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 ون ــــاة بدن فرعــة المتضمنة في نجــــويــــبالقيم التر 
 من إعداد ثحب
 محمود عبدالرزاق جاسمأ.م.د. 

 ديالى/ كلية التربية األساسيةجامعة 
 م2014                                 هـــ   1435

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

يشكل إعجاز اآليات القرآنية موضع دفع لإليمان باهلل تعالى وقدرته في عصرنا الحاضر، وهو مدعاة    
للوقوف على كل آية من آياته الكريمة ودراستها مليًا، وال شك أن قيمة هذا اإلعجاز العلمي تكون أكبر 

خاصة إذا كان بمم والشعوب، وأعظم عندما يرتبط بواقع حالنا وما نحتاج إليه لنرتقي بأخالق األفراد واأل
بالقيم التربوية التي تحتاج إليها اإلنسانية وعلى ما يمارسه الفرد من سلوكيات تعكس  لتلك المعجزات رابط  

حاله في المجتمع، وشخصية مثل )فرعون( ذكرها القرآن الكريم في كثير من آياته واصفًا إياه بالكبر 
والمعبود، تحمل في طياتها كل العبرة والعظة إذا ما  ،واإلله ،لرباوالتجبر والظلم والقهر والطغيان، وأنه 

والدعوة  ،والرسالة ،ذكرت وهي ذليلة قد هانت على سيدها وخالقها؛ بل كانت شاهدة على صدق النبوة
 الحقة إلى اإليمان برب العالمين.

، ة بدن فرعون من الغرق ومن هنا كانت الفكرة في نقل جانب من تلك القيم التربوية التي تضمنها نجا   
وتضمن   لقيم التربوية في الفكر اإلسالمي،ا: األولطلب ، المطلبينموقد اشتمل البحث على مقدمة و 

القيم التي تضمنتها نجاة بدن  الثاني: فيطلب الم .وتصنيفها ،وخصائصها ،بيان أهميتهاو تعريف القيم، 
 القيم العقلية. و القيم األخالقية، و قيم الوجدانية، ه: التعريف بالفرعون، وفي

، وذكر المصادر والمراجع، والحمد هلل الذي بنعمته تتم والتوصيات ثم ختمت البحث بأهم النتائج   
 الصالحات.
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 التربوية في الفكر اإلسالميلقيم ألول// ااطلب لما

 :في تعريف القيم

 :في اللغة

، والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم، تقول: تقاوموه فيما يمة  ق  يم: الق  : مصدر كالصغر والكبر، وواحدة اليم  ق  ال   
ذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه، واالستقامة : التقويم، لقول أهل مكة: استقمت بينهم وا 

المتاع، أي: قومته، واالستقامة االعتدال، يقال استقام له األمر، ومن الباب: هذا قوام الدين والحق، أي: 
، وقام الشيء اآللهة(، أي: في التوجه إليه دون ٦فصلت:) چڌ  ڎ  چ  وقوله تعالى: . 1به يقوم

، والقائم بالدين: المستمسك به الثابت عليه، وفي الحديث أن حكيم بن حزام قال: واستقام: اعتدل واستوى 
ر إال قائمًا. أي: لسنا خ  : أما من قبلنا فال تر إال قائمًا؛ قال له النبي خ  أن ال أ بايعت رسول هللا 

ال ثابتًا على ندعوك وال نبايعك إال قائما، أي: على الحق، قال أبو عبيد: معناه: بايعت أن ال أموت إ
، ويقال: ما له قيمة إذا لم يدم 2اإلسالم والتمسك به، وكل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه

على الشيء ولم يثبت وهو مجاز وقومت السلعة تقويمًا، وأهل مكة يقولون: استقمته، يعني: ثمنته، أي: 
: بأس به، واستقام األمر: اعتدل، وقومته قدرته، ومنه حديث ابن عباس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فال

 . 3عدلته، فهو قويم مستقيم

 للحال :أي(، قال الزجاج: ) ٩اإلسراء:) چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وجاء في قوله تعالى:    
 ب ر سل ه ، واإليمان ّللاَ  إال إلهَ  اَل  أن ادة: شهأي ،-وجلَ  عزَ - ّللاَ  توحيد وهي الحاالت، أقوم هي التي

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وقوله تعالى:  .4( الحاالت أقوم هي التي الحال صفة وهذه بطاعت ه، والعمل  

 .5(نبي  ه   سنة ولزموا ب َطاَعت ه   عملوا: واستقاموا ّللَا، وحدوا: أي(، قال الزجاج: )3٠فصلت:) چپ
ينَ  ) إن :مقاتل بن سليمان وقال ، 6عنها ( يرتدوا ولم المعرفة على اْسَتقام وا ث مَ  فعرفوه ّللَا   َربَُّنا قال وا اَلذ 

ينَ  إ نَ : َلىيقول تعاوقال ابن كثير: )  وا :َأيْ  ،اْسَتقام وا ث مَ  ّللَا   َربَُّنا قال وا اَلذ  ل وا لِل َ   اْلَعَملَ  َأْخَلص   ب َطاَعة   َوَعم 
                                                           

: (م1٩7٩ -هـ 13٩٩، بيروت )دار الفكر، محمد هارون ق: عبد السالم يحقت، معجم مقاييس اللغة، ابن زكرياينظر:  -1
(5/43.)  
دار ، هاشم محمد الشاذلي، محمد أحمد حسب هللا ،عبد هللا علي الكبيرينظر: ابن منظور، لسان العرب، تحقيق:  -2

 . ( وما بعدها5/3782: )القاهرة، المعارف
  (.33/312: )دار الهداية، مجموعة من المحققين، تحقيق: ن جواهر القاموسالزبيدي، تاج العروس مينظر:  -3
 (.3/2٩٩(: )م1٩88 -هـ 14٠8) بيروت، عالم الكتب، معاني القرآن وا عرابهالزجاج،   -4

   (.4/385المصدر السابق: ) -5

    (.3/742م(: )2٠٠3هـ ت1424مقاتل بن سليمان، التفسير، تحقيق: أحمد مزيد، دار الكتب العلمية، بيروت ) -٦
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مْ  ّللَا   َشَرعَ  َما َعَلى َتَعاَلى ّللَا   يَ - َمال ك   ْبن   َأَنس  ، وعن َله  ول   َعَلْيَنا َقَرأَ  :َقالَ  -َعْنه   ّللَا   َرض  ه    ّللَا   َرس   َهذ 
ينَ  إ نَ : اآْلَيةَ   اْسَتَقامَ  َفَقد   َيم وتَ  َحَتى َقاَلَها َفَمنْ  ،َأْكَثر ه مْ  َكَفرَ  ث مَ  َناس   َقاَلَها َقدْ  ،اْسَتقام وا ث مَ  ّللَا   َربَُّنا قال وا اَلذ 
قال األخفش: ) (، 1٦1األنعام:) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ  وقال تعالى:  ،1( َعَلْيَها
يناً  ، ونحن نرى اآلن أن معنى القيم في اللغة يدور على معاني: الثبات على 2( مستقيما: أي ،ق َيماً  د 

ما يقوم الشيء به، األحكام  الحق، المواد واالستمرار، التمسك بالدين، ثمن الشيء أو السلعة، أي سعرها،
    .3الجيدة والمعيارية التي تحكم حياة الناس

 في االصطالح:

إن التربية وكما هو معلوم تسعى لبناء االنسان الصالح السوي المستقيم الذي ينفع نفسه ومجتمعه،   
خير فينهض ينطلق في عمله من أسس وقيم ومبادئ راسخة سليمة متينة قوية تكون محصلتها النهائية ال

كون تبدراسة القيم ل وغيرهم المختصون من علماء التربية ع نيبنفسه ومجتمعه على الوجه األمثل، لذا 
حاجة ضرورية لكل  ، والحق أن مفهوم القيم بات يشكلمسار العملية التربوية على وجه صحيح سليم

نجد أن المدلول االصطالحي مجتمع ينظر بلهفة ليسمو أفرده إلى العلى والرفعة والنهضة، وعلى هذا 
إذ يرى االجتماعيون أن القيمة: طريقة في الوجود أو في  .للقيم بدأ يظهر في سياقات البحث المتعددة

السلوك يعترف بها شخص أو جماعة على أنها مثال يحتذى وتجعل من التصرفات أو األفراد الذين 
ون بالدراسات التأريخية وتطور النظم عنيويرى الم ر.تنسب إليهم أمرًا مرغوبًا فيه أو شأنًا مقدرًا خير تقدي

ما االقتصاديون أ .معينة الحضارية: أن القيم هي السلوك الخلقي الذي يميز جماعة خالل فترة زمنية
أما البحث الفلسفي فيرى أن القيمة: هي الصفة التي تجعل من الشيء  .فالقيم عندهم: كل ما يسد الحاجة

 االنسان نحو غايات يصنعها بحرية. ل عليا وانفعاالت منم ث  وبًا في المجتمع، وهي أمرًا مرغوبًا فيه ومطل
نذكر وسومن هذا المنطلق كثر تعريف القيم  .4وهي بذلك جزء واسع من علم األخالق والفلسفة السياسية

 -منها:

                                                           

، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ، محمد حسين شمس الدين، تحقيق: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -1
  ـ(.7/1٦٠(: )هـ141٩) بيروت

(: م1٩٩٠-هـ 1411) مكتبة الخانجي، القاهرة، الدكتورة هدى محمود قراعة، تحقيق: معانى القرآناألخفش األوسط،  -2
(1/318 .)  

سماهر األسطل، القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني للمؤمنين وسبل توظيفها في التعليم المدرسي، ينظر:  -3
   (.1٩: )م(2٠٠7-هـ 1428) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ينظر: د. نوال كريم زرزور، معجم ألفاظ القيم األخالقية وتطورها  -4
  ( وما بعدها.11م(: )2٠٠1مكتبة لبنان ناشرون )
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 القيم عبارة عن: ) مجموعة من المعايير واألحكام، تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع -1
المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته، يراها 
جديرة بتوظيف إمكانياته، وتجسد خالل االهتمامات أو االتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي 

 .1بطريقة مباشرة وغير مباشرة (
عة ما، وتكون بمثابة موجهات للحكم القيم: ) مجموعة القوانين والمقاييس التي تنبثق من جما -2

على األعمال والممارسات المادية والمعنوية، وتكون لها القدرة والتأثير على الجماعة بما لها من 
صفة الضرورة واإللزام والعمومية، وأي خروج عليها أو انحراف عنها يصبح بمثابة خروج عن 

 . 2لها العليا (م ث  أهداف الجماعة و 
العليا التي يؤمن بها الناس ويتفقون  ل  م ث  المبادئ والقواعد والها: )مجموعة من وعرفت أيضًا بأن -3

عليها فيما بينهم ويتخذون منها ميزانًا يزنون به أعمالهم، ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية 
 .3والمعنوية (

 -تعريفًا يستند إلى الرؤية اإلسالمية، ومن تلك التعارف: همعرفها بعضهذا وقد    

نها: ) مجموعة من المعايير واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة واإلنسان إ  -4
واإلله كما صورها اإلسالم، تتكون لدى الفرد والمجتمع من خالل التفاعل بين المواقف والخبرات 

وتتجسد الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكاناته، 
 .4في االهتمامات أو في السلوك العملي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (

ن صاحبها من ك  وعرفت أيضًا بأنها: ) معايير عقلية ووجدانية، تستند إلى مرجعية حضارية، تم -5
االختيار بإرادة حرة واعية وبصورة متكررة نشاطًا إنسانيًا يتسق فيه الفكر والقول والفعل، يرجحه 

عداه من أنشطة بديلة متاحة فيستغرق فيه ويسعد به، ويحتمل فيه ومن أجله أكثر مما  على ما
 .5يحتمل في غيره دون انتظار لمنفعة ذاتية (

معايير عقلية من حيث كونها مبنية على فكر واقتناع وليس الجبر  :أن القيم خلص ما ذكر إلىن   
ى منه فيتحفز إليها اإلنسان بوجدانه. والقيم تمكن واإلكراه، ونجدها وجدانية باعتبار محلها الذي تتغذ

ه ذاتي يدفع اإلنسان إلى المبادرة دون صاحبها من االختيار الواعي لنشاط إنساني بإرادة حرة؛ ألنها موج  
                                                           

  (. 34م(: )1٩88علي أبو العينين، القيم اإلسالمية والتربوية، مكتبة إبراهيم حلبي، المدينة المنورة ) -1
   (.4(: )1٩83أحمد لطفي، القيم والتربية، دار المريخ، الرياض ) -2
  (. 42م(: )1٩٩٦سيد طهطاوي، القيم التربوية في القصص القرآني، دار الفكر العربي، القاهرة ) -3
   (.1/7٩: )مالدكتور علي خليل أبو العينين، األخالق والقيم التربوية في اإلسالم، ضمن موسوعة نضرة النعي -4

(، ٦5/٦٦نظم التعليم، مجلة المسلم المعاصر، العدد )د. أحمد المهدي عبد الحليم، تعليم القيم فريضة غائبة في  -5
  م(.1٩٩3السنة )
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ستند هذه القيم إلى . وحين تالحاجة إلى إمالءات وتوجيهات خارجية تفرض سلوكات وتوجهات معينة
مقاصدها تكون هذه الخصائص التي تميز القيم أكثر بروزًا وظهورًا قوية في في مصادرها و  مرجعية صلبة

في السلوك العام للمجتمعات ومن ثم تطبع الثقافات والحضارات، ويتجلى هذا بوضوح من خالل ربط 
 .1القيم بالمرجعية اإلسالمية المستمدة من الوحي اإللهي والبالغ النبوي 

يم تدل على معتقدات المسلم حول نماذج السلوك المثالي التي شرعها هللا وتعرف بأنها: ) مفاه -٦
تعالى وأمر عباده بإتباعها في مواقف الحياة المختلفة، يكتسبها المسلم من خالل فهمه لدينه 
وتتعمق بتفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية، بها يضبط سلوكه وبناءًا عليها يحكم 

وفي ضوئها يختار أهدافه  -واللفظي ،والمادي ،واالنفعالي ،االعتقادي –رين على سلوك اآلخ
يراها جديرة بتوظيف إمكانياته وطاقاته والبد أن تظهر في االهتمامات ووسائله وتوجهات حياته، 

 . 2أو االتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير مباشرة (
وعرفت أيضًا بأنها: ) مبادئ تحث على الفضيلة وموجهات للسلوك اإلنساني لصالحه وصالح   -7

 . 3( مجتمعه، وتستمد أصولها باألمر والنهي من القرآن الكريم والسنة المشرفة

مجموعة المبادئ  نهافنقول: إوفي ضوء ما سبق يمكن أن نجمل القول في تعريف القيم اإلسالمية    
والقواعد والمثل العليا التي شرعها هللا تعالى وأمر بإتباعها، يكتسبها الفرد من خالل فهمه لدينه وتتعمق  

عليها ويختار أهدافه في ضوئها،  اً اآلخرين بناءحين يمارسها ويضبط بها سلوكه ويحكم على سلوك 
 ،واألخالقية ،، وتشمل القيم اإليمانيةويوظف إمكانياته لتحقيقها، وتظهر في سلوكه واهتماماته

  .4والعسكرية واالقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية

 

 في أهمية القيم وخصائصها وتصنيفها

 في أهميتها:

للقيم التربوية اإلسالمية أهمية كبيرة، تظهر تلك األهمية على الفرد والمجتمع على حد سواء، إن القيم    
طاقات للعمل ودوافع للنشاط، ومتى تكونت القيم المرغوب فيها لدى الفرد فإنه ينطلق إلى العمل الذي 

                                                           

دراسة للقيم اإلسالمية وآليات تعزيزها، منشورات  -ينظر: الدكتور خالد الصاوي، القيم اإلسالمية في المنظومة التربوية -1
  (.  18م(: )2٠٠8 -هـ 142٩إيسيسكو ) -المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

  (. ٩٦م(: )1٩84جابر قميحة، المدخل إلى القيم اإلسالمية، دار الكتاب المصري، القاهرة ) -2
  (. 253م(: )1٩٩٩محمد الصاوي، دراسات في الفكر التربوي، مكتبة الفالح، الكويت ) -3
   (.22ينظر: سماهر األسطل، مصدر سابق: ) -4
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. فهي أي: القيم 1مدى تحقيقه له ى ر م به العمل، لنو  قييحققها وتكون بمثابة المراجع أو المعيار الذي 
تساعد في بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة لدى الفرد القادر والمبدع والمؤمن بوطنه وأمته الواحدة 

 :والمخلص في الدفاع عنها بغية تحقيق أهدافها فهي تسعى

 وى التعليم ببناء محت عنىما أنها تكومهارة وأداء.  ،وسلوكاً  ،لبناء الشخصية المتكاملة عقيدة
 على قاعدة راسخة وتمكن الجيل الناشئ من مواجهة التخلف والجهل والتجزئة وما إلى ذلك. 

  دراسة ما في هذا الكون الفسيح عن عظيم الخلق وعجيب الصنع،  واكتشاف ما ينطوي عليه
 منها وتسخيرها لرفع وا عزاز كيان األمة.  لالستفادة قمن أسرار قدرة الخال

  تكوين الفكر اإلسالمي المنهجي لدى األفراد، ليصدروا عن تصور إسالمي موحد فيما يتعلق
 بالكون واإلنسان والحياة، وما يتفرع عنها من تفصيالت. 

  تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين، وتقوية القدرة على المشاهدة والتأمل لتميكن الفرد
 الحياة االجتماعية وتوجيهها توجيهًا سليمًا.  من االضطالع بدوره الفعال في بناء

  ظهار أن تقدم العلوم ثمرة االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم واآلداب والفنون وا 
 لجهود اإلنسانية عامة. 

  مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئين في كل مرحلة، ومساعدة الفرد على النمو
 . 2وعاطفيًا واجتماعياً  ،وعقلياً  ،السوي: روحياً 

 

 صها:في خصائ

ن غيرها من القيم موأما ما يخص خصائص القيم التربوية اإلسالمية، فنجد أنها لها خصائص تميزها    
  -:3يتوهي على النحو اآل

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  ربانية المصدر: بمعنى أنها من عند هللا تعالى، قال تعالى:  -1

 (.174النساء:) چې  ى  ى  ائ  ائ   
لما كانت القيم التربوية اإلسالمية مستمدة في األصل من كتاب هللا تعالى  االستمرارية والخلود: -2

ڳ  ڳ  ڳ  چ  تكفل هللا تعالى بحفظها وبقائها إلى يوم الدين، قال تعالى: الخالد القرآن الكريم، 

 (. ٩الحجر:) چڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
                                                           

  (. 44سيد طهطاوي، مصدر سابق: )ينظر:  -1
  ( وما بعدها. 2٠: )ينظر: الدكتور خالد الصاوي، مصدر سابق -2
  (. 25سماهر األسطل، مصدر سابق: )و (، ٦ينظر: أحمد لطفي، مصدر سابق: ) -3
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لما كان اإلسالم يراعي جميع جوانب شخصية اإلنسان، كانت القيم تنظر إلى  الشمول والتكامل: -3
اإلنسان نظرة شاملة متكاملة تشمل جميع أمور دنياه وآخرته وتراعي حاجاته الروحية والجسدية، 

 وال تهمل حاجة على حساب حاجة. 
في الجانب الذي يتعلق الثبات والمرونة: القيم اإلسالمية ثابتة في جانب األخالق والروح، متغيرة  -4

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  چ  بحياة الناس ووسائلهم في إقامة شؤون الحياة، قال تعالى: 

 (. 28النساء:) چٹ  ٹ  
الوسطية والتوازن: تمتاز القيم اإلسالمية بالوسطية وتوازن بين حاجات الفرد ومتطلبات الجماع،  -5

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   چ قال تعالى: 

   (.143البقرة:)
الواقعية: اإلسالم يراعي الفطرة التي فطر هللا تعالى عليها الناس، فكان أن راعت شرعية اإلسالم  -٦

الفطرة والتكوين اإلنساني عن طريق االستجابة للنزعات الفطرية والطبيعية لإلنسان إلشباعها 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  عها هللا تعالى، قال تعالى: بالطرق الحالل التي شر 

پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 (. 25الحديد:) چٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
الحفاظ على نظام الحياة: فالعمل وفق شرع هللا تعالى كفيل بتحقيق المحافظة على سير الحياة  -7

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  بشكل سليم، قال تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

 (. 157األعراف:) چڻ  ڻ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں 
تنمية الوعي بالدور الحضاري: تسعى شريعة اإلسالم إلى عمارة األرض بالحق والخير والعدل  -8

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ ، قال تعالى: واإلحسان

 (. 5٦األعراف:) چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
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 في تصنيفها:

فمنهم من ذهب إلى أن القيم تنحصر في فقد اختلف العلماء في تصنيف القيم التربوية اإلسالمية،    
، ومنهم من صنفها إلى: ) القيم الوجدانية، 1والمعامالت الرئيسة والمعامالت الثانوية( ،والعبادات ،)العقائد

، ومنهم من صنفها إلى 2القيم الجمالية (و القيم األخالقية، القيم العقلية، القيم االجتماعية، القيم الجسمانية 
) قيم التوحيد، قيم العلم، قيم الدعوة، قيم القضاء والعدل، القيم االجتماعية، القيم السياسية، القيم الجمالية، 

فيما صنفها آخرون إلى ) البعد الروحي، البعد االجتماعي، البعد ، 3البيئة، قيم األسرة، قيم الجهاد ( قيم
 ،،  وأرى أن تصنيف القيم إلى قيم وجدانية4البعد السلوكي (و البيولوجي، البعد المعرفي، البعد االنفعالي 

، بصورتها الكلية ء شخصية اإلنسانوجسمانية وجمالية أشمل ويسعى لبنا ،واجتماعية ،وعقلية ،وأخالقية
؛ ألن بينها بعضها منفصل عن بعض يشمل جوانب النشاط اإلنساني، وهذا التصنيف ال يعني أنإذ 

 ترابطًا وتكاماًل من أجل تحديد أهداف الفرد والمجتمع، وتحديد معالم فلسفة الحياة في المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  (. 27سماهر األسطل، مصدر سابق: ) -1
  (. 53سيد طهطاوي، مصدر سابق: ) -2
مروان القيسي، المنظومة القيمية اإلسالمية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، مجلة الدراسات اإلنسانية،  -3

  (.  3217، كلية لشريعة، جامعة اليرموك: )٦، العدد 22مجلد 
  (. 28سماهر األسطل، مصدر سابق: ) -4
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 نجاة بدن فرعون الثاني// في القيم التي تضمنتها المطلب 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  

 (. ٩2-٩٠يونس:) چگ   

 الوجدانية:في القيم التربوية 

باهلل تعالى وعبادته وتوحيده وااللتزام بما أمر به ونهى إن القرآن الكريم بمجمل آياته هو دعوة لإليمان    
تحدد عالقة اإلنسان بخالقه  إذمستنبطة من ذكر نجاة بدن فرعون؛ هنا عنه، وهي )القيم الوجدانية( 

يًا، ويقف على رأس هذه القيم اإليمان ومعبوده سبحانه وتعالى، وتجعل لحياته هدفًا أخرويًا أكثر منه دنيو 
لها المسلم في حياته، وينطلق ث  باهلل وهي أساس القيم ومنها تنبع بقية القيم اإلسالمية التي يجب أن يتم

منها في جميع شؤون حياته، فال يتحقق إسالم المرء إال بعد اإليمان باهلل تعالى، واإلنسان بالقيم الوجدانية 
ن اإلنسان يحكم القيمة المطلقة إ إذ؛ ويعالجها يرعى أمر نفسه وأهله ومصالح غيرهاإليمانية يستطيع أن 

تظل متداخلة مع بعضها البعض، في قيمة كبرى هي )هللا(؛ وحيث تتدرج القيم تدرجًا واضحًا إال أنها 
المراقبة  ومن منبع اإليمان يجعل المسلم كل عمله هلل، ويتوجه بكليته إلى خالقه بالفكر واالعتبار ودوام

  -، ومن أبرز القيم الوجدانية المستنبطة:1واإلقبال عليه والتسليم المطلق له

 :اإليمان باهلل ورسله 

والحق أن اإليمان يصل القلوب بربها فال تعود هي على رأس كل القيم ومنها تنبع كل القيم األخرى،    
وهو كذلك إيمان برسالة الرسول وتصديقه تسمع غير ما يريد، ولهذا أرسل هللا الرسل يهدون الناس إليه، 

في كل ما ينقله لهم عن ربه، وهذا ما كان من أمر القيمة الوجدانية الكبرى، اإليمان باهلل تعالى وتوحيده 
وعبادته على الوجه الذي يريد واإليمان برسله تعالى، هذا وأن هللا تعالى ال يريد لنا إيمانًا خاليًا من 

ال بد من ترسيخ العقيدة أواًل بشكل سليم وبناء  قويم، لذلك لما كان من أمر التصديق في القلب؛ بل 
وهذ واضح بي ن؛ ألنه  فرعون وقوله بلسانه دون قلبه وتلفظه بلفظ التوحيد كان األمر بغرق وهالك فرعون،

 من دار ما اسمه عز ذكر أن بعدفــــــ) ، 2عي أنه إله وكان يعبده قومه، فبين هللا أمره وأنه عبدد  كان ي
 لسحرة هتوغلب صدقه على الدالة والبينات الحجج من موسى به أتى ما وذكر وفرعون، موسى بين الحوار

                                                           

   (.42سماهر األسطل، مصدر سابق: ) -1
  (. 3/32: )مصدر سابقينظر: الزجاج،  -2
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 استجابة وذكر القلوب، على والشد األموال على بالطمس عليه فدعا وعتو ا، كبرا إال ذلك يزده ولم فرعون 
 ضعفهما على وأخيه لموسى هللا تأييد من كان ما وهو القصة خاتمة بذكر ذلك على قف ى -دعوته هللا
القيمة الوجدانية والدعوة  وتجل ت .1( عصره يف العالم دول أقوى  دولته كانت إذ وقومه، فرعون  وقوة

بالطريقة المثلى وهي التذكير بمن  اروعته نكشفلإليمان باهلل تعالى ورسله كانت بشكل فريد عجيب وت
 وتحتشد، ) مضى وذهب وكان أن جعل هللا تعالى لنا العبرة فيه حتى ال تتكرر المأساة في عدم اإليمان

 كلها وتلتقي، الرسل بعض قصص صورة في وآنا الخبر، صورة في آنا. المكذبين من الغابرين بمصارع
 تغرنهم فال. قبلهم من لقيه الذي المصير هذا بمثل وتهديدهم المكذبين على التدمير مشاهد عرض عند

 إلى يعودون  ثم الناس، فيها يتعارف نهار من ساعة أو ،لالبتالء قصيرة فترة إال هي فإن الدنيا، الحياة
والحق أن هللا تعالى اختار العبرة في قصة فرعون وعدم إيمانه ، 2( !النعيم في أو العذاب في اإلقامة دار
تعالى وكفره وجحوده والنيل من عباد هللا بنهاية القصة، إذ جعل هللا سبحانه وتعالى من فرعون عبرة باهلل 

وعظة. نجاه ببدنه ليراه الناس من كل مكان، وهي عبرة ما بعدها عبرة، وما كان هذا إال بسبب الكفر باهلل 
ن عاقبة تأييد هللا لموسى وأخيه ورسله، ففي هذه اآليات الثالث في بيان العبرة بآخر القصة، وما كان م

، وقد بين هللا تعالى أن هذا الذي 3الضعيفين بأنفسهما على فرعون وقومه أعظم أهل األرض قوًة ودولة
فالقصد من ذلك   ،4كان من أمره إنما كان عبرة لمن بعد فرعون من الذين يدعون الربوبية من دونه تعالى

يا التي على أساسها يصلح العمل ويفسد وهي )قيمة اإليمان باهلل أن اإليمان باهلل تعالى هو القيمة العل
ورسله( مدعاة للرفعة والسمو لمن كان حاله اإليمان في كل أمر، وعالمة واضحة لمن كان الكفر باهلل 

 من بعدك يأتي لمن لتكون  :أي، چڎ  ڎ   ڈ  ڈژ   چورسله حاله وهذا ما ختمت به اآليات )
 أن على تدلهم حجة أو الطغيان من ونكاال عبرة عراك وما حالك شاهد ممن أمرك حال سمعوا إذا األمم

ن اإلنسان  بعيد مقهور مملوك فهو السلطان وقوة الكبرياء و  وعل ،الشأن عظم من القصوى  الغاية بلغ وا 
باهلل ورسله( ، ومن هنا كانت القيم الوجدانية متمثلة ها هنا بقيمة )اإليمان 5( والربوبية األلوهية مظان عن
كل القيم التربوية، ففيها تنمية الروح وتقويمها وجعلها خالصة هلل مراعية ألوامره منتهية عن نواهيه،  سأسا

معلنة البراءة عن كل مبدأ يخالف ما جاءت به آيات القرآن الكريم، معلنة االستقامة في األعمال ظاهرًا 
                              هذا ألنها قيمة عليا. وباطنًا، جاعلة من تصرفاتها إنموذجًا يحتذى به؛ 

                                                           

(: م1٩4٦-ه13٦5) مصر، الحلبي وأوالده يركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب، شتفسير المراغيالمراغي،  -1
(11/15٠ .) 
  (.3/174٩(: )ه1412 -17)ط القاهرة، بيروت، دار الشروق ، في ظالل القرآنسيد قطب،  -2
    (.11/388م(: )1٩٩٠المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب )ينظر: محمد رشيد رضا، تفسير  -3
  (. 2/131السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت: ) -4
 (. 11/184: )بيروت، حياء التراث العربي، دار إروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياأللوسي،  -5
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 في القيم التربوية األخالقية:

وحكم  ،وهذه القيم مما يتصل بصفات وقوانين يلتزم بها اإلنسان في سلوكه ويترتب عليها مسؤولية  
وجزاء، فضال عن أنها تطبع سلوك الفرد في عالقاته العامة وال يتصور وجودها إال من خالل التفاعل مع 

 ،والرحمة ،والكرم ،الصبر :ر، وتنمى هذه القيم في السياق الجماعي واالحتكاك باآلخر، ومن ذلك قيمآلخا
يرها من القيم التي ينبغي أن تطبع السلوك واألمانة، والتراحم وغ ،والرفق ،والحب ،والصدق ،والحلم ،والعفو

السلوك داخل الجماعة معيارًا لوجود هذه القيم أو عدم وجودها في قناعات األفراد، كما  د  ويع ،الجماعي
. ومن 1وتصرفاتهم أن نسيج العالقات االجتماعية يتوقف على أنتشارها في سلوك أكبر عدد من الناس

 أبرز هذه القيم التي ورد ذكرها:

 :الصدق 

إن اإلسالم قائم على الصدق والتصديق، وأن الكذب يتنافى مع اإلسالم، والمسلم ال يكون إال 
صادقًا، والصدق من األخالق الحميدة التي يجب أن يتصف بها كل مسلم وهو ما حث عليه 

والصدق من القيم التربوية األخالقية المهمة التي كانت واضحة في دعوة رسل ديننا الحنيف. 
حياة االمم رفعة  لها  :هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الصدق -عليهم الصالة والسالم– هللا

وهذا ما أكدته اآلية، إذ الواجب تصديق رسل هللا تعالى بكل ما يخبرون به، وهذا ما كان 
واضحًا بذكر مصير فرعون، لما خرج بنو إسرائيل وأتبعهم فرعون بجنوده وأراد أن يبطش بهم، 

ما حصل، وكان في ق بنو إسرائيل د   فلق هللا تعالى البحر وأغرق فرعون ومن كان معه، لم يص
بهالكه فلم يصدقوه،  -عليه السالم–أنفسهم أن فرعون أعظم شأنًا من أن يغرق، أخبرهم موسى 

فكانت هذه تربية لهم على الصدق إذ جعل صدق موسى ، 2فألقاه هللا على الساحل حتى عاينوه
هذا كان الصدق في دعواه عنوانًا لتلك الرسالة وأنه ال يقبل إال قول الصدق، ول -عليه السالم–

 هللا أو واحد   رسل   رَ م  أول صفة لرسل هللا جميعًا؛ ألن الصدق مفتاح لكل خير، ولم يحصل أن أ
منهم بالكذب لما فيه من الضرر على عقيدة اإليمان باهلل تعالى ورسله قبل كل شيء، فهذا حال 

مع أنفسهم قبل  فرعون كان آية على صدق رسل هللا تعالى، وأن الناس يجب أن يكونوا صادقين
) لما أغرق هللا فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك، فأخرجه هللا تعالى من البحر  غيرهم

                                                           

  (. 38ينظر: الدكتور خالد الصاوي، مصدر سابق: ) -1
، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل -2

  (. 351-2/35٠إحياء التراث العربي، بيروت: )
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وفيه الفالح  ، فالصدق عالمة لحسن الخلق وقيمة تربوية أخالقية عليا1ليكون عظة وآية (
 . والنجاة

 االتعاظ والندم:  

االتعاظ والندم من الصفات الحميد والقيم التربوية األخالقية الرشيدة، والواجب أن يتصف بهما المسلم    
ويحافظ عليهما، فقد جعل هللا تعالى لنا في هذه الدنيا مواعظ كثيرة لنحصل بها على الفائدة ونسير 

عن قصد منا أو  من قبل   لناهه، ونندم على كل فعل باطل ال يصح فعفيبالطريق القويم الذي ال اعوجاج 
دون قصد، وجعل هللا تعالى آياته الكريمة خير من يدل على ذلك، فلقد كان األمر من االتعاظ بما جرى 

حصل منه بعد فوات األوان،  هلفرعون وهو من هو أمر كبير النفع لكل ذي لب، وأما ندمه فلم ينفعه؛ ألن
رنا، والسعيد من وعظ بغيره، فإن هللا تعالى جعل من نجاة بدن وها هنا فائدة كبيرة تحصل لنا باالنتفاع بغي

لنشهرن  تعذيبك ونظهرن لمن استبصر تأديبك، لتكون لمن خلفك عبرة  فرعون آية كبرى لمن عقل وفهم، )
، والعبرة وأخذ الدروس أمر بالغ األهمية في منظومة القيم والتعلم 2أفقت أسفًا وحسرة (وتزداد حين 
هذا كانت العبرة حاضرة على طول الزمان في أمر نجاة لتجارب اآلخرين أمر الشك مهم، و  واالستفادة من
)     چ ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک چ، وبهذا التأمل في هذه اآليات وفي قوله: 3بدن فرعون 

وفرعون وذكر حال عاقبة فرعون وختم بهذا  -عليه السالم–أنه تعالى لما ذكر قصة موسى  فاألظهر
فيكون بذلك زاجرًا ألمته عن اإلعراض عن الدالئل  -عليه الصالة والسالم–الكالم وخاطب به محمدًا 

وباعثًا لهم على التأمل فيها واالعتبار بها؛ فإن المقصود من ذكر هذه القصص حصول االعتبار، كما 
(، والحق أن االتعاظ والندم 4( 111يوسف:) چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ     ائ  ەئ      چ قال تعالى: 

 . رفعةو و، ويزداد سموًا يعللليرفعان من شأن اإلنسان 

 

 

 

 
                                                           

  (. 2/131السمرقندي، مصدر سابق: ) -1
  (. 2/114(: ) 3القشيري، لطائف اإلشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر )ط -2
ينظر: محمود بن حمزة الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، مؤسسة علوم  -3

   (.4٩4القرآن، بيروت: )

  (. 17/2٩8هـ(: )142٠ -3الرزاي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت )ط -4
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  القيم التربوية العقلية:في 

والتثبت العلمي ودقة المالحظة،  ،والتأمل ،والتدبر ،والتفكير ،والتعلم ،وهذه القيم إنما تعنى بالتعليم   
إلى الوقوف على حقيقة كونه قد برز ووضح بشكل جلي  في قضية اإلعجاز ذا الموضوع ه يوصلنا تتبعو 

، إذ إن اإلعجاز صفة مميزة لكتابنا العظيم وهو يشكل قضية عقلية أصبحت مهمة جدًا في القرآن الكريم
ن فيما يخص المواضيع التربوية التي يستفاد منها في تنشئة الجيل وتصحيح مساره إلى األفضل، وا  

الحديث عن اإلعجاز العلمي خصوصًا بات ضروريًا في أيامنا هذه، حيث بات العلم فيها يقطع أشواطًا 
سريعة، ال يقبل فيها التوقف ولو للحظة، فكل يوم اختراعات جديدة واكتشافات مذهلة مدهشة مثيرة، تزيد 

 . المؤمنين إيمانًا، والشاك حيرًة وتساؤالً 

ه من أدلة، ؤ والتفكر والتأمل، ومن ثم الحكم بما تم جمعه واستقصا ،وفي هذه القيم العقلية دعوة للتدبر   
، تدعوه لالعتراف بخالقه وفق أخالق قويمة سليمة صادقة ةوهو بهذا يحاكي العقل السليم أيما محاكا

لحقيقة، والخضوع هلل تعالى والقيام ناطقة باإليمان الحق باهلل تعالى. فبالعلم ي كشف عن األشياء لمعرفة ا
ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  چ  رى وال ي رى، قال تعالى: يَ معرفته بالرؤية محال؛ ألنه و وجب معرفته، يبعبادته 

  چ (. ومحال أيضًا أن يكون له مثال، قال تعالى: 1٠3األنعام:) چٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

چ  ال أن يكون له شريك، قال تعالى: ومح(، 11الشورى:) چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

اإلنسان في األرض، وقد زوده هللا  ةإنها مهم(. 1٦3األنعام:) چٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  
  1تعالى بالعقل والحواس للكشف عنه بالتأمل، والتعرف عليه بآثاره وبديع صنعه وعظيم آياته.

ولعل نجاة بدن فرعون تشكل واحدة من تلك المعجزات العلمية التي وردت في القرآن الكريم التي    
م( تحديدًا وفي مدينة )طيبة( بوادي 18٩8أذهلت العلماء ووقفوا أمامها متسائلين باحثين. ففي العام )

يوليو( عام  8وفي ) الملوك بمصر اكتشف العالم )لورت( مومياء الفرعون )منبتاح ابن رمسيس الثاني(
م(، وترقد المومياء اآلن في قاعة 1٩12لمومياء عام )م( رفع العالم )أليوت( عن هذه ا1٩٠7)

، فبالتأمل والتفكر يستهدي عقل اإلنسان إلى أن الذي 2المومياءات الملكية في المتحف المصري بالقاهرة
ية األهمية، العبرة والعظة كما تقدم حصل لبدن فرعون ونجاته بهذا الشكل العجيب يقف وراءه مر في غا

معنا فضاًل عن الدعوة إلى اإليمان باهلل تعالى التي أرادها الحق مستمرة بنجاة بدن هذا الطاغية الذي 
والجبروت، وكانت نتيجة طغيانه وكبرياءه وقوله أنه هو  تسلطوال ،من الطغيانإليه وصل إلى ما وصل 

على البدن الذي نجاه ان لم تتغير، مالز طول جعل هللا تعالى بدنه عبرة لمن اعتبر باقية على  نالرب، أ
                                                           

-هـ1428يوسف الحاج أحمد، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، مكتبة ابن حجر، دمشق ) -1
  (.  7م(: )2٠٠7

  (. 44المصدر السابق: ) -2
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هللا تعالى كان بدون روح، وهذا احتراس من أن يظن المراد اإلنجاء من الغرق، والمعنى: ننجيك وأنت 
 المصَور ماديال الهيكل وهو بدن، من مكَون  اإلنسان أن نعرف ونحنوقال بعض أهل العلم: ) ، 1جسم
: نقول وساعة .والحياة الحركة تكون  وبها البدن، في التي الروح وهناك نعرفها، التي الصورة تلك على

ذا. جسد: نقول مثلما الروح، عن مجردة أنها فافهم ،(بدن)  المادي الهيكل فمعناها (جسد) كلمة أطلقت وا 
: يقولوا أن الجائز من كان أما فرعون، جثمان يلفظ بأن البحر الحق يأمر لم لو وباهلل   .الروح من المجرد

نه إله، إنه  أي جيفة يلفظ كما جثمانه البحر يلفظ أن شاء قد سبحانه الحق ولكن؛ أخرى؟ مرة سيرجع وا 
 إلى قومه من بقي من ينظر وحتى غرق، قد الفرعون  هذا أن في شك هناك يكون  ال حتى غارق؛ حيوان
ڃ  چ   :لهم يقول طاغية مسرفاً  جباراً  كان أن بعد للجميع، عبرة ويصبح بشر، مجرد أنه فيعرفوا حقيقته،

. فهذه القيم العقلية التربوية تجعل 2( (38القصص:) چڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
اإلنسان دائم النظر كثير التفكر والتدبر والتأمل في آيات ربه وما شرعه هللا تعالى، مراقبًا لنفسه في 
تصرفاتها محاسبا  إياها على كل فعل، وبالرجوع إلى العلم الحديث وفائدته في غرس تلك القيم في النفوس 

بدن فقد اع لن عن نتائج الفحوصات التي أجرتها لجان علمية عالمية وبنظرة سريعة على نجاة هذا ال
متخصصة مصرية وأوربية وأمريكية، تنص على أن جميع الموميات المصرية بدأت تظهر عليها آثار 

إن من  -عليه السالم–التحلل بتأثير أنواع فريدة من البكتريا )ما عدا جثة الفرعون منبتاح( فرعون موسى 
فرعون وهو يلفظ أنفاسه األخيرة وأجابه بحفظ جثته  بعد الغرق لتكون عبرة للناس من بعده سمع استغاثة 

ال تأكله األسماك، وال يذهب منكرًا مع التيارات واألمواج، وال يستقر في القاع مع العربات الملكية 
 . 3الفرعونية المحنطةالمغرقة، وال تدب فيها عوامل الفناء، وال تصيبها البكتريات التي أصابت بقية الجثث 

واستنادًا لما سبق فإن نجاة بدن فرعون وما فيها من القيم التربوية العقلية تشكل دافعًا لكل البشر    
بر المستخلصة منه سلوكًا في حياتهم يجنبهم الخطأ هذا المورد العذب معطيات لينهلوا من ، ويتمثلوا الع 

  تعالى واتباع الشهوات. والزلل والعثرات المسب بة عن البعد عن هللا 

 

 

 

                                                           

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب )لتحرير والتنوير ا عاشور،ينظر: محمم الطاهر ابن  -1
  (. 11/278هـ(: )1٩84) تونس، الدار التونسية للنشر، المجيد

  (. ٦185-1٠/٦184: )مطابع أخبار اليوم(، الخواطر)تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي،  -2
  (. 44(، يوسف الحاج أحمد، مصدر سابق: )11/28٠ينظر: ابن عاشور، مصدر سابق: ) -3
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  -أهم النتائج:

  إن القيم التربوية اإلسالمية هي مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا التي شرعها هللا تعالى
وأمر بإتباعها، يكتسبها الفرد من خالل فهمه لدينه وتتعمق  حين يمارسها ويضبط بها سلوكه 

ويختار أهدافه في ضوئها، ويوظف إمكانياته لتحقيقها، ويحكم على سلوك اآلخرين بناء عليها 
 . وتظهر في سلوكه واهتماماته

  للقيم التربوية اإلسالمية أهمية كبيرة، تظهر على الفرد والمجتمع على حد سواء، إن القيم طاقات
للعمل ودوافع للنشاط، ومتى تكونت القيم المرغوب فيها لدى الفرد فإنه ينطلق إلى العمل الذي 

  م به العمل.و حققها وتكون بمثابة المرجع أو المعيار الذي يقي
  ن غيرها من القيم؛ ألنها مللقيم التربوية اإلسالمية القيم التربوية اإلسالمية خصائص تميزها

 مستمدة في األصل من كتاب هللا تعالى الخالد. 
 ،وهذا االختالف ال  أختلف العلماء في تصنيف القيم التربوية اإلسالمية، إلى تصانيف كثيرة

عن بعض؛ ألن بينها ترابطًا وتكاماًل من أجل تحديد أهداف الفرد بعضها يعني أنها منفصلة 
 . بين الناسوالمجتمع، وتحديد معالم فلسفة الحياة 

  يشكل موضوع القيم التربوية الوجدانية أهم جوانب التربية وأعمقها أثرًا، فالهدف األول لها إعداد
چ  مور حياته تحقيقًا للهدف األسمى الذي خلق اإلنسان من أجله، قال تعالى: اإلنسان في كل أ

 (. 5٦-تالذاريا) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
 في التربية اإلسالمية واتضح ذلك من خالل الحث على  للقيم التربوية األخالقية مكانة عظيمة

على كل تقصير في جنب  والندممن التجارب والحوادث، واالتعاظ  ،األخالق الحسنة كالصدق
 . هللا تعالى

  إن القيم التربوية العقلية في الفكر اإلسالمي تستند إلى وقائع علمية للدعوة إلى هللا بالشكل
 األمثل واألنسب. 

  إن نجاة بدن فرعون وما فيها من القيم التربوية العقلية تشكل دافعًا لكل البشر لينهلوا من
بر المستخلصة منه سلوكًا في حياتهم يجنبهم الخطأ معطيات هذا المورد العذب، ويتمث لوا الع 

   المسب بة عن البعد عن هللا تعالى واتباع الشهوات. والزلل والعثرات
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  -التوصيات:

 -:أتيوفي ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما ي

  السعي الجاد والحثيث إلى غرس القيم التربوية اإلسالمية ذات النهج السليم والقويم لدى طلبتنا
والناشئة عمومًا من خالل المؤسسات التربوية والتعليمة واالجتماعية المختلفة، ال بد من العمل 

م الخاطئة على ترسيخ القيم التربوية اإلسالمية وتعميقها لدى المسلمين عموما، وتصحيح المفاهي
 لدى المعلمين والمدرسين الذين يتصدون للعملية التعليمة والتربوية.

 بثق الخطط والتصورات المستقبلية والمناهج الدراسية عن القيم التربوية اإلسالمية. نأن ت 
  .قيام المؤسسات االجتماعية بدورها في نشر مفاهيم القيم التربوية اإلسالمية بالشكل األمثل 
 المؤسسات العلمية والتربوية واالجتماعية والثقافية من أجل نشر القيم التربوية  التعاون بين

صالح الواقع.  اإلسالمية وترسيخها لتغيير الحال وا 
 م سلوك ر أن يكون لإلعالم دور في نشر ما تتضمنه هذه التجا بر  تقو  ب والحوادث التأريخية من ع 

فيها اإلنسان مع أخيه اإلنسان ومع مجتمعه  الفرد في مجتمعه وهو سبيل إلى حياة أمثل يتكامل
 والكبر والتسلط.   ،وينبذ كل مظاهر الظلم، واإلفساد

 

 

 

 هذا والحمد هلل رب العالمين..................
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 -أسماء المصادر والمراجع:

  المعاصر، د. أحمد المهدي عبد الحليم، تعليم القيم فريضة غائبة في نظم التعليم، مجلة المسلم
 م(.1٩٩3(، السنة )٦5/٦٦العدد )

 ( 1٩83أحمد لطفي، القيم والتربية، دار المريخ، الرياض.)م 
  ،مكتبة الخانجي، القاهرة، الدكتورة هدى محمود قراعة، تحقيق: معانى القرآناألخفش األوسط 

 (.م1٩٩٠-هـ 1411)
  ،حياء التراث العربيدار إ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياأللوسي ،

 .بيروت
 ( 1٩84جابر قميحة، المدخل إلى القيم اإلسالمية، دار الكتاب المصري، القاهرة.)م 
 دراسة للقيم اإلسالمية وآليات  -الدكتور خالد الصاوي، القيم اإلسالمية في المنظومة التربوية

 م(.2٠٠8 -هـ 142٩إيسيسكو ) -تعزيزها، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
 هـ(. 142٠ -3الرزاي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت )ط 
 دار الهداية، مجموعة من المحققين، تحقيق: ن جواهر القاموسالزبيدي، تاج العروس م . 
  ،(.م1٩88 -هـ 14٠8) بيروت، عالم الكتب، معاني القرآن وا عرابهالزجاج 
  ،هـ 13٩٩، بيروت )دار الفكر، ق: عبد السالم محمد هارون يحق، تمقاييس اللغةمعجم ابن زكريا

 (.م1٩7٩ -
  الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبدالرزاق

 المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 لقرآني للمؤمنين وسبل توظيفها في سماهر األسطل، القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء ا

-هـ 1428التعليم المدرسي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة )
 م(. 2٠٠7

 .السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت 
 م(.1٩٩٦هرة )سيد طهطاوي، القيم التربوية في القصص القرآني، دار الفكر العربي، القا 
  ،(. ه1412 -17)ط القاهرة، بيروت، دار الشروق ، في ظالل القرآنسيد قطب 
 ( 1٩88علي أبو العينين، القيم اإلسالمية والتربوية، مكتبة إبراهيم حلبي، المدينة المنورة .)م 
  الدكتور علي خليل أبو العينين، األخالق والقيم التربوية في اإلسالم، ضمن موسوعة نضرة

 يم.النع
  القشيري، لطائف اإلشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

 (.3)ط
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  ،دار الكتب العلمية، منشورات ، محمد حسين شمس الدين، تحقيق: تفسير القرآن العظيمابن كثير
 هـ(.141٩) بيروت، محمد علي بيضون 

  م(. 1٩٩٩الفالح، الكويت )محمد الصاوي، دراسات في الفكر التربوي، مكتبة 
 ( 1٩٩٠محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب .)م 
  ،مطابع أخبار اليوم(، الخواطر)تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي   . 
 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من )لتحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور، ا دمحم

 هـ(. 1٩84) تونس، الدار التونسية للنشر، الكتاب المجيدتفسير 
  ،محمود بن حمزة الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة

 مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
  ،مصر، الحلبي وأوالده يركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب، شتفسير المراغيالمراغي 

 (. م1٩4٦-ه13٦5)
  مروان القيسي، المنظومة القيمية اإلسالمية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، مجلة

 ، كلية لشريعة، جامعة اليرموك.٦، العدد 22الدراسات اإلنسانية، مجلد 
 ( هـ 1424مقاتل بن سليمان، التفسير، تحقيق: أحمد مزيد، دار الكتب العلمية، بيروت

 م(.2٠٠3ت
  ،هاشم محمد ، محمد أحمد حسب هللا ،عبد هللا علي الكبيرلسان العرب، تحقيق: ابن منظور

 .القاهرة، دار المعارف، الشاذلي
 .نوال كريم زرزور، معجم ألفاظ القيم األخالقية وتطورها الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة  د

 م(.2٠٠1القرآن الكريم، مكتبة لبنان ناشرون )
 ة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، مكتبة ابن يوسف الحاج أحمد، موسوع

 م(. 2٠٠7-هـ1428حجر، دمشق )

 
 
 

 


