أشكاله له فوائد وآثار إميانية عظيمة وعديدة جعلها اهللا عّز وجّل كي تكون لنا  إنّ 

والقصص الذي ورد على شكل أمثال هو اآلخر تضّمن فوائد . عربة وعظة لتقومي سلوكنا وتصحيح عقيدتنا
  :من أّمهها

  :أهّم الفوائد المستنبطة من قصة صاحب الجنتين /أوال
ثال يف القرآن يقّرب املعاين النظرية إىل الّنفس اإلنسانية ويرّسخ املعاين، فصاحب اجلّنتني ضرب األم - 1

الكافر أعماه البطر والغرور عن رؤية احلقائق فتصّرف بغرور خادع، والرجل الصاحل املوّحد باهللا آثر اآلخرة 
 .على الدنيا

 .الذي يبتلي ويعاقب هو اهللا الّتذكري بأّن الذي يهب ومينع هو اهللا سبحانه وتعاىل وأنّ  - 2
وجوب نصح املغرورين، املخدوعني مبا هم عليه من النعيم، وحتذيرهم من عاقبة ما هم فيه،  - 3

 .ومطالبتهم بشكر املنعم، واستعمال الّنعمة يف طاعته
ما شاء اهللا "مشروعية قول الرجل إذا رأى شيئا يف نفسه أعجبه أو رآه يف آخرين فأعجبه، أن يقول  - 4

 ".ة إالّ باهللاال قوّ 
الوالية احلّقة ال تكون إّال باهللا، فكل من اعتّز باهللا وجد عنده ما يريد، وكل من اعتّز بغري اهللا ذّل  - 5

 .وخسر
 .1الّتحذير من فتنة املال فكم شخص ابتلى ذه الفتنة فأخفق وفشل - 6

  :"االغترار بالدنيا"أهّم الفوائد المستنبطة من مثل  /ثانيا
هذا املثل يدّل على سرعة زوال الدنيا وفناءها، واهللا وحده هو الباقي املقتدر على كل شيء من  إنّ  - 1

 .اإلنشاء واإلفناء واإلحياء
 .زينة احلياة الدنيا من املال والبنني سريعة االنقضاء واالنقراض فما أخسر الذين جيعلوا كل شيء - 2
 .2احلات، فهي خري يف الثواب عند اهللالعبادة والطاعة واألعمال احلسنة هي الباقيات الص - 3
متاع الدنيا وزينتها وما فيها هو زينة هلا، وهو ضروري لتزيني احلياة وجتميلها، وهو ضروري لنا لنعيش  - 4

 .يف احلياة، لكن ال جيوز أن جنعله أكرب مهّنا، ومبلغ علمنا، وكل شيء لنا

                                                           
: أيب عبد اهللا مصطفى العدوري/ 381- 380ص مع قصص السابقين في القرآن، : اخلالديصالح عبد الفّتاح : ينظر  1

  .161-160ص  -تفسير سورة الكهف–التسهيل لتأويل الّتنزيل 
  .8/286الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : وهبة الزحيلي  2
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قي على الزائل، والثابت على الذاهب، جيب على املؤمن العاقل أن يهتّم باألساسيات، فيقّدم البا - 5
 .1واآلجل على العاجل، ويكثر ممّا ينفعه يف مستقبل حياته

  :-عليه السالم–أهم الفوائد المستنبطة من قصة السجود آلدم  /ثالثا
يف إيراد إبليس حتذير من فتنته ووساوسه، واعتبار بكربه وغروره وُعجبه واختياله  الذي َمحَله على  -1

 .التمّرد والعصيان وأّدى به إىل التهلكة واخلسران
إّن من أسلحة إبليس وأشّدها خطر على اإلنسانية فتنة االغرتار بزينة احلياة الدنيا، كما أّن له أعوان  -2

 .2وجنود يسّخرهم يف معركته مع اإلنس فهو عدّو له
كرامة آدم وذريته على اهللا تعاىل بإسناد مهّمة االستخالف يف األرض له، وإسجاد املالئكة له،  -3

 .جلهوطرد إبليس من رمحته من أ
 .من شأن اإلله التفّرد باخللق والّتدبري، وهو اجلدير بإعطاء الوالء له وتوجيه احملّبة له -4
الطريق املنقذ من الضالل يف احلياة الدنيا، ومن عذاب اآلخرة إتّباع الكتب املنزلة والكتاب املهيمن  -5

 .�3عليها هو القرآن الكرمي، واإلقتداء برسل اهللا وخامتهم حممد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .382ص مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفّتاح اخلالدي  1
  .4/352الّتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، : مصطفى مسلم وآخرون  2
  .251ص مباحث في الّتفسير الموضوعي، : مصطفى مسلم  3
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  خاتمة
هدفت هذه الدراسة يف معاجلة جانب مهّم من جوانب اإلنسان، وهو اجلانب الرتبوي، حيث برزت 

وبعد هذه . الفرد واتمعهلا انعكاسات على عظيمة تربوية نا قيما نبطأمهية الرتبية بالقصص القرآين، واست
  :الدراسة ميكن اخلروج بالنتائج اآلتية 

  :نتائج البحث /أوال
أن تستمد القيم الرتبوية من القرآن الكرمي، وهي موجودة فيه بصورة عديدة وأساليب خمتلفة منها  -1

 .أسلوب القصص

 .تتحقق يف الواقع وجوهره، وهي قيم واقعية ميكن أن اإلسالمأن القيم اإلسالمية تستمد من طبيعة  -2

إّن دراسة القيم الرتبوية من خالل القصص القرآين تساعد يف حل الكثري من املشكالت والصعوبات  -3
 .اليت تعرتض املتعلمني، كما أنه ميكن خلق الشخصية املسلمة متكاملة اجلوانب

هداف الفرد القيم الرتبوية متداخلة فيما بينها وليس من السهولة الفصل بينها فمن خالله حتقق أ -4
 .واتمع

القصة القرآنية هي األسلوب الفاعل يف تربية اإلنسان، وربط حاضره مباضيه، حيث أا تشغل مساحة  -5
 .ألا ربّانية املصدر واسعة يف القرآن الكرمي، كما تعمل على تنقية العقيدة، وترسيخها يف نفس املسلم،

 أّي أسلوب تربوي آخر ألا أبلغ يف الوعظ، وأقوى القصة القرآنية انفردت مبميزات تربوية ال تتوفر يف -6
النفس البشرية، حيث  األمم السابقة كما أّا ترىب حلياة يف الزجر، وعن طريقها ميكن نقل صورة حية 

 .أا تؤثر على العقل والتفكري، فتثري فيه الفهم واإلدراك واإلقناع

قصص سورة الكهف جتلت فيه خمتلف القيم مبختلف درجات املصاحل اليت حتقق من حيث الوجود  -7
 .والعدم ،قيم ضرورية وحاجية وحتسينية

: يتميز القصص القرآين بالواقع، حيث أنه يساق للعربة والعظة ال رد االستمتاع والقراءة قال تعاىل -8
﴿ô‰ s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ|Ás% ×οu� ö9 Ïã ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{  .]111يوسف [﴾  #$

 . البعث والنشور إثبات: كان الغالب علي هذه القصص واألمثال القيم العقدية مثل  -9

، وهذه األخرىسورة الكهف من بني السور اليت ختصصت ذه القصص ومل تكرر يف السور  -10
 .القصص تضمن قيم عظيمة

  :نتقدم ببعض املقرتحات التالية عنها هذه الدراسة  أسفرتويف ضوء هذه النتائج اليت   
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 :فاق البحثآمقترحات و  /ثانيا

ية من هذه آوالنوافذ مفتوحة يف قصص هذه السورة ألا قصص عظيمة فكل  األبوابتبقي  .1
 .جليلة أخرىالقصص هلا إحياءات ودالالت قد تستنبط منها قيم 

 قد ختصص دراسة لكل قصة من هذه القصص وتستنبط منها قيم أخري .2

 .أخذا حيا يربط بالواقع الذي نعيش فيه  القرآنيةالقصص  أسلوبمن  يؤخذإن  .3

هو أهل الثناء والشكر، وما  فيه فمنه وحده سبحانه وتعاىل أصبتفما  إليههذه ما يسرين اهللا  
احلمد اهللا رب العاملني الصالة والسالم علي خامت  أنأخطأت فمن نفسي والشيطان، وآخر دعوانا 

 .له وصحبهآوعلي  األنبياء

 .أن جيعل علمنا هذا خالصا لوجهه الكرمي لننتفع به واملؤمنون معا يوم الدين ونسال اهللا تعاىل 

  . ا يصفون وسالم علي املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيسبحان ربك رب العزة عمّ  
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  القرآنية اآليات فهرس

  الصفحة رقم  اآلية رقم  اآليةطرف 

  سورة البقرة
﴿ öΝä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθçt ¿o2x‹ ãƒ öΝä. u!$oΨ ö/ r& tβθãŠ óstFó¡tƒuρ öΝä. u !$|¡ÎΣ ﴾  49  51  

﴿$uΖ −/ u‘ ô]yèö/ $#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝÍκ ö� n= tæ y7 ÏG≈tƒ# u ÞΟ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9$# ﴾  129  36  

﴿ tΑ$s% uρ óΟ ßγs9 óΟ ßγ–Š Î;tΡ ¨βÎ) ©! $# ô‰ s% y]yèt/ öΝ à6 s9 šVθä9$sÛ % Z3Î= tΒ 4 4 ﴾   247  51  

﴿ øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) Éb> u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑ ø9 $# (  ﴾  260  52  

﴿ Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ﴾   286  40  

  سورة النساء

﴿$yϑ ¯Ρ Î) èπt/ öθ−G9 $# ’ n?tã «!$# šÏ% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg¿2 ¢ΟèO šχθç/θçG tƒ ﴾  17  39  

﴿ #sŒ Î) uρ öΝ èδ u!% ỳ Ö�øΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{ $# Íρr& Å∃öθy‚ø9 $# (#θãã#sŒr& ÏµÎ/ (  ﴾  83  37  
  سورة األنعام

﴿ $̈Β $uΖ ôÛ§� sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ÏΒ & ó x« ﴾  38  01  

﴿ ’ ÎoΤÎ) àMôγ§_ uρ }‘Îγô_uρ “ Ï% ©# Ï9 t� sÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $#uρ $Z�‹ ÏΖ ym ( ﴾  79  49  
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﴿šχ% x. uρ … çµs9 Ö� yϑ rO tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† O$tΡ r& ç� sYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ ﴾  34-35  92-93  

﴿ tΑ$ s% … çµ s9 …çµ ç7 Ïm$|¹ uθèδuρ ÿ… çνâ‘Íρ$ pt ä† |N ö�x�x. r& “ Ï%©! $$ Î/ y7 s)n= yz ÏΒ 5>#t�è?  ﴾  37-38  24/87/91  

﴿ Iωöθs9 uρ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù= è% $tΒ u!$x© ª!$# Ÿω nο §θè% āωÎ) «! $$Î/ 4 ﴾ 39-41  25-92  

﴿ 4 |¤yèsù þ’ În1u‘ βr& È yÏ? ÷σãƒ #Z� ö� yz ÏiΒ y7ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅Å™ö� ãƒuρ $pκ ö� n= tæ $ZΡ$t7 ó¡ãm ﴾ 40-41  93  

﴿ Ü= Ïk= s)ãƒ ÏµøŠ ¤� x. 4’ n?tã !$tΒ t,x�Ρ r& $pκ� Ïù ﴾  42  93  

﴿ y7 Ï9$uΖèδ èπu‹≈ s9 uθø9 $# ¬! Èd,pt ø: $# 4 uθèδ ×� ö�yz $\/# uθrO î� ö� yz uρ $Y6ø) ãã ﴾  44  87  

﴿ ãΑ$yϑ ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈uŠ É)≈ t7ø9 $# uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö�yz ﴾  46  88/90  

﴿øŒ Î) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ ß∨ó™$# tΠyŠ Kψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# ﴾  50  23/89/94  

﴿ tΠ öθtƒuρ ãΑθà) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“ Ï !$Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# öΝçG ôϑ tã y— ﴾  52  88  

﴿ x‹ sƒªB $$sù … ã&s#‹ Î6y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9$# $\/ u�|  ﴾   61  66  

﴿$£ϑ n= sù # y— uρ% ỳ tΑ$s% çµ9 tFx� Ï9 $oΨ Ï?#u $tΡ u !# y‰ xî ô‰ s)s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $tΡ Ì� x� y™ #x‹≈ yδ $Y7 |ÁtΡ ﴾  62  68  

﴿ x‹sƒ ªB $#uρ …ã&s#‹ Î6y™ ’Îû Ì� óst7 ø9 $# $Y7 pgx” ﴾  63  66  

﴿ #£‰ s?ö‘ $$sù #’ n?tã $yϑ Ïδ Í‘$rO# u $TÁ|Ás% ﴾  64  07  

﴿# y‰ỳ uθsù # Y‰ö6tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?#u Zπyϑ ômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ̄= tæuρ ÏΒ $̄Ρ à$ ©! ﴾   65-66  69/79/99  
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﴿tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡n@ z Éë tΒ #Z� ö9 |¹ y#ø‹ x. uρ ç� É9 óÁs? 4’ n?tã $tΒ óΟ s9 ñÝ Ït éB ÏµÎ/  ﴾   67-68  82  

﴿ tΑ$s% þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u!$x© ª!$# # \� Î/$|¹ Iωuρ  ÅÂôã r& y7 s9 # \�øΒ r& ﴾  69  67/80/84  

﴿ þÈβÎ* sù  Í_tF÷èt7 ¨? $# Ÿξsù  Í_ù= t↔ ó¡s? tã >ó x« # ¨Lym ŷ Ï‰÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [� ø.ÏŒ ﴾  70  74/82  

﴿ tΑ$s% óΟ s9r& ö≅ è% r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡n@ z Éë tΒ # Z�ö9 |¹ ﴾   72  74/81  

﴿ tΑ$s% Ÿω ’ ÎΤõ‹ Åz# xσè? $yϑ Î/ àMŠ Å¡nΣ Ÿωuρ  Í_ø)Ïδ ö� è? ôÏΒ “ Ì� øΒ r& #Z� ô£ ãã ﴾  73  74  

﴿ βÎ) y7çG ø9 r' y™ tã ¥ó x« $yδ y‰ ÷èt/ Ÿξsù  Í_ö6Ås≈ |Áè? ( ô﴾  76  81  

﴿$s) n= sÜΡ $$sù # ¨Lym !#sŒ Î) !$u‹ s? r& Ÿ≅÷δ r& >πtƒö� s% !$yϑ yèôÜ tG ó™$# $yγn= ÷δ r& (# öθt/ r'sù βr& $yϑ èδθà� Íh‹ ŸÒãƒ ﴾   77  83/99  

﴿ #x‹≈ yδ ä−# t� Ïù  Í_øŠt/ y7 ÏΖ ÷� t/ uρ ( ô﴾  78  81  

﴿ $̈Β r& èπoΨ‹ Ï�¡¡9 $# ôM tΡ% s3sù tÅ3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ‘NŠ u‘ r' sù ÷βr& $pκ z:‹ Ïã r& ﴾   79  72  

﴿$̈Β r&uρ ÞΟ≈ n= äóø9 $# tβ% s3sù çν# uθt/ r& È ÷uΖ ÏΒ ÷σãΒ !$uΖŠÏ±y‚sù βr& $yϑ ßγs) Ïδ ö� ãƒ $YΖ≈ u‹ øóèÛ ﴾  80  76  

﴿$̈Β r&uρ â‘#y‰ Ågø: $# tβ% s3sù È ÷yϑ≈ n= äóÏ9 È ÷yϑŠ ÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# šχ% x. uρ …çµtFøtrB Ö”∴x. $yϑ ßγ©9 ﴾   82  79/83  

﴿ $̄Ρ Î) $̈Ψ ©3tΒ … çµs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ÏΒ Èe≅ä. &ó x« $Y7 t6y™ ﴾   84  70  

﴿tΑ$s% $̈Β r& tΒ zΟ n= sß t∃öθ|¡sù … çµç/Éj‹ yèçΡ ¢Ο èO –Št� ãƒ 4’ n< Î) ÏµÎn/ u‘ … çµç/ Éj‹yèãŠsù ﴾   87-88  64/73  

﴿ (#θä9$s% #x‹≈ tƒ È ÷tΡ ö�s) ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ù' tƒ ylθã_ù' tΒ uρ tβρß‰ Å¡ø� ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ﴾  94-97  68/71/75/84  

﴿ tΑ$s% #x‹≈ yδ ×πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ ’ În1 §‘ ( # sŒ Î* sù u!% ỳ ß‰ ôã uρ ’ În1u‘ … ã&s# yèy_ u !% ©. yŠ ( ﴾  98  80  

﴿ $uΖ ø. t�s? uρ öΝåκ |Õ÷èt/ 7‹Í× tΒ öθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( y‡Ï� çΡ uρ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $#  ﴾   99-101  24  

﴿ ö≅ è% !$yϑ ¯Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³ o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ # yrθãƒ ¥’n< Î) !$yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( ﴾  110  24  
  سورة مرمي

﴿ 4’ ¯Τr& Üχθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÎAr&t� øΒ $# # \�Ï%% tæ ﴾   08  21  

﴿ 4 z÷ósu‹≈ tƒ É‹ è{ |=≈tFÅ6 ø9 $# ;ο §θà) Î/ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zΝ õ3çt ø: $# $wŠ Î6|¹ ﴾   12-15  55  

﴿ 4 |Ós% uρ y7 •/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 4 ﴾   23  56  

﴿  Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2  Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ  ﴾  31-32  56  

  سورة طه

 مريم سورة

 طه سورة
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﴿ tΑ$s% öΝèδ ÏIω'ρé& #’ n?tã “ Ì� rOr& àM ù= Éftã uρ y7 ø‹ s9 Î) Éb> u‘ 4 yÌ÷� tIÏ9 ﴾   84  40  

  سورة األنبياء
﴿yŠ… ãρ# yŠuρ z≈ yϑ øŠn= ß™uρ øŒ Î) Èβ$yϑ à6 øts† ’Îû Ï^ ö� pt ø: $# ﴾   78-79  53  

﴿ šUθ•ƒr&uρ øŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ…çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& z Í_¡¡tΒ •� ‘Ø9$# |MΡ r&uρ ãΝ ymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 $# ﴾   83-84  59  

﴿ #sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# Œ Î) |=yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ø) ¯Ρ Ïµø‹ n= tã ﴾   87  58  

﴿ ¨βÎ) ÿÍν É‹≈yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6 š/ u‘ Âχρß‰ ç7 ôã $$sù  ﴾  92  14  

﴿ !$tΒ uρ š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ﴾   107  41  

  سورة الفرقان
﴿ x8u‘$t6s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$s% ö� à� ø9$# 4’ n?tã Íν Ï‰ ö6tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 # ·�ƒÉ‹ tΡ ﴾  1  39  

  الشعراءسورة 
﴿ ôÙÏ� ÷z $#uρ y7 yn$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨?$# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ﴾  215  79  

  سورة القصص
﴿ ôM s9$s% uρ ÏµÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Áè% ﴾  11  08  

﴿Æ<tG ö/ $#uρ !$yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� Åz Fψ $# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

﴾   
77-78  41  

﴿ çµø? u!$mgmZ $yϑ ßγ1 y‰ ÷nÎ)  Å ốϑ s? ’ n?tã &!$uŠ ósÏFó™$#  ﴾  25  50  

﴿ çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zÏΒ Î—θãΖ ä3ø9$# !$tΒ ¨βÎ) …çµpt ÏB$x� tΒ é&þθãΖ tG s9 Ïπt6óÁãèø9 $$Î/ ’Í< 'ρé& Íο §θà) ø9$#  ﴾  76-77  52  

  سورة الصافات
﴿ $¬Η s>sù x<n= t/ çµyètΒ z ÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤr& y7 çtr2øŒr& ﴾   102  60  

﴿ Iωöθn= sù …çµ̄Ρ r& tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7 n= s9 ’Îû ÿÏµÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ﴾   143-144  58  

  سورة األحقاف
﴿ ÷�É9 ô¹ $$sù $yϑ x. u�y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ ß™”�9 $# Ÿωuρ ≅ Éf÷ètG ó¡n@ öΝçλ°; 4 ﴾  35  15  

  سورة احلجرات
﴿ ÏM s9$s% Ü>#{� ôãF{ $# $̈Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑ n= ó™r& ﴾   14-15  35  

  سورة احلشر

 ألنبياءا سورة

 نالفرقا سورة

 الشعراء سورة

 لقصصا سورة

 لصافاتا سورة

 األحقاف سورة

 الحجرات سورة

 الحشر سورة
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﴿ !$tΒ uρ ãΝä39 s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $#̈﴾  07  36  

  سورة اجلمعة
﴿uθèδ “ Ï% ©!$# y]yèt/ ’Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝ Íκö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u ﴾   2  39  

  التغابنسورة 
﴿ !$yϑ ¯Ρ Î) öΝ ä3ä9≡uθøΒ r& ö/ ä.ß‰≈ s9÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù 4 ª! $# uρ ÿ…çνy‰Ψ Ïã í� ô_r& ÒΟŠÏà tã ﴾   15  76  

  سورة امللك
﴿ Ÿωr& ãΝ n= ÷ètƒ ôtΒ t,n= y{ uθèδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# ç��Î7 sƒ ø: $#﴾  14  39  

  سورة القلم
﴿ øŒ Î) (#θãΚ |¡ø% r& $pκ ¨] ãΒ Î� óÇu‹ s9 tÏ⇔ Î6óÁãΒ ∩⊇∠∪ Ÿωuρ tβθãΖ ø[tG ó¡tƒ ﴾  17-20  14  

  املعارجسورة 
﴿ tÏ% ©!$# uρ öΛ èε öΝ ÍκÉJ≈ oΨ≈ tΒ L{ ôΜÏδ Ï‰ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ﴾  32  74  

  

 الجمعة سورة

 التغابن سورة

 الملك سورة

 القلم سورة

 المعارج سورة
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  النبوية األحاديث فهرس
  الصفحة رقم  الراوي  الحديث طرف  رقم
  16/18  أيب الدرداء  " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال"  1
  16  برّاء بن عازب  "كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه حصان مربوط بشطنني"  2
  17  نواس بن مسعان  ..."منكم فليقرأ عليه فواتح سورة أصحاب الكهف فمن أدركه"...  3
  17  أيب سعيد اخلدري  "من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة"  4
  18  أيب سعيد اخلدري  "من قرأ الكهف يوم اجلمعة أضاء اهللا النور بني اجلمعتني"  5
  18  عبد اهللا بن مسعود  "هن من العتاق األول: بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء"  6
  18  برّاء بن عازب  "قرأ رجل الكهف، ويف الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة"  7
  37  مالك بن حويرث  "صّلوا كما رأيتموين أصلي"  8
  53  عائشة   "أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركوه إمنا"  9

≈Hω tµدعوة ذي النون إذا دعا وهو يف بطن احلوت "  10 s9 Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ ysö6ß™"   58  سعٍد  
  66  أّيب بن كعب   "فكان للحوت سربا وكان ملوسى وفتاه عجبا"...  11
  78  جرير   "من ُحيرم الرفق، ُحيرم اخلري كله"  12
  83  أبا أمامة  "فضل خري لك، وأن ُمتِسَكُه شر لكإنك أن تبذل ال ! يا ابن آدم"  13
  81  أّيب بن كعب  "رمحنا اهللا ورحم أخي موسى لو صرب لعرفنا الكثري"  14
  98  ابن عمر  "من اقتىن كلبا ليس بكلب ماشية "  15
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  المصادر والمراجع فهرس
 القرآن الكرمي برواية حفص •

  :صادر والمراجعالكتب الم
  .م2006، 1وائل، األردن، طدار التربية األخالقية، إبراهيم ناصر،  .1
اململكة  –، دار ابن اجلوزي البرهان في تناسب سور القرآن: أمحد ابن إبراهيم بن الزبري الثقفي .2

  .هـ1428، 1ط -العربية السعودية
قسم أصول  ،اآلراء التربوية للشيخ محمد قطب من خالل كتاباته: أسامة عبد الرمحان جودة .3

  -غزة-اإلسالمية اجلامعة  كلية الرتبية، الرتبية،
، 2ط ، جامعة األزهر،القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام: أسامة حممد عبد العظيم محزة .4

  .م2008/هـ1429
 -بريوت–، دار العلم للماليني الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إمساعيل بن محّاد اجلوهري .5

   م، 1990، 4ط
فؤاد بن : تحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، : األلوسي شهاب الدين .6

  .م 2008 ط،.د - مصر–سراج عبد الغّفار، دار التوفيقية 
ط، .د –عمان  –، دار الربكة البيان والقرآن دراسة تأصيلية فنية: أمني أبو ليل  .7

  .م2005/ه1425
ط، .د -مصر–للجامعات  دار النشرالّتفسير الّتربوي للقرآن الكريم، : أنور الباز .8

  .م2007/ه1428
، 2ط -اهلرم –أمحد شاكر، ألفا  :تح ،البخاريصحيح  :بن إمساعيل عبد اهللا حممد البخاري أبو .9

  .م2001/ه1432
مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد : البقاعي برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر .10

، 1ط - الرياض–املعارف عبد السميع حممد أمحد حسنني، مكتبة : تحالسور، 
  .م1987/ه1408

، دار نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: البقاعي برهان الدين أيب احلسن إبراهيم عمر .11
    .ت.ط، د.د -القاهرة- الكتاب اإلسالمي
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 –العلوم واحلكم ، مكتبة أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: اجلزائري بكر جابرأبو  .12
  .م2002/هـ1423 ،1ط –املدينة املنورة

مصطفى عبد القادر القطان مكتبة  :تح ،سنن البيهقي :بن احلسن بن علي البيهقي أمحد .13
  .ط.د -مكة املكرمة- دار الباز

حممد فؤاد عبد الباقي، : ، تحالجامع الصحيح لسنن الترمذي: حممد بن عيسى الرتميذي .14
  .م1968/ه1388، 2ط -مصر–مطبعة حممد البايب احلليب وأوالده 

 - القاهرة– المدخل إلى القيم اإلسالمية في دراسات الحضارة اإلسالمية: جابر قميحة .15
  .م1985ط، .اهليئة املصرية للكتاب، د

  .ه1306 ،1ط - مصر–املطبعة اخلريية كتاب الّتعريفات، : اجلرجاين علي بن حممد .16
ط، .د - القاهرة–، دار احلديث سيد عمران: تح  ،إحياء علوم الدين: الغزايل حامدأبو  .17

  .2004/ه1425
 -جّدة–دار حافظ الفكر التربوي عند ابن القّيم، : حسن بن علي بن حسن احلّجاجي .18

  .م1988/ه1408، 1ط
، "سورة الكهف نموذجا"أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم : حورية عبيب .19

  .م2008/ه1428، 1ط -اجلزائر–  دار قرطبة
، 1ط -الكويت–مكتبة أهل األثر موسوعة األخالق، : خالد بن مجعة بن عثمان اخلرّاز .20

  .م2009/ه1430
  .ت.ط، د.دالتربية الخلقية في القرآن الكريم، : خليفة حسني العسال .21
ط،   .د - بريوت -لبنان- مكتبة  -مختار الّصحاح: الرازي حممد بن أيب بكر عبد القادر .22

  .م1986
  .م1981/ه1401، 1ط –لبنان – دار الفكرتفسير الكبير، : حممد فخر الدين الرازي .23
ط، .، مكتبة نزار مصطفى الباز، دالمفردات في غريب القرآن:  األصفهاينالراغب  .24

  .ت.د
  .ه1324، 1ط -مصر–املطبعة الشرفية الذريعة إلى مكارم الشريعة، : الراغب األصفهاين .25
 - دمشق–دار الفكر الّتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، : الزحيلي وهبة .26

  .م2011/ه1432، 11ط
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، 1ط -بريوت–مؤسسة الرسالة أصول العقيدة اإلسالمية، : زكريا عبد الرزاق املصري .27
  .م2003/ه1423

الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل : الزخمشري جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر .28
–عبيكان عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، مكتبة ال:  ، تحوعيون األقاويل في وجوه الّتأويل

  .م1998/ه1418، 1ط -الرياض
  .ت.ط، د.دار السالم، داألساس في الّتفسير، : سعيد حوى .29
  .م2002/هـ1423، 16، دار الشروق، القاهرة، طالتصوير الفني في القرآن: قطب سيد .30
–القاهرة  -دار الفكر العريب -القيم التربوية في قصص القرآني: سيد أمحد طهطاوي .31

  .م1996/هـ  416، 1ط
 -مصر–دار النهضة دراسة قرآنية في فقه التجّدد الحضاري، : سيد دسوقي حسن .32

  .م1998ط، .د
  .م1990/ه1410ط، .د -القاهرة - دار الشروق في ضالل القرآن،: السيد قطب  .33
أبو الفضل الدمياطي، دار الغد : تح قات في أصول الشريعة،فالموا :إسحاقالشاطيب أبو  .34

  .م2001/ه1432، 1ط - القاهرة–اجلديد 
، دار المبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني: شاهر ذيب أبو شريخ .35

  .م2005/هـ1425، 1ط –عمان –جرير 
    .203-201ص قصص القرآن، : الشعراوي حممد متويل .36
  .م2001/ه1421ط، .د -بريوت–دار الفكر صفوة التفاسير، : الصابوين حممد علي .37
حفظه –حسن آل سلمان : تحالفرقان من قصص القرآن، : صاحل بن طه عبد الواحد .38

  .ه1429: ، ت1ط -األردن–الدار األثرية  - اهللا
موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخالق الرسول : صاحل بن عبد اهللا بن محيد، وآخرون .39

 .م1998/ه1418، 1ط -جّدة–  دار الوسيلةالكريم، 
 -بريوت–دار الكتاب اجلديد المجتمع اإلسالمي في ظل العدالة، : صالح الدين املنجد .40

 .م1976، 3ط
، 5ط - دمشق–دار القلم مع قصص السابقين في القرآن، : صالح عبد الفتاح اخلالدي .41

  .م2007/ه1428
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، "تفسري الطربي": جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي أيب جعفر حممد بن جرير .42
  .م2010/ه1431ط، .د -القاهرة–ميد، دار احلديث إسالم منصور عبد احل: تح

دار ، -عليهما السالم–قصة موسى مع الخضر : حممد بن جربيل الشحري العّباسأيب  .43
   م، 2011/ه1432، 1ط -القاهرة–عمر بن اخلطّاب 

 -جّدة–، دار الشروق المرشد في علم النفس االجتماعي: عبد احلميد حممد اهلامشي .44
  .م1984/ه1404، 1ط

 - دار املنارة بريوت -دمشق–دار القلم العواصم من الفتن، : عبد احلميد حممد طهماز .45
  .م1987/ه1407، 1ط

    م 2007/هـ 1428، 3ط -دمشق-، دار الفخر التربية بالحوار: عبد الرمحان النحالوي .46
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة : عبد الرمحن الّنحالوي .47

  .م1996/ه1417، 2ط - دمشق–دار الفكر ، والمجتمع
  م 2008/ه 1429، 1ط –دمشق  –، دار الفكر التربية بالقصة: عبد الرمحن النحالوي .48
عبد :  تحتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المّنان، : عبد الرمحن بن ناصر السعدي .49

  م2010/ه1431ط، .د -القاهرة–الرمحن بن معالّ الّلوحيق، دار ابن جوزي 
، 2ط -بريوت–دار املعرفة القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، : الكرمي اخلطيب عبد .50

  .م1975/ه1395
ط، .د -الرياض–مكتبة امللك فهد الوطنية بيان أركان اإليمان، : عبد اهللا بن صاحل القصّري  .51

  .ه1424
، اهليئة املصرية أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم: عبد اهللا حممود شحاتة .52

  م1976العامة للكتاب،  
دار  - تفسير سورة الكهف–الّتسهيل لتأويل الّتنزيل : مصطفى العدوي عبد اهللاأيب  .53

  .م2004/ه1425، 3ط - مصر–الصحيفة 
رضا فرج اهلمامي، الدار : تحأحكام القرآن، : أيب بكر حممد بن عبد اهللا  العريبابن  .54

  .م2003/ه1424، 1ط -بريوت–النموذجية، املكتبة العصرية 
من معالم القيادة والجندية الصالحة في القرآن الكريم : عرفات حممد حممد أمحد عثمان .55

  .ت.ط، د.د -املدينة املنورة–قسم الدراسات القرآنية  -قصة سليمان وقصة ذي القرنين–
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تبصير المؤمنين بفقه الّنصر والّتمكين في القرآن الكريم، : صاليب حممدعلي حممد  .56
-182م، ص 2001/ه1422، 1ط - القاهرة–مكتبة التابعني  - اإلمارات- مكتبة الصحابة 

183.  
 العريب، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الرتبويالفكر : عمر التومي الشيباين وآخرون .57

  .1987 -تونس–
مكتبة فهد دراسات في علوم القرآن الكريم، : فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي .58

  .م2005/ه1426، 14ط -الرياض–الوطنية 

اهليئة املصرية للكتاب،  :اإلسالميالقيم الضرورية ومقاصد التشريع  :فهوي حممد علوان .59
  . م1989ط، .د
 .م1980 -القاهرة –دار الفكر العريب : علم النفس االجتماعي: فؤاد البهي السيد .60
اهلرم  - األخضر الكوم-العريب اإلعالممركز  ،كيف نفكر إستراتيجيا:فؤاد حممد طايل .61

 م،1997/ه1418،
: تحبصائر ذوي الّتمييز في لطائف الكتاب العزيز، : الفريوز آبادي حممد بن يعقوب .62

  .م1996/ه1416، 3ط - القاهرة–حممد علي النجار، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي 
، 8مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيط، : الفريوز آبادي حممد يعقوب .63

   .م2005/ه1426
  .الجامع ألحكام القرآن: القرطيب أمحد ابن أيب بكر .64
حممد عزير مشش، : حتقيقالفوائد، : اجلوزية أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب قيمابن  .65

  .ت.ط، د.د - جّدة–دار عامل الفوائد 
 - القاهرة–دار الغد اجلديدة تفسير القرآن العظيم، : احلافظ أيب الفداء إمساعيل كثريابن   .66

  م2007/ه1428، 1ط
عدنان :  تحالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، : الكفوي أبو البقاء .67

  .1419/1998، 2ط - بريوت–درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة 
ط،   .د -وهران–، دار الغرب أغراض القصص القرآني عند السيد قطب: خلضر العريب .68

   م2005
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، 1ط -، دار الرازي، األردناإلسالمية دراسات في التربية: ماجد زكي اجلالد .69
 .م2003/هـ1442

/ ه1430 ،3ط - عمان –، دار املسرية تعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد .70
  .م2010

 –دار الفضيلة  –دراسة تأصيلية  –والغرب  اإلسالمالقيم بين : ن حممد بن املانعبمانع  .71
  .م2006/ه1426، 1ط –الرياض 

، 4ط -مصر–مكتبة الشروق الدولية معجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  .72
  .م200/ه1425

ط،  .د - تونس–الدار التونسية تفسير الّتحرير والّتنوير، : حممد الطاهر بن عاشور .73
1984.  

  م1985  ط، .د -باتنة–دار الشهاب خلق المسلم، : حممد الغزايل .74
  .م1985ط، .د -باتنة –، دار الشهاب عقيدة المسلم: حممد الغزايل .75
–دار ابن جوزي  -سورة الكهف–تفسير القرآن الكريم : حممد بن صاحل العثيمني .76

  .ه1423، 1ط -اململكة العربية السعودية
–دار القلم ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح، : حممد خري رمضان يوسف .77

  .م1994/ه1415، 2ط -بريوت–الدار الشامية  - دمشق
  ، 1ط - القاهرة -مصر–دار النهضة القصة في القرآن الكريم، : حممد سيد طنطاوي .78

  م1996
  .م2001/ ه1421ط ، .د - بريوت-،دار الفكرصفوة التفاسير :حممد علي الصابوىن .79
خطب منبرية عن قصص القرآن الكريم والسيرة : مسفر بن سعيد بن حممد الزهراين .80

  .م208/ه1429، 1ط -الباحة–للكتاب  دار املعرفة -مّكة املكّرمة–دار طيبة اخلضراء النبوية، 
حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب : ، تحصحيح مسلم: مسلم ابن احلجاج النيسابوري .81

  .ت.ط، د.د -بريوت–، دار الكتاب اللبناين -القاهرة-املصري 
، كلية الدراسات العليا التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم: مصطفى مسلم وآخرون .82

  م2010/هـ1،1431ط اإلمارات العربية املتحدة،–جامعة الشارقة -والبحث العلمي 
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، 7ط - دمشق–، دار القلم مباحث في الّتفسير الموضوعي: مصطفى مسلم .83
  .م2000/ه1430

  .ت.ط، د.د -القاهرة–مكتبة وهبة علوم القرآن،  يمباحث ف: مّناع القطّان .84
  .ت.ط، د.د -القاهرة–دار املعارف لسان العرب، : مد ابن مكرمحم منظورابن  .85
اململكة -  ، دار ابن اجلوزيأسماء سور القرآن وفضائلها: منرية حممد ناصر الدوسري .86

  هـ1426،   1ط -العربية السعودية
  .م1987/هـ1407-مصر –دار الشهاب  ،تأمالت قرآنية: موسى إبراهيم اهللا إبراهيم .87
، )م2009/ه1430(، 7دار الفكر، دمشق، طأصول الفقه اإلسالمي،  :وهبة الزحيلى .88

  .ه1414 جامعة أم القرى،

  :الرسائل الجامعية
اململكة  -جامعة إمام حممد بن سعود اإلسالمية –قسم الدعوة واالحتساب - رسالة ماجستري .1

  .م1404/هـ1403 -العربية السعودية
رسالة دكتوراه،  منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، : مىن عبد اهللا حسن داوود .2

  .ه1417 - الرياض–كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
رسالة القواعد التربوية كما تظهرها القصة القرآنية في سورة الكهف، : يزن أمحد يوسف عبده .3

  .م2000/ه1421ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
–رسالة ماجستري، كلية الرتبية قصص القرآني، األهداف التربوية في ال: مدهش علي خالد أمحد .4

  .م1989/ه1409 -اململكة العربية السعودية - جامعة أم القرى
للمؤمنين وسبل توظيفها  القرآني المتضمنة في آيات النداء القيم التربوية :مساهر عمر األسطل .5

 -غزة-اجلامعة اإلسالمية،رسالة ماجستري،قسم الرتبية اإلسالمية،كلية الرتبية، في التعليم المدرسي
  .م1427/2006

  – الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف -فهد بن عبد الرمحان السويدان .6
،رسالة ماجستري،قسم الرتبية القرآنية األمثال فيالقيم التربوية : خدجية حمسن حسني مقيبل .7

  . ةواملقارنة،كلية الرتبي اإلسالمية
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  :مقاالت والمجالت
  .جامعة جنران :التربيةأصول مقال يف  .1
، في القرآن الكريمالبناء القيمي للشخصية كما ورد  :عبد احلميد اهلامشي وفاروق عبد السالم .2

  مبّكة املكّرمة 16/06/1400- 11حبوث ندوة خرباء أسس الرتبية اإلسالمية املنعقدة املدة 
شورات وزارة األوقاف ، منالقيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر: عبد ايد بن مسعود .3

 .سلسلة كتاب األمة، عدد سبعة وستون -هـ 1419 -قطر –والشؤون اإلسالمية 
، القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف: قاسم حممد حممود خزعلي .4

 ."6 -11"جملة جامعة القدس لألحباث والدراسات العدد مخسة وعشرون، أيلول 
  :اإللكترونية المواقع

  على الساعة  2014جوان12:املوقع بتاريخ  من: صورة ذي القرنني -
:3020http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great  

 20:30على الساعة  12/06/2014: وقع بتاريخاملمن :بوابة الكهفصورة  - 
https://www.google.dz/search?q=%D8%A3%D8%B5%D8%AD  
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