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  البحث ملخص
مـن  الِعلم مع ليتجاوب داخله من اإلنسان يبني منهج على اشتمل الكريم القرآن فإن 

  .الكريم القرآن في وردت التي القرآنية والِقيم المبادئ طريق عن وذلك خارجه،

  .اإلنسان لهذا التّربية طريق عن بغرسها وسلم عليه اهللا صلى النّبي وقام

 الِقـيم  (بعنوان الموضوع هذا حول المتواضع البحث هذا أقدم أن ويشرفني ويسعدني
  ).اإلنسان تربية في هاودور الكريم القرآن في

  .وخاتمة ومبحثين مقدمة من ويتكون

  .إلخ... اختيار وأسباب والموضوع أهمية على تشتمل المقدمة

 فعرفـت  الكـريم،  القرآن في اللفظ ومشتقات بالِقيم التعريف: بعنوان األول المبحث
 حواإلصـال  االسـتقامة : وهـي  المـشتقات،  هذه وبينت واالصطالح اللغة في الِقيم

  .إلخ...وااللتزام

  .الكريم القرآن في الِقيم مميزات وأهم الِقيم أهمية وبينت

  .اإلنسان تربية في الِقيم غرس في الكريم القرآن منهج بعنوان الثاني المبحث

 وأهميتهـا،  التّربيـة  ومفهـوم  الكريم القرآن في اإلنسان مكانة المبحث هذا في بينت
  .الِقيم غرس في القرآن ومنهج

  :البحث نتائج من فذكرت. والتّوصيات النّتائج أهم على اشتملت وقد الخاتمة ثم

١- ألنّـه  التّربيـة،  في اإلنسان لوازم من الزمة الكريم القرآن في الِقيم دراسة أن 
  .اإلسالم رسالة محور

٢- واألخالق، والشريعة العقيدة: ثالثة أصول على تقوم الِقيم هذه أن هـي  الِقيم وأن 
  .التّربية وضوعم
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  :التّوصيات من

  .النّبوية والسنّة الكريم القرآن في الِقيم عن علمية موسوعة إعداد -١

  . الصغر منذ النّشء لدى الِقيم بغرس االهتمام -٢

  .مبادئ، اإلنسان، تربية، الكريم القرآن ، الِقيم :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

All praise is due to Allah 

The Holy Quran included a methodology that builds and 
establishes human being from inside to commensurate with 
knowledge through Quranic principles and values.  

The Prophet instilled these principles and values by raising a 
person. This research entitled "The Values in the Qur’an and its 
role in raising human beings". The research included an 
introduction, two topics, and a conclusion 

The introduction includes the importance of the topic, the reasons 
for choosing it, etc. The first topic entitled: “Definition of the 
values and derivatives of the words in the Holy Quran”. The topic 
handles defining the lexical and contextual meaning of values, 
and explaining these derivatives, which are integrity, reform, 

commitment, etc. 

The research showed the importance of values and the most 
important characteristics of values in the Qur'an 
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The second topic entitled: "The Qur’an approach to inculcating 

values in human education". 

This topic handles the human position in the Qur’an, the concept 
of education, its importance, and the method of the Qur’an in 
implanting values. The research included a conclusion and the 
most important findings and recommendations. The most 

important findings were the following: 

1. The study of values in the Qur’an is necessary in a person’s 
life in relation to education, because it is the focus of the 
message of Islam 

2. These values are based on three principles: belief, Sharia 
and ethics, and that values are the subject of education 

Recommendations: 

1. Preparing a scientific encyclopedia about the values in 
Qur’an and Sunnah of the Prophet 

2. Paying attention to inculcating values among young people 
since childhood 

The research included the indexes 

Keywords: Values, Quran, Education, Man, principles. 
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  المقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين والمرسلين، ورحمـة    

  .اهللا للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :وبعد

فإن القرآن الكريم هو كتاب اهللا األقدس الذي ال يأتيه الباطل من يديه وال مـن                
 بيه األمين صلوات اهللا وسالمه عليه، هدى ورحمة للعـاملين         خلفه، أنزله اهللا على ن    

  رن  مم  ام  يل    ُّ   :وتكفّل اهللا بحفظة من أي عبث أو تحريف، فقال تعـالى          
 .)١( َّ  نن  من  زن

وهو الحصن الحصين، والمرجع الجامع المانع للبشرية كلّهـا، والـسند لكـّل            
هم الذي ارتـضى لهـم     راغب أو ناهل، تنزل من لدن حكيم للنّاس كافّة مبينًا لهم دين           

  .ومنبها للِقيم اإلسالمية، وهو المقوم األساسي لها

من أجل ذلك نهج بالنّاس منهجا تربويا في كّل ما يأتيهم من عظـات وآيـات                 
وأحكام وأخبار، فهو النّبراس األسمى لكّل ما يتطلّع إليه اإلنسان مـن ُأسـس الِقـيم             

 التربوي الذي فيه عدة مظاهر تربوية تبين        اإلسالمية السليمة، يظهر ذلك في منهجه     
  .مدى تفرده وصالحيته لكّل زمان ومكان

ولما كان اإلنسان هو محور الرسالة اإلسالمية والِقيم اإلسـالمية، اتّجـه إلـى         
  .تربية اإلنسان على ُأسس وِقيم القرآن الكريم والسنّة النبوية

                                                             
  ).٩(اآلية رقم : سورة الحجر )١(
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سس والِقيم الـذي يـنهض بفطـرة        وذلك عن طريق منهجه القائم على هذه األُ       
فإذا تمكّـن   . اإلنسان، فيجعل قلبه زاخرا باإليمان، وضميره موصوالً باهللا عز وجلّ         

  .اإليمان في قلب اإلنسان جعله يسمو ويتطلّع إلى ِقيم عليا

فهو منهج يبني اإلنسان من داخله ليتجاوب مع العالم مـن خارجـه، ويجعـل               
ه وهو يؤدي دوره في الحياة، ويحدد له الطّريـق الـذي            اإليمان اإليجابي رقيبا علي   

  .يسير عليه كما ينبغي

  .إيمان يحرس الحياة -

  .عمٌل جاد يترجم عن العقيد -

  .ِعلم متخصص يترجم لذلك كلّه -

ولذلك تستجمع الِقيم في القرآن الكريم خصائص رفيعة، من عقيدة تنير القلـب،      
  . وضمير يراقب اهللا عز وجّلوعلم يشحذ العقل وعمل يبني الحياة،

فتثبت الِقيم وتحصن اإلنسان من الذّوبان، وتفيض عليه طمأنينة وتجعل حياتـه            
 وحركته إلى األمام ثابتة الخُطى ممتدة من األمس إلى اليوم، ألنّها في إطار العقيـدة              

  ين  ىن  من  خن    حن   ُّ:قال اهللا تعـاىل   . وسياج الدين فتقدم له ما فيه صالحه وجناحه يف الدارين         
  ).١( َّمه  جه

ولما كان القرآن الكريم كذلك ويحمل هذه الِقيم النّبيلة، آثرت أن أقدم بحثي في               
  موضوع من أهم الموضوعات التي تتّصل بصالح اإلنسان، وهو

  ".بية اإلنسانالقرآن الكريم ودورها في ترفي ِقيم ال "

يقًا مؤثرا، تراهـا ِقيمـا      تلك الِقيم التي عرضها القرآن الكريم عرضا معجزا ش        
ليست متناثرة، بل متعانقة تعانق األمواج في المحـيط، ويمتـزج بعـضها بـبعض               

                                                             
  ).١٤(اآلية رقم : سورة الملك )١(
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ويتشابك الالحق منها بالسابق في تتابع وانسجام حتى تكون في النّهاية هيكالً ضخما             
  .ألروع تربية عرفها اإلنسان، الشتمالها على ضروب التّربية كاملة شاملة

  .مقدمة ومبحثين، وخاتمة وفهارس: ث علىوقد اشتمل البح

  إلخ..أما المقدمة، تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره

التعريف بالِقيم ومشتقات اللفظ، ومميزات الِقـيم فـي القـرآن           : المبحث األول 
  الكريم

  منهج القرآن الكريم في غرس الِقيم: المبحث الثاني

  .ثم الخاتمة والفهارس

ألرجو أن يكون ما أقدمه من جهد متواضع في هذا البحث حـافزا             فإنّي  : وبعد
لغيري من الباحثين ولكّل المهتمين بدراسة الِقيم اإلسالمية على مزيد مـن البحـث              

وأسـأل اهللا   . والدراسة الواعية في مجال الِقيم في ضوء القرآن الكريم والسنّة النبوية          
جهه الكريم، إنّه معقد األمل والرجاء وهـو  أن ينفع بهذا الجهد، وأن يجعله خالصا لو      

  .نعم الموِفق والمعين
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  المبحث األول
  التعريف بالقيم وأهميتها ومميزاتها في القرآن الكريم

  .تعريف الِقيم في اللغة واالصطالح ومشتقات اللفظ: المطلب األول
  :تعريف الِقيم في اللغة

ة من قام بالشيء بكذا يعنـي ثمنـه         الِقيم في اللغة؛ مفردها ِقيمة وهي اسم هيئ       
  .المقابل له

، وفُسر علـى  »)١(استَِقم ثُم ِباللَِّه آمنْتُ قُْل «:ومن معانيها االستقامة، في الحديث    
أقمت الشيء  : يقال. هو ترك الشّرك  : هو االستقامة على الطّاعة، وقيل    : وجهين، قيل 

ثم استعملت الكلمـة    . يء واستواؤه واالستقامة اعتدال الش  . وقومته فقام بمعنى استقام   
  .)٢(بمعنى القدر والمنزلة وهو انتقال من داللة مادية إلى داللة معنوية

  :تقات اللفظ في القرآن الكريممشّ

مرة، مـائتين وثمانيـة     ) ٢٧٨(وردت مشّتقات اللفظ في القرآن الكريم حوالي        
  .وسبعين موضعا، جاءت لفظ القيامة منها في سبعين موضعا

  :وجاء اللفظ بمعان مختلفة منها
ُّ:اإلصالح واحملافظة، قال تعاىل-١   .)٣(َّيل ىل مل خل 

  .)٤(َّجغ  مع جع ُّ:قال تعاىل: الدين القيمة بالقسط-٢

                                                             
  )١٥٤١٦ (الحديث رقم ،١٤١/ ٢٤: ،الرسالة ٢ط رواه أحمد في مسنده، )١(
  ).قوم(مادة . ٥٠٤-١٢/٤٩٦: لسان العرب، البن منظور: ينظر )٢(
  ).٣٤(اآلية رقم : سورة النساء )٣(
  ).٥(اآلية رقم : سورة البينة )٤(
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 ىه مه جه ين ىن ُّ:قال اهللا تعاىل: التوحيد واإلميان والعمل بطاعة اهللا-٣
  .)١(َّجي يه

  .)٢(َّنث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّ:قال اهللا تعاىل: العزم-٤

ُّ:قال اهللا تعاىل: ستقامةاال-٥   .)٣( َّحب جب هئ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ:قال اهللا تعاىل: املالزمة واملداومة-٦
  .)٤(َّجت هب مب خب  حب

ُّ:قال اهللا تعاىل: الوقوف-٧   .)٥(َّمم خم حم جم يل 

  .)٦(َّجف مغ جغ مع ُّ:قال اهللا تعاىل: القائم احلافظ لكلّ شيء-٨

  .)٧(َّمن  خن حن جن يم  ُّ:قال اهللا تعاىل: مصدر للمقام-٩

  .)٨(َّحض جض مص خص حص  ُّ:قال اهللا تعاىل: اسم للمكان-١٠

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ:قال اهللا تعاىل: ما خص به اإلنسان من كمال اهليئة-١١
  .)٩(َّرب

                                                             
  ).٩(اآلية رقم : سورة اإلسراء )١(
  ).١٩(اآلية رقم : سورة الجن )٢(
  ).٨(اآلية رقم : سورة المائدة )٣(
  ).٧٥(اآلية رقم: سورة آل عمران )٤(
  ).٦(اآلية رقم : سورة المطففين )٥(
  ).١١١(اآلية رقم : سورة طه )٦(
  ).٧١(اآلية رقم : سورة يونس )٧(
  ).١٢٥(اآلية رقم : سورة البقرة )٨(
  ).٤(اآلية رقم : سورة التين )٩(
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 حم جم يل ىل مل خل ُّ:قال اهللا تعاىل: لزوم املنهج الصحيح-١٢
  .)١(َّخم

  .)٢( َّىق يف ىف  يث ىث نث ُّ:قال اهللا تعاىل: منازل املالئكة-١٣

  :طار المعاني التاليةإذا معنى اللفظ يدور في إ

  .الثمن والقدر-١

  .االعتدال وعدم االنحراف-٢

  .االستقامة والمالزمة والمحافظة-٣

  .العزيمة والرغبة الدافعة إلى العمل-٤

وكّل هذه المعاني تدّل على أن هذا اللفظ تشترك فيه مجموعة من الِقيم القرآنية              
  .الكريمتوجه إلى تقويم اإلنسان والتزامه بِقيم القرآن 

  :الِقيم في االصطالح
قبل تعريف الِقيم في االصطالح أود أن أشير إشارة موجزة توضح لنا مفهـوم              

  :الِقيم اإلسالمية وهي

بعث اهللا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فدعا األمة إلى توحيد اهللا ونبذ كّل فرفة               
م شتاتهم بأمر عظيم، وهو     فلما امتثلوا ووحد اإلسال   . واختالف، والتّجاوز عن األحقاد   

  .حمل الرسالة إلى العالمين

  فكيف استطاع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يفعل ذلك؟

                                                             
  ).٣٠(اآلية رقم : سورة فصلت )١(
  ).١٦٤(اآلية رقم : سورة الصافات )٢(
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إنّه بتوفيق اهللا أوالً ثم بالِقيم العظيمة التي جاء بها فحملها النّاس بقوة التطبيـق               
  .والسلوك وااللتزام، ال بالحفظ واالستظهار والكالم فقط

تلـك  : الِقيم اإلسالمية هي: "شارة مفهوم الِقيم اإلسالمية، وهو    نستنج من هذه اإل   
المبادئ العظيمة التي التزم بها المسلمون فطبقوها سلوكًا عمليا في حياتهم، وألزمـوا       
بها أنفسهم وأهليهم وذراريهم بإرشاد من القرآن الكريم، وتوجيه الرسول صـلى اهللا             

طبيق حتى اسـتقامت حيـاتهم علـى هـذه          عليه وسلم، حيث يصحح لهم أخطاء التّ      
  ".)١(الِقيم

أحد المحـددات للـسلوك،     : الِقيم اإلسالمية هي  : "وعرفها بعض الباحثين بقوله   
وهي ضوابط اجتماعية تضبط التّفاعالت والعالقات بين األفراد، وهي تحدد السلوك           

كّل األفكـار   المرغوب والسلوك غير المرغوب، واإلسالم هو مصدرها األساسي، ول        
التي تحكم التّربية اإلسالمية والتي تضبط سلوك األفراد، والنّفس البشرية بفطرتهـا             
التي فطر اهللا النّاس عليها تقبل هذه الِقيم التي جاء بها اإلسالم، وهذه الِقيم تساير تلك                

  ".)٢(الفطرة وتقويها وتنميها وتزكّيها وتنظمها وتسخرها إلصالح الفرد والمجتمع

أما لفظ الِقيم فهو لفظ عام بمعنـى     . ذا تعريف الِقيم أو مفهوم الِقيم في اإلسالم       ه
  .أنه يختلف مفهومه من أمة إلى أمة أخرى

فاألمة اإلسالمية تختلف ِقيمها تماما عن ِقيم الغرب من حيث المصدر والهدف            
، منهـا مـا     واألسلوب والوسيلة، ولذلك عرفت الِقيم في االصطالح بتعريفات كثيرة        

  .)٣(يحمل المفهوم الغربي عن الِقيم، ومنها ما يحمل المفهوم اإلسالمي
                                                             

حيدر قفه، مجلة الـوعي     : المسلم المعاصر بين الِقيم اإلسالمية والمصالح الشخصية، لألستاذ        )١(
   .٣٢م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩ عام -)٣٩٥(العدد -سالمياإل

   .٣٥عبد الكريم بكّار، ص/بناء األجيال، د: ينظر )٢(
  .٤٧المبادئ والِقيم في التربية اإلسالمية، ص: ينظر )٣(

  :لمزيد البيان والفائدة يراجع في هذا الموضوع
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  أهمية دراسة الِقيم في تربية اإلنسان: المطلب الثاني
لما كان اإلنسان هو محور الرسالة اإلسالمية والتّربية القرآنية، اتّجه اإلسـالم            

ذلك ألن اإلسالم يعتبر اإلنـسان      . أصالً إلى تربية اإلنسان تربية شاملة كاملة عامة       
هو العمود الفقري لكّل بناء وعمران وتقدم وإصالح، بل هو الهـدف والغايـة مـن             

، وإعمار األرض والـسعي     -عليهم السالم -التّربية ومن إنزال الكتب وبعثة الرسل       
ـ     . نحو الرقي والسعادة والصالح والفضيلة     يم وال يتم ذلك إالّ بتربية اإلنسان علـى ِق

  .القرآن الكريم وسنّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقبل أن ُأبين أهمية الِقيم في تربية اإلنسان أود أن أوضح بعض المـصطلحات         
  :ذات الصلة بالموضوع حتى نقف على تلك األهمية، وهذه المصطلحات هي

  .المبادئ-١

  .الِقيم-٢

  :التربية، وبيان مدى العالقة بينها-٣

  :  هيمبادئال-١

مجموعة القواعد واُألسس واألفكار المستنبطة أساسا من القرآن الكريم والسنّة          "
  ".)١(النبوية، والتي يقوم عليها المنهج التّربوي اإلسالمي

                                                                                                                                                            
  .م١٩٨٤مؤسسة الخليج العربي، ط-الِقيم في العملية التربوية -
  .لطفي بركات أحمد، دار الوطن-التربويةالمعجم  -
  .منير البعلبكي، دار العلم للماليين-موسوعة المورد -
  .محمد كاظم، مكتبة األنجلو المصرية-تطورات في ِقيم الطلبة -
  .م١٩٨١محي الدين أحمد، دار المعارف، -الِقيم الخاصة لدى المبدعين -
   ).٦٠(سلسلة عالم المعرفة، العدد-لكويتعبد اللطيف خليفة، ا-دراسة نفسية-ارتقاء الِقيم -

  .٢٢المبادئ والِقيم في التربية اإلسالمية، ص: ينظر )١(
  



 
 

  

 ٣٩٦

 
 

  :من خالل هذا التّعريف يظهر لنا ترادف بعض األلفاظ، مثل

  .القواعد واُألسس واألصول فهي تشترك في معنى واحد

األصول التـي قامـت عليهـا الِقـيم         : بادئ في القرآن الكريم هي    والمراد بالم 
  :والتربية، وهي

  .العقيدة: األصل األول

  .العبادة: األصل الثاني

  .األخالق: األصل الثالث

  :مصطلح الِقيم-٢

المعايير أو المقاييس والضوابط التي يقوم بها سلوك اإلنسان في هذه           : الِقيم هي 
لوك متعلقًا بصلته مع الغير أو مع نفسهالحياة، سواء كان هذا الس.  

  :التربية-٣

هي عملية البناء والتّكوين، وتقوم على المبادئ والِقيم، والِقيم هـي موضـوع             
  .التّربية

  :العالقة بينهم

  . المبادئ هي أساس الِقيم، يستنبط منها وال تستنبط هي من شيء آخر

م واألصل فيها، وتتّسق مع الِقـيم       والِقيم تستنبط من المبادئ، وهي الموجهة للِقي      
  .والِقيم هي موضوع التّربية، والتّربية موضوعها اإلنسان. وهي أصلها



 
 

  

 ٣٩٧

 
 

وبهذا تكون العالقة بينهم عالقة عضوية أن كّل واحد منها يدخل فـي تكـوين               
اآلخر، فال توجد تربية بدون مبادئ وِقيم، كما ال يمكن أن تكون هناك تربية بـدون                

  .)١(مبادئ وِقيم

التّربية تقوم على المبادئ والِقيم لتكوين بناء شخصية اإلنسان، وهذه الشّخصية           
  .يحددها نوع السلوك الذي تحدده الِقيم

  .عملية غرس للِقيم التي يؤمن بها اإلنسان واستمرارها من جيل آلخر: التربية

  .)٢(بيةمراعاة التّربية للِقيم هي الضابط األساسي لكّل ما تقدمة التّر

ألن اإلسالم يبدأ في تربية اإلنسان بتكوين ضميره وأخالقه وفضائله ثم يطلقـه             
ليعمل بهذه الِقيم النّظيفة، التي غايتها إسعاد البشرية، وتوجيهها وجهة ربانيـة لتعبـد    

  .)٣(اهللا وحده وتحيا قوية منيعة

                                                             
  .٤٤المبادئ والقيم، ص: ينظر )١(
  .٣٥الِقيم والتربية، ص: ينظر )٢(
: مناهج وتجارب -ملتقى التربية بالقرآن الكريم   . ٢/٢٧: ِقيم حضارية في القرآن الكريم    : ينظر )٣(

٢/٤٧.  



 
 

  

 ٣٩٨

 
 

  مميزات ِقيم القرآن الكريم: المطلب الثالث

كـالم اهللا   : آن من خصائص القرآن الكريم ومنزلته، فالقرآن هو       تستمد ِقيم القر  
العظيم وصراطه المستقيم ودستوره القويم، وهـو رسـالة اهللا، ومعجزتـه الدائمـة             
ورحمته الواسعة، وحكمته البالغة، ونعمته السابغة، وهو حجة الرسول الدامغة وآياته           

  .الكبرى شاهدة برسالته وناطقة بنبوته

أمـا عـن    . لقرآن وفضله ال يدانيه فضل، وال تـسمو إليـه مكانـة           ومنزلة ا 
خصائصه، فهي كثير منها ما يتعلّق بفضله وشرفه ومكانته، ومنها ما يتعلّق بأسلوبه             
ولغته، ومنها خصائص عامة كحفظه في الصدور والسطور، واتصال سنده وأنـه ال         

ه بحاجات البشر، وتأثيره فـي      يمسه إال المطهرون، وأن اهللا قد تعهد بحفظه، ووفاؤ        
  .)١(النّفوس، واالستشفاء به، والتّعبد بتالوته

  :تظهر مميزات الِقيم القرآنية، وهي كما يلي: من هذه الخصائص

 فكما تعهد اهللا بحفظ القرآن، تعهده كذلك في البيـان           التعهد اإللهي بصون الِقيم،    -١
 أهواء العبـاد،    صونة ال تتالعب فيها   والتّفسير حفاظًا على مدلوالته لتبقى ِقيمه م      

  .)٢( َّحي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم    خم  حم  جم   ُّ:قال اهللا تعاىل
 أنه تعالى له اهللا ضمن: "ذكر اإلمام ابن كثير رحمه اهللا في تفسير هذه اآليات

أي في صدرك ، َّممُّ:  فقال صدره، في اهللا ويجمعه ويقرأه، يحفظه أن بد ال

أي إذا تاله عليك الملك  "فإذا قرأناه": أي ،َّهن من خن حنُّ .وقرآنه أي أن تقرأه

                                                             
، ٣/٣٣٦: ، والموافقـات، للـشاطبي    ٣/٣٣٥: البرهان في علوم القـرآن، للزركـشي      : نظري )١(

  . وما بعدها٥٧دراسات في القرآن الكريم، ص-فهد الرومي.وخصائص القرآن الكريم، د
  )١٩-١٧(اآلية رقم : سورة القيامة )٢(



 
 

  

 ٣٩٩

 
 

: أي َّحي جي ٰه مهُّ .أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك "فاتبع قرآنه" عن اهللا تعالى
   ".)١.( . بعد حفظه وتالوته نبينه لك ونوضحه ، ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا

  .السلوكهذه الميزة تؤصل لغرس الِقيم القرآنية في القلوب والنّفوس و

ولذلك نجد أن معاني القرآن ظلّت مصونة في نقل الِقيم للنّاس مع بيان وتبيين 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو والمتعارف عليه بين الدراسين بالبيان المأثور 

  :نتيجة توافر ضابطي

  .النّقل - ١

  .التّوثيق لهذا البيان - ٢

 والتبيني ت زيادة على التّفسيرمع تشكيل مرجعية أساسية للفهم القرآني تجلّ - ٣
 ين ىن من ُّ:في تطبيق مشهود لهذه األمة بالخيرية، قال اهللا تعالى

  .)٢(َّمه جه

لكّل هذا كانت الِقيم القرآنية صالحة لكّل العصور، ألنّها تعتمد على هداية 
  .)٣(الوحي والبيان من سنّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  : والتّكليف يعنيم القرآنية أنّها تتعلّق بالتكليف،من أهم ما تمتاز به الِقي- ٢

  .المسئوولية- ١

  .الحرية- ٢
                                                             

  ٣٨٨ /٤ تفسير القرآن العظيم  )١(
  ).١١٠(اآلية رقم : سورة آل عمران )٢(
  .٣٨تربية الِقيم في القرآن الكريم، ص: ينظر )٣(



 
 

  

 ٤٠٠

 
 

  .االختيار- ٣

وهذه العناصر تحتاج إلى بحث مستقّل حيث إنها تحدد الهدف والغاية من خلق 
اإلنسان واستخالفه في األرض، ومن ثَم نجد المكلّف يمتلك الحس الواضح لترجمة 

  .لربانيةِقيم القرآن وتعاليمه ا

يجب على المكلّف أن يقف على هذه المميزات عن طريق نصوص  - ٣
  :، ويتعرف عليها بدليلها، فيبدأ بما يليالوحي

١ - ةالرالِقيم التي تحكم التّربية من عند اهللا،:باني ف من خاللها أنفهي  فيتعر 
 جي يهىه مه  ُّ:ربانية المصدر والهداية والغاية، قال اهللا تعالى

  .)١(ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 ىي ُّ: فهي ربانية المصدر، وهي للنّاس كافّة، قال اهللا تعالى:إنسانية - ٢
فهي إنسانية تجلّت إنسانيتها في . )٢(َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي

شخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقد، ضرب أروع األمثلة في 
 اك ُّ:المعاملة اإلنسانية والشّفقة والعطف والرحمة، قال اهللا تعالى

  .)٣(َّ يك ىك مك لك

 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوَل: "روى عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
كَان لَّمسلُنَا وتَخَوِعظَِة يواِم ِفي ِبالْمخَافَةَ الَْأيِة مآمنَا  السلَي٤(ع(."  

                                                             
  ).٤٤(اآلية رقم : سورة النحل )١(
  ).٢٨(اآلية رقم : سورة سبأ )٢(
  ).١٠٧(اآلية رم : سورة األنبياء )٣(
  ).٧٠ (برقم ،٣٩/ ١: كثير ابن ط رواه البخاري، )٤(



 
 

  

 ٤٠١

 
 

عند تكليفه معرفة حقيقة اإلنسان، ومراعاتها " ويقصد بواقعية الِقيم :واقعية - ٣
  .)١(َّجخ مح جح مج  حج مث  ُّ:أو محاسبته، قال اهللا تعالى

 فهي ِقيم إيجابية في كّل ما يهم اإلنسانية فتوجهها إلى أن أصل :إيجابية -٤
 مل خل ُّ:اإلنسانية في الخَلْق واحد، التي تعني وحدة الهدف، قال تعالى

. )٢(َّجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 َّىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ :وقال تعاىل

)٣(.  

وتوجه اإلنسان إلى أداء رسالته في الحياة وفي إتقان عمله والتّعاون على 
 حس جس ُّ:البر والتّقوى وفعل الخيرات وترك المنكرات، قال تعالى

  .)٤( َّمص خص  حص مس خس

 الَ «:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى أنس بن مالك
 علَى بعضكُم يِبع والَ تَدابروا، والَ باغَضوا،تَ والَ تَنَاجشُوا، والَ تَحاسدوا،

 والَ يظِْلمه الَ الْمسِلِم، َأخُو الْمسِلم ِإخْوانًا اِهللا ِعباد وكُونُوا بعٍض، بيِع
،خْذُلُهالَ يو هِقرحى ينَا التَّقْواهه ِشيريِرِه ِإلَى وداٍت ثَالَثَ صرِبِب مسح 
 دمه، حرام، الْمسِلِم علَى الْمسِلِم كُلُّ الْمسِلم، َأخَاه يحِقر َأن الشَّر ِمن امِرٍئ
،الُهمو هضِعر٥(و(«. 

                                                             
  ).٢٨٦(اآلية رقم : سورة البقرة )١(
  ).١(اآلية رقم : سورة النساء )٢(
  ).٥٦(اآلية رقم : سورة الذاريات )٣(
  ).١٠٥(اآلية رقم : سورة التوبة )٤(
  ).٦٠٦٥(الحديث -١٩١٥/ ٤: رواه البخاري )٥(



 
 

  

 ٤٠٢

 
 

 ِقيم القرآن الكريم في شمولها وكمالها تراعي اإلنسان في :مول والكمالالشّ - ٥
وجانبه المعنوي إحداث التّوازن بين : الشّمول والكمالوهذا هو . جانبه المادي

  .الجانبين توازنًا دقيقًا

  .ودليلها كثير في القرآن الكريم والسنّة النبوية

 مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّ:يقول اهللا تعاىل
  .)١( َّخن حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك

 النَِّبي َأزواِج ِتبيو ِإلَى رهٍط ثَالَثَةُ جاء: وروى َأنَس رضي اهللا عنه قال
 فَلَما وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي ِعبادِة عن يسَألُون وسلَّم، علَيِه اُهللا صلَّى

 وسلَّم؟ علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي ِمن نَحن وَأين: فَقَالُوا تَقَالُّوها، كََأنَّهم ُأخِْبروا
غُ قَدِفر ا لَهم متَقَد ا ذَنِْبِه ِمنمو ،قَاَل تََأخَّر مهدا: َأحلِّي فَِإنِّي َأنَا َأمُأص 

 َأعتَِزُل َأنَا: آخَر وقَاَل ُأفِْطر، والَ الدهر َأصوم َأنَا: آخَر وقَاَل َأبدا، اللَّيَل
اءفَالَ النِّس جوا، َأتَزدَأب اءوُل فَجسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيع لَّمسو ،ِهمفَقَاَل ِإلَي :

»َأنْتُم الَِّذين كَذَا، كَذَا قُلْتُما واللَِّه َأمِإنِّي و ِللَِّه لََأخْشَاكُم َأتْقَاكُمو ،لَِكنِّي لَه 
ومَأص ،ُأفِْطرلِّي وُأصو ،قُدَأرو جوَأتَزو ،اءالنِّس نفَم ِغبر ننَِّتي عس 
س٢(ِمنِّي فَلَي(«.  

 ِقيم القرآن الكريم كما أنّها شاملة وكاملة وإيجابية، فهي :التوسط واالعتدال - ٦
وسط ومعتدلة، وثمرة ذلك تخريج أمة تربت على ِقيم القرآن الكريم شهد لها 

 يي ُّ: اهللا تعالىربها سبحانه وتعالى بذلك، ِقيم تربي أمة وليس فردا، قال

                                                             
  ).٧٧(اآلية رقم : سورة القصص )١(
  ).١٤٠١(الحديث -٣/١٠٢: ، ومسلم)٥٠٦٣(الحديث -٤/٦٣١: رواه البخاري )٢(



 
 

  

 ٤٠٣

 
 

 َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

)١( .
  .لذلك فهي صالحة ومستمرة ومستقرة

 ِقيم القرآن الكريم واضحة وغير متناقضة مع  الدقة، واإلعجاز وهذه :واضحة - ٧
السمة مستمدة أيضا من ِسمة اإلسالم في مبادئه وأهدافه وقواعده ومنهاجه 

  .ووسائله وأساليبه

 :لِقيم لإلنسان مسئوليته والمنهج الذي تسير عليه، قال تعالىفقد حددت هذه ا
 َّهن من خن حن جن ممُّ 

)٢(.  

من أجل ذلك فهي ِقيم تجمع بين الثّبات والمرونة، ثبات في األحوال واألهداف، 
  .ومرونة في الفروع والوسائل، منضبطة بشرع اهللا عز وجّل

 والتّزود منه وإنفاقه في ما  ِقيم القرآن تدعو وتحثّ على الِعلم:تدعو إلى العلم - ٨
القرآن تحثّ على  فأول آية من. يرضي اهللا تعالى ويعود بالنفع على البشرية

 ِبِه اللَّه يِرِد من« :وقال صلى اهللا عليه وسلم. )٣(َّمم ام يل ىل ملُّ القراءة
  . وهي تؤثّر في التّراث اإلسالمي واإلنساني .»الديِن ِفي يفَقِّهه خَيرا

طيع الدارس للِقيم القرآنية أن يتلمس التّوجهات اإلنسانية، فتراثنا يعكس يست
آيات وأدلة ساطعة لِقيم القرآن الكريم بحيث تجد لتلك الِقيم األثر البين في إثراء 

  .)٤(العلوم اإلسالمية

                                                             
  ).١٤٣(اآلية رقم : سورة البقرة )١(
  ).٣٩(آلية رقم ا: سورة النجم )٢(
  ).١(اآلية رقم : سورة العلق )٣(
  .٤٠المدخل إلي الِقيم، ص: ينظر )٤(



 
 

  

 ٤٠٤

 
 

. هذه بعض مميزات الِقيم القرآنية ذكرتها بإيجاز مراعاة لطبيعة البحث
هذه المميزات لقيم القرآن الكريم نستطيع بحول وقوته أن ننتقل إلى وبوقوفنا على 

  .منهج القرآن الكريم في غرس القيم التي هي موضوع التربية



 
 

  

 ٤٠٥

 
 









 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 ٤٠٦

 
 

 

 



 
 

  

 ٤٠٧

 
 

  المبحث الثاني

  تربية اإلنسان على ِقيم القرآن الكريم
  مكانة اإلنسان في اإلسالم: المطلب األول

وقد . ى بناء اإلنسان أوالًاإلنسان هو محور الرسالة اإلسالمية، فهو يركّز عل
تتبعت حديث القرآن عن اإلنسان فوجدت حوالي من ستين آية تتحدث عن اإلنسان 

  .في خَلْقه وخُلُقه وأحواله وأوصافه بجانب سورة اإلنسان

هذا اإلنسان يذكر القرآن أن منه الصالح وغير الصالح، والمؤمن والكافر، 
ا الشهوات والطّاعات والمعاصي، ليس مجال وفيه غرائز ودوافع أشياء كثيرة منه

  . بحثها اآلن

من هنا كان اإلنسان أكثر المخلوقات حاجة للرعاية والتّربية واإلعداد 
والتّهذيب والتّوجيه والتّعليم والتّدريب والمتابعة، ولذلك اتّجه اإلسالم إلى تربية 

  .اإلنسان تربية شاملة كاملة

 اهللا لإلنسان وتفضيله على كثير من ثم تجد في القرآن الكريم تكريم
 اك يق ىق ُّ :المخلوقات، فهو أكرم المخلوقات عند اهللا سبحانه، قال اهللا تعالى

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك
  .)١(َّىن

  :وتحدث القرآن الكريم عن مواطن تكريم اإلنسان، وهي كما يلي

                                                             
  ).٧٠(اآلية رقم : سورة اإلسراء )١(



 
 

  

 ٤٠٨

 
 

  .)١(َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ: قال اهللا تعالى:الخلق- ١

 ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ: قال اهللا تعالى: آلدم بأمر اهللاسجود المالئكة - ٢
  .)٢(َّحب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ: قال اهللا تعالى:جعله خليفة في األرض - ٣
  .)٣(َّىم مم

 التي ترتبط بتمكين اهللا للجنس البشري في األرض، :داءات القرآنيةالنّ- ٤
أن يكون في طاعة والهدف من هذه النّداءات هو الحرص على اإلنسان 

  .ربه، وتُرينا مدى عناية الرحمن بهذا المخلوق

  .وتنوعت هذه النّداءات، فلم ينادي سبحانه المؤمن ويترك غيره

  ).٤(َّجح مج حج مث هت  ُّ :فيقول سبحانه

  ).٥( َّ زئ رئ ُّ 

  .)٦( َّنن منُّ 
  

                                                             
  ).٤(اآلية رقم  : سورة التين )١(
الوحـدة  . ١/٢٩٣: الجامع ألحكام القرآن  : يراجع القرطبي ). ٧٢،  ٧١(اآلية رقم   : سورة ص  )٢(

  .١/٦٩: وتاريخ الدعوة، ١٤٣ صالموضوعية في القرآن الكريم،
  ).٣٠(اآلية رقم : سورة البقرة )٣(
  ).٣٥(اآلية رقم : سورة البقرة )٤(
  ).٢٦(اآلية رقم : سورة األعراف )٥(
  ).٢١(اآلية رقم : سورة البقرة )٦(



 
 

  

 ٤٠٩

 
 

  .)١(َّمي خيُّ

  .)٢(َّمل خلُّ

  .)٣( َّزب ربُّ

يقول . )٤(َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : قال اهللا تعالى:العلم وإرسال الرسل - ٥
هذا مقام ذكر اهللا فيه شرف : "في تفسير هذه اآلية) يرحمه اهللا(ابن كثير 

آدم على المالئكة بما اختصه به من ِعلم أسماء كّل شيء دونهم، وكان 
  ".)٥(هذا بعد سجودهم آلدم

 سخّر اهللا لإلنسان كّل ما يتّصل بأسباب عيش اإلنسان :تسخير الكون - ٦
به مذلّل له وميسر له، من األرض وِفجاجها وبناها ويشبع طاقاته، ومواه

إلى ... وبحارها واألنعام وأنوعها والكواكب وبروجها، والجبال ومعادنها
 مم ُّ:قال اهللا تعالى. غير ذلك من األمور التي ال نستطيع حصرها

  .)٦(َّزي ري  ٰى ينىن نن من زن رن

                                                             
  ).٦(اآلية رقم : سورة االنفطار )١(
  ).١(اآلية رقم : سورة األحزاب )٢(
  ). ٦٧(اآلية رقم : سورة المائدة )٣(
  ).٣١(اآلية رقم : سورة البقرة )٤(
  /....١: تفسير القرآن العظيم، البن كثير: ينظر )٥(
القـاهرة،  -دار الحديث -مفتاح دار السعادة، البن القيم    : وينظر). ١٢(اآلية رقم   : سورة النحل  )٦(

  .١/٦٧: م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٣سيد إبراهيم، ط/تحقيق



 
 

  

 ٤١٠

 
 

ت لتنظم حياة جاء: م حياة األفراد والجماعاتالعهود والمواثيق، التي تنظّ- ٧
قال . )١(اإلنسان عهود في العقيدة والعبادة والمعامالت والسلوك واألخالق

  .)٢(َّ ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ :اهللا تعالى

بدت عداوة إبليس آلدم : حذير من الشيطان وعداوته ونزغاته ووسوستهالتّ- ٨
ثم نفخ فيه من ... عليه السالم وبِنيه من بعده منذ سوى اهللا آدم من طين

ثم أمر اهللا المالئكة . وحه، فسرت نسمة الحياة وصار بشرا سويار
بالسجود آلدم فسجدوا إال إبليس فقد خالف أمر ربه وانحاز إلى معصيته 

حذّرنا ربنا عز وجّل من الشيطان من . وأبى واستكبر وكان من الكافرين
عداوته ومن همزاته ونزغاته، وخطواته ووسوسته ومن حضوره ومن 

ته والبغضاء، وأمرنا أن نستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال اهللا عباد
  .)٣(َّيي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ :تعالى

ولهذا كانت الرعاية اإللهية لهذا اإلنسان المستخلف بالتّفضل عليه بإرسال 
 خلُّ  :منذ هبوطه على وجه األرض، قال اهللا تعالى. الرسل وإنزال الصحف والكتب

إلى أن ختم ، )٤(َّمه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل
  .اهللا النّبوة والرسالة ببعثة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

هذه هي مكانة اإلنسان في اإلسالم باختصار شديد قصدت بها التّمهيد لبيان 
  .دور الِقيم القرآنية في تربيته وإعداده، وال غرو فهو موضوع التّربية في اإلسالم

                                                             
  .٩الكريم، صالعهد والميثاق في القرآن : ينظر )١(
  ).٢٠(اآلية رقم : سورة الرعد )٢(
  ).٩٨، ٩٧(اآلية رقم : سورة المؤمنون )٣(
  ).٣٨(اآلية رقم : سورة المؤمنون )٤(



 
 

  

 ٤١١

 
 

  :مفهوم التّربية وهدفها وأنواعها: لمطلب الثانيا
 يتضمن لفظ التّربية دالالت لغوية متعددة تركّز :ربية في اللغةتعريف التّ

  :جميعها على ما ينبغي أن تتضمنه العملية التربوية، منها

ربا الشّيء إذا أصلحه، واإلصالح قد ال يقتضي الزيادة :  تقول:اإلصالح -
  .)١(والتعديلوإنما التصحيح 

  . ربا الشّيء يربو ربواْ بمعنى زاد ونما:يادةماء والزالنّ -

  .نشأ وترعرع:  ربى يربي، أي:لنّشأة والتّرعرعا -

أو . الراسخ في الِعلم:  الرباني من الرب بمعنى التّربية، والرباني:التعليم -
  .الذي يطلب بِعلمه وجه اهللا تعالى

ل بمعنى التّربية وهو إنشاء الشيء حاالً فحاالً الرب في األص: وقال الراغب
  .)٢(إلى حد التّمام

تبليغ الشّيء : الرب في األصل اللغوي بمعنى التّربية، وهي: وقال البيضاوي
  . )٣(إلى حد كماله شيًئا فشيًئا

 المنهج الذي وصفه اإلسالم  ليحقّق التّطبيق الفعلي :ربية في االصطالح هيالتّ
م، فهو يجمع بين الِعلم والعمل والتّوزان، والقدوة هو رسول اهللا صلى لتعاليم اإلسال
  .)٤(اهللا عليه وسلم

                                                             
  .٢٣خالد الحازمي، ص/المشكالت التربوية األسرية وأساليبها العالجية، د: ينظر )١(
  .٣٣٦ص: مفردات القرآن، للراغب: ينظر )٢(
  .١/٢٨: يضاويتفسير الب: ينظر )٣(
  .١٩أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: ينظر )٤(



 
 

  

 ٤١٢

 
 

عملية تنمية الشخصية على صعيد التّدرج والتّكامل : "وتعرف كذلك بأنّها
أو ِعلم إعداد اإلنسان المسلم للحياة . بوصفها جسدا ونفسا وعقالً وعاطفةً وسلوكًا

  ".)١(...ادا متكامالً من جميع نواحيهالدنيا واآلخرة إعد

 تنشئة اإلنسان المتكامل الصالح الذي يقوم بأداء رسالته وبناء :هدف التربية
 وقد حدد الرسول. اإلنسان عقائديا وأخالقيا، ملتزما بِقيم اإلسالم، جادا في طلب الِعلم

 مغَاِليقَ ِللْخَيِر، مفَاِتيح «:صلى اهللا عليه وسلم شخصية هذا اإلنسان الخير بأنّه يصبح
٢(ِللشَّر(«.  

 تتّسم التّربية اإلسالمية بأنّها تشمل اإلنسان في :ضروب التربية اإلسالمية
  :جانبه المعنوي والمادي، وهذه هي أنواعها أو ضروبها

  .اإليمانية: التّربية- ١

  .الجسدية: التّربية- ٢

  .النفسية: التّربية- ٣

  .العقلية: التّربية- ٤

  .الخُِلقية: التّربية- ٥

  .الفكرية: التّربية- ٦

  .االجتماعية: التّربية- ٧

  .الجمالية: التّربية- ٨
                                                             

  .٢٠وأهداف التربية اإلسالمية وغاياتها، ص. ٦٠التربية األخالقية، ص: ينظر )١(
  .١٢٩المقاصد الحسنة للسخاوي، ص: رواه ابن ماجه مرفوعا )٢(



 
 

  

 ٤١٣

 
 

  .الفردية: التّربية- ٩

  .الجماعية: التّربية-١٠

  .العلمية: التّربية-١١

  .اإلدارية: التّربية- ١٣. الوقائية: التّربية-١٢

رتها على سبيل العد فقط، وسأعرض هذه هي أنواع التّربية اإلسالمية ذك
  .لشرحها بشيء من التّفصيل عند الحديث عن دور الِقيم في التّربية

  :منهج القرآن الكريم في غرس الِقيم: المطلب الثالث
  :وفيه عدة مسائل

  :معالم منهج القرآن في غرس الِقيم: المسألة األولى

ق يجد فيه اإلنسان ما يالئم هذا المنهج الذي وضعه رب النّاس فهو منهج الح
  .)١( َّجب هئ مئ ُّ:طبيعته، قال اهللا تعالى

 جه ين ىن ُّ:الِعلم الدقيق الذي يضع المنهج المالئم لإلنسان، قال اهللا تعالى
  .)٢(َّجي يه ىه مه

 َّجن  يم ىممم خمحم جم يل ىل ُّ:يحمل الهداية، قال اهللا تعالى

كما حدثني ، .)٣(
 جه ين ىن ُّ:تعالى د، في قولهقال ابن زي: أخبرنا ابن وهب، قال: يونس، قال
والمخالف : هو الصواب وهو الحقّ؛ قال: التي هي أصوب: قال) َّأقوم يه ىه مه

                                                             
  ).٣٢(اآلية رقم : سورة النجم )١(
  ).٩(اآلية رقم : سورة اإلسراء )٢(
  ).٢(اآلية رقم : سورة البقرة )٣(



 
 

  

 ٤١٤

 
 

وقرأ . فيها الحقّ ليس فيها عوج: وقرأ قول اهللا تعالى ِفيها كُتُب قَيمةٌ قال. هو الباطل
  .")١( .قيما مستقيما: قَيما يقول* ولَم يجعْل لَه ِعوجا 

رآن الكريم في غرس الِقيم صبغ كّل المواضيع التي طرقها وعالجها منهج الق
بصبغة الهدى والموعظة واإلرشاد، فصيرها بذلك وحدة متكاملة متضامنة تعمل 

  .عمالً واحدا وتسير اإلنسان إلى غاية ال تتخلّف

 رتّب بعضها على التدرج في األحكام وكيفية أخذ النّاس بها على مراحل -
ابقة منها لالحقة، وذلك بدعوة النّاس إلىبعض، مهدت الس:  

  .العقيدة أوالً -

  .ثم اإلصالح النّفسي واالجتماعي ثانيا -

السير بالنّاس في كّل ما يلزم به من أحكام نحو اليسر ورفع الحرج، وإقناعهم 
معاشهم بأن كّل ما يتصور دونه قيودا ليس إالّ ُأسسا ال بد منها لسعادتهم، ولصالح 

  .)٢(َّمخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّ :قال اهللا تعالى. ومعادهم

 زث ُّ :وأنّها تحمل في طياتها سر الحياة الطّيبة للفرد والمجتمع، قال اهللا تعالى
 مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث
  .)٣(َّمم ام يل ىل

                                                             
  .٨/٤٤: تفسير الطبري: ينظر )١(
  ).١٨٥(اآلية رقم : سورة البقرة )٢(
  ).٩٧(اآلية رقم : سورة النحل )٣(



 
 

  

 ٤١٥

 
 

. إنّه يجعل اإلنسان المتأمل في آياته في حالة وسطى بين الخوف والرجاء
هر التّربوية تُرينا أن منهج القرآن الكريم في غرس الِقيم منهج متكامل وهذه المظا

يعنى باإلنسان من كّل جوانبه في أنواع الِقيم التي هي موضوع التّربية حتى ال 
وبذلك ينشأ اإلنسان المسلم قوي الصلة باهللا . تطغى ناحية من النّواحي على األخرى

  .محقّقًا رسالته في الحياة

مة اهللا باإلنسان أن اهللا اصطفى واختار من يقوم بغرس الِقيم ومن رح
الصحيحة والصريحة لِقيم اإلسالم بروح متجردة تطبعها النية والسلوك الصادقين، 

  .وتزكّيها المصابرة والمثابرة والثبات وتعززها التضحية

  : هذا هو سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ:قال اهللا تعالى
  .)١(َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ:وقال تعالى
  .)٢(َّجح مج  حج مث

من أهم ما يميز منهج القرآن الكريم في غرس الِقيم أنّه منهج رباني جاء به 
صلى اهللا عليه وسلم ساعيا إلى هداية اإلنسان، بل اإلنسانية جمعاء، داعيا إلى 

  .رامتها، والحفاظ على ِقيمها وقيمتهارشدها وك

                                                             
  ).٢(اآلية رقم : سورة الجمعة )١(
  ).١٢٨(اآلية رقم : سورة التوبة )٢(



 
 

  

 ٤١٦

 
 

، فهو صلى اهللا عليه وسلم جاء إلى اإلنسانية )عزيز(يدّل على ذلك التّعبير بـ
  .رسوالً من رب العالمين، وهو رحمة بها

لقد جاءت الهداية إلى اإلنسانية دون بحث أو عناء بالمنهج الرباني الذي أنزله 
  .الكريمعليه رب العالمين، وهو القرآن 

منبع الِقيم وأساس الهداية فكان منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو منهج 
القرآن في غرس الِقيم، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم التزم بمنهج القرآن في 

 ىب نب مب زب رب ُّ :قال اهللا تعالى. البالغ كما أمره اهللا تعالى بالبيان والتّبيين
  .)١(َّزت رت  يب

   من ِقيم القرآن الكريم في تربية اإلنسان:المسألة الثانية

 ال يحصيها بحث أو كتاب مما كُتب حول القرآن من :ِقيم القرآن الكريم
مؤلفات في تفسير القرآن وبقية علوم القرآن، وما كُتب حول إعجازه وهداياته كثير 

د ثروة علمية حول القرآن الكريم تحتاج إلى جهد وهمة عالية، وهذا جه.. وكثير
  .المقّل واهللا المستعان أقدم بعض ِقيم القرآن ودورها في تربية اإلنسان

  :وهي كما يلي

  :قيمة العقيدة -

 ة في تربية اإلنسانس الِقيم القرآنيالمنهج العلمي في غر.  
 الجمع بين بيان القرآن وتبيين السنّة.  
  النماذج(التطبيق الفعلي لهذه الِقيم.(  

                                                             
  ).٦٧(اآلية رقم : سورة المائدة )١(



 
 

  

 ٤١٧

 
 

 ق والِقيمبيان العالقة بين األخال.  
 ربط هذه الِقيم بواقع اإلنسان.  
 اإليجاز مراعاة لطبيعة البحث.  

كما يراها – هي أصل كّل الِقيم القرآنية، وهي أساس للحياة :العقيدة اإلسالمية
 ومنها يستمد اإلنسان طاقته وبها يحدد طريقته، ويبلغ غايته، ومن هنا اهتم -اإلسالم

ه حتى توجه السلوك وتسيطر على المشاعر، وتؤسس اإلسالم بقوتها في نفوس أبناء
  .الواقع الكريم الذي يريده اإلسالم للحياة

 ّس قيم القرآن الكريمبي صلى اهللا عليه وسلممنهج النفي غر   
أسس صلى اهللا عليه وسلم منهجه التّربوي الذي يرتفع باإلنسان إلى مدارج 

 مؤهالً ألن يحمل أمانة اهللا في الرقي النّفسي والعقلي والجسمي، والذي يجعله
  .األرض فيعيش بها ولها

بدأ صلى اهللا عليه وسلم بغرس العقيدة في نفوس الصحابة رضي اهللا عنهم 
 خت ُّ :قال اهللا تعالى. بمثّل منهج الرسل السابقين. فدعاهم إلى توحيد اهللا وعبادته

  .)١(َّجح  مج حج مث هت مت

  :فبدأ صلى اهللا عليه وسلم بما يلي

 من ذلك الدعوة الفردية في مكّة، فقد عرض اإلسالم على :يح االعتقادتصح - ١
 ونَِبيه، اللَِّه رسوُل يا َأبا بكْر، ِإنِّي«: أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، فقال

                                                             
  ).٥٠ (اآلية رقم: سورة هود )١(



 
 

  

 ٤١٨

 
 

 َأبا يا َأدعوك لَلْحقُّ، ِإنَّه اهللا فو ِبالْحقِّ، اللَِّه ِإلَى وَأدعوك ِرسالَتَه ِلُأبلِّغَ بعثَِني
  .»)١(طَاعِتِه علَى والْموالَاِة غَيره تَعبد ولَا لَه، شَِريك لَا وحده اللَِّه ِإلَى بكٍْر

  .وظّل صلى اهللا عليه وسلم يدعو إلى تصحيح االعتقاد ثَالثَ عشرة سنة

هللا وباليوم  أسس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإليمان با:تأسيس االعتقاد- ٢
اآلخر في نفوس أصحابه رضوان اهللا عليهم بالتّربية الحكيمة والمتابعة 

فأسس دار األرقم بن أبي األرقم التي جعلها . المتواصلة واالختيار الموفّق
  .مقرا لتربية أصحابه على االعتقاد الصحيح وتأسيسهم عليه

 النّفس أهمية بالغة في  أعطى صلى اهللا عليه وسلم جانب تزكية:تزكية نفوسهم- ٣
 مح  جح مج حج مث هت ُّ:تربيته واعتنى بها عناية خاصة، قال تعالى

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ
  .)٢(َّحض

 وذلك بعقد صلة دائمة بين هذه النّفوس وبين :يمة العقيدة في نفوسهمغرس ِق- ٤
  .اهللا تعالى، في كّل قول وعمل، وكّل ِفكر، وكل شُعور

م يعتمد في تزكية نفوسهم على أهم عضو في جسم وكان صلى اهللا عليه وسل
اإلنسان، والذي يتوقّف صالح بقية أعضاء اإلنسان وفسادها عليه، هذا 

 َأالَ«: كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" القلب"العضو الرئيسي هو 

                                                             
  .١/٤٣٣: السيرة النبوية، البن كثير: ينظر )١(
  ).١٥١(اآلية رقم : سورة البقرة )٢(



 
 

  

 ٤١٩

 
 

ِإنِد ِفي وسغَةً، الْجضتْ، ِإذَا ملَحص لَحص دسالْج ،ِإذَا كُلُّهتْ، ودفَس دفَس دسالْج 
،َأالَ كُلُّه ِهيو ١(الْقَلْب(« .  

 خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  ُّ :قال اهللا تعالى
 جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل
  .)٢(َّخن حن

 أطلق صلى اهللا عليه وسلم اإليمان على :ع فروع الدينيتناول اإليمان لجم- ٦
 شُعبةً، وِستُّون ِبضع اِإليمان «: عليه وسلمقال صلى اهللا. جميع فروع الدين

اءيالْحةٌ وبشُع اِن ِمنورواية مسلم. »)٣(اِإليم :»اناِإليم عِبض ونعبسةً وبشُع«.  

  :هذه الشُّعب، منها

  .ما يتعلّق بالقلب -

  .ومنها ما يتعلّق باللسان -

  .ومنها ما يتعلّق بالبدن -

  : على ما يليفيتربى اإلنسان

  :ما يتعلّق بالقلب

  .المعتقدات والنيات وكّل أركان اإليمان الستة - ١

                                                             
  ).٢٠٥١(، رقم الحديث ٣/٥: رواه البخاري )١(
  ).٢٥، ٢٤(اآلية رقم : سورة إبراهيم )٢(
  ).٦١(، رقم الحديث ١/٤٦: ، ومسلم)٩(، رقم الحديث ١/١٢: رواه البخاري )٣(



 
 

  

 ٤٢٠

 
 

ما يتعلّق باللسان فيربى على النّطق بالشّهادتين، وتالوة القرآن، وتعلّم الِعلم  - ٢
  .وتعليمه، والدعاء والذّكر واجتناب اللغو

تناب النّجاسات، ما يتعلّق بالبدن فيربى على التطّهر ِحسا وحكما، واج - ٣
وستر العورة، والصالة فرضا ونفالً، والزكاة والجود والطّعام، وإكرام 

ا ونفالً والحجيام فرضالضيف والص.  

  . ثمرة من ثمار العقيدة وخُلُق من أخالق اإلسالم:قيمة اإلخالص - ٢

  .أن يقصد اإلنسان بقوله وعمله وجه اهللا تعالى: وهو

 جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّ:هللا تعالىدعا إليه اإلسالم، فقال ا
  .)١(َّمح

عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اإلخالص دليل اإليمان
 ِإلَى ينْظُر ولَِكن ، صوِركُم ِإلَى والَ ، َأجساِدكُم ِإلَى ينْظُر الَ اللَّه ِإن «:وسلم قال

٢(قُلُوِبكُم(«.  

   إلى قيمة؟كيف يتحول اإلخالص

 َأِقفُ  ِإنِّي«يا رسول اهللا : روى ابن أبي حاتم، عن طاووس، أن رجالً قال
 اللَِّه رسوُل علَيِه يرد فَلَم: قَاَل ، موِطِني يرى َأن وُأِحب اللَِّه وجه َأبتَِغي الْمواِقفَ

                                                             
  ).١٦٢(ية رقم اآل: سورة األنعام )١(
  ).٦٦٣٤(، رقم الحديث٨/١١: رواه مسلم )٢(



 
 

  

 ٤٢١

 
 

 هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئُّ : نَزلَتْ حتَّى وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
 .»)١(َّ لك هش مش

  . هو اإلخالص هللا:المبدأ

 بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم في عدم الرد على الرجل ليصحح :القيمة
  .له

 المربي األول صلى اهللا عليه وسلم لم يرد لكنّه لم يعنّف الرجل وأخّر :ربيةالتّ
  .الرد للتّعليم وتأتي اإلجابة عن طريق الوحي

وهذا المنهج العلمي والعملي التّطبيقي اشتمل على المبدأ أو القيمة والتّربية 
  .المستقرة المستمرة

  :لها أثر طيب في الفرد والمجتمع، من ذلك: وقيمة اإلخالص

  .يبلغ باإلنسان الذّروة من السمو والرفعة -أ

  .ينزله منازل األبرار - ب

 مصاِبيح ُأولَِئك ِللْمخِْلِصين طُوبى «:يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .»)٢(ظَلْماء ِفتْنٍَة كُلُّ عنْهم تَتَجلَّى الدجى

  .والمكر والخداع: يباعد بين اإلنسان والرياء-جـ

                                                             
 ).٨٠٢٠ (الحـديث  رقـم  ،٤٧٥/ ٤ :)مقبل ط(الصحيحين،   على رواه الحاكم في المستدرك    )١(

  ).١١٠: (واآلية من سورة الكهف
  ).٦٤٤٨ (الحديث رقم ،١٧٧/ ٩ :اإليمان رواه البيهقي عن ثوبان في شعب )٢(



 
 

  

 ٤٢٢

 
 

أعلى .  الحب في اهللا من عالمات كمال اإليمان:قيمة الحب في اهللا عز وجّل - ٣
روى البخاري . سوله صلى اهللا عليه وسلمأنواعه محبة اهللا سبحانه وتعالى ور

 :ومسلم عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ِإلَيِه َأحب ورسولُه اللَّه كَان من: اِإليماِن حالَوةَ ِبِهن وجد ِفيِه كُن من ثَالَثٌ«

 الْكُفِْر ِفي يعود َأن يكْره وَأن ِللَِّه، ِإالَّ يِحبه الَ الْمرء يِحب وَأن ِسواهما، ِمما
دعب َأن َأنْقَذَه اللَّه ،ا ِمنْهكَم هكْري قْذَفَ َأن١(النَّاِر ِفي ي(«.  

  .هذه قيمة مرتبطة باإليمان وثمرة من ثمار العقيدة

قلبه بهذا الحب القائم على تقدم في التّربية لهذا اإلنسان لتصح نفسه ويطمئن 
  .العقيدة الصحيحة

 :قال تعالى.  مقدم على حب النّفس والمال واألهل والولد:فحب اهللا ورسوله
 نت  مت زت رت يب ىب نب  مب زبُّ 

 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
  .)٢(َّمن زن  رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق

  :تي منهاثم يبين للمتربي مظاهر حب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وال

  .محبة القرآن الكريم- ١

  .محبة العبادة- ٢

  .محبة سنّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- ٣

                                                             
  ).١٦ (الحديث قمر ،١٤/ ١ :رواه البخاري )١(
  ).٢٤(اآلية رقم : سورة التّوبة )٢(



 
 

  

 ٤٢٣

 
 

 عز اللَِّه كَلَاِم ِمن شَِبعتْ ما قُلُوبكُم طَهرتْ لَو: "يقول عثمان رضي اهللا عنه
  ".)١(وجلَّ

والَِّذِي «: وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ثم . »)٢(َأجمِعين والنَّاِس وواِلِدِه ولَِدِه ِمن ِإلَيِه َأحب َأكُون حتَّى َأحدكُم يْؤِمن نَفِْسي الَ

  . يتّبع هذا الحب بحب األهل والولد

  :ثم يبين له ثمار هذا الحب، التي منها

قول صلى اهللا عليه ي. أن يلقى اهللا في قلوب الصالحين من عباده محبته-
 فَيِحبه : قَاَل ، فََأِحبه فُالَنًا ُأِحب ِإنِّي : فَقَاَل ِجبِريَل دعا عبدا َأحب ِإذَا اللَّه ِإن «:وسلم

 َأهُل فَيِحبه ، فََأِحبوه فُالَنًا يِحب اللَّه ِإن : فَيقُوُل السماِء ِفي ينَاِدي ثُم ، ِجبِريُل
 : فَيقُوُل ِجبِريَل دعا عبدا َأبغَض وِإذَا ، اَألرِض ِفي الْقَبوُل لَه يوضع ثُم قَاَل ،السماِء

 اللَّه ِإن السماِء َأهِل ِفي ينَاِدي ثُم ، ِجبِريُل فَيبِغضه قَاَل ، فََأبِغضه فُالَنًا ُأبِغض ِإنِّي
ِغضبفُالَنًا ي وهِغضقَاَل ، فََأب : ونَهِغضبفَي ، ثُم عتُوض لَه اءغْضِض ِفي الْب٣(اَألر(«.  

  :ويقاس على هذه الِقيم كّل القيم التي تتعلّق بالعقيدة، مثل

  .قيمة الشكر

  .قيمة التقوى

  .قيمة التوكل على اهللا عز وجّل

  .قيمة خشية اهللا ومراقبته في السر والعلن
                                                             

  .)٤٧٩/ ١ (:حنبل بن ألحمد الصحابة فضائل: ينظر )١(
  .رواه البخاري )٢(
   .)٦٧٩٨ (الحديث رقم ،٤٠/ ٨: الجيل دار رواه مسلم، )٣(



 
 

  

 ٤٢٤

 
 

 العبادة طاعة اهللا والخضوع له والتزام ما شرعه :قيمة العبادة في التّربية- ٤
  .)١(َّىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ :قال تعالى. من الدين

فاهللا هو الذي وهب الحياة لإلنسان وأمده بما : العبادة حق هللا على العبد
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ:قال تعالى. يحفظها

 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
  .)٢(َّخس  حس جس مخ جخ مح جحمج

 علَيِه اللَّه صلَّى النَِّبي ِردفَ كُنْتُ«: وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال
لَّمسو سِني لَييب نَهيبةُ ِإالَّ وْؤِخرِل، محا: فَقَاَل الراذُ يعم نٍل، ببقُلْتُ ج :كيوَل لَبسر 
 اِهللا رسوَل لَبيك: قُلْتُ جبٍل بن معاذُ يا: قَاَل ثُم ساعةً، سار ثُم ك،وسعدي اِهللا،

،كيدعسو ثُم ارةً، ساعس ا: قَاَل ثُماذُ يعم نٍل ببقُلْتُ ج :كيوَل لَبساِهللا ر ،كيدعسو 
 حقُّ فَِإن: قَاَل َأعلَم، ورسولُه اللَّه: قُلْتُ: قَاَل ِعباِد؟الْ علَى اِهللا حقُّ ما تَدِري هْل: قَاَل
  .»)٣(شَيًئا ِبِه يشِْركُوا والَ يعبدوه، َأن الِْعباِد علَى اِهللا

فيربى اإلنسان على أن العبادة مكملة لشخصيته مع العقيدة، ويتعرف على 
  .ا النّفسية والخُلُقية واالجتماعيةبعض ِحكم العبادات العملية وأسراره

وتقدم قيمة عبادة الصالة نموذجا ويقاس عليها بقية العبادات فيما وضع اهللا فيها 
  .من ِحكم وهذه هي ِحكم الصالة

                                                             
  ).٥٦(اآلية رقم : سورة الذاريات )١(
  ).٢٢، ٢١(اآلية رقم : سورة البقرة )٢(
  .ومسلم والترمذيرواه البخاري  )٣(



 
 

  

 ٤٢٥

 
 

 ينَاِجي فَِإنَّه يصلِّي، ِإذَا قَام َأحدكُم «: يقول صلى اهللا عليه وسلم:الِحكم النّفسية- ١
هبوالمناجاة مخاطبة اهللا مباشرة، ويشعر العبد أنّه قريب منه، يسمع . »)١(ر

  .دعاءه، ويلبي نداءه، ويستجيب له

 وتوجيه لها إلى اهللا بالذّكر، .لنّفس من مادت الحياةاانتزاع : من ِحكمها- ٢
وهذا من شأنه أن يضفي على النّفس . والدعاء، والضراعة، والخضوع هللا

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ:عالىقال ت. السكينة والرضا
 ِفي عيِني قُرةُ جِعلَتْ«: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. )٢(َّىم

  .»الصالِة

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّ: التطهر من الرذائل، قال تعالى:آثارها الخُلُقية- ٣
  . )٤(َّمض  خض حض جض مص خص ُّ ،)٣(َّمي

 :قال تعالى. بات والكرموفضالً عن ذلك فإن الصالة تغرس في النّفس قيمة الثّ
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ 
  . )٥( َّ لك اك يق

 وإذا كانت الصالة تكسب المرء سكينة النّفس، وتطبعه :آثارها االجتماعية- ٤
فإن هذه الصفات تجعل المقيم لها رضي النّفس، حسن . بطابع خُلقي جميل

                                                             
  .رواه البخاري )١(
  ).٢، ١(اآلية رقم : سورة المؤمنون )٢(
  ).١٥، ١٤(اآلية رقم : سورة األعلى )٣(
  ).٤٥(اآلية رقم : سورة العنكبوت )٤(
  اآلية رقم: سورة المعارج )٥(



 
 

  

 ٤٢٦

 
 

لذي يعيش فيه، وتخلف من خليفة حية تعمل الخُلُق، عضوا نافعا في المجتمع ا
  .وتنتج ويعم خيرها للنّاس

والحديث عن العبادة ودورها في غرس الِقيم والتّربية يطول ليس هذا مكانه، 
  .وإنّما يحتاج إلى مجموعة من األبحاث توفيه حقّه

سالم  من الِقيم التي ذكرها القرآن الكريم قيمة العقل ومنزلته في اإل:قيمة العقل
ودوره في بناء اإلنسان وتربيته، وقد وضع القرآن الكريم منهجا وسطًا في غرس 

  :قيمة العقل في تربية اإلنسان يقوم على ما يلي

  .تحرير العقل من الخرافات واألوهام- ١

  .إثارة الحواس والوجدان، ألنّها أبواب الفكر- ٢

ترفع مستواه، وقد قام القرآن التّزود من العلوم المختلفة التي تزكّي العقل و- ٣
  .الكريم على هذه اُألسس دعوته

  :وهي ووضع المبادئ التي تحقّق ذلك،
 مم خم حم جمُّ   :قال اهللا تعالى. ال يكره اإلنسان على الدخول في اإلسالم- ١

 َّجه هن  من خن حن

)١(.  
 مص خص حص ُّ: قال تعالى.دعا إلى التّفكير، والتّفكير المنطقي الهادئ- ٢

  .)٢(َّجغ مع جع مظ حط مض  خض جض

                                                             
  ).١٥٦(اآلية رقم : سورة البقرة )١(
  ).٤٦(اآلية رقم : سورة سبأ )٢(



 
 

  

 ٤٢٧

 
 

وفي القرآن كثير من التّكاليف مذَيلةٌ بالدعوة إلى العقل والتّفكير، فحين يدعو 
 جل مك لك خك حكجك مق حق ُّ:إلى إنفاق ما زاد عن الحاجة يقول سبحانه

  . )١( َّ حم جم هل مل خل حل

. ونعى القرآن على المقلّدين، وأنكر عليهم أن يلغوا عقولهم، ويهملوا أفكارهم
 جه ين ىنمن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ:قال تعالى
  .)٢( َّخي  حي جي يه ىه مه

ألن التّقليد يستبد بعقل المقلّد فيسري بدعواه الخبيثة من العقائد إلى األعمال، 
  .فيقترف المآسي ويرتكب اآلثام تحت تأثيره

 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّ:قال اهللا تعالى
  .)٣( َّخص حص مس خس حس جس مخجخ

 والتّفاهم بالحجة والمحاورة بالتي هي لى اإلقناعأقام القرآن دعوته ع- ٣
 خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي  ُّ :قال تعالى. أحسن
  .)٤(َّجت هب مب

                                                             
  ).٢١٩(ة رقم اآلي: سورة البقرة )١(
  ).١٧٠(اآلية رقم : سورة البقرة )٢(
  ).٢٨(اآلية رقم : سورة األعراف )٣(
  ).١٢٥(اآلية رقم : سورة النحل )٤(



 
 

  

 ٤٢٨

 
 

ة إثارة الحواسوأثبت أنّها :األساس في التّربية العقلي احترم القرآن الحواس 
  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص   ُّ :أبواب المعرفة، فقال تعالى

  .)١( َّ حف جف مغ جغ مع جع

ى الحواس نظرة كريمة، فحثّها على التّأمل في بديع صنع اهللا نظر القرآن إل
  .)٢( َّيف  ىف يث ىث نث مث  ُّ :وعجيب مخلوقاته، قال تعالى

 يه  ىه   ُّ :وينعى القرآن على الذين يهملون حواسهم ويغفلونها، فيقول سبحانه
  .)٣( َّ مي خي حي جي

ن إلى الِعلم،  فدعا القرآ:األساس الثالث، توسيع مدار الفكر بالعلوم المختلفة- ٣
وقد ذكرت شيًئا . ورغّب فيه، وحثّ على تلقيه، ونوه بفضله، وأشاد بأهله

  .من ذلك عند الحديث عن مكانة اإلنسان في اإلسالم

 ام يل ىل مل ُّ:قال تعالى. وجعل العلم من أهداف الرسالة المحمدية
  .)٤(َّمم

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه  ُّ :ورفع درجة أهله، قال تعالى
  .)٥(َّهئ

                                                             
  ).٧٨(اآلية رقم : سورة النحل )١(
  ).١٠١(اآلية رقم : سورة يونس )٢(
  ).١٨(اآلية رقم : سورة البقرة )٣(
  )١(سورة القلم اآلية رقم  )٤(
  ).١١(اآلية رقم : ةسورة المجادل )٥(



 
 

  

 ٤٢٩

 
 

اعدة سليمة لوزن المعلومات، وتمييز صحيحها من زائفها وغثّها من وضع ق
ثمينها، فقرر أن المسائل العلمية ال تأخذ طابعا علمية إالّ إذا قامت عليها بينة 

 ىئ ُّ .)١(َّ جي يه ىه مه جه ين ُّ :قال تعالى. واستندت إلى دليل
  .)٢( َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ

 فإنه بالعمل، العلم في اهللا فاهللا): "يرحمه اهللا(الجوزي يقول ابن . العمل بالِعلم
 ففاتته به، يعمل لم علم في عمره ضاع من المسكين كل والمسكين. األكبر األصل

  .")٣(عليه الحجة قوة على مفلسا، فقدم اآلخرة، وخيرات الدنيا لذات

إلنسان هذا قليل من كثير مما جاء في القرآن الكريم الحترام العقل وتربية ا
فيجب . على معرفة أهميته في أداء رسالته في الحياة قائمة على اإليمان والِعلم النافع

  .على المربين أن يقدموا للمتربين هذا المنهج القرآني في سهولة ويسر

 اهتم القرآن الكريم بالنّفس البشرية، ألن دراسة النّفس :قيمة النّفس البشرية
 ىي نيمي زي ُّ:قال اهللا تعالى. طريق يقود إلى اإليمان. البشرية أقرب وأقوى

  .)٤(َّيي

وركّز القرآن الكريم على فهم النّفس في شتّى مراحل أعمارها، ألنّه يعتبر 
  .أساس النّجاح في عملية غرس الِقيم

                                                             
  ).٦٤(اآلية رقم : سورة النمل )١(
  ).١٤٨(اآلية رقم : سورة األنعام )٢(
  .١٥٩صيد الخاطر، ص: ينظر )٣(
  ).٢١(اآلية رقم : سورة الذاريات )٤(



 
 

  

 ٤٣٠

 
 

ألن دراسة النّفس البشرية لن تكون كاملة وشاملة إالّ دخلت "وتربية اإلنسان 
  ".)١(وعلى أن تلك الِقيم واألخالق إلهية... مجال الِقيم واألخالق

ومن اهتمام القرآن الكريم بالنّفس البشرية ورد ذكرها في القرآن الكريم نحو 
  .ثالثمائة وسبعة وستين موضعا) ٣٦٧(

  .من رضا وغضب وقناعة وشر، ومن حب وكره: وذكر أحوالها

 ىي نيمي ٰىريزي  ين ىن نن ُّ:وربط بين النّفس والكون قال تعالى
  .)٢( َّيي

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن  ُّ :وحذّر من نسيان النّفس قال تعالى
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خيحي جي
  .)٣( َّ زب رب  يئ ىئنئ

  .وهدف القرآن الكرمي غرس الِقيم النبيلة يف النفس البشرية عن طريق التربية النفسية

  :وقد وضع القرآن الكريم منهجا واضحا أذكره بإيجاز

قرآن بتنقية اإلنسان من دنس الرذيلة، وتحلّيه بشعار الفضيلة، فأمره اهتم ال
 نن  ُّ :قال تعالى. بفعل أنواع الخير، ونهاه عن سائر أنواع الشّر جملة وتفصيالً

  .)٤(َّ ٰى ين ىن

                                                             
  .٣٤علم النّفس في التّصور اإلسالمي، ص: ينظر )١(
  ).٢١، ٢٠(اآلية رقم : سورة الذاريات )٢(
  ).١٩، ١٨( رقم اآلية: سورة الحشر )٣(
علم النّفس اإلسالمي، للشيخ إبـراهيم سرسـيف،        : يراجع-٢).  ٧٧(اآلية رقم   : سورة الحج  )٤(

  .٧٣محمد عثمان نجاني، ص/، القرآن وعلم النّفس، د٥٥ص



 
 

  

 ٤٣١

 
 

وقد أطنب القرآن الكريم في شرح المأمورات والمنهيات بما ال يتّسع لذكره 
  :مراآلن، إالّ على سبيل اإلشارة، فقد أ

  .بالصدق -

  .والوفاء -

  .واألمانة -

  .والعدل واإلحسان -

  .وبر الوالدين واألقارب والفقراء -

  .والعفو -

  .وغض البصر -

  .والتّعاون على الخير واإلصالح بين النّاس -

ونهانا عن المنكر والبغي والسرقة والخيانة والزهو والسخرية، والغيبة  -
إلى غير ذلك مما ... إلثم والعدوانوالنميمة، وسوء الظّن والتّعاون على ا

  .يطول تقصيه وتتبعه واالستشهاد عليه بآيات القرآن

  :سس التّربية في القرآن الكريم، وهيلكن ال يفوتني أن أذكر ُأ

  .الصبر-    ٣.   حب الحقّ والثبات عليه-٢     .  العزة- ١

  :ووضع منهجا لتربية اإلنسان على هذه اُألسس يبدأ



 
 

  

 ٤٣٢

 
 

لقرآن الكريم أن يشرب بها قلب اإلنسان، وأن يجعلها جزءا  حاول ا:بالعزة - ١
 ىل مل يك ُّ:من عقيدته تختلط بدمه ولحمه قال اهللا تعالى

  .)١( َّ يل

  :وفي سبيل تربية نفس اإلنسان على العزة قرر ما يأتي

كما ذكرت من - التي هي أول الِقيم القرآنية :الثبات على عقيدة التّوحيد-أ
 يؤمن باهللا وحده ال يشرك به أحدا يشعر بالعزة ويحس  فاإلنسان الذي-قبل

  .بالكرامة

 مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ : قال اهللا تعالى:حوائج العباد جميعا بيد اهللا- ب
فيتربى . )٢(َّ مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم

. اإلنسان على أن لكّل مخلوق رزقه، وهو مقسوم ومسجل في كتاب مبين
سعى إليه بالوسائل المشروعة، وأن يجمل فعليه أن يطلبه من اهللا وحده، وي

 اللَّه اتَّقُوا النَّاس، َأيها«: فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. في الطلب
  .، ألن اهللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»)٣(الطَّلَِب ِفي وَأجِملُوا

 .ويتربى على الرضا بما قسم اهللا، فال يحقد على أحد وال يضمر سوءا
  .ويستريحوبهذا يريح 

 يتابع القرآن الكريم رسالته في التّربية النّفسية فيبين أن النّفوس :حب الحقّ- ٢
كلّها كنفس واحدة، وسبحان الخالق فقد خلق النّاس جميعا من نفس واحدة، 

                                                             
  ).٨(اآلية رقم : سورة المنافقون )١(
  ).٦(اآلية رقم : سورة هود )٢(
  ).٢١٤٤ (الحديث رقم ،٢٧٥/ ٣: األرنؤوط رواه ابن ماجه في سننه، ت )٣(



 
 

  

 ٤٣٣

 
 

ويسمو باإلنسان أن يحب ألخيه ما يحبه لنفسه، وينهانا عن اللّمز والطّعن 
 َّحن جن مم خم حم جم  ُّ :بحانهوالعيب، فيقول س

 خب حبُّ .)١(
  .)٢( َّمت خت حت جتهب مب

ومن فضل اهللا تعالى أن خلق في اإلنسان رقيبا من داخل نفسه يمنعه من 
  .الجور، ويصده عن الشّر، وأساس هذه الرقابة هي عقيدة الجزاء

فاإلنسان محاسب على عمله، وسيتولّى حسابه من يعلم السر وأخفى، وسيكون 
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ :قال تعالى. احسابه دقيقً
  .)٣(َّمب

 يل ىلُّ :قال تعالى. تنأى باإلنسان عن الوقوع في الخسران: الِقيم القرآنية
  .)٤(َّين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

 حط مض خض حض جض مص خص  ُّ :قال تعالى: ونهى اإلنسان عن اتّباع الهوى
  .)٥( َّ حف جف مغ جغ مع  جع مظ

الصبر على المأمورات الصبر على : ة النفسيةوالصبر المقصود في التّربي
  .المحظورات

                                                             
  ).١١(اآلية رقم : سورة الحجرات )١(
  ).٧(اآلية رقم : سورة اإلسراء )٢(
  ).٨، ٧(اآلية رقم : سورة الزلزلة )٣(
  ).٣(اآلية رقم : سورة العصر )٤(
  ).٤١، ٤٠(اآلية رقم : سورة النّازعات )٥(



 
 

  

 ٤٣٤

 
 

 ِقيم القرآن الكريم لم تغفل شأن التّربية الجسمية، فقد :التّربية الجسمية - ٣
وضع للجسم نظاما يحتفظ عليه صحته، ويحميه من األوصاب والِعلل، 

  :ووضع لذلك هذه اُألسس، وهي كالتّالي

. نسان وصحته، وجعل التّكاليف تتّبعها وتتأثر بهاحمى القرآن الكريم حياة اإل - ١
  .)١( َّجخ مح جح مج  حج مث  ُّ :قال تعالى

وأوجب . )٢(َّ حم جم يل ىل ُّ:قال اهللا تعالى. نهى عن التّغالي في الدين - ٢

  .)٣( َّجغ مع جع مظ حط مض  ُّ :القصد فيه، قال تعالى

 خم حم جم يل ىل مل ُّ :قال اهللا تعالى. أباح لإلنسان زينة الحياة الدنيا - ٣
  .)٤(َّ جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم

  :وجعل للوقاية دعائم هي حد ذاتها ِقيم إسالمية، وهي

 جخ مح جح مج ُّ:قال تعالى. فقد أمرنا اإلسالم بها وحثّنا عليها: النّظافة - ١
  .)٥( َّجس مخ

  : الرياضة البدنية - ٢

                                                             
  ).٢٨٦(اآلية رقم : سورة البقرة )١(
  ).١٧١(م اآلية رق: سورة النّساء )٢(
  ).٧٧(اآلية رقم : سورة القصص )٣(
  ).٣١(اآلية رقم : سورة األعراف )٤(
  ).٢٢٢(اآلية رقم : سورة البقرة )٥(



 
 

  

 ٤٣٥

 
 

 فالسباحة وتأديب الفرس يمثالن الرياضة المطلوبة من المسلم والرسول صلى 
وسلم نفسه روي أنه سبق فرسه وبعيره وصارع وصرع  ركانة  وكان اهللا عليه 

يسابق زوجته عائشة فتسبقه، وكان يمر بالشباب وهم يلعبون ويسلم عليهم ويدعو 
لهم، فقد روي عن ابن العالية أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مر بفتية وهم يرمون 

  ..)١( )ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً: (فقال

  وقد راعى القرآن فيهما: الطّعام والشّراب - ٣

  .َّ خنحن جن  يم ىم ُّ عدم اإلسراف: أوالً

  ".المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء"وقد اشتهر على ألسنة الحكماء 

يا ُّ نظافة الطّعام والشّراب وخلّوها من العفونات واألقذار والميكروبات: ثانيا

  .)٢(َّىت نت مت زت رت يب ىب أيها

 وظيفتها بناء جيل ملتزم بالخير، متجنّبا الشّر والجرائم، ولذلك :ربية الخُلُقيةالتّ
  .فهي خير وسيلة للقضاء على مشكلة ازدياد الجرائم واالنحرافات بجميع أنواعها

وهي ضرورية لتحقيق التّماسك . هي خير وسيلة لبناء خير فرد وخير مجتمع
وصيانة األجيال من تسرب الفساد إلى والتّجانس االجتماعي، وتحقيق السعادة 

  .)٣(نفوسهم

  

                                                             
   .٢٦٧/ ٥مجمع الزوائد،  )١(
  ).١٧٢(اآلية رقم : سورة البقرة )٢(
  . وما بعدها٥التّربية األخالقية، مرجع سابق، ص: ينظر )٣(



 
 

  

 ٤٣٦

 
 

  :مراحل التّربية األخالقية

  :اهتم القرآن الكريم ببيان مراحل التّربية األخالقية كما يلي

 وهذه المرحلة ترجع إلى األبوين بأن يكونا من ذوي :مرحة ما قبل الوالدة- ١
لهذا .  تنبت النّبات الحسناألخالق الحميدة، ألن الطّفل كالنّبتة فاألرض الصالحة

أنبت اهللا مريم نباتًا حسنًا، لتنتج ثمرة طيبة وكانت تلك الثمرة هي عيسى عليه 
  .)١( َّحك جك مق  ُّ:قال اهللا تعالى. السالم

وألن انتقال أخالقيات اآلباء إلى األبناء ال يكون عن طريق المحاكاة فحسب، 
م في االختيار على الزوج الصالح بل عن طريق الوراثة أيضا، ولذلك ركّز اإلسال

  .والزوجة الصالحة

  : تنقسم إلى عدة مراحل بارزة هي:النّظامية: المرحلة الثانية

  .   مرحلة الرضاعة - ١

  .مرحلة الحضانة - ٢

  .مرحلة الطّفولة المتأخرة - ٣

  .مرحلة البلوغ أو المراهقة - ٤

  .مرحلة الشّباب وهي مرحلة األشد والرشد - ٥

، حددها علماء التّربية مرحلة التّربية الذّاتية واالجتماعية: لثالثةالمرحلة ا
  :وقسموها إلى ثالثة مراحل

                                                             
  ).٣٧(اآلية رقم: سورة آل عمران )١(



 
 

  

 ٤٣٧

 
 

  .مرحلة الرشد المبكّر - ١

  .مرحلة وسط العمر - ٢

  .مرحلة الشّيخوخة - ٣

يظّل اإلنسان بحاجة إلى مزيد وعي اجتماعي في اختيار الصديق واختيار 
  إلخ... النّاسالزوجة الصالحة، وفي التّعامل مع

فيجب أن يلم بالمبادئ األخالقية والِقيم اإلسالمية، وعليه أن يلم بجميع مضار 
وقد وضع علماء التّربية قواعد الستمرار . الرذائل وطرق تسربها إلى نفس اإلنسان

  :التّربية األخالقية، وهي

  . المراقبة المستمرة:القاعدة األولى

  . الفضائل وتجنّب الرذائل احتمال:القاعدة الثانية

  .)١( المصاحبة الدائمة لألخيار:القاعدة الثالثة

  :ولما كانت التّربية اإلسالمية شاملة كاملة، فهناك أيضا

  .التّربية االجتماعية- ١

  .التّربية اإلدارية- ٢

  .التّربية الوقائية- ٣

  .التّربية الجمالية- ٤

                                                             
تربية الـنّشء فـي    : وكتاب. ٤٩٦ص-٤٤٩كتاب التّربية األخالقية، من ص    : يراجع في ذلك   )١(

  :اإلسالم



 
 

  

 ٤٣٨

 
 

  .رح خشية اإلطالةأذكرها عدا مجردة من التّعليق والشّ

وإذا كان لنا أن نتحدث بعد ذلك عن أثر ِقيم القرآن الكريم في تربية العقول 
والنّفوس واألبدان، فليس أمامنا إالّ أن نعود إلى الوراء، ونستحضر تاريخ أسالفنا 
المجيد، أولئك الذين استظهروا القرآن الكريم واستنبطوه، فصحت أجسامهم، وسلمت 

 أخالقهم وسجل لهم التّاريخ صفحة بيضاء ناصعة تشهد للقرآن عقولهم، وعظمت
  .وِقيمه بأثره العميق، وفضله الباهر، وتأثيره المعجز البديع

رزقنا اهللا فهم القرآن الكريم والتّخلّق بأخالقه وااللتزام بِقيمه وتطبيقها في 
  .سلوكنا

  

  



 
 

  

 ٤٣٩

 
 



  النّتائج -أ
 والـسالم  والصالة اهللا، هدانا أن لوال لنهتدي كنّا وما لهذا هدانا ذيال هللا الحمد

  . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

 الذي البحث هذا كتابة على أعانني إذ أهله هو بما عليه وأثني اهللا فأشكر: وبعد
الِقـيم فـي القـرآن الكـريم         "موضوع وهو أال مسلم، كّل يهم موضوعا فيه تناولت

  ".دورها في تربية اإلنسانو

 يكـون  أن وجـلّ  عز اهللا راجيا البحث كتابة من وتوفيقه اهللا بعون انتهيت وقد
 هـي  النبوية والسنّة الكريم القرآن قّيم لتكون به ينفع وأن سبحانه، عنده مقبوالً عملي

  .المسلم النّشء إعداد في المربين زاد

  :زها وخرجت بالنّتائج التاليةوقد استفدت من هذه الدراسة على إيجا

١-يات في اللفظ ويستخدم قيمة، مفردها الِقيم أنات المادمـشتقّات  وللفظ والمعنوي 
  .إلخ... والوقوف واللّزوم، والعزم، االستقامة،: منها الكريم القرآن في

 في الِقيم فمصدر أمة، كّل عند لمصدرها تبعا يأتي االصطالح في الِقيم مفهوم-٢
 مـن  مفهومه يختلف عام لفظ فهو لذلك النبوية، والسنّة الكريم القرآن الماإلس
  .أخرى إلى أمة

  .رسالته محور هو اإلنسان أن إلى اإلسالم في الِقيم أهمية ترجع-٣

  .عضوية عالقة بينهم فالعالقة والتّربية بالمبادئ ترتبط الِقيم-٤

 المبـادئ،  من تستنبط فهي. ألخالقا العبادة، العقيدة،: اإلسالم في الِقيم أصول-٥
  .التّربية موضوع هو واإلنسان. التّربية موضوع والِقيم



 
 

  

 ٤٤٠

 
 

 فـي  بالتّكليف تتعلّق ولذلك المصدر، ربانية بأنّها الكريم القرآن في الِقيم تتميز-٦
  .واالختيار والحرية وليةؤالمس

 سـائر  علـى  كرمـه  ولـذلك  رسالته، محور ألنّه اإلسالم، في مكان لإلنسان-٧
  .إلخ...والعقل والعلم الخلق في المخلوقات

  .والتّزكية واإلصالح والزيادة النماء بمعنى اللغة في تأتي التّربية-٨

  .ضروبها تعددت ولذلك الصالح، اإلنسان تنشئة: اإلسالمية التّربية هدف-٩

 ،والـشّمول  والتّكامـل  بالتـدرج،  يتّسم الِقيم غرس في الكريم القرآن منهج-١٠
  .الحرج ورفع واليسر

 ألنّـه  القـرآن،  منهج هو الِقيم غرس في وسلم عليه اهللا صلى الرسول منهج-١١
 إلخـراج  أرسله اهللا ألن النبوية، السنّة وتبيين الكريم القرآن بيان بين فيه جمع

  .وتزكيتهم وتعليمهم النّور، إلى الظلمات من النّاس

 ذلـك  تابع ثم أوالً، بالعقيدة القرآنية الِقيم غرس في وسلم عليه اهللا صلى بدأ-١٢
 نفوسهم وتزكية االعتقاد، بحماية ثم االعتقاد، بتأسيس ثم االعتقاد بتصحيح فبدأ

  .الدين أمور وتعليمهم

 حتى الكريم، القرآن منهج بجانب البشري الجهد إلى تحتاج الكريم القرآن ِقيم-١٣
  .الِقيم عمل في األساس هو الذي بالسلوك المنهج يرتبط

  :التّوصيات -ب
  :يلي بما الباحث يوصي الكريم القرآن في الِقيم ألهمية نظرا

 األخالقيـة،  الدراسات بجانب موسوعية دراسات في الِقيم تلك بدراسة االهتمام-١
فـي  لألخـالق  العملي الجانب فهي وثيقًا، ارتباطًا بالِقيم ترتبط األخالق ألن 

  .اإلسالم



 
 

  

 ٤٤١

 
 

 ِقيم ألنّها مستقّل بحث إلى تحتاج قيمة كّل ألن الِقيم، دراسة على باحثينال توفّر-٢
  .ومستمرة مستقرة ثابتة

 بـه  والبعـد  لإلنسان، األمن صمام فهي الِقيم، هذه على النّشء بتربية االهتمام-٣
  .سلوكه في االنحراف عن

  .أوالً بنفسه دأفيب الِقيم هذه غرس في القدوة تحقيق في يجتهد أن المربي على-٤

 والثّقافـة  الـدعوة  قـسم  في مستقّل دراسي مقرر الِقيم لهذه يكون بأن أوصي-٥
 لطـالّب  اإلسـالمي  فـي  الخُلُقي المنهج مقرر ضمن تدرس ألنّها اإلسالمية،
  .العليا الدراسات

  .ذلك في بدورها تقوم أن التعليمية المؤسسات على-٦

 من لكّل وجّل عز اهللا شكر بعد والعرفان لتّقديروا الشّكر بخالص أتقدم وختاما
  .الدراسات من الكثير إلى يحتاج زال ال المجال فهذا توجيه، أو مالحظة إلي يسدي

 فيه أخطأت وما وبفضله، وحده اهللا توفيق فمن فيه أصبت فما المقّل جهد وهذا
  . سبحانه اهللا من العفو فيه أرجو الذي ضعفي، فمن

 نعـم  فهـو  الزلـل،  لنا يغفر وأن العمل، صالح جميعا منا يتقبل أن اهللا وأسأل
  .النّصير ونعم المولى نعم وهو المجيب،



 
 

  

 ٤٤٢

 
 


  .الكريم القرآن

-الفكـر  دار الـنحالوي،  الرحمن عبد/د وأساليبها، اإلسالمية التربية أصول .١
  .م١٩٧٩

 لعـام  القرى أم امعةج وتجارب، مناهج: الكريم بالقرآن التربية ملتقى بحوث .٢
  .م٢٠١٥-هـ١٤٣٦

 الفكـر،  دار إبـراهيم،  محمـد : تحقيق الزركشي، القرآن، علوم في البرهان .٣
  .هـ٣،١٤٠٠ط

ـ ١٤٢٣ ،١البيـان،ط  بكّار،كتـاب  الكريم عبد/األجيال،د بناء .٤ -م٢٠٠٢-هـ
 .الرياض

  .المحمدية الطباعة دار الخولي، جمعة/د الدعوة، تاريخ .٥

 مقارنة، دراسة: تنفيذها وآليات عصرية، ضرورة ميةاإلسال األخالقية التّربية .٦
  .م٢٠١٥-هـ١٤٣٦ ،٢ط الكتب، عالم دار بالجن، مقداد/د.أ

 وآخـرون،  علي إسماعيل سعيد/د.أ والتطبيقات، المقومات: اإلسالمية التّربية .٧
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،٣ط

 خالـد /د علـيهم،  اهللا رضـوان  ألصـحابه  وسلم عليه اهللا صلى النبي تربية .٨
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،١ط المعاني، دار لقرشي،ا

  ...البيضاوي تفسير .٩

 ،١ط بمـصر،  الحديثـة  النهـضة  مكتبـة  كثير، البن العظيم، القرآن تفسير .١٠
  .هـ١٣٨٤



 
 

  

 ٤٤٣

 
 

ـ ١٤١٧ ،٩ط العبيكان، مكتبة الرومي، فهد/د الكريم، القرآن خصائص .١١ -هـ
  .م١٩٩٧

  .الرياض-الرشد مكتبة الرومي، فهد/د القرآن، علوم في دراسات .١٢

 وهبة،بـدون  سعد،مكتبة محمود/األصوليين،د عند المعاني على األلفاظ لةدال .١٣
  .تاريخ

 مؤسـسة  األرنؤوط، شعيب: تحقيق القيم، ابن العباد، خير هدي في المعاد زاد .١٤
  .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ الرسالة،

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ،٥ط الفكر، دار الخطيب، محمد/د التدوين، قبل السنّة .١٥

 لبنان، -المعرفة دار الواحد، عبد مصطفى: تحقيق ،كثير البن النبوية، السيرة .١٦
 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٥

 دمشق،-القلم دار سويدان، المساحي حسن: عناية الجوزي، ابن الخاطر، صيد .١٧
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ،١ط

 اإلسـالمية  الجامعة محاضرات سرسيق، إبراهيم الشيخ اإلسالمي، النّفس علم .١٨
  .هـ١٣٩٧ الدراسي للعام المنورة، بالمدينة

 الحميـد  عبـد /د إيجابيـة،  تقويمية دراسة: اإلسالمي التّصور في النّفس علم .١٩
-م١٣٩٧ اإلسـالمي،  للتّعلـيم  العلمـي  المؤتمر القرى، أم جامعة الهاشمي،

  .م١٩٧٧

  .هـ١٤١٣ الرياض،-العمر ناصر/د الكريم، القرآن في والميثاق العهد .٢٠

 ،٦ط القـاهرة، -الـشروق  دار نجـاتي،  عثمان محمد/د النّفس، وعلم القرآن .٢١
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧

  .م١٩٨١ المعارف، دار أحمد، الدين محي-المبدعين لدى الخاصة الِقيم .٢٢



 
 

  

 ٤٤٤

 
 

  .القاهرة-المنار دار سبع، توفيق/الشيخ الكريم، القرآن في حضارية ِقيم .٢٣

 الـوعي  مجلـة  حنفـي،  محمد/د والجماعات، األفراد نفوس في وأثرها الِقيم .٢٤
  .هـ١٤١٧ ،)٣٧٥ (العدد الكويت،-اإلسالمي

  .بيروت-صادر دار ،١ط منظور، البن العرب، لسان .٢٥

 أم جامعـة  مطبوعـات  خياط، محمد/د اإلسالمية، التربية في والِقيم المبادئ .٢٦
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ عام القرى،

ـ ١٤٠٤ واللبنانية، المصرية الكتب دار قميجة، جابر الِقيم، إلى المدخل .٢٧ -هـ
 .القاهرة

 قفة، حيدر: لألستاذ الشخصية، والمصالح ةاإلسالمي الِقيم بين المعاصر المسلم .٢٨
 م،١٩٩٨-هـ١٤١٩ عام -)٣٩٥ (العدد-اإلسالمي الوعي مجلة

 العزيـز  عبـد  أحمـد /د مقارنـة،  دراسة: عليها والجزاء الخُلُقية المسئوولية .٢٩
  .والتوزيع للنشر الرياض شركة الحليبي،

  ....لحازمي،ا خالد/د العالجية، وأساليبها األسرية التربوية المشكالت .٣٠

  .الوطن دار أحمد، بركات لطفي-التربوية المعاجم .٣١

 م،١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،٣ط إبراهيم، سيد/تحقيق القيم، البن السعادة، دار مفتاح .٣٢
  .القاهرة-الحديث دار

 ،٣ط عـدنان،  صـفوان : تحقيـق  األصـفهاني،  للراغـب  القرآن، مفردات .٣٣
 .دمشق-القلم دار ه،٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 اهللا عبد محمد/ الشيخ وترقيم دراز، اهللا عبد الشيخ شرح للشاطبي، الموافقات، .٣٤
  .بيروت-المعرفة دار دراز،

  .للماليين العلم دار البعلبكي، منير-المورد موسوعة .٣٥



 
 

  

 ٤٤٥

 
 

 د،صـالح  وسلم، عليه اهللا صلى الكريم الرسول أخالق مكارم في النعيم نضرة .٣٦
  .٣ط جدة،-الوسيلة دار الباحثين، من ومجموعة حميد بن

 الكتـب  دار حجازي، محمود محمد/د الكريم، القرآن في ةالموضوعي الوحدة .٣٧
  .م١٩٧٠ الحديثة،

  

  
 

  


