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 المقدمة

النبي االمين محمد وعمى آل  الحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم عمى 
بيتـــــــــو الطيبين الطاىريــن وصحابتــو الغر المياميــــن ومن تبعيم باحسان الى يوم 

 الدين ...
 وبعد
ان من مقومات اليداية غرس القيم التربوية في النفوس حتى تمتد جذورا في   

قرآن الكريم كتاب ىداية العقل والقمب فتؤتي ثمارىا يانعة قوال وعمال ... ولما كان ال
لمبشرية اكتنفت نصوصو الكريمة بين اسطرىا وكمماتيا وحروفيا من القيم التربوية ما 
ال يحيط بو باحث الن تباين العقول واالفيام واالذواق يمكن كل ناظر او باحث من 
 استنباط جديد وىذا من اسرار خمود النص القرآني الكريم ومحاكاتو لمعصور واالزمنة.

لعمك تجد االمر في القصص القرآنية اكثر وضوحا واقرب الى متناول العقل و  
من غيرىا ... بل اننا نحسب ان بعض القصص القرآني سيق اصال لترسيخ قيمة 
تربوية معينة وقد لمسنا ذلك ونحن نقرأ قصة موسى عميو السالم مع رجل الفتنة 

صوص التنزيل التي حكت تمك )السامري( ... االمر الذي دعانا الن نقف بتأن عند ن
( منيا مستعينين بكتب  97( سورة طو الى اآلية ) 84القصة والتي تبدأ من اآلية )

التفسير ومتكئين عمى ما يفتحو اهلل تعالى عمينا الستجالء القيم التربوية منيا ... وىو 
عية ما من اهلل تعالى بو عمينا اذ كانت لنا وقفة مع قيم وجدانية واخالقية واجتما

واخرى عقمية اشتممت عمييا النصوص الكريمة ، نثرناىا في المبحث الثاني من بحثنا 



ىذا الذي وسم بــ )القيم التربوية في قول السامري "ال مساس" ( مميدين في البحث 
االول منو بتعرف لمقيم التربوية في المغة واالصطالح وبيان خصائصيا وموشحين 

نتائجو... وصمى اهلل وسمم عمى سيدنا محمد وعمى لمبحث بخاتمة مشتممة عمى اىم 
 الباحثان                                              . آلو واصحابو اجمعين 

 : القيم الوجدانية -اوال
ان الناظر في النصوص الكريمة التي تحدثت عن فتنة قوم موسى عميو  

 توقفنا عمى طرقمى قيم توجب االعتقاد الصحيح بل السالم مع السامري يقف ع
ق ، وليذا ما سنذكره من القيم الوجدانية المستنبطة التفكير لموصول الى االعتقاد الح

من النصوص يكاد جميعو يضم ين دفتيو قيم عقمية ىي التي افضت الى القيم 
انية المستنبطة عمى وىذا ماسيدركو القارئ الكريم لما نتمو عميو القيم الوجدالوجدانية 

 :النحو اآلتي 
ىة الفكر وبالدة الروح من دواعي االشراك باهلل تعالى وليذا استخف تكون بالـــ قد 1

"السامري" بعقول القوم وادعى عمييم ان العجل الذي صنعو بيديو ىو الييم والو 
الى درجة  ى لم يرتقعمى ان "عجميم" ىذا حتيو ...موسى اال ان موسى نسي ال

الحيوانية اذ انو "جسد" ال حياة فيو ... ولذلك كان يجدر بقوم موسى ان يعمموا او 
يعقموا انو اليممك ليم من الضر والنفع اي شيء حتى النفع الذي ىو من باب انو 

 (1)"العجل البقري" الحقيقي مما ىو معيود في الذىن.

                                                           

 عالم دار: الناشر، البخاري سمير ىشام: قيحق، ت القرآن ألحكام الجامعالقرطبي ،ينظر:  (1) 
 وح، ر  األلوسي ، و 11/636،م 2003/ ىـ 1423 ، السعودية العربية المممكة لرياض،ا الكتب،
: الناشر،  عطية الباري عبد عمي: المحقق،  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني

 ظالل في،  قطب سيد ، و 16/642، ىـ 1415 األولى،: الطبعة،  بيروت – العممية الكتب دار
، ىـ 1412 - عشر السابعة: الطبعة،  القاىرة -بيروت - الشروق دار: الناشر،  القرآن



لتتجمى عظمة رب االشياء اذن ينبغي تنمية االفكار واعمال النظر في حقائق  
َأَفََل َيَرْوَن َأالا َيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوالا )العالمين في النفوس وىذا ما يستقى من قولو تعالى 

... وليذا اعتمد المتكممون البرىان العممي )دليل 89طو/( َواَل َيْمِمُك َلُهْم َضرًّا َواَل َنْفعاا
 ة الشاىدة بوجود اهلل تعالى . دلة العقمياع( دليال رئيسا من االالعناية واالختر 

َأَلْم َيَرْوا َأناُه اَل ُيَكمُِّمُهْم َواَل َيْهِديِهْم وقد تعقب الرازي قولو تعالى ) 
بانو ليس المقصود ان العجل لو كان يكمميم لكان اليا اال ان  148االعراف/(َسِبيَلا 

الشيء يجوز ان يكون مشروطا بشروط كثيرة ففوات واحد منيا يقتضي فوات 
المشروط ولكن حصول الواحد فييا ال يقتضي حصول المشروط لذلك اليعني ان 

 . (1)العجل لو كمميم سيكون اليا
عميو السالم وقومو بعد ان اخبره اهلل تعالى  ـــ يوحي الحوار الذي دار بين موسى 2

بفتنتيم فرجع الييم ان القوم عمموا ضالل اعتقادىم بالعجل وصاحبو ... والقيمة 
قضية االعتقاد وقمبو في  ان العاقل ينبغي عميو اعمال نظره وفكر التربوية المستقاة

يتبعون كل ناعق بااللو الواحد وال ينصاع لمسفياء من ضعاف العقول والقموب الذين 
 مما اليصدقو عقل وال يقبمو دين .

وتستقى ىذه القيمة الوجدانية من االعتذار الذي قدمو قوم موسى عميو السالم  
َقاُلوا بين يديو اذ انو يبدو ضعيفا لمغاية لما اختصروه بقوليم مما حكي القران الكريم )

ْمَنا َأْوَزاراا ِمْن ِزيَنِة اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلَك َألْ  َقى َما َأْخَمْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْمِكَنا َوَلِكناا ُحمِّ

                                                                                                                                                                      

 و النشر و لمطباعة الفكر دار:  الناشر،  بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء، الشنقيطي و 
 . 15/2366، وتفسير الشعراوي 4/24،مـ 1995 - ىـ 1415،لبنان – بيروت التوزيع

 1420 - الثالثة: الطبعة بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر الغيب مفاتيحالرازي ،(1)
  . 4/24، واضواء البيان للشنقيطي  ىـ



خجالنا من عذره فيختصر وىذا شأن المعتذر بعذر واه ان يكون  87طو/(السااِمِري  
 .(1)الكالم اختصارا

التنبو اليو ان المكابرة واحد من موانع االعتقاد باهلل تعالى ـــ ان مما ينبغي  3
وتعظيمو وىي مستقاة من فعل قوم موسى عميو السالم مع سيدنا ىارون عميو السالم 
لما دعاىم الى الرجوع عن عبادة عجل ال ينفع وال يضر فمم يكن منيم اال مكابرة 

َوَلَقْد َقاَل َلُهْم َهاُروُن تعالى )بقولو  (2)حالت دون توبتيم وىو ما حكاه النص الكريم
نا َرباُكُم الراْحَمُن َفاتاِبُعوِني َوَأِطيُعوا َقاُلوا َلْن  ،َأْمِري  ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم ِإناَما ُفِتْنُتْم ِبِه َواِ 

 .91-90طو/(َنْبَرَح َعَمْيِه َعاِكِفيَن َحتاى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى
َقاُلوا َلْن َنْبَرَح جوابيم ليارون عميو السالم في قولو تعالى )ثم ما كان من  

( ظاىره انيم لم يجعموا رجوع موسى عميو َعَمْيِه َعاِكِفيَن َحتاى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى
السالم غاية لمعكوف عمى عبادة العجل عمى طريق الوعد بتركيا اذا ما رجع الييم 

ا ماذا سيكون من امره عميو السالم وماذا يقول في موسى ... انما ارادوا ان ينظرو 
ىذا فكانت "الغاية" التي تكمموا فييا انما ىي طريق لمتعميل والتسويف وافتروا عجميم 

يوافقيم عمى عبادتيم لمعجل ... وحاشا كميم اهلل تعالى انو اذا رجع الييم عميو السالم 
 . (3)السموب الحكيمعميو السالم ... وىذه من "حماقة" اسموبيم ونقيض ا

ى من النفس االمارة بالسوء فتكون كل ذلك من انواع الضالل انما يتأتو  
َوَكَذِلَك كى القرآن الكريم عن السامري )والعصيان بل وحتى االلحاد وليذا المكابرة 

َلْت ِلي َنْفِسي  وليس ىو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي يوضح ، 96طو/(َسوا
تحدثت ية اخرى انما ىناك نصوص صريحة وضمنسبب االنحراف ان النفس االمارة 

                                                           

 1984 ،تونس – لمنشر التونسية الدار:  الناشر،  والتنوير لتحريرابن عاشور ، اينظر:  (1)
 . 2/4662، العربي الفكر دار: النشر دار،  التفاسير زىرةابو زىرة ،  ، و 16/625،ىـ

  . 16/642 ينظر: روح المعاني (6)

  .  16/652ينظر: روح المعاني (3)



اَرٌة ِبالس وِء عن ذلك ... الم يقل الحق جل في عاله ) َوَما أَُبرُِّئ َنْفِسي ِإنا الناْفَس ََلَما
 . 53يوسف/(ِإالا َما َرِحَم َربِّي ِإنا َربِّي َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 
 

 : ية واالجتماعيةثانيا: القيم االخَلق
ان في قصة سيدنا موسى في القرآن الكريم من القيم االخالقية واالجتماعية  

ما يضيق المقام بذكره بل ان نصوص التنزيل تضم بين اسطرىا من القيم االخالقية 
اشغل الباحثين والدارسين لنصوص التنزيل الحكيم وبالقراءة المتانية  ما واالجتماعية

سجل مجموعة من القيم يع ان نستطالسالم مع السامري نصة موسى عميو لق
ونمفت ، االخالقية واالجتماعية عمى قدر فيمنا لمنصوص واستعانتنا باقوال المفسرين 

النظر الى اننا داخمنا بين القيم االخالقية واالجتماعية الننا نعتقد انيا متداخمة في 
  النصوص الكريم التي سردت القصة عمى النحو اآلتي :

َقاَل ُهْم ُأواَلِء َعَمى َأَثِري  ،َوَما َأْعَجَمَك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى ـــ ان في قولو تعالى )1
قيمة اخالقية ذات ابعاد متعددة ينبغي من  ،84-83طو/(َوَعِجْمُت ِإَلْيَك َربِّ ِلَتْرَضى

المرجو  خالليا الصبر عمى االمور وتصريفيا في مواعيدىا ومواقيتيا ليثمر بالمقصد
 منيا .
وىذا ما حدث مع موسى عميو السالم مع سالمة مقصده عميو السالم اذ انو  

تعجل مفارقة قومو ليحضر الى مناجاة اهلل تعالى قبل ان يبان لو عن الموعد اجتيادا 
منو ورغبة في تمقي الشريعة حسبما وعد اهلل ولم يراع اال السبق الى ما فيو خير 

عمى ان غفل عن مراعات ما يمحق قومو في حال و اهلل تعالى لنفسو ولقومو ... فالم
هلل تعالى بالمحافظة عمى العيد اابتعاده عنيم وبخاصة انيم لم يتمقوا الوصية من 



والتحذير من مكر اىل المكر ... ومثيل ذلك اخذ المجتيد الدليل الذي لو معارض 
 .(1)بصنع صنم يعبدونودون عمم بمعارضو ... وليذا افتتن قوم موسى عميو السالم 

وينبغي التنبو الى الفتن التي تضرب االمم وتيالك الناس وراءىا كما حصل  
مع قوم موسى عميو السالم دون ان يعمموا عقوليم وقموبيم في النظر بااللو المعبود 

 الذي دعا اليو السامري مع انو ال يممك ليم ضرا وال نفعا . 
ـــ لما رجع موسى عميو السالم الى قومو بعد ان اخبره اهلل تعالى بفتنتيم توجو بالموم 2

الموم ... ىذا ما اجاب عنو النص الكريم  اليو فمن الذي يوجوالييم عمى فعمتيم ... 
، اذ تضمنت قيمة 86(طو/َقاَل َيا َقْوِم َأَلْم َيِعْدُكْم َرب ُكْم َوْعداا َحَسنااقولو تعالى )ب

مفادىا ان الموم انما يقع عمى من كان سببا في اي اذى سواء كان لنفسو ام  اخالقية 
 لغيره اذا ما كان عن قصد ودراية. 

و السالم ــــــى عميــولذلك ــــ كما ذكر ابن عاشور ــــ اجتمع في نفس موس 
ـ م بمتعمق بحاليم وىو ما اسماه التنزيل الحكيانفعاالن ... احدىما انفعالو ال

)الغضب( ... وثانييما : حزنو من وقوع ما وقع منيم وىو في مناجاة اهلل تعالى التي 
كان يأمل ان تكون سبب رضى اهلل تعالى وىو ما اسماه القران الكريم بــ )االسف( 

َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن وىو ما عبر عنو القرآن الكريم بقولو تعالى )
، ومن  (2)لمرجل من قومو احق في توجيو المالم عمييمفانجرار االذى  ،86طو/(َأِسفاا

 ذلك ايضا ان الغضب واالسف ال ينبغي اال لمرضاة اهلل تعالى وقربو .
ـــ الوفاء بالعيد وضرورة مراعاتو واالمتثال لما جاء فيو اذ ان ذلك قيمة اخالقية 4

 الكريمة. عظمى مدحيا القرآن الكريم في مواضع عديدة من نصوصو 
وتقتبس ىذه القيمة من الخطاب الذي واجو بو موسى عميو السالم قومو لما  

َقاَل َيا َقْوِم َأَلْم َيِعْدُكْم َرب ُكْم َوْعداا )رجع الييم وحكاه القرآن الكريم بقولو تعالى 
                                                           

 .  16/666ينظر: التحرير والتنوير (1)

 .  16/626ينظر: التحرير والتنوير (6)



... وىذا الوعد ىو وعد اهلل تعالى لموسى بانزال التوراة ومواعدتو 86(طو/َحَسناا
بان زمن وعد ربكم اياكم ليمة لممناجاة وقد اعمم قومو بذلك ... ولذلك عاتبيم  ثالثين

لم يبعد حتى يكون لكم ياس من الوفاء فتكفروا وتكذبوا من بمغكم الوعد وتعبدوا ربا 
 (1)تبارك وتعالى هغير 

رجح الشنقيطي المعنى الذي ذكرنا ان المراد بالوعد الحسن ) انو وعدىم  وقد 
 (2)ان ينزل عمى نبييم كتابا فيو كل ما يحتاجون اليو من خيري الدنيا واالخرة (

وبالمقابل فانيم وعدوا موسى عميو السالم باالستقامة وااليمان باهلل وحده وترك 
 . (3)مقاميم في ارض فرعوناالوىام الباطمة التي سيطرت عمييم بسسبب 

ـــ المالحظ من خطاب موسى بعد عودتو الى قومو انو اول ما وجو خطابو الى 4
قومو ثم الى ىارون ثم الى السامري ... وىو ترتيب مقصود اذ ان قيمة اخالقية 
تكمن في مراحل الخطاب ىذه تتمثل في )ان القوم مسؤلون بان ال يتبعوا كل ناعق 

آن الكريم ، النيا منزلة البيائم التي تستجيب لكل صوت وىو ما عبر عنو القر  (4)(
فكان يجدر بيم ان يحكموا  ،179االعراف/(ُأوَلِئَك َكاَْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضل  بقولو تعالى )

 عميو السالم عقوليم وال يتبعوا اىواءىم ... ومن ثم ىارون عميو السالم خميفة موسى
ىو نبي ايضا ــــ )ىو المسؤول ان يحول بينيم وبين اتباعو اذا ىموا بذلك في قومو ـــ و 

ذنب السامري وعتابو وتوبيخو ) الن  ، ثم اخبر بات (5)وىو قائدىم المؤتمن عمييم (
لم يفتنيم بالقوة ولم يضرب عمى عقوليم انما اغواىم فغووا ... فالتبعية عمييم اوال 

 . (6)وعمى راعييم بعد ذلك ثم عمى صاحب الفتنة والغواية اخيرا(

                                                           

، وزهرة  16/626، التحرير والتنوير 16/645، وروح المعاني 3/661ينظر: البغوي (1)

  . 15/2356، وتفسير الشعراوي 2/4662التفاسير
 . 4/21اضواء البيان للشنقيطي (6)

  . 2/4662ينظر: زهرة التفاسير (3)
 في ظالل القرآن (4)
 ينظر: المصدر نفسه  (5)
 في ظالل القرآن (6)



ممس قيمة اخالقية عميا في تحمل المسؤلية واداء كل ذي واجب ومن ذلك ن 
ىو يتحمل وزره الشرعي واالخالقي والمجتمعي وما يترتب عمى واجبو المكمف بو و 

 ذلك .
السالم يرسخ جانبا اخالقيا  ماموسى عميي ـــ النداء الذي توجو بو ىارون الخيو5

ن اول ما ه ىارو مما رجع موسى واخذ يعنف ويعتب اخاواجتماعيا في غاية االىمية ف
و لييدأ من غضب خيو عاطفة الرحممناديا ومستثيرا في ا عميو السالم ىارون اجاب بو
َقاَل َيْبَنُؤما اَل َتْأُخْذ ِبِمْحَيِتي َواَل فقال فيما حكاه عنو التنزيل الحكيم ) واسفو
 لجمب الشفقة والرحمة .   ،94طو/(ِبَرْأِسي
 عميو السالم وليس كماوانما خص االم بالذكر استعطافا وترقيق لقمب موسى  

 . (1)قيل انو كان اخاه المو اذ ان جميور العمماء عمى انيما شقيقان
هلل تعالى وحدوده وىي قيمة  وع واالسف )المنضبطان( ىما ما كانــــ الغضب المشر 6

ودليل  86طو/(َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسفاااخالقية مستقاة من قولو تعالى )
لم ينكر عمى موسى غضبو واسفو وحاشا لمنص الكريم مشروعيتو ان النص الكريم 

 اكتفى بحكاية ما حدث وذلك اقرار.ان يسكت عمى منكر ... انما 
متصمبا غضوبا هلل تعالى ولم يخرجو  وقد كان موسى عميو السالم حديدا 

الحكمة النبوية  ، ولكن (2)غضبو ىذا من دائرة العصمة الثابتة لالنبياء عمييم السالم
اال يسترسل في الكآبة والغم واالنفعال بل ال بد ان يعالج الموقف ويزيمو  عميوتوجب 

 . (3)من اصمو

                                                           

،  المرعشمي الرحمن عبد محمد: المحقق،  التأويل وأسرار التنزيل أنوارالبيضاوي ،ينظر:  (1)
، وروح  4/36، ىـ 1418 - األولى: الطبعة،  بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 .  16/651المعاني
 .  16/651ينظر: روح المعاني (6)

 . 2/4666ينظر: زهرة التفاسير (3)



مفت النظر ان ىذه النقطة تظير فييا القيمة االجتماعية صرفة اذ ان الطبع ن ـــ7
البشري جبل عمى المدنية فتجد االنسان ال يستطيع ان يتصور حياتو اال مع ابناء 

 بمقياىم ويروح عن قمبو مجالستيم.جمدتو ... يسعد 
وليذا نجد من اشد العقوبات التي عجل اهلل تعالى بيا لمسامري في الدنيا ىو  

الحمى .... ولذلك اخذ  ان يقول )ال مساس( فال يمسو احد فان حصل ذلك اصابتيا
)السامري( يييم في البرايا مع الوحوش والسباع فكان ذلك من تعجيل العقوبة ... ىذا 

نا َلَك َمْوِعداا َلْن ُتْخَمَفهُ ال عن )فض عذاب في االخرة ينتظره عمى فعمتو  97طو/(َواِ 
 .(1)التي فعل
وليذا جاء في خمق النبوة صمة الرحم ... وحث القرآن الكريم والسنة المطيرة  
 صل. قاطعا هلل تعالى وغير ذلك من انواع الو  ا بل جعل قاطع الرحممعميي

الكريم قصة الثالثة الذين خمفوا ... اذ حكت سورة  ونظير ذلك من القرآن 
التوبة قصتيم وخالصتيا ... ان ال يكمموا وال يخالطوا وان يعتزلوا نساءىم حتى تاب 

 . (2)اهلل تعالى عمييم
وقد كان السامري )يصيح باعمى صوتو ال مساس وحرم مالقاتو ومكالمتو  

بين الناس اذ رماه اهلل تعالى بداء ال ومؤاكمتو ومبايعتو وغير ذلك مما يعتاد جريانو 
يكاد يمس احدا او يمسو احد كائنا من كان اال حم من ساعتو حمى شديدة فتحامى 

 .(3)الناس وتحاموه(
ــــ ان في عتاب موسى عميو السالم ألخيو ىارون عميو السالم بعد ان استخمفو في  8

قومو ووجدوىم ضموا ... يدل عمى ان الخالفة ال تتحقق اال بمباشرة الخميفة ما كان 
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وسى ليارون عمييما يباشره المستخمف لو كان حاضرا ... وليذا مضمون عتاب م
ابمغ في زجرىم باالخص وان ليارون عميو  لو تركيم وتبعو لكان السالم ىو انو

، وىذه قيمة اخالقية  (1)ما يشق عمييم تركو ليم في قومو السالم من المحبة واالحترام
 واجتماعية تحمل الخميفة المسؤولية الكاممة .

وليذا نصح ىارون عميو السالم بني اسرائيل وبين ليم ان عبادتيم لمعجل انما  
ان عجال مصنوعا من الحمي ال يعبده اال ضال كافر وامرىم ىي فتنة فتنوا بيا ... و 

بتوحيد اهلل تعالى والوفاء بعيد موسى عميو السالم ... وقد دلت االيات الكريمة في 
ىذا الموضع وفي سورة االعراف عمى ان ىارون عميو السالم بذل قصارى جيده في 

 .(2)وأد الفتنة بما لم يدخر معو جيدا
ىذه النقطة امام قيمة نفسية واخالقية واجتماعية من خالل النظر  ــــ احسب اننا في9

َقاَل ُهْم ُأواَلِء َعَمى َأَثِري َوَعِجْمُت  ،َوَما َأْعَجَمَك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى في قولو تعالى )
 85-83طو/(َقاَل َفِإناا َقْد َفَتناا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضماُهُم السااِمِري   ،ِإَلْيَك َربِّ ِلَتْرَضى 

، يتبين االثر الروحي لمقائد في قومو او النبي في قومو ولذلك ذكر المفسرون ان 
داللة سببية الفاء تعني انو بسبب غيابك وعدم قيامك بحق الرقابة النفسية عمييم 

)فانا قد فتنا قومك من بعدك( بمعنى اختبرناىم لتتبين مقدار  والتي مكناك منيا
 . (3)ارادتيم وعقوليم ومداركيم

ـــ ان الجزاء من جنس العمل ... وىذا ما حصل مع السامري فانو احدث فتنة  10
َقاَل َبُصْرُت ) بما حكاه القرآن الكريم بان جعل المالمسة سببا لحياة الموات في ادعائو

َلْت ِلي ِبَما َلْم يَ  ْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضةا ِمْن َأَثِر الراُسوِل َفَنَبْذُتَها َوَكَذِلَك َسوا
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فوعقب بما يضاده حيث جعمت مالمستو سببا لمحمى التي ىي من  ،96طو/(َنْفِسي
 . (1)اسباب موت االحياء ... حيث نبذ فنبذ

 
 :القيم العقمية  -ثالثا

القرآنية الكريمة ىو ما ينسجم والفطرة السوية  ما اشتممت عميو النصوص ان 
النص القرآني يوازن موازنة عقمية ويدعوا العقل السميم  ان ولذلك كثيرا ما يجد القارئ

لمنظر في تمك الموازنات والحكم فييا ... وعمى ىذا النسق ونحن نقرأ اآليات الكريمة 
تدعوا ـــ ضمنا ــــ العقل  التي حكت فتنة قوم موسى عميو السالم مع السامري نجدىا

 تي:يا االعتقادية عمى نحو سنوضحو فيما يألمحكم في القضا
ــــ ينبغي الموازنة العقمية بين االمور وليس الورع في الصغائر وعمل الكبائر وىو ما 1

ْمَنا يستوحى من قولو تعالى ) َأْوَزاراا ِمْن ِزيَنِة َقاُلوا َما َأْخَمْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْمِكَنا َوَلِكناا ُحمِّ
 . 87طو/(اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلَك َأْلَقى السااِمِري  

وىذه ىي فعمة قوم موسى عميو السالم التي ال يقبل بيا عاقل اذ انيم لم  
استثقموا الزينة التي كانت معيم لما خرجوا من مصر وىي عارية عندىم من حمي 

حل ليم القوىا عنيم وصاغوا منيا عجال صاروا يعبدونو المصريين واعتقدوا انيا ال ت
 . (2)فتورعوا عن الحقير وفعموا االمر الكبير

ومما يروى ايضا ان السامري قال ليم ان موسى يمومنا عمى ما اخذنا من  
 . (3)زينة القوم فمنمقيا في النار لتصير فال يراىا

ـــ ينبغي حفظ العقول من االستدراج ... استدراجيا لذاتيا او استدراج بعضيا 2
لمبعض االخر وىو ما فعمو السامري لما فتن قوم موسى عميو السالم باستدراجيم الى 
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َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم ) ما ادعى انو ابصره وعقمو ولم يستطيعوا ىم ان يبصروه او يعقموه
َلْت ِلي َيْبُصُروا ِبِه َفقَ  َبْضُت َقْبَضةا ِمْن َأَثِر الراُسوِل َفَنَبْذُتَها َوَكَذِلَك َسوا

... ومما ادعاه من قبضو الثر فرس جبريل عميو السالم ـــ كما ذكر 96(طو/َنْفِسي
انما ىو فتنة بان من خالليا اتباعو ليواه الذي بعض المفسرين ـــ لم يكن معجزة 

 اضمو واضل من آمن بو.
 الخاتمة

بعد النظر والتأمل في النصوص الكريمة التي سردت قصة سيدنا موسى عميو  
في نياية  نسجل السالم مع السامري والتعويل فييا عمى اقوال العمماء والمفسرين

 فتنا في متن البحث عمى النحو اآلتي :قاستو المطاف اىم النتائج التي 
القيم التربوية ــــ عمى تنوعيا ــــ ما ال غنى عنو في  ـــ اشتممت القصص القرآني من1

 بناء االنسان ومجتمعو. 
ــــ ان امكانية استنباط القيم من نصوص التنزيل ال تقف عند باحث او دارس انما 2

 يتاتى ذلك ناظر في النصوص الكريمة عمى قدر مؤنتو . 
من القيم الوجدانية بل  ــــ ان في قصة موسى عميو السالم مع السامري جانب كبير3

  وقعيا السامري اعتقادية وجدانية انيا اعتقادية صرفة ونستطيع القول ان الفتنة التي ا
 ى آخر.ع ان تضم بين ثناياىا قيم او معنــــ ان سوق القصة لمعنى وجداني ال يمن4
القيم االخالقية واالجتماعية بوضوح في القصة فتجد فييا حث عمى  تــــ تجسد5

خرى غيرىا مدونة في لمالقاة عمى عاتق الخميفة واالوفاء بالوعد وتحمل المسؤلية ا
 متن البحث . 

ــــ يجد القارئ لمقصة استنياضا لمعقل في الموازنة بين الحق والباطل واالستعانة 6
 في جميع االمور وباالخص ما يتعمق باالعتقاد.بالنظر الثاقب والعقل السميم 

  والحمد هلل اوال وآخرا                                
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صالح الواقع.التربوية اإلسالمية وترسيخيا لتغيير ا  لحال وا 
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 م(.2000-ىـ1420-1)ط

 وحر م(.1999دراسات في الفكر التربوي، محمد الصاوي، مكتبة الفالح، الكويت ) -
 شكري محمود المعالي أبو،  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني

 إحياء دار، ( ىـ1342 ت) األلوسي الثناء أبي بن محمد بن اهلل عبد بن
 ، )د.ت( . بيروت – العربي التراث

 زىرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد،  التفاسير ىرةز  -
 . العربي الفكر دار: النشر دار،  (ىـ1394 ت)
تحقيق: شعيب األرناؤوط، ومحمد زىير الشاويش، المكتب  ، شرح السنة، البغوي -

 م(.1983-ىـ1403 -2اإلسالمي، دمشق، بيروت )ط
عبدالرشيد عبدالعزيز سالم، .دطرق تدريس التربية اإلسالمية نماذج إلعداد دروسيا،  -

 م(.1982-ىـ1402 -3وكالة المطبوعات )ط
 دار،  (ىـ1385 ت) الشاربي حسين إبراىيم قطب سيد،  القرآن ظالل في -

 . ىـ 1412 - عشر السابعة: الطبعة،  القاىرة -بيروت - الشروق
، الفيروزآبادي،  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط -

بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 م(.2005-ىـ1426 -8لبنان )ط

دراسة لمقيم اإلسالمية وآليات تعزيزىا، الدكتور  -اإلسالمية في المنظومة التربويةالقيم  -
إيسيسكو  -خالد الصاوي، منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة

 م(.2008-ىـ1429)
القيم اإلسالمية والتربوية، عمي أبو العينين، مكتبة إبراىيم حمبي، المدينة المنورة  -

 م(.1988)
 م(.1996القيم التربوية في القصص القرآني، سيد طيطاوي، دار الفكر العربي، القاىرة ) -



القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني لممؤمنين وسبل توظيفيا في التعميم  -
المدرسي، سماىر األسطل، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، 

 م(.2007-ىـ1428غزة )
 م(.1983القيم والتربية، أحمد لطفي، دار المريخ، الرياض ) -
 -3الزمخشري،  دار الكتاب العربي، بيروت )ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، -

 ىـ(.1407
 م(.1979-ىـ1399الخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان ) لباب التأويل في معاني التنزيل، -
اهلل عمي الكبير، محمد أحمد حسب اهلل، تحقيق: عبد ، ابن منظور ، لسان العرب -

 (.5/3782ىاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاىرة: )
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، تحقيق: عبد السالم عبد  -

 ىـ(.1422الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيروت )
 م(. 1984ار الكتاب المصري، القاىرة )المدخل إلى القيم اإلسالمية، جابر قميحة، د -
المسند، أبو يعمى الموصمي، تحقيق: حسين سميم أسد، دار المأمون لمتراث، دمشق  -

 م(.1984-ىـ1404)
عبدالرزاق بن ىمام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب المصنف ،  -

 ىـ(.1403-2اإلسالمي، بيروت )ط
تحقيق: كمال يوسف الجوت، ،  ابن أبي شيبة المصنف في االحاديث واالثار ، -

 ىـ(.1409مكتبة الرشد، الرياض )
 بن الحسين محمد أبو،  البغوي تفسير=  القرآن تفسير في التنزيل معالم -

 عبد:  ق، تحقي (ىـ510 ت) الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود
 ، األولى:  الطبعة، بيروت– العربي التراث إحياء دار،  الميدي الرزاق
 ىـ 1420

معانى القرآن، األخفش األوسط، تحقيق: الدكتورة ىدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي،  -
 م(.1990-ىـ1411القاىرة )

عرابو، الزجاج، عالم الكتب، بيروت ) -  م(.1988 -ىـ 1408معاني القرآن وا 



القرآن بين لغة الشعر الجاىمي ولغة معجم الفاظ القيم االخالقية وتطورىا الداللي  -
 م(.2001مكتبة لبنان ناشرون )،  الكريم، د. نوال كريم زرزور

 بن الحسن بن عمر بن محمد اهلل عبد أبو،  الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح -
،  (ىـ606 ت) الري خطيب الرازي الدين بفخر الممقب الرازي التيمي الحسين

 ىـ 1420 - الثالثة: الطبعة،  بيروت – العربي التراث إحياء دار
المنظومة القيمية اإلسالمية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، مروان  -

 ، كمية لشريعة، جامعة اليرموك.6، العدد: 22القيسي، مجمة الدراسات اإلنسانية، مجمد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


