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ملخص: 
ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  بعنوان:  البحث  هذا  جاء 
من  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  ا�ضتنباط  اإىل  وهدف  الكرمي.  القراآن  يف  املتنوعة  باأ�ضاليبه 
معاين ال�ضوؤال باأ�ضاليبه املتنوعة يف القراآن الكرمي، من خالل املعاين التي ُفهمت من خالل 
ال�ضياق يف بع�ص االآيات القراآنية الواردة على �ضكل �ضوؤال، ملا لل�ضوؤال من اأهمية يف عملية 

التعلم والتعليم، ويف اكت�ضاب القيم ومتثلها. 
وقام الباحث بعملية م�ضح �ضاملة لالآيات الواردة يف القراآن الكرمي، والتي جاءت على 
ع�رسين  مبجموع  الدالة،  النماذج  بع�ص  اختريت  حيث  تربوية،  قيمة  يت�ضمن  �ضوؤال  �ضكل 
نوعًا من االأ�ضئلة الواردة باأ�ضاليب خمتلفة، وا�ضتنباط القيم الرتبوية االإ�ضالمية، باال�ضتدالل 

عليها من معاين ال�ضوؤال القراآين. 
واأجاب البحث عن االأ�سئلة االآتية: 

القراآن . 1 يف  املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  اأنواع  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين  ما 
الكرمي؟ . وانبثق عن هذا ال�ضوؤال الرئي�ص االأ�ضئلة الفرعية االآتية: 

يف  ♦ املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  الدينية  الرتبوية  القيم  ما 
القراآن الكرمي؟ . 

يف  ♦ املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  اخللقية  الرتبوية  القيم  ما 
القراآن الكرمي؟ . 

يف  ♦ املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  الفكرية  الرتبوية  القيم  ما 
القراآن الكرمي؟ . 

يف . 2 ال�ضوؤال  اأ�ضاليب  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  القيم  جاذبية  وراء  الكامن  ال�رس  ما 
القراآن الكرمي؟ . 

واأ�ضلوب  والتف�ضري،  التحليل  يعتمد  الذي  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  الباحث  واعتمد 
حتليل حمتوى امل�ضمون، ومن ثم ا�ضتنباط القيم الرتبوية باالعتماد على منهج اال�ضتدالل 

اال�ضتنباطي. 
النتائج،  من  بالعديد  وانتهى  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  �ضكل  على  البحث  وجاء 

والتو�ضيات، املنبثقة عن نتائجه. 
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  Abstract: 
This research is titled: » The Islamic Educational Values inferred from 

the meanings of the various ways of questioning in the Holy Quran. »

It aims to infer such values through meanings derived from the context 
in Quranic verses in the various forms of questions. The importance of these 
educational values stems from the significance of questions in learning and 
teaching as well as gaining values and representing them. 

The researcher conducted a comprehensive survey of the Quranic verses. 
The survey took the form of a question including educational values in various 
ways. He opted for some indicative models (20 types of questions expressed in 
different ways) through which the educational values were inferred. 

The research has answered the following main questions: 
1. What are the educational values inferred from the various forms of 

questions in the holy Quran? From this major question, emanated the 
following minor ones: 

 ♦ . What are the educational religious values inferred from the various 
question forms in the holy Quran? 

 ♦ . What are the educational moral values inferred from the various question 
forms in the holy Quran? 

 ♦ . What are the educational thinking values inferred from the various 
question forms in the holy Quran? 

2. What is the secret behind the educational values attraction inferred from 
the various question forms in the holy Quran? 

The researcher adopts the analytical descriptive method which depends 
on analysis and logical explanation and consequently inferring the values 
based on induction and deduction. 

The research includes an introduction, followed by three chapters trying 
to answer the main question raised and ends with a number of findings and 
recommendations. 
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مقدمة: 
خري  على  الت�ضليم  اأمت  وم�ضلمًا  ال�ضالة،  اأف�ضل  م�ضليًا  الكالم،  اأبداأ  و�ضكره  اهلل  بحمد 

االأنام، �ضيدنا حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وعلى اآله و�ضحبه الربرة الكرام، وبعد: 
فيعاين جمهور الطلبة يف املدار�ص واجلامعات، وكم كبري من اأفراد املجتمع الفل�ضطيني، 
واملجتمعات العربية االأخرى على اختالف مواقعها، من الت�ضتت والتمزق يف هذا الع�رس، 
اأفكارهم و�ضيطرت على عقولهم،  ب�ضبب ما حملوه من قيم غريبة، واأفكار م�ضتوردة، غزت 
االإ�ضالمية  الرتبوية  وقيمهم  ال�ضامية،  وعقائدهم  االأ�ضيل،  منهجهم  بع�ص  منهم  ف�ضلبت 

الرفيعة، وثقافتهم املنحدرة من منهج اهلل �ضبحانه، و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم. 
الع�رس بوجه عام، وطلبة املدار�ص واجلامعات ب�ضكل  اأخطر ما يواجهه �ضباب  ولعل 
خا�ص، هو فقدان الذات وغياب االأ�ضالة، وغزو االأبدال الثقافية املنحدرة من ثقافات غريبة 
عن قيم املجتمع االإ�ضالمي، ب�ضبب االنبهار باملدنية الغربية، وفر�ص مناهج غريبة عليهم 
يف ميدان الرتبية والتعليم والنظم التعليمية، مما �ضتت اأفكارهم، واأفقدهم الت�ضور ال�ضحيح 
ملا يجب اأن تكون عليه قيمهم املنبثقة عن القيم الرتبوية االإ�ضالمية، التي من املفرت�ص اأن 
يتزودوا بها من خالل االأ�رسة، واملدار�ص، واجلامعات، واملجتمع، لكونهم م�ضلمني، ويعي�ضون 

يف جمتمعات اإ�ضالمية، تغذت بالقيم االإ�ضالمية منذ قرون عديدة. )اإ�ضماعيل، 2002( . 
التعليمية  اخلربات  اأن  اإىل   )Marjoribanks,1976( درا�ضة  اأ�ضارت  ال�ضياق  هذا  ويف 
املدر�ضية توؤثر فعال يف ت�ضكيل اأو تغيري منظومة االجتاهات، والقيم ذات العالقة بالن�ضاطات 

واالأعمال املدر�ضية.   
مراعاتها  االأفراد  على  التي يرتتب  واحلدود  املمكن،  الو�ضط  اإىل  ت�ضري  و�ضائط  والقيم 
ذاتها،  تفر�ص  وهي  فعال،  بها  يقومون  اأو  بينهم،  فيما  عالقات  اإقامة  يف  يرغبون  عندما 

لكونها و�ضائل توا�ضل وتبادل ي�ضعب ف�ضلها عن تطلعات االآخرين. )روزفرب، 2001( . 
ال�ضخ�ضية  اأو  القومي  الطابع  وت�ضكيل  الفرد  �ضخ�ضية  تكوين  رئي�ص يف  “وللقيم دور 
القومية”. )poris & Patrick, 2003; 32( . كما تتيح للفرد فر�ضة التعبري عن نف�ضه وحتدد 
كما  االآخرين،  وتقدير  االحرتام  له  حتقق  واأحكام  معايري  وفق  �ضلوكه،  وتنظم  ت�رسفاته، 
يتخذها الفرد معياراً من اأجل اتخاذ القرارات، واإجراء االختيارات، كما اأن لها تاأثرياً �ضببيًا 

 . )Muller, 1986( .على ال�ضلوك و�ضمات ال�ضخ�ضية
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وتنبع القيم من التفاعل االجتماعي بني االأفراد يف املجتمع، فاإذا ما وجد جمموعة 
من االأفراد يف مكان ما، جند اأنهم يتعاملون مع بع�ضهم ويحتكون فيما بينهم، وتن�ضاأ بينهم 
اأ�ضا�ضها،  على  بع�ضهم  مع  ويتفاهمون  موحدة،  وتقاليد  عادات  على  ويتعارفون  عالقات 
)العاديل،  وت�رسفاتهم.  �ضلوكهم  يف  ذلك  كل  ويظهر  عنها،  ويدافعون  عليها  ويحافظون 

 . )1992
وميكن القول اأي�ضا اإن القيم اأحكام مكت�ضبة من الظروف االجتماعية، يت�رسبها االإن�ضان 
ويحكم مبوجبها على ما حوله، وحتدد جماالت تفكريه و�ضلوكه، وتوؤثر يف عمله وتعلمه، 
وتختلف درجة القيمة و�ضدتها وحدتها باختالف املجتمعات، كون القيمة اهتمام اأو اختيار 
اأو تف�ضيل ي�ضدر من االإن�ضان على االأ�ضياء، باالعتماد على املعايري واملبادئ املو�ضوعية 

من املجتمع الذي يحدد املرفو�ص واملرغوب. )نا�رس، 2001( . 
الرتبة  رواد  من  الكثريين  روؤية  مت  املبا�رسة،  وغري  املبا�رسة  املالحظة  طريق  وعن 
الغربية ويعمقون وجودها يف  واأ�ضاتذتها ومفكريها يف جمتمعنا يتبنون املناهج والقيم 
احلديثة  القيم  وبناء  التعليم  وتطوير  الرتبوي  للتقدم  معيار  اأنها  ويعتقدون  تربتها،  غري 
واملعرفية  والتكنولوجية  العلمية  امل�ضتجدات  ملواجهة  نظرهم  وجهة  من  وال�رسورية 
 .  )2003 العينني،  )اأبو  واملعا�رسة.  االأ�ضالة  بني  واملزج  الربط  دون  الع�رس،  ومتطلبات 
متنا�ضني اأن القيم الرتبوية االإ�ضالمية هي وحدها ال�ضاحلة لكل زمان ومكان، لكونها جتمع 
ِذي  َبْعَت اأَْهَواءُهم َبْعَد الَّ ِ ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتَّ بني االأ�ضالة واملعا�رسة. {ُقْل اإِنَّ ُهَدى اهللرّ

رٍي} البقرة120.  ِ ِمن َويِلٍّ َوالَ َن�سِ َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللرّ
ونظرا الأهمية القيم الرتبوية االإ�ضالمية، و�رسورتها، وخ�ضائ�ضها، وتفردها، ومتيزها 
عن بقية القيم، فال بد من االأخذ بها وتعليمها وتثبيتها يف عقول الن�صء، وقلوبهم، نظرية 
وتطبيقا، الأنها قيم تت�ضف بال�ضمولية، والثبات، والتوازن، وربانية امل�ضدر، وم�ضتمدة من 
كتاب اهلل �ضبحانه، و�ضنة نبيه عليه ال�ضالة وال�ضالم، اإ�ضافة اإىل م�ضادر الت�رسيع املرتبطة 

بهما، كالقيا�ص واالإجماع. )اجلعفري، 2002( . 
بعد  ا�ضتطاعت  قد  االإ�ضالمية،  الرتبوية  والروؤية  االإ�ضالمية،  القيم  اأن  يف  �ضك  وال 
العقل امل�ضلم  اأن تنقذ  الب�رسية،  التي عانت منها  التاريخية املريرة  املجازفات والتجارب 
والوعي املعريف ب�ضكل عام من االن�ضطار الثقايف والرتبوي، وخل�ضت هذا العقل من اأن يكون 
القدر واحلرية، بني املعجزة  اأو بني  حماًل لل�رساع، والتبعرث، والتفتت بني الوحي والعقل، 
)ك�ضنة خارقة( ، وبني ال�ضبب )ك�ضنة جارية( ، وجتعله يدرك اأن ال�ضنة اخلارقة، اأو املعجزة، 
هي يف احلقيقة دليل على وجود اهلل وقدرته، وهي من بع�ص الوجوه دليل على اطراد ال�ضنن 
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اجلارية واالأ�ضباب املو�ضلة اإىل النتائج، الأن القدرة على خرقها ال تكون اإال من الذي خلقها. 
ِ َتْبِديلً} االأحزاب62 . )ر�ضوان،  ِة اهللَّ َد ِل�ُسنَّ ِذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِ ِ يِف الَّ َة اهللَّ {�ُسنَّ

و�ضالح، 2004( . 
الثقافية  القيم  ت�ضكيل  اإىل  توؤ�ض�ص  االإ�ضالمية،  الرتبوية  القيم  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
للتوجيه  وطاقات  قوى  باعتبارها  بل  جمردة،  نظرية  قيما  باعتبارها  لي�ص  واالأخالقية، 
والرت�ضيد االإن�ضاين، كونها امل�ضوؤولة عن التغيري الالزم يف وعي االإن�ضان و�ضخ�ضيته، وبناء 
وتطلعاته.  ون�ضاطاته  املجتمع  لكامل  االأ�ضا�ضي  البناء  ي�ضكل  الثقافية،  للقيم  فاعل  نظام 

)اجلالد، 2005( . 

خصائص القيم: 
تتمثل خ�سائ�س القيم فيما ياأتي: 

والنافع . 1 واال�ضتقاللية،  باملو�ضوعية  تت�ضم  جمردة  معاين  لكونها  جتريدية:  القيم 
يبقى نافعًا نفعًا كليًا، فالقيم لها معان كلية ومطلقة وجمردة، ومرتبطة بالواقع وال�ضلوك. 

من . 2 بنوع  القيم  يدرك  االإن�ضان  اأن  مبعنى  ال�ضلوك:  وت�ضبق  قبلية  بالقيم  املعرفة 
الروؤيا الوجدانية والعاطفية القلبية، مع عدم اال�ضتغناء عن العقل، ال�ضت�ضعار عظمة القيم. 

)العاجز، والعمري، 1999( . 
القيم تقت�ضي االختيار واالنتقاء: حيث اإنها ترتتب فيما بينها ترتيبًا هرميًا، بحيث . 3

تهيمن بع�ص القيم على غريها اأو تخ�ضع لها، لذا يكون هناك نوعان من القيم ح�ضب الرتتيب 
القيمي لها: قيم نهائية تطلب لذاتها، وقيم و�ضيطية تتحقق من خاللها القيم النهائية. )عبد 

اهلل، 2008( . 
التدريج القيمي لي�ص جامدا: فهو متحرك ومتفاعل نتيجة تفاعل الفرد مبحدداته . 4

ال�ضخ�ضية، مع املتغريات االجتماعية، اأو ال�ضياق االجتماعي نف�ضه. )املخزومي، 2004( . 
اأو . 5 ب�ضيطة،  منطية  اإىل  ت�ضري  التي  العادة،  عن  تختلف  فهي  فارقة:  عالقات  للقيم 

تت�ضمن  بينما  خمتلفة،  مواقف  يف  تلقائية  بطريقة  معني  لفرد  متكرر  �ضلوك  جمرد  تكون 
القيمة تنظيمات اأكرث تعقيداً واأكرث جتريداً، وتنطوي على اأحكام معيارية، يتمكن الفرد من 

خاللها التمييز بني اخلطاأ وال�ضواب، وبني اخلري وال�رس. )قمحية، 2003( . 
القيم ذاتية و�ضخ�ضية: حيث اإنها ترتبط ب�ضخ�ضية االإن�ضان وذاته، ويختلف االأفراد . 6

يف تقدير اأهميتها تبعًا لذواتهم و�ضخ�ضياتهم، اإذ لي�ص بال�رسورة اأن ما ي�ضعد �ضخ�ضًا ما، 
ي�ضعد �ضخ�ضًا اآخر، بل رمبا يثري يف االآخر الغ�ضب واال�ضمئزاز اأو الرف�ص. )اخلوالده، 2003( . 
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القيم اجتماعية: لكونها تنطلق يف اإطار اجتماعي معني، ووفق هذا االإطار ت�ضدر . 7
االأحكام على �ضلوك االآخرين مبا يتنا�ضب مع درجة القبول يف املجتمع. )اأبو جادو، 2004(. 

تصنيفات القيم: 

توؤثر القيم بدرجات خمتلفة يف اأفعالنا، ويعود ذلك اإىل اأن القيم لي�ست مت�ساوية 
يف االأهمية كونها تقع يف ترتيبات هرمية، وميكن ت�سنيف القيم اإىل: 

قيم فكرية: وهي القيم التي تنتج عن االجتاهات العقلية والفل�ضفية للفرد، وتهتم . 1
ب�ضكل خا�ص بالبحث عن احلقائق واأ�ضباب حدوثها ب�ضكل منظم قابل للتطبيق. 

قيم اقت�ضادية: وهي التي توؤدي اجتاهات عملية، وتركز على النواحي االقت�ضادية، . 2
واالأهداف، وما ينتج عنها من مكا�ضب مادية. 

قيم �ضيا�ضية: وهي ما يتعلق مبظاهر، القوة، والنفوذ، وال�ضيطرة، �ضواء تعلق االأمر . 3
بالفرد، اأم اجلماعة. )املغربي، 2004( . 

احلياة من حيث . 4 واجلمالية، يف  الفنية،  باجلوانب  تتعلق  التي  قيم جمالية: وهي 
الت�ضكيل، والتن�ضيق، واالن�ضجام يف التعبري، واالبتكار، والتذوق الفني. )فلية، وعبد املجيد، 

 . )2005
قيم نظرية: وهي التي تعطي اأهيمه كبرية للو�ضول اإىل احلقيقة، من خالل املدخل . 5

 . )Robbins,1998( .العقلي الناقد
املجتمع، . 6 وترابط  االإن�ضانية،  بالعالقات  يتعلق  ما  كل  وهي  االجتماعية:  قيم 

وتفاعالت االأفراد، وما يرتتب على ذلك من مواقف �ضلوكية متنوعة، وفقا للظروف. )زيود، 
 . )2001

التي . 7 االإن�ضاين  لل�ضلوك  املنظمة  والقواعد  املبادئ  جمموعة  هي  اخللقية:  القيم 
الغاية من  بغريه على نحو يحقق  االإن�ضان، وحتديد عالقته  لتنظيم حياة  الوحي  يحددها 

وجوده يف هذا العامل على اأكمل وجه، بحيث تعمل ك�ضابط لتوجيه ال�ضلوك االإن�ضاين. 
قيم دينية: وتت�ضمن االهتمام باملعتقدات والق�ضايا الروحية، والغيبيات، والبحث . 8

يف حقائق الوجود، واأ�رسار الكون. )اجلالد، 2005( . 
يف  االأخرى  القيم  على  كبري  ب�ضكل  موؤثرة  االإ�ضالم  يف  الدينية  القيم  اأن  يف  �ضك  وال 
النظم  الدينية، كما تعك�ص  القيم  ال�ضيا�ضية على  القيم  االإ�ضالمية، حيث توؤ�ض�ص  املجتمعات 
التعليمية القيم الدينية االإ�ضالمية، واحلياة داخل االأ�رسة حمكومة بال�رسيعة، واالأخالق يف 
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اأن تعك�ص ن�ضاطات امل�ضلم يف جمملها  االإ�ضالمية، ويتوقع  اأ�ضا�ضها امل�ضتمدة من االأخالق 
القيم االإ�ضالمية. )بيومي، 2002( . 

والرتبوية  الثقافية  القيم  ت�ضكيل  اإىل  الدينية  القيم  ت�ضكيل  يف  الدين  دور  ويتعدى 
اأن تكون منبثقة من الدين والعقيدة، حيث ي�ضهم الدين يف ت�ضكيل  واالأخالقية، التي ال بد 
القيم، باعتبارها قوى وطاقات للتوجيه والرت�ضيد االإن�ضاين، وتقوم بدور فاعل يف الوجود 
نظام  وبناء  و�ضخ�ضيته،  االإن�ضان  وعي  يف  الالزم  التغيري  عن  امل�ضوؤولة  الأنها  االإن�ضاين، 
فاعل للقيم الثقافية، وت�ضكيل البناء االأ�ضا�ضي للمجتمع ون�ضاطاته وتطلعاته. )اأبو العينني 

واآخرون، 2003( . 

حاجة اإلنسان إىل القيم: 
اإن معرفتنا لطبيعة االإن�ضان وجوهره، ووعينا باخل�ضائ�ص التي متيزه ككائن كافة، 
قد جتعل يف مقدورنا امتالك املفتاح الذي ندخل بو�ضاطته اإىل �ضخ�ضيته، وبالتايل التعامل 
معها مبو�ضوعية وفهم ونفاذ ب�ضرية، حلل م�ضكالته وفك عقدها، ومن ثم اإطالق طاقاتها 
لبناء �رسح املجتمع القوي، وبقدر ما نخطئ الطريق ونبتعد عن الفهم املو�ضوعي ال�ضامل، 
والفهم  الدمار.  اإىل  واملجتمع  االإن�ضان  يعر�ص  ما  واملخاطر،  املزالق  يف  نقع  ما  بقدر 
اأبعاده املختلفة واملتكاملة املادية  اأخذ االإن�ضان يف  املو�ضوعي ال�ضامل، يعني باالأ�ضا�ص 
 ِ اهللرّ ْبَغَة  {�سِ اأو�ضالها.  االإن�ضان ومتزيق  لت�ضطري �ضخ�ضية  والروحية حتى ال نقع عر�ضة 

ْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبدوَن} البقرة138. )�ضقري، 1992( .  ِ �سِ َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن اهللرّ
اإن االأمر يتطلب فهًما دقيًقا لنف�ضية االإن�ضان، اأي جممل نوازعه واأ�ضواقه، وبناء على 
هذا الفهم، فال بد من القيام بعمل جاًد لتوفري اأف�ضل االأو�ضاع واأح�ضن ال�رسوط التي ميار�ص 
فيها االإن�ضان اإن�ضانيته. ولن يتاأتى هذا العمل اإال اإذا قام امل�ضوؤولون عن تربية االأجيال بفرز 
العوامل والعنا�رس التي تت�ضابك وتت�ضافر ل�ضنع الواقع احلايل وامل�ضتقبل، واإعادة ت�ضكيل 
منظومة القيم االإ�ضالمية املنبثقة من العقيدة االإ�ضالمية، التي م�ضدرها الوحيد كتاب اهلل 
ِبريُ} امللك14. )القرن�ضاوي، واآخرون،  و�ضنة ر�ضوله. {اأَاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَ

 . )1963
وعملية الفرز املذكورة، اأو عملية التقومي للو�ضع املجتمعي ب�ضكل كامل، هي وحدها 
الروؤية،  االإ�ضالمية و�ضوًحا يف  الروؤية  القيمية وفق  الرتبية  اأمر  القائمني على  التي تعطي 
عند ال�رسوع يف اخلطوات العملية يف �ضبيل اإعادة البناء واالإ�ضالح، وتدعيم هذا التجان�ص 
َفاْعُبُدوِن}  ُكْم  َربُّ َواأََنا  َواِحَدًة  ًة  اأُمَّ ُتُكْم  اأُمَّ َهِذِه  {اإِنَّ  الوجوه.    اأف�ضل  على  وا�ضتمراره 

االأنبياء92. 
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مشكلة البحث: 
الفكرية،  االأمة  �ضوؤون  الكرمي م�ضدر فكر ومنهج حياة، يتوىل تنظيم  القراآن  ملا كان 
واالأخالقية،  والدينية،  والنظرية،  واجلمالية،  وال�ضيا�ضية،  واالجتماعية،  واالقت�ضادية، 
ن�ضو�ضه،  يف  ال�ضوؤال  اأ�ضاليب  من  وامل�ضتنبطة  امل�ضتمدة  الرتبوية  قيمه  فاإن  والرتبوية، 
واآياته، جلديرة بالتمعن والتدبر، والتحليل واال�ضتنباط، لغر�ص هذه القيم يف نفو�ص االأجيال 
اأثر عظيم يف  لها من  الرتبوية، ملا  املناهج  ب�ضكل خا�ص، من خالل  والطلبة  ب�ضكل عام، 
{َوُنَنزُِّل  الكرمي.  القراآن  اإليه  الفرد امل�ضلم واملجتمع امل�ضلم، وفق ما دعا  تكوين �ضخ�ضية 

نَي اإَالَّ َخ�َساراً} االإ�رساء82.  امِلِ ِمِننَي َوالَ َيِزيُد الظَّ ْلُموؤْ ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِسَفاء َوَرْحَمٌة لِّ
ا�ضتنباط  خالل  من  املو�ضوع  هذا  لتناول  ما�ضة  حاجة  برزت  �ضبق  مما  وانطالقا 
اآيات القران الكرمي  القيم الرتبوية االإ�ضالمية التي وردت يف م�ضامني االأ�ضئلة الواردة يف 
ا�ِس يِف  ومعانيها باأ�ضاليبها املتعددة واملتنوعة على وجه التخ�ضي�ص، {َوَلَقْد �رَضَْبَنا ِللنَّ
ِذيَن َكَفرُوا اإِْن اأَنُتْم اإِالَّ ُمْبِطلُوَن}  َهَذا اْلُقْراآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئن ِجْئَتُهم ِباآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَّ
الروم58. ملا فيها من عظة وعربة وحكمة وقيم �ضامية ي�ضتنري بها املعلمون، واملربون، 
وقادة الفكر، واأ�ضاتذة اجلامعات، والطلبة وكل من له عالقة بهذا املو�ضوع، ومن هنا جاء 

هذا البحث ليجيب عن ال�ضوؤال الرئي�ص االآتي: 

أسئلة البحث: 
القراآن . 1 يف  املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  اأنواع  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين  ما 

الكرمي؟ . وانبثق عن هذا ال�ضوؤال الرئي�ص االأ�ضئلة الفرعية االآتية: 
يف  ● املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  الدينية  الرتبوية  القيم  ما 

القراآن الكرمي؟ . 
يف  ● املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  اخللقية  الرتبوية  القيم  ما 

القراآن الكرمي؟ . 
يف  ● املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  امل�ضتنبطة  الفكرية  الرتبوية  القيم  ما 

القراآن الكرمي؟ . 
يف . 2 ال�ضوؤال  اأ�ضاليب  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  القيم  جاذبية  وراء  الكامن  ال�رس  ما 

القراآن الكرمي؟ . 
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أهداف البحث: 
ا�ضتنباط املعاين الرتبوية من معاين ال�ضوؤال باأ�ضاليبه املتعددة يف القراآن الكرمي. . 1
القراآن . 2 يف  املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  من  الرتبوية  الدينية  القيم  ا�ضتنباط 

الكرمي. 
القراآن . 3 املتعددة يف  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  معاين  الرتبوية من  اخللقية  القيم  ا�ضتنباط 

الكرمي. 
القراآن . 4 املتعددة يف  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  الرتبوية من معاين  الفكرية  القيم  ا�ضتنباط 

الكرمي. 
اال�ضتدالل على ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية االإ�ضالمية، ومتيزها عن . 5

غريها من القيم الرتبوية الو�ضعية. 

أهمية البحث: 

ميكن اإبراز اأهمية البحث بالنقاط الرئي�سة االآتية: 
يكت�ضب هذا البحث اأهميته من اأهمية القيم الرتبوية االإ�ضالمية، امل�ضتنبطة من معاين . 1

واملجتمعات  االأفراد  حياة  يف  ذلك  واأهمية  الكرمي،  القران  يف  املتعددة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال 
ِ َواآَياِتِه ُيوؤِْمُنوَن}  قِّ َفِباأَيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللَّ ِ َنْتلُوَها َعَلْيَك ِباحْلَ االإ�ضالمية. {ِتْلَك اآَياُت اهللَّ

اجلاثية6. 
وجود حاجة ملحة اإىل بعث القيم الرتبوية االإ�ضالمية يف نفو�ص الن�صء امل�ضلم من . 2

ا�ِس  جديد، بعد اأن غفلوا عنها، ملواجهة حتديات الع�رس وم�ضتجداته ال�ضاغطة. {اْقرَتََب ِللنَّ
ْعِر�ُسوَن} االأنبياء1.  ِح�َساُبُهْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة مَّ

لل�ضلوك . 3 املحركة  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  الكرمي ال�ضتخال�ص  القراآن  اإىل  العودة 
االإن�ضاين من ن�ضو�ضه، علها ت�ضهم يف بناء ال�ضخ�ضية املتوازنة للفرد امل�ضلم، وتعينه على 
التكيف مع طبيعة احلياة الواقعية التي يعي�ضها. {َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِسَفاء َوَرْحَمٌة 

نَي اإَالَّ َخ�َساراً} االإ�رساء82.  امِلِ ْلُموؤِْمِننَي َوالَ َيِزيُد الظَّ لِّ
اأن تقدم للمعلمني واأ�ضاتذة اجلامعات واملتعلمني وكل من يهمه االأمر، . 4 االأمل يف 

�ضورة وا�ضحة عن القيم الرتبوية االإ�ضالمية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال يف القراآن الكرمي لتمثلها 
وتعليمها ون�رسها والدفاع عنها. 
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�ضلوك . 5 تعديل  يف  امل�ضاعدة  ميكنها  التي  االأر�ضية  البحث  هذا  يوفر  اأن  يف  االأمل 
اإ�ضالمية  تربوية  قيمية  منظومة  بناء  خالل  من  واملتعلمني،  والن�صء  واجلماعات،  االأفراد 

داخل الفرد واملجتمع. {اإِنَّ َهـَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم} االإ�رساء9. 
االأمل يف اأن يقدم ملتخذي القرار يف املوؤ�ض�ضات التعليمية واملجتمعية، معلومات . 6

ال�ضلوك  �ضاأنها تعزيز  التي من  الربامج واملناهج  بناء  ا�ضتخدامها يف  وقيمًا مفيدة، ميكن 
ِة  اِهِليَّ اجْلَ {اأََفُحْكَم  االإيجابي لدى املتعلمني والن�صء اجلديد واالأفراد واملجتمعات كافة. 

َقْوٍم ُيوِقُنوَن} املائدة50.  ِ ُحْكماً لِّ َيْبُغوَن َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن اهللرّ

منهج البحث: 
واأ�ضلوب  والتف�ضري،  التحليل  يعتمد  الذي  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  اعتمد 
حتليل حمتوى امل�ضمون، ومن ثم ا�ضتنباط القيم الرتبوية، باالعتماد على منهج اال�ضتدالل 

اال�ضتنباطي. 
وهذا يقت�ضي القيام بو�ضف معنى ال�ضوؤال القراآين وحتليله، وا�ضتنباط القيم الرتبوية 
االإ�ضالمية من معانيه واأ�ضاليبه املتعددة، ومن ثم ا�ضت�ضفاف اآفاقها، و�رس جاذبيتها، واملدى 

الذي يف و�ضعها اأن تبلغه يف حتريك االإن�ضان. 
االإجراءات املتبعة: 

يف . 1 املتنوعة  القراآنية  لالأ�ضئلة  �ضامل  م�ضح  الإجراء  الكرمي،  بالقراآن  اال�ضتعانة 
معانيها  املت�ضمنة يف  االإ�ضالمية  الرتبوية  وا�ضتنباط  املتعددة،  باأ�ضاليبها  الكرمي،  القراآن 
َي�ْسَتنِبُطوَنُه  ِذيَن  الَّ َلَعِلَمُه  ِمْنُهْم  االأَْمِر  اأُْويِل  ىَل  َواإِ الرَّ�ُسوِل  اإىل  وُه  َردُّ {َوَلْو  واأ�ضاليبها. 
القيم  جاذبية  وراء  الكامن  ال�رس  على  خاللها  من  اال�ضتدالل  ثم  ومن  الن�ضاء83.  ِمْنُهْم} 

الرتبوية االإ�ضالمية. 
البحث يف كتب التف�ضري واللغة وامل�ضادر واملراجع التي تخدم البحث. . 2
ال�ضابقة املختلفة املتعلقة مبو�ضوع . 3 والدرا�ضات  يلزم من املراجع  اال�ضتعانة مبا 

َك  َوَربُّ اْقَراأْ  َعَلٍق}2{  ِمْن  ااْلإِن�َساَن  َخَلَق  َخَلَق}1{  ِذي  الَّ َك  َربِّ ِبا�ْسِم  {اْقَراأْ  البحث. 
َم ااْلإِن�َساَن َما َلْ َيْعَلْم}5.  َم ِباْلَقَلِم}4{ َعلَّ ِذي َعلَّ ااْلأَْكَرُم}3{الَّ

اال�ضتنتاجات . 4 اإىل  باالإ�ضافة  مباحث  وثالثة  مقدمة  اإىل  البحث  حمتوى  تق�ضيم 
والتو�ضيات. 
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ومنهجيته  - واأهميته  واأهدافه  واأ�ضئلته  وم�ضكلته  البحث  عنوان  ت�ضمنت  املقدمة: 
يف  املتعلقة  ال�ضابقة  والدرا�ضات  الرتبوي  واالأدب  االإجرائية  مفاهيمه  وحتديد  واإجراءاته 

جمال القيم الرتبوية واالإ�ضالمية. 
املبحث االأول: املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من معاين ال�ضوؤال باأ�ضاليبه املتعددة يف  -

القراآن الكرمي. 
معاين  - من  امل�ضتنبطة  والفكرية  واخللقية،  الدينية،  الرتبوية  القيم  الثاين:  املبحث 

ال�ضوؤال باأ�ضاليبه املتعددة يف القراآن الكرمي. 
املبحث الثالث: ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية االإ�ضالمية ومتيزها عن  -

غريها من القيم الرتبوية الو�ضعية. 
اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث، والتو�ضيات املنبثقة من نتائجه.  -

الدراسات السابقة: 

درا�ضة �سقري )1992( : بعنوان اجتاهات الطلبة نحو القيم االإ�ضالمية، حيث ركز . 1
الباحث فيها على اأهمية القيم االإ�ضالمية يف بناء اجليل، واأو�ضى مبزيد من الدرا�ضات للقيم 

االإ�ضالمية الأهميتها يف احلياة. 
من . 2 لكل  التعليم  لقيم  نوعية  درا�ضة  وهي   :  (Brummel, 1998) برومل  درا�ضة 

الوالدين واملربني يف املجتمعني الهندي والكندي، وهدفت اإىل اختيار قيم تعليمية من قبل 
ومدار�ص  االأمور  اأولياء  تاأثري  مدى  ومعرفة  املذكورين،  املجتمعني  يف  واملربني  الوالدين 
الذي  هو  املدر�ضي  العائلي  التعاون  اأن  اإىل  الباحثة  وتو�ضلت  الطلبة،  قيم  على  املجتمع 

ي�ضجع على اإيجاد قيم م�ضرتكة لدى الطلبة. 
درا�ضة اإ�سماعيل )2002( : هدفت اإىل التعرف على القيم الرتبوية املمار�ضة لدى . 3

طالبات جامعة تعز باليمن من وجهة نظر الطالبات اأنف�ضهن، حيث قامت الباحثة بتطوير 
ا�ضتبانة موزعة على اأربعة اأبعاد من القيم هي: )القيم الفكرية والعقدية، والقيم االجتماعية، 
والقيم االقت�ضادية، والقيم اجلمالية( ، وجاءت نتائج ترتيب القيم عند الطالبات كما ياأتي: 

)القيم الفكرية والعقدية، القيم اجلمالية، القيم االجتماعية، والقيم االقت�ضادية( . 
درا�ضة اجلعفري )2002( : هدفت اإىل معرفة نظام القيم لدى طلبة جامعة ال�ضلطان . 4

قابو�ص يف �ضلطنة عمان، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن قيم الطلبة جاءت مرتبة تنازليًا ح�ضب 
اأهميتها حلياتهم، كما ياأتي: )القيم الدينية، االجتماعية، النظرية، ال�ضيا�ضية، االقت�ضادية. 
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القيم  يف  واالأدبية،  العلمية،  التخ�ض�ضات  بني  فروق  وجود  الدرا�ضة  تظهر  ومل  واجلمالية( 
الدينية. 
درا�ضة قمحية )2003( : حيث تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن طلبة اجلامعات الفل�ضطينية، . 5

اأعطوا اأهمية اأكرث لقيمة التدين والعمل لليوم االآخر واالأمن االأ�رسي واحرتام الذات، يف حني 
جاءت قيم، االعرتاف االجتماعي، وعامل ي�ضوده اجلمال، واملتعة وال�رسور بدرجة اأقل. 

درا�ضة اخلوالده، )2003( : حيث تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن درجة اعتقاد طلبة جامعة . 6
االعتقاد  واأن حالة  االإ�ضالمية كانت عالية،  االأخالقية  القيم  االأردن ملنظومة  الريموك يف 

كانت اأعلى من حالة املمار�ضة على اأر�ص الواقع. 
درا�ضة ر�سوان وح�سن )2004( : هدفت اإىل معرفة منظومة القيم لدى ال�ضباب يف . 7

�ضوء التحدي التكنولوجي يف جامعة اأ�ضيوط، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن بعد القيم الدينية 
قد جاء يف املرتبة االأوىل، يليها القيم اخللقية ثم االقت�ضادية ثم الثقافية ثم االجتماعية 
الطلبة  بني  اإح�ضائيا  دالة  فروق  وجود  الدرا�ضة  نتائج  تظهر  ومل  ال�ضيا�ضية،  القيم  واأخريا 

والطالبات فيما يتعلق بنوع الكلية. 
طلبة . 8 لدى  امَلدعاة  القيم  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   :  )2004( املخزومي  درا�ضة 

جامعة الزرقاء االأهلية يف �ضوء بع�ص املتغريات، واأظهرت النتائج اأن جماالت القيم جاءت 
والقيم  اجلمالية،  القيم  االجتماعية،  القيم  والعقدية،  الفكرية  )القيم  االآتي:  الرتتيب  على 
االقت�ضادية( . كمًا اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية يف درجة ممار�ضة 
القيم الرتبوية لدى طلبة جامعة الزرقاء االأهلية من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري امل�ضتوى 

الدرا�ضي. 
درا�ضة عبد اهلل )2008( : هدفت اإىل معرفة طبيعة القيم وامل�ضتجدات العاملية التي . 9

يواجهها ال�ضباب واأثرها على التغيري يف اأن�ضاقهم القيمية، يف ثالث كليات: )كلية نظرية، 
وكلية علمية نظرية، وكلية علمية( ، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن القيم جاءت مرتبة تنازليا 
 ، وال�ضيا�ضية(  واالجتماعية،  والثقافية،  واالقت�ضادية،  واخللقية،  الدينية،  )القيم  كاالآتي: 

واأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيا تبعا ملتغري اجلن�ص ونوع الكلية. 
 ويظهر من عر�ص نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة ت�ضدر القيم الدينية والرتبوية االإ�ضالمية 
للقيم االأخرى �ضواء كانت �ضيا�ضية اأم اقت�ضادية اأم اجتماعية اأم جمالية اأم ثقافية. كما يغلب 
على معظمها عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني املتغريات املختلفة تعزى ملتغري 

اجلن�ص اأو الكلية اأو التخ�ض�ص اأو امل�ضتوى االأكادميي لعينات الدرا�ضات. 
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وهذه النتائج امل�ضتخل�ضة من الدرا�ضات البحثية والعلمية توؤكد اأهمية القيم الرتبوية 
االإ�ضالمية امل�ضتنبطة من القراآن الكرمي ودورها يف نفو�ص االأفراد واملجتمعات على اختالف 
م�ضاربها، ما يعك�ص االأهمية وال�رسورة امللحة والواجب ال�رسعي واالأخالقي على الرتبويني 
واملفكرين واأرباب االأ�رس لتبني القيم الرتبوية االإ�ضالمية ومتثلها نظرية وتطبيقا، وجتذيرها 
وتعليمها، واحل�ص على ممار�ضتها، والبناء عليها يف عملية اإعداد الن�صء، واالأجيال احلالية 
َهْل  َرُجٍل  لِّ �َسَلماً  َوَرُجلً  ُمَت�َساِك�ُسوَن  ِفيِه �رُضََكاء  ُجلً  رَّ َمَثلً   ُ {�رَضََب اهللَّ وامل�ضتقبلية. 

ِ َبْل اأَْكرَثُُهْم اَل َيْعَلُموَن} الزمر29.  ْمُد هلِلَّ َي�ْسَتِوَياِن َمَثلً احْلَ

التعريفات اإلجرائية )حتديد مفاهيم البحث(: 

تبعًا . 1 ويتعدد  االإن�ضان،  ن�ضاط  جماالت  خمتلف  يطال  امتداد  له  القيمة:  مفهوم 
اأنها  كما  جتريداً،  واأكرث  املتكرر  ال�ضلوك  من  تعقيداً  اأكرث  تنظيمات  وتت�ضمن  لفاعليته، 
تنطوي على اأحكام معيارية للتمييز بني ال�ضواب واخلطاأ واخلري وال�رس، ومتثل معايري عامة 
واأ�ضا�ضية ي�ضارك فيها اأع�ضاء املجتمع، وت�ضهم يف حتقيق التكامل وتنظيم اأن�ضطة االأع�ضاء، 
و تختلف من حيث طبيعتها وعمقها واإمكاناتها يف التاأثري لدى التحول اإىل اأمناط �ضلوكية 
يف دنيا الواقع، وتتفق مع العادات واالجتاهات يف كونها دوافع وطاقات لل�ضلوك، تتاأثر 

بال�ضياق الثقايف للمجتمع. 
من . 2 امل�ضتنبطة  والقناعات  املعتقدات  من  منظومة  االإ�سلمية:  الرتبوية  القيم 

تربوية،  قيم  �ضكل  على  الكرمي  القراآن  يف  املتنوعة  باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  ومعاين  م�ضامني 
حتتاجها االأ�رس امل�ضلمة واالأنظمة التعليمية يف البالد االإ�ضالمية والعربية لتن�ضئة اأبنائها 
عليها، وت�ضمينها يف مناهجها الدرا�ضية وبراجمها التعليمية، وتر�ضيخها يف �ضلوك الطلبة 
والتكيف  بيئته  مع  التفاعل  على  الفرد  قدرة  زيادة  على  ي�ضاعد  مبا  القيمية،  ومنظومتهم 
معها، والتعامل مع املحيطني به، وم�ضاعدتهم على �ضبط �ضلوكهم وفق مقت�ضيات عقيدتهم 

االإ�ضالمية. 
الرتبية: عملية اإعداد املواطن الذي ي�ضتطيع التكيف مع املجتمع الذي ين�ضاأ فيه، . 3

ما  اأ�ضا�ص  على  االأوىل،  املطاوعة  اأدوار  االإن�ضانية يف  ال�ضخ�ضية  ت�ضكيل  على  تعمل  بحيث 
وتعمل  واقت�ضادية،  واجتماعية  �ضيا�ضية  تنظيمات  و  دينية،  معتقدات  من  املجتمع  ي�ضود 
على املحافظة على الرتاث الثقايف، ونقله من جيل اإىل جيـــل مبا يف ذلك القيم االأخالقية، 
تنمية  اأ�ضا�ص  على  وتقوم  يكون،  اأن  ينبغي  ملا  الثقايف  الواقع  هذا  تطوير  على  تعمل  كما 
القدرات الكاملة لكل �ضخ�ص، كفرد وع�ضو يف جمتمع اأ�ضا�ضه الت�ضامن، وتقوم على االإ�ضالم 
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عقيدة و�رسيعة ومنهج حياة، وت�ضطبغ ب�ضبغته وتت�ضف بخ�ضائ�ضه املتميزة، كالوحدانية 
واالإيجابية والتوازن والثبات. 

املعاين . 4 عن  بها  للتعبري  وتاأليفها،  االألفاظ  اختيار  طريقة  هو  القراآين:   االأ�سلوب 
بق�ضد االإي�ضاح والتاأثري. 

من . 5 منظم  علمي  ب�ضكل  والتف�ضري  التحليل  هو طريقة من طرق  الو�سفي:  املنهج 
اأغرا�ص حمددة، ويعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات، ثم مقارنتها  اإىل  اأجل الو�ضول 
وحتليلها وتف�ضريها، للو�ضول اإىل تعميمات مقبولة، و�ضبط الدالالت امل�ضتنبطة من خالل 
ا�ضتخال�ص  الذي ي�ضاعد على  ال�ضيء  الن�ضية،  الدقيق جلزئياتها ومراعاة �ضياقاتها  التتبع 

اأحكام تقريرية تنعت امل�ضطلحات والق�ضايا، ا�ضتناداً اإىل حقائقها الوجودية والواقعية. 
والّنقد، . 6 الّتف�ضري،  ثالث:  عملّياٍت  على  املنهج  هذا  يقوم  التحليلي:  املنهج 

على  بع�ضها  بحمل  م�ضتبهاتها  وتاأويل  الن�ضو�ص  وحتليل  ب�رسَح  وذلك  واال�ضتنباط، 
بع�ٍص، تقييداً واإطالقًا اأو تخ�ضي�ضًا وتعميمًا، ل�ضّم املوؤتلف وف�ضل املختلف، حتى تّت�ضح 

م�ضكالتها، وتنك�ضف مبهماُتها، لتبدَو ب�ضورٍة وا�ضحة وجلية ومتكاملة. 
املنهج اال�ستداليل اال�ستنباطي: هو دليل يتخذ فيه التفكري طريقه من العام اإىل . 7

اخلا�ص، ومن الكل اإىل اجلزء، ومن املبداأ العام اإىل التطبيقات اجلزئية باالعتماد على كلية 
عقلية عامة )املقدمات( ت�ضتنبط من خاللها النتائج اجلزئية اخلا�ضة. 

املبحث األول:

املعاني الرتبوية املستنبطة من معاني السؤال بأساليبه املتعددة يف القرآن الكريم: 

تبعًا ملا  اأخرى،  ويلني  تارة  في�ضتد  اآياته،  املخاطبني يف  الكرمي حال  القراآن  يراعي 
يقت�ضيه حالهم، ويتبني ذلك ويت�ضح يف ثنايا �ضوره واآياته املكية منها واملدنية، كالوعد 
والثواب  والرتهيب،  والرتغيب  وال�ضد،  واجلذب  والرد  واالأخذ  والت�ضديد  والت�ضامح  والوعيد 

والعقاب، ويناجي العاطفة والعقل كي يتعاونا على معرف احلق وي�ضتجيبا لنداء ال�ضماء. 
واال�ضتفهام  والتقرير  احلوار  اأ�ضلوب  فاتبع  كلها  االأ�ضاليب  القراآين  الن�ص  راعى  وقد 
والتوبيخ والتنبيه والتعجب وغريها من االأ�ضاليب التي تقيم احلجة على املخاطب لت�ضحيح 
واخلرب  املبا�رس  ال�رسد  اأ�ضاليب  من  اأجدى  االأ�ضاليب  هذه  اإن  حيث  ت�ضوراته،  من  اعوج  ما 
امللقن يف ميدان الرتبية والتوجيه، ثم جتد الن�ص القراآين يجنح اإىل االإكثار من االأ�ضاليب 
واأ�ضلوبه  على خطابه  يردون  الذين  باملوؤمنني  متعلقًا  اخلطاب  يكون  اال�ضتفهامية حينما 

بكلمتي �ضمعنا واأطعنا. 
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ولهذا جاء اأ�سلوب اال�ستفهام يف الن�س القراآين مبعان عدة منها: 
اال�ستفهام التقريري: كما ورد يف قوله تعاىل لال�ضتدالل على البعث االأخروي: {. 1

َكاَن  ُثمَّ  مُيَْنى}37{  ِنيٍّ  ن مَّ ُنْطَفًة مِّ َيُك  اأََلْ  ُيرْتََك �ُسًدى}36{  اأَن  ااْلإِن�َساُن  اأََيْح�َسُب 
َكَر َوااْلأُنَثى}39{ اأََلْي�َس َذِلَك ِبَقاِدٍر  َعَلَقًة َفَخَلَق َف�َسوَّى}38{ َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ الذَّ
اال�ضتفهام  يكون  وبهذا   .  )40 االآية36-  القيامة،  )�ضورة  امْلَْوَتى}40.  ُيْحِيَي  اأَن  َعَلى 
التقريري اأبلغ يف اال�ضتدالل واأقوى يف احلجة واإلزام اخل�ضوم املنكرين من التقرير ال�رسيح 

املبا�رس. 
َكْيَف . 2 ااْلإِِبِل  اإىل  َينُظرُوَن  {اأََفَل  تعاىل:  قوله  ورد يف  كما  االإنكاري:  اال�ستفهام 

َبْت}19{َواإِىَل  ُن�سِ َكْيَف  َباِل  اجْلِ ُرِفَعْت}18{َواإِىَل  َكْيَف  َماء  ال�سَّ ُخِلَقْت}17{َواإِىَل 
االإنكار  من  ابلغ  هنا  واالإنكار   .  )20  -17 الغا�ضية،  )�ضورة  �ُسِطَحْت}20.  َكْيَف  ااْلأَْر�ِس 
اإىل  االنتباه  و�ضد  اال�ضتطالع،  لدافع حب  العقل وتن�ضيط  لقوة  ال�رسيح ملا فيه من حتريك 

عظمة املخلوقات التي ميرون عنها غافلني. 
تعاىل: . 3 قوله  كما جاء يف  طبني  املخِاٍِ لتعجيب  الذي جاء  التعجبي:  اال�ستفهام 

ى  ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َفاأَنَّ ُ َيْبَداأُ اخْلَ ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ُقِل اهللرّ ن َيْبَداأُ اخْلَ {ُقْل َهْل ِمن �رُضََكاآِئُكم مَّ
َفُكوَن}، فيه  ُتوؤْ ى  نَّ {َفاأَ ُتوؤَْفُكوَن}34. )�ضورة يون�ص، 34( . فاال�ضتفهام يف قوله تعاىل: 
توجيه  يف  لي�ص  ما  املبالغة  من  وفيه  منه،  والتعجب  وا�ضتبعاده  اخللق  من  الواقع  اإنكار 
االإنكار اإىل نف�ص الفعل بعدما ت�ضح باملقابلة واال�ضتدالل قدرة اخلالق عز وجل على اخللق 

والتكوين وعجز غريه من املخلوقات. 
اأن االأ�ضئلة . 4 واملتفح�ص للمعاين الرتبوية لل�ضوؤال واأ�ضاليبه يف القراآن الكرمي، يجد 

والغاية  للهدف  وفقا  ومتنوعة  ومتعددة  جمة  واأ�ضاليب  معاٍن  ذات  القراآن  يف  الواردة 
واأفكاره،  ومعتقداته  وميوله  وت�ضوراته  حاجته  وفق  كل  النا�ص  تخاطب  فهي  واملق�ضود، 
معتقداته  تثبيت  على  وتعينه  اإميانا  املوقن  وتزيد  ال�ضواب،  جادة  اإىل  املخطئ  لتعيد 
لل�ضوؤال  الرتبوية  املعاين  هذه  وتت�ضمن  النرية،  واأفكاره  الوا�ضحة  وت�ضوراته  ال�ضحيحة 
واأ�ضاليبه املتعددة، جمموعة من القيم الرتبوية االإ�ضالمية التي ميكن ا�ضتنباطها من املعاين 
الرتبوية لل�ضوؤال باأ�ضاليبه املتنوعة. حيث تناول الباحث جمموعة من االأ�ضئلة الواردة يف 
االآيات القراآنية باأ�ضاليب متعددة ومتنوعة ثم حّلل م�ضامني هذه االأ�ضئلة باال�ضتدالل على 
معانيها الرتبوية، ومن مناذج اأنواع ال�ضوؤال باأ�ضاليبه املتعددة يف القراآن الكرمي ما ياأتي: 

ِذيَن اآََمُنوا ِلَ َتُقوُلوَن َما اَل . 1 َها الَّ �سوؤال اال�ستنكار: مثال ذلك قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
َتْفَعلُوَن}. ال�ضف2. 
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املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اأن يتطابق القول مع الفعل والنظرية مع 
التطبيق، اإذا ال معنى للقول الذي يتبعه فعل ينق�ضه وال ين�ضجم معه، بل اإن ذلك �ضفة �ضلبيه 
ال  متالزمان  والفعل  فالقول  لقوله،  و�ضماعهم  به  وثقتهم  النا�ص  احرتام  �ضاحبها  ت�ضلب 
ينف�ضالن عن بع�ضهما بع�ضًا، وال خري يف االأول اإذا مل يتبعه الثاين ويالزمه يف كل االأوقات. 

ِ َيْبُغوَن َوَلُه اأَ�ْسَلَم َمن يِف . 2 �سوؤل التوبيخ: مثال ذلك قوله تعاىل: {اأََفَغرْيَ ِديِن اهللرّ
َلْيِه ُيْرَجُعوَن} اآل عمران83.  َماَواِت َواالأَْر�ِس َطْوعاً َوَكْرهاً َواإِ ال�سَّ

املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اال�ضت�ضالم واالنقياد والطاعة ملا جاء به 
دين اهلل �ضبحانه على ل�ضان اأنبيائه ور�ضله دون اعرتا�ص اأو مقاومة اأو اإنكار، الأن من مل ياأت 
طائعًا اأتى مكرهًا، و�ضتان بني االإتيان بالطاعة واالنقياد واالإذعان والر�ضى والقبول، وبني 

االإكراه والغ�ضب والتوبيخ لعدم القدرة على التحدي والرف�ص. 
َ َقْر�ساً َح�َسناً . 3 ِذي ُيْقِر�ُس اهللرّ ن َذا الَّ �سوؤال الت�سويق: مثال ذلك قوله تعاىل: {مَّ

ُ َيْقِب�ُس َوَيْب�ُسُط َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن} البقرة245.  َعافاً َكِثريًَة َواهللرّ َفُي�َساِعَفُه َلُه اأَ�سْ
اهلل  لعباد  والعطاء  اخلري  يقدم  من  اأن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 

مبتغيا بذلك وجهة اهلل، ف�ضينال اجلزاء من جن�ص العمل ولكن باأ�ضعاف م�ضاعفة. 
ْح�َساُن} . 4 ااْلإِ الَّ  اإِ ْح�َساِن  ااْلإِ َجَزاء  {َهْل  تعاىل:  قوله  ذلك  مثال  النفي:  �سوؤال 

الرحمن60. 
املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اأنه ال ينال االإح�ضان واخلري من اهلل اإال من 
قام بعمل فيه اإح�ضان اأوال، ومن يزرع ال�ضوك ال يجني العنب، بل يجني العنب من زرع العنب 

اأوال، وهنا يكون اجلزاء من جن�ص العمل اأي�ضا. 
َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه اأََفاأَنَت َتُكوُن . 5 �سوؤال التعجب: مثال ذلك قوله تعاىل: {اأََراأَْيَت َمِن اتَّ

َعَلْيِه َوِكيلً} الفرقان43
اإذا وجدت من هو م�رس على معتقداته  ال�ضوؤال هي:  امل�ضتنبطة من  الرتبوية  املعاين 
النف�ص  هوى  من  ويجعل  والدين،  واخللق  والفطرة  للحق  املخالفة  وت�ضوراته  واأفكاره 
وال  و�ضلوكه،  ت�رسفاته  عن  وم�ضوؤواًل  عنه  وكيال  نف�ضك  تن�ضب  فال  ومنطلقاته،  مرجعيته 
حتاول ردعه عن غّيه وهوى نف�ضه و�ضالله بالقوة وال�ضدة والعنف، بل يتوجب عليك تقدمي 
َك الآَمَن َمن يِف  الن�ضح واالإر�ضاد وتبيان احلق له فقط، ثم تركه وراء اختياره. {َوَلْو �َساء َربُّ

ِمِننَي} يون�ص99.  ا�َس َحتَّى َيُكوُنواْ ُموؤْ نَت ُتْكِرُه النَّ االأَْر�ِس ُكلُُّهْم َجِميعاً اأََفاأَ
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َنا اْثَنَتنْيِ َواأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتنْيِ . 6 َنا اأََمتَّ �سوؤال التمني: مثال ذلك قوله تعاىل: {َقاُلوا َربَّ
ن �َسِبيٍل}غافر11.  َفاْعرَتَْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل اإىل ُخرُوٍج مِّ

املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اأن االعرتاف بالذنب والرتاجع عنه ف�ضيلة 
من الف�ضائل، على اأن يكون هذا يف وقته وقبل فوات االأوان، اأي قبل الغرغرة وخروج الروح 
من اجل�ضد، حيث اإن لكل حدث زمانًا معينًا يبداأ مع ح�ضول الفعل والذنب، وينتهي بانق�ضاء 
االأجل، وهذا ما ي�ضتدعي االعرتاف بالذنب والتوبة والندم واال�ضتغفار يف احلياة الدنيا وقبل 

املمات، الأن الدنيا دار عمل وال ح�ضاب واالآخرة دار ح�ضاب وال عمل. 
ْم َلْ َتُكن . 7 �سوؤال الت�سوية: مثال ذلك قوله تعاىل: {َقاُلوا �َسَواء َعَلْيَنا اأََوَعْظَت اأَ

َن اْلَواِعِظنَي} ال�ضعراء136.  مِّ
ومعتقده  غيه  يف  االإن�ضان  و�ضول  اإن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
للموعظة والن�ضيحة مهما  اال�ضتماع  اإىل عدم  به  يوؤدي  الكفر والعناد  اإىل مرحلة  و�ضالله 
كانت مكانة قائلها اأو املتحدث بها، بحيث يكون �ضماعها كعدمه ال يقدم وال يوؤخر، وهنا 
ال بد للنا�ضح اأن يدرك يقينا بان دوره غري مقبول على االإطالق واأن جهده ذاهب �ضدى ال 
وغلظة  ق�ضوة  من  بها  علق  الرتغيب ملا  وال  الرتهيب  تقبل  ال  القا�ضية  القلوب  الأن  حمالة، 

وفقدان ب�ضرية. 
ن . 8 ِ َكم مِّ لَُقو اهللرّ ُهم مُّ ِذيَن َيُظنُّوَن اأَنَّ �سوؤال التقرير: مثال ذلك قوله تعاىل: {َقاَل الَّ

اِبِريَن} البقرة249 ُ َمَع ال�سَّ ِ َواهللرّ ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِباإِْذِن اهللرّ
تقا�ص  ال  والوقائع  واالأ�ضياء  االأمور  اأن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
اأخذ امليزان الروحي واملعنوي والكيفي بعني  بامليزان املادي والكمي فقط، بل ال بد من 
االعتبار وقبل غريه من املوازين، ال �ضيما اأن ال�ضواهد التاريخية اأثبتت اأن االإميان وال�ضرب 
والتقوى والتوكل على اهلل وحب ال�ضهادة يف �ضبيل اهلل مع اال�ضتعداد املادي امل�ضتطاع، هي 
ال�ضبيل اإىل الفوز والن�رس والنجاح والغلبة بغ�ص النظر عن تفوق امليزان املادي والكمي يف 

العدد والعدة عند من يعتمد عليه وي�ضتعني به. 
ِذي . 9 ِخُذوَنَك اإِالَّ ُهزُواً اأََهَذا الَّ َذا َراأَْوَك اإِن َيتَّ �سوؤال التهكم: مثال ذلك قوله تعاىل: {َواإِ

ُ َر�ُسوالً} الفرقان41.  َبَعَث اهللَّ
املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اأن اهلل �ضبحانه قد خلق اخللق وق�ضم بينهم 
العطايا كل ح�ضب م�ضيئته واختياره، فمنهم من اأعطاه العلم ومنهم من اأعطاه املال ومنهم 
من اأعطاه النفوذ واجلاه وال�ضلطان، ومنهم من اأختاره حلمل ر�ضالته اإىل خلقه، وعلى النا�ص 
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فرادى اأو جماعات اأن يعوا جيدا الدور املنوط بكل من هذه املكرمات والعطاءات وليحذروا 
له،  يوؤبه  ال  �ضمرين  ذي  اأغرب  اأ�ضعث  فرب  م�ضيئته،  به  جاءت  وما  اهلل  خلق  ما  حتقري  من 
لو اق�ضم على اهلل الأبره. فقيمة االإن�ضان عند اهلل ثم عند عباده تكمن يف الدور الذي يوؤديه 
وباجلوهر الروحي الذي ميلكه ال باملظهر اخلارجي والنفوذ وال�ضلطان واجلاه واملال. {َيا 
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوباً َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ َها النَّ اأَيُّ

َ َعِليٌم َخِبريٌ} احلجرات13.  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ِعنَد اهللَّ
َواأَنَزَل . 10 ْر�َس  َوااْلأَ َماَواِت  ال�سَّ َخَلَق  ْن  {اأَمَّ مثال ذلك قوله تعاىل:  التعظيم:  �سوؤال 

ا َكاَن َلُكْم اأَن ُتنِبُتوا �َسَجَرَها اأَاإَِلٌه  َماِء َماء َفاأَنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ َن ال�سَّ َلُكم مِّ
ِ َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن} النمل60 َع اهللَّ مَّ

وال  يت�ضاويان  ال  واملخلوق  اخلالق  اأن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
مع  واخلالق  ال�ضعيف  مع  القوي  يت�ضاوى  ال  بل  ببع�ص،  بع�ضهما  يقارن  وال  يتكافاأن، 
ال�ضعيف املحتاج  ي�ضتدعي من املخلوق  لقدرة غريه، وهذا  والقادر مع املحتاج  املخلوق 
اإىل قدرة من هو اأقوى منه، اأن يعرتف بعجزه و�ضعفه وقلة حيلته وحاجته املا�ضة اإىل من 
هو اأقدر منه على تنظيم �ضوؤون حياته والغاية منها، واأ�ضباب خلقه وبدايته ونهايته، وعلى 
ال�ضعيف العاجز القا�رس اأن ين�ضاع لتعليمات وتوجيهات وقوانني اخلالق ال�ضانع القوي 

القادر وتعظيمه. 
ِلنَي} املر�ضالت16. . 11 وَّ �سوؤال الوعيد: مثال ذلك قوله تعاىل: {اأََلْ ُنْهِلِك ااْلأَ

يف  يفيدنا  يعد  مل  فيه  مبا  املا�ضي  اأن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
اأ�ضبابه ومدخالتة  العرب والدرو�ص امل�ضتفادة منه، والبحث عن  ا�ضتخال�ص  اإال  اللهم  �ضيء، 
م�ضلحة  فيه  ملا  احلدث  من  ُي�ضتفاد  كي  اإليها،  اآل  التي  والنتائج  وخمرجاته  وعملياته 
احلا�رس وامل�ضتقبل، وجتنب االجنرار اإىل التحدي واملكابرة واملعاندة غري حم�ضوبة النتائج 

واملتعار�ضة مع �ضنن الكون و�ضنن التاريخ، ، وال يلدغ املوؤمن من جحر واحد مرتني. 
ُقْل . 12 َوامْلَْي�رِضِ  ْمِر  اخْلَ َعِن  {َي�ْساأَُلوَنَك  �سوؤال اال�ستي�ساح: مثال ذلك قوله تعاىل: 

ُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل  ْفِعِهَما َوَي�ْساأَ ا�ِس َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمن نَّ َوَمَناِفُع ِللنَّ ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبريٌ 
رُوَن} البقرة219.  ُكْم َتَتَفكَّ ُ َلُكُم االآَياِت َلَعلَّ ُ اهللرّ اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبنيِّ

على  تختلط  التي  االأمور  من  كثرياً  اإن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
النا�ص، فال يعرفون ب�ضبب هذا اخللط ما ي�رسهم وما ينفعهم، وما اأحل لهم وما حرم عليهم، 
فيقعون يف ال�رسر واالإثم والعدوان والظلم الأنف�ضهم ولغريهم، وهم يح�ضبون اأنهم يح�ضنون 
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�ضنعا، ولهذا يتوجب على االإن�ضان اأن ي�ضاأل عما �ضك يف �ضحته، وعما غم�ص عليه فهمه، 
وعما قلت به معرفته، حتى يقطع ال�ضك باليقني وياأخذ حظه من اخلري امل�ضفى من ال�رس، 
وال�ضح اخلال�ص من اخلطاأ والنافع اخلايل من ال�ضار، وال�ضوؤال املوجه الأهل الذكر والعلم 

واملعرفة واالخت�ضا�ص ميثل ن�ضف العلم لل�ضائل. 
ُكنُتْم . 13 اإِن  اْلَوْعُد  َهَذا  َمَتى  {َوَيُقوُلوَن  مثال ذلك قوله تعاىل:  �سوؤال اال�ستبطاء: 

اِدِقنَي} �ضباأ29.  �سَ
طباع  من  وال�ضك  والت�رسع  التعجل  اأن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
الغالبية العظمى من النا�ص، حيث اإنهم يحر�ضون على معرفة النتائج ب�رسعة، وجني نتاج 
العمل بعجلة دون االأخذ بقيم التاأين وال�ضرب والتحمل، على الرغم مما لهذه القيم من اأهمية 
بالغة يف احلياة و�رسورة من �رسوراتها، وهذا ما ي�ضتدعي من االإن�ضان التجمل بهذه القيم، 
وعدم التعجل يف قطف النتائج املرجوة، اللهم اإال اإذا كان التعجل مل�ضلحة اخلري الوا�ضح 
واملعروف امل�ضتبني، فخري الرب عاجله، واإال ففي التاأين ال�ضالمة ويف العجلة الندامة. وما 
خلق اهلل ال�ضموات واالأر�ص يف �ضتة اأيام اإال دليل على التدرج والتاين، وعدم اال�ضتعجال يف 

روؤية النتائج املرغوبة، وهو القادر على اأن يقول لل�ضيء كن فيكون. 
ُكْم . 14 ُدلُّ ِذيَن اآََمُنوا َهْل اأَ َها الَّ �سوؤال العر�س والتنبيه: مثال ذلك قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

ْن َعَذاٍب اأَِليٍم} ال�ضف10.  اَرٍة ُتنِجيُكم مِّ َعَلى ِتَ
املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اإن ا�ضتخدام عن�رس الت�ضويق عند عر�ص 
ق�ضية معينة، يثري انتباه املتلقي وي�ضده ملعرفة ما يريد املتكلم اإي�ضاله، فيتوجه ب�ضمعه 
وب�رسه وي�ضتجمع مداركه لي�ضتمع اإىل اجلواب الكامن وراء العر�ص برتكيز تام و�ضغف كامل، 
ويعّد هذا النوع من االأ�ضئلة، مهمًا و�رسوريًا واأ�ضا�ضيًا ومفيداً يف عملية التعلم والتعليم، ملا 

له من دور فاعل يف اإي�ضال املعرفة والفهم اإىل املتلقي ب�ضهولة وي�رس وو�ضوح. 
ى َلُهُم الذِّْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َر�ُسوٌل . 15 �سوؤال اال�ستبعاد: مثال ذلك قوله تعاىل: {اأَنَّ

ِبنٌي} الدخان13.  مُّ
املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اأنه حينما يتم تقّدم ق�ضية من الق�ضايا اأو 
اأمر من االأمور للنا�ص، مدعمة بالرباهني واالأدلة الوا�ضحة البينة التي ال غمو�ص فيها وال 
لب�ص على من ي�ضدع بها ويبلغها، ثم ميتنع املتلقون عن الت�ضديق والفهم والر�ضا والقناعة 
مبا قيل لهم، فحينها ال �رسورة الإعادة تو�ضيحها وطرحها وتبيان اأدلتها وبراهينها مرة 

اأخرى، الأن ذلك ي�ضب يف اإ�ضاعة الوقت وهدر اجلهد فيما ال طائل من وراءه. 
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ُة}2{َوَما اأَْدَراَك . 16 اقَّ ُة}1{َما احْلَ اقَّ �سوؤال التهويل: مثال ذلك قوله تعاىل: {احْلَ
ُة}3 احلاقة )1- 3( .  اقَّ َما احْلَ

�ضكل  على  عدة  مرات  الكلمة  تكرار  اإن  هي:  ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  املعاين 
�ضوؤال، وتاأكيده يثري االهتمام، ويبعث يف النف�ص اخلوف والرهبة والتحذير من اخلطر الداهم، 
ويثري فيه الرغبة اإىل التعرف على م�ضدر هذا اخلوف واأ�ضبابه ونتائجه، لتخل�ص املتلقي 
العقلية وحوا�ضه  الوقوع فيه، ويف هذا املقام يح�رس املتلقي ذهنه وملكاته  منه وجتنبه 
ملعرفة هذا اخلطر الداهم و�ضبل جتنبه اأو االقرتاب منه، والبحث عن الو�ضائل التي من �ضاأنها 

ا�ضتبعاده والتخل�ص من تبعاته. 
دَِّكٍر} . 17 َْنا اْلُقْراآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمن مُّ �سوؤال االأمر: مثال ذلك قوله تعاىل: {َوَلَقْد َي�رضَّ

القمر17. 
اأ�ضدق املرجعيات للنا�ص  اأن القراآن هو  املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: 
يف هذا الكون الأنه ال ياأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. وهو كالم اهلل �ضبحانه املنزه 
عن كل عيب ونق�ص، وهو اأ�ضدق الكالم وفيه كل ما يحتاجه اإليه االإن�ضان من منهج يف هذه 
احلياة، واأن كل من يت�ضدى الأحكامه وت�رسيعاته، وينق�ص ما جاء فيه من عقائد واأحكام 
وت�رسيعات، ما هو اإال اإن�ضان �ضال م�ضل فا�ضد مف�ضد اأعمى الب�ضرية والب�رس، واأما من اأخذ 
من  اجلزء  هذا  �ضطح  على  وجوده  من  والغاية  اأخرته  وفهم  حياته  �ضوؤون  ت�رسيف  يف  به 
الكون، فاإنه را�ضد وعاقل ومفكر ومدبر يعرف ما له وما عليه، كما اأنه اإن�ضان نافع لنف�ضه 
ولغريه، وقادر على القيام بدوره الذي وجد من اأجله، دون ت�ضادم مع �ضنن الكون وطبيعة 
احلياة، وناج مب�ضيئة اهلل يوم القيامة من غ�ضب اهلل وعذابه وناره، وفائز بنعيمه وجنانه. 

َعاَم . 18 �سوؤال التحقري: مثال ذلك قوله تعاىل: {َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ�ُسوِل َياأُْكُل الطَّ
�ِسي يِف ااْلأَ�ْسَواِق َلْواَل اأُنِزَل اإَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيراً} الفرقان7.  َومَيْ

املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اأن االإن�ضان املكلف بحمل الر�ضالة ال بد 
اأن يكون �ضبيهًا مبن يبلغهم ر�ضالته يف كل �ضيء حتى يكون قدوة لهم واأ�ضوة يف تطبيق 
اإىل  الر�ضالة وبني املكلفني باتباعها، يوؤدي  النوع بني حامل  اإليه، واإن اختالف  ما يدعو 
التكليف لكونه يختلف عنهم يف طبيعته، وميوله،  قيام احلجة من املكلفني على �ضاحب 
واأفكاره، وحاجاته البيولوجية وقدراته ال�ضخ�ضية وال�ضنن االجتماعية والكونية التي حتيط 
به، مما ي�ضعف املر�ضل اأمام املر�ضل اإليهم، ويكون ذلك مدعاة للف�ضل وال�ضخرية واال�ضتهزاء 

والتحقري ورف�ص القبول. 
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�سوؤال االإثبات واالفتخار: مثال ذلك قوله تعاىل: {َوَناَدى ِفْرَعْوُن يِف َقْوِمِه َقاَل . 19
ِتي اأََفَل ُتْب�رِضُوَن} الزخرف51.  ِري ِمن حَتْ ْنَهاُر َتْ َيا َقْوِم اأََلْي�َس يِل ُمْلُك ِم�رْضَ َوَهِذِه ااْلأَ
املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اإن الغرور والكرب مدعاة لبعد االإن�ضان عن 
فهم نف�ضه وذاته وقدراته ودوره، وهي ال�ضبيل املو�ضل اإىل التعايل والفخر واالعتزاز الزائف 
الذي ال يقوم على قاعدة �ضلبة وال اأ�ضا�ص متني، بل يوؤدي ب�ضاحبه اإىل الوقوع يف املزالق 
واملخاطر وفقدان ال�ضيطرة، ومن ثم النهاية املوؤملة وال�ضقوط واالندحار، الأن هذا امل�ضري 

للمتكربين هو �ضنة من �ضنن اهلل يف هذا الكون وقد قيل ال تكرب فاهلل اأكرب. 
َعِة . 20 �سوؤال التخ�سي�س: مثال ذلك قوله تعاىل: {َواَل َياأَْتِل اأُْوُلوا اْلَف�ْسِل ِمنُكْم َوال�سَّ

اأَاَل  َوْلَي�ْسَفُحوا  َوْلَيْعُفوا   ِ َوامْلَُهاِجِريَن يِف �َسِبيِل اهللَّ َوامْلَ�َساِكنَي  اْلُقْرَبى  اأُْويِل  ُتوا  ُيوؤْ اأَن 
ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم} النور22.  ُ َلُكْم َواهللَّ وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ حُتِ

املعاين الرتبوية امل�ضتنبطة من ال�ضوؤال هي: اإن النا�ص يف جمملهم درجات يعلو بع�ضهم 
فوق بع�ص فيما يتعلق باأخالقهم ودرجة اإميانهم وت�ضحياتهم وتفاعلهم مع املجتمع الذي 
االأول  ال�ضف  يف  ويقدمهم  �ضاأنهم،  من  ويرفع  غريهم  عن  مييزهم  ما  وهذا  فيه،  يعي�ضون 
ليكونوا قدوة ومثااًل ُيحتذى لغريهم من النا�ص، ولكون هوؤالء قد خ�ضهم اهلل بهذه ال�ضمات، 
ال�ضامية،  والنفو�ص  النرية  والعقول  الطيبة  والقلوب  والدرجات،  والف�ضائل  وال�ضفات، 
هذه  وتطبيق  واالجتاهات،  واملعتقدات  القيم  حمل  يف  بالتمايز  عليهم  ينعك�ص  اأن  بد  فال 
القيم واملعتقدات واالجتاهات، على �ضكل �ضلوك واقعي م�ضتدام، ميثل �ضفاتهم واأخالقهم 
وت�ضوراتهم ورفعة درجاتهم، ومن هنا ياأتي اأهمية الدور املطلوب منهم، مبا يتفق مع ما 
ملكوه وحازوا عليه وعرفوا به، لهذا يكون اخلطاب املوجه لهم من�ضجمًا مع �ضخ�ضياتهم 
التي يحملونها، الأنهم االأوىل بالتطبيق والتنفيذ والطاعة واالنقياد الأمر اهلل �ضبحانه، الأن 

اهلل عامل باأقوالهم واأفعالهم و�رسهم وعالنيتهم. 
واملتفح�ص الأدوات ال�ضوؤال واال�ضتفهام فيما �ضبق ذكره من اآيات االأ�ضئلة القراآنية، يجد 
التي يت�ضمنها  ال�ضوؤال والغاية من معناه والقيمة الرتبوية  اأ�ضاليب  اأنها قد تنوعت بتنوع 
ومنها: )اأفال، فاأنى، مل، اأفغري، من ذا، من، هل، فهل، اأم، كم، اأهذا، اأمن، اأمل، ماذا، متى، اأنى، 

ما، مال، األي�ص، اأال( . 
نخل�ص يف �ضوء املعطيات اآنفة الذكر، اإىل اأن القيم الرتبوية االإ�ضالمية تتمحور حول 
الكليات اخلم�ص التي هي: )حفظ الدين والنف�ص والعقل واملال والن�ضل( وما يتعلق بها من 
احتياجات وحت�ضينات، واأنها تتحرك يف اإطار العقيدة، اأي يف اإطار الت�ضور ال�ضمويل الذي 
مينحه االإ�ضالم لالإن�ضان، فهو املهماز الذي يحفز تلك القيم ومينحها قوة الدفع، وبدونها 
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يظل االإن�ضان ملت�ضقًا باالأر�ص، را�ضًفا يف اأغالل املاديات، بعيدا عن فطرته التي فطر اهلل 
النا�ص عليها، ويظل قلقًا ومرتبكًا، وبعيداً عن الهدوء النف�ضي والطماأنينة املطلوبة والراحة 

املن�ضودة، التي يحتاجها كي يوازن بني احتياجاته الروحية، واملادية، يف هذه احلياة.  

املبحث الثاني:

بأساليبه  السؤال  معاني  من  املستنبطة  والفكرية،  واخللقية،  الدينية،  الرتبوية،  القيم 
املتعددة يف القرآن الكريم: 

اأوالً- القيم الدينية:  ♦
اأَ�ْسَلَم َمن يِف . 1 َوَلُه  َيْبُغوَن   ِ اهللرّ ِديِن  {اأََفَغرْيَ  قيمة ال�ضمع والطاعة لنداء ال�ضماء. 

َلْيِه ُيْرَجُعوَن} اآل عمران83.  َماَواِت َواالأَْر�ِس َطْوعاً َوَكْرهاً َواإِ ال�سَّ
َ َقْر�ساً َح�َسناً . 2 ِذي ُيْقِر�ُس اهللرّ ن َذا الَّ قيمة االإح�ضان اإىل اخللق ابتغاء وجه اهلل. {مَّ

ُ َيْقِب�ُس َوَيْب�ُسُط َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن} البقرة245.  َعافاً َكِثريًَة َواهللرّ َفُي�َساِعَفُه َلُه اأَ�سْ
قيمة اجلزاء من جن�ص العمل. {َهْل َجَزاء ااْلإِْح�َساِن اإِالَّ ااْلإِْح�َساُن} الرحمن60. . 3
نَت . 4 َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه اأََفاأَ قيمة عدم االإكراه والغ�ضب يف الدعوة اإىل اهلل. {اأََراأَْيَت َمِن اتَّ

َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيلً} الفرقان43 
املظامل الأ�ضحابها . 5 الن�ضوح ورد  والتوبة  والرتاجع عنه  بالذنب  االعرتاف  قيمة   .

َنا اْثَنَتنْيِ َواأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتنْيِ َفاْعرَتَْفَنا ِبُذُنوِبَنا  َنا اأََمتَّ قبل فوات الوقت املحدد. {َقاُلوا َربَّ
ن �َسِبيٍل} غافر11.  َفَهْل اإىل ُخرُوٍج مِّ

ِ َكم . 6 لَُقو اهللرّ ُهم مُّ ِذيَن َيُظنُّوَن اأَنَّ قيمة الكيف مع االإميان ال الكم مع الكفر. {َقاَل الَّ
اِبِريَن} البقرة249.  ُ َمَع ال�سَّ ِ َواهللرّ ن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِباإِْذِن اهللرّ مِّ

َر�ُسوالً} . 7  ُ ِذي َبَعَث اهللَّ اأََهَذا الَّ الَّ ُهزُواً  اإِ ِخُذوَنَك  ن َيتَّ اإِ َراأَْوَك  {َواإَِذا  قيمة التقوى. 
الفرقان41. 

ِمنُكْم . 8 اْلَف�ْسِل  اأُْوُلوا  َياأَْتِل  {َواَل  اهلل.  نيل مغفرة  النا�ص مقابل  ال�ضفح عن  قيمة 
ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَي�ْسَفُحوا  ُتوا اأُْويِل اْلُقْرَبى َوامْلَ�َساِكنَي َوامْلَُهاِجِريَن يِف �َسِبيِل اهللَّ َعِة اأَن ُيوؤْ َوال�سَّ

ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم} النور22.  ُ َلُكْم َواهللَّ وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ اأَاَل حُتِ
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ثانياً- القيم اخللقية:  ♦
ِذيَن اآََمُنوا ِلَ َتُقوُلوَن َما . 1 َها الَّ قيمة ال�ضدق والوفاء بالعهد والوعد والعقد. {َيا اأَيُّ

اَل َتْفَعلُوَن}. ال�ضف2. 
َعَلْيَنا . 2 �َسَواء  {َقاُلوا  النتائج.  ا�ضتعجال جني  قيمة حتمل عناد املعاندين وعدم 

َن اْلَواِعِظنَي} ال�ضعراء136.  اأََوَعْظَت اأَْم َلْ َتُكن مِّ
قيمة ال�ضرب والتاأين وعدم اال�ضتعجال يف قطف النتائج والت�ضكيك يف ح�ضولها. . 3

اِدِقنَي} �ضباأ29.  {َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد اإِن ُكنُتْم �سَ
قيمة التخل�ص جنون العظمة. {َوَناَدى ِفْرَعْوُن يِف َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم اأََلْي�َس يِل . 4

ِتي اأََفَل ُتْب�رِضُوَن} الزخرف51.  ِري ِمن حَتْ ُمْلُك ِم�رْضَ َوَهِذِه ااْلأَْنَهاُر َتْ
ثالثاً- القيم الفكرية:  ♦
َماِء . 1 َن ال�سَّ نَزَل َلُكم مِّ َماَواِت َوااْلأَْر�َس َواأَ ْن َخَلَق ال�سَّ قيمة الفكر الواعي الناقد. {اأَمَّ

ِ َبْل ُهْم  َع اهللَّ ا َكاَن َلُكْم اأَن ُتنِبُتوا �َسَجَرَها اأَاإَِلٌه مَّ َماء َفاأَنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ
َقْوٌم َيْعِدُلوَن} النمل60. فكرية

ِلنَي} . 2 وَّ ااْلأَ ُنْهِلِك  {اأََلْ  الغري.  واأخطاء  النف�ص  اأخطاء  من  واال�ضتفادة  احلذر  قيمة 
املر�ضالت16. 

ْمِر . 3 اخْلَ َعِن  {َي�ْساأَُلوَنَك  باليقني.  ال�ضك  لقطع  واال�ضتف�ضار  بال�ضوؤال  املعرفة  قيمة 
ْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا  ا�ِس َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمن نَّ َوامْلَْي�رِضِ ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبريٌ َوَمَناِفُع ِللنَّ

رُوَن} البقرة219.  ُكْم َتَتَفكَّ ُ َلُكُم االآَياِت َلَعلَّ ُ اهللرّ ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبنيِّ
ِذيَن اآََمُنوا َهْل . 4 َها الَّ قيمة الت�ضويق يف العر�ص ل�ضد انتباه امل�ضتمع للجواب. {َيا اأَيُّ

ْن َعَذاٍب اأَِليٍم} ال�ضف10. .  اَرٍة ُتنِجيُكم مِّ ُكْم َعَلى ِتَ اأَُدلُّ
َلُهُم . 5 ى  {اأَنَّ القاطعة.  واالأدلة  الرباهني  بوجود  احلوار  يف  الوقت  هدر  عدم  قيمة 

ِبنٌي} الدخان13.  الذِّْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َر�ُسوٌل مُّ
اأَْدَراَك . 6 ُة}2{َوَما  اقَّ احْلَ َما  ُة}1{  اقَّ {احْلَ اإىل احلقائق.  قيمة الرتهيب امل�ضتند 

ُة}3 احلاقة )1- 3( . فكرية اقَّ َما احْلَ
َْنا . 7 َي�رضَّ {َوَلَقْد  النق�ص.  اخلالية من  الكاملة  املرجعية  الكلي على  االعتماد  قيمة 

دَِّكٍر} القمر17.  اْلُقْراآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمن مُّ
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َعاَم . 8 الطَّ َياأُْكُل  الرَّ�ُسوِل  َهَذا  َماِل  {َوَقاُلوا  قيمة دح�ص احلجة باحلجة املماثلة. 
�ِسي يِف ااْلأَ�ْسَواِق َلْواَل اأُنِزَل اإَِلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيراً} الفرقان7.  َومَيْ

املبحث الثالث:

السر الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية اإلسالمية ومتيزها عن غريها من القيم الرتبوية 
الوضعية: 

 ُ {َواهللرّ والنهو�ص:  للنمو  مطلقة  تكون  تكاد  التي  بالقابليات  االإن�ضان  اهلل  زود  لقد 
َواالأَْفِئَدَة  َواالأَْب�َساَر  ْمَع  اْل�سَّ َلُكُم  َوَجَعَل  �َسْيئاً  َتْعَلُموَن  الَ  َهاِتُكْم  اأُمَّ ُبُطوِن  ن  مِّ اأَْخَرَجُكم 
وا�ضتيعابه  بوعيه  ترقى  التي  املعرفية  االأدوات  من  ومكنه  النحل7.  َت�ْسُكرُوَن}  ُكْم  َلَعلَّ
وتاأهيله للقيام مبهمته، وحتقيق اإن�ضانيته، كما حدد له املجاالت املجدية للبحث والتفكري 
الغيب، حماية مللكاته  اإدراك عامل  الو�ضائل املعينة على  ال�ضهادة من  والنظر، وجعل عامل 
من التبعرث والهدر وال�ضالل، وجعل ت�ضغيل العقل والنظر يف نف�ضه وما حوله، للتعرف على 
وحتقيق  ال�ضحيح  واالإميان  احلقيقية  املعرفة  �ضبيل  من  ك�ضبيل  النتائج  ور�ضد  العواقب 
اليقني، وجعل التعليم وحت�ضيل املعرفة من الفرو�ص العينية، واعترب ذلك واجًبا عليه ولي�ص 
حًقا له فقط، واأثاب على التفكري وممار�ضة النظر وبذل اجلهد، حتى لو كان اجتهاًدا خاطًئا، 

الأن اخلطاأ يف النهاية هو اإحدى الطرق املو�ضلة اإىل ال�ضواب.  
ال�ضوؤال  من  امل�ضتنبطة  الرتبوية  للقيم  ال�ضامل  وامل�ضح  ال�ضابق  الف�ضل  خالل  ومن 
جهة  من  الكرمي  القراآن  اآيات  بع�ص  ومن  جهة،  من  الكرمي  القراآن  من  املتنوعة  باأ�ضاليبه 
اأخرى، يتبني بو�ضوح �رس اجلاذبية التي تتمتع بها القيم االإ�ضالمية بطريقة يطبعها التوازن 
وال�ضمول، واحلركية واالإيجابية، حيث ميكن اال�ضتدالل على هذا ال�رس الكامن وراء جاذبية 
القيم االإ�ضالمية من خالل فهم املعاين القراآنية التي تقود املتفح�ص اإىل ا�ضتخراج ال�ضور 
الداللية لها من كتاب اهلل عامة، ومعاين ال�سوؤال يف بع�س االآيات القراآنية خا�سة، كما 

ياأتي: 
ال�ضلوك . 1 عنه  ي�ضدر  الذي  الينبوع  اأو  اخلزان  هي  التي  بالفطرة  القوي  ارتباطها 

االإن�ضاين، مدعوًما يف ذلك ب�ضوابط االإرادة واحلرية التي ال تتعار�ص يف �ضيء، مع االلتزام 
ا�َس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل  ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفاً ِفْطَرَة اهللَّ ب�ضوابط ال�رسع. {َفاأَ

ا�ِس اَل َيْعَلُموَن} الروم30.  ُم َوَلِكنَّ اأَْكرَثَ النَّ ِ َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّ ْلِق اهللَّ خِلَ
الت�ضامي والعلو، حتى . 2 التعبري عن نف�ضها يف مناذج جم�ضدة غاية يف  قدرتها يف 

ِذيَن اأُْخِرُجوا  جاز اأن ي�ضمى جيل ال�ضحابة باجليل القراآين الفريد. {لْلُفَقَراء امْلَُهاِجِريَن الَّ



126

املستنبطة  اإلسالمية  التربوية  »القيم 
د. عبد عطا اهلل حمايلمن معاني السؤال بأساليبه املتنوعة في القرآن الكرمي«

َ َوَر�ُسوَلُه اأُْوَلِئَك ُهُم  َواناً َوَين�رُضُوَن اهللَّ ِ َوِر�سْ َن اهللَّ ِمن ِدياِرِهْم َواأَْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َف�ْسلً مِّ
اإَِلْيِهْم َواَل  َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر  َوااْلإِمَياَن ِمن  اَر  وؤُوا الدَّ َتَبوَّ ِذيَن  اِدُقوَن}8{َوالَّ ال�سَّ
ٌة  ا اأُوُتوا َوُيوؤِْثرُوَن َعَلى اأَنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�َسا�سَ َّ َيِجُدوَن يِف �ُسُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ

ْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن} احل�رس 9.  َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ
قدرتها على توليد روؤى وو�ضائل ومناهج تربوية قادرة على انت�ضال االإن�ضان من . 3

اأزمته، وتخلي�ضه من ال�رساع واالن�ضطار الثقايف، وتطوير خ�ضائ�ضه و�ضفاته، وا�ضت�ضعار 
م�ضوؤوليته جتاه نف�ضه واأمته والب�رسية جمعاء. {َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو �ِسَفاء َوَرْحَمٌة 

نَي اإَالَّ َخ�َساراً} االإ�رساء82.  امِلِ ْلُموؤِْمِننَي َوالَ َيِزيُد الظَّ لِّ
توؤكد على التزام املنهج العلمي يف النظر واال�ضتدالل والك�ضف واملالحظة والربهان، . 4

ِذيَن  بحيث ت�ضبط م�ضرية االإن�ضان العملية باأهدافها ومقا�ضدها اخلرية. {ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الَّ
رُ اأُْوُلوا ااْلأَْلَباِب} الزمر9.  ا َيَتَذكَّ َ ِذيَن اَل َيْعَلُموَن اإِنَّ َيْعَلُموَن َوالَّ

تقوي �ضلة االإن�ضان امل�ضلم باهلل عز وجل، اإىل الدرجة التي جتعله يراقبه يف ال�رس . 5
والعلن، يف كل حركاته و�ضكناته، فهو ال يقدم على �ضيء اإال وهو يراعي حرمة اهلل ويرجو 
له وقاراً، وقد ورد عن االأديب الفرن�ضي ال�ضهري “فولتري” قوله �ضاخًرا: مل ت�ضككون يف اهلل، 
ولواله خلانتني زوجتي و�رسقني خادمي! ويقول اآخر: اإين ال اأعتقد يف وجود جهنم، ولكن 

اأعتقد اأن الفكرة عنها قد باعدت بني كثري من النا�ص، وبني ارتكاب ال�رس.  
َنا َفاْغِفْر َلَنا . 6 ا َربَّ ُكْم َفاآَمنَّ َنا �َسِمْعَنا ُمَناِدياً ُيَناِدي ِللإِمَياِن اأَْن اآِمُنواْ ِبَربِّ َنا اإِنَّ بَّ {رَّ

َنا َمَع االأْبَراِر} اآل عمران193.  َئاِتَنا َوَتَوفَّ ا �َسيِّ ْر َعنَّ ُذُنوَبَنا َوَكفِّ
اخلوف . 7 اأو  الرزق،  على  اخلوف  اأو  احلياة،  على  باخلوف  ال�ضعور  من  امل�ضلم  حترر 

على املكانة واملـركز، فاحلياة بيد اهلل، لي�ص ملخلوق قدرة على اأن ينق�ص هذه احلياة �ضاعة 
ِل  َفْلَيَتَوكَّ  ِ اهللرّ َوَعَلى  َمْوالََنا  ُهَو  َلَنا   ُ َكَتَب اهللرّ َما  اإِالَّ  يَبَنا  ُي�سِ ن  لَّ {ُقل  اأو بع�ص �ضاعة. 

امْلُوؤِْمُنوَن} التوبة51  
متثل ن�ضًقا من املعطيات املعرفية القادرة مبجرد التعامل املخل�ص الذكي املتب�رس . 8

خا�ضية  تركيبه  يف  تخلق  واأن  وطاقاته،  ينابيعه  تفجر  واأن  االإن�ضان  عقل  تهز  اأن  معها، 
َ ِمْن ِعَباِدِه  َا َيْخ�َسى اهللَّ الت�ضوق املعريف لكل ما يحيط به من مظاهر ووقائع واأ�ضياء.  {اإِنَّ

َ َعِزيزٌ َغُفوٌر} فاطر28.  اْلُعَلَماء اإِنَّ اهللَّ
و�ضفافية . 9 احل�ص  يف  رهافة  اأعماقها  يف  وتغر�ص  االإن�ضانية  النف�ص  على  تهيمن 

رُوَن}  َيذَّكَّ ُهْم  َلَعلَّ  ِ اهللرّ اآَياِت  ِمْن  َذِلَك  َخرْيٌ  َذِلَك  ْقَوَى  التَّ {َوِلَبا�ُس  وال�ضمري.  الذوق  يف 
االأعراف26. 
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تت�ضمن �ضبغة اجتماعية وا�ضحة، هدفها تنظيم احلياة يف املجتمع االإ�ضالمي على . 10
اأ�ضا�ص مبادئ العدل وامل�ضاواة واحلق التي جاء بها االإ�ضالم، بحيث ال ترتك االأفراد يكتفون 
اإىل  العون  تقدمي  اإىل  ذلك  ليتجاوزون  اإنهم  بل  اأدنى،  حد  فذلك  حدودهم،  عند  بالوقوف 
ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنواْ  ا. {َوَتَعاَوُنواْ َعَلى اْلربِّ َوالتَّ ا، وتفريج كرب بع�ضهم بع�ضً بع�ضهم بع�ضً

َ �َسِديُد اْلِعَقاِب} املائدة2.  َ اإِنَّ اهللرّ ُقواْ اهللرّ َعَلى االإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
جتعل من املنهج الرتبوي االإ�ضالمي كيانًا مرتابط االأجزاء، تت�ضابك فيه العقيدة مع . 11

العبادات، وهذه مع االأخالق، والكل فيها يعطينا تلك الثمرة الطيبة التي هي االإن�ضان امل�ضلم، 
ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي  ْتَ وبالنتيجة املجتمع االإ�ضالمي الفا�ضل. {اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ

يُت َلُكُم االإِ�ْسلََم ِديناً} املائدة3.  َوَر�سِ
على . 12 والت�ضلط  واجلربوت  الظلم  يف  املتمثلة  النفو�ص،  من  ال�رس  نزعات  ا�ضتئ�ضال 

َها  رقاب النا�ص وال�ضعي اإىل ا�ضتعبادهم واإذاللهم الإ�ضباع النزوات الفردية املري�ضة. {َيا اأَيُّ
ِ َوَلْو َعَلى اأَنُف�ِسُكْم اأو اْلَواِلَدْيِن َواالأَْقَرِبنَي}  اِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداء هلِلرّ ِذيَن اآَمُنواْ ُكوُنواْ َقوَّ الَّ

الن�ضاء135. 
الوالء هلل . 13 واحدة هي  نواة  واإمكانياته حول  وتركز طاقاته  االإن�ضان  �ضتات  جتمع 

ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ اآَمُنواْ  ِذيَن  َوالَّ َوَر�ُسوُلُه   ُ ُكُم اهللرّ َوِليُّ َا  {اإِنَّ عز وجل وابتغاء وجهه الكرمي. 
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن} املائدة55.  لََة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ال�سَّ

اإحداث التجان�ص يف الرغبات بني اأفراد املجتمع الواحد، وما يتبع ذلك من اإقامة . 14
اإىل جنب،  باإيقاع متوازن، جنًبا  االإن�ضان والكون، بحيث ي�ضريان  االن�ضجام والتكامل بني 
َفاْعُبُدوِن}  ُكْم  َربُّ َواأََنا  َواِحَدًة  ًة  اأُمَّ ُتُكْم  اأُمَّ َهِذِه  {اإِنَّ  الوجود.  اهلل يف  مراد  نحو حتقيق 

االأنبياء92. 
واجلماعة . 15 الفرد  م�ضتوى  على  االإن�ضان  حياة  يف  هلل  اخلال�ضة  العبودية  حتقيق 

اته املختلفة لعمارة الكون وفق ال�رسيعة االإلهية. {َواْعُبُدواْ  واالإن�ضانية، وقيام االإن�ضان مهمَّ
َ َوالَ ُت�رْضُِكواْ ِبِه �َسْيئاً} الن�ضاء36.  اهللرّ

�ضياغة ال�ضخ�ضية االإ�ضالمية وفق ن�ضق متكامل من العنا�رس التي تغذي بناء تلك . 16
مبا  االأكمل،  الوجه  على  مبهامها  تنه�ص  بحيث  املتفاعلة،  اأبعادها  جميع  يف  ال�ضخ�ضية 
يحقق لالإن�ضان اإن�ضانيته ككائن حظي بالتكرمي من اهلل عـز وجل، هذا التكرمي الذي جت�ضد 
ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ  مبنحة العقل واأمانة اال�ضتخالف يف االأر�ص. {َوَلَقْد َكرَّ
يل} االإ�رساء70.  ْن َخَلْقَنا َتْف�سِ َّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ
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 تت�ضف بالكمال، الأنها تنبع من املذهبية الكاملة، الأن م�ضدرها هو اهلل عز وجل . 17
الذي يعلم خبايا االإن�ضان والكون و�ضننه، التي يف اإطارها يتحرك االإن�ضان وميار�ص وظيفته 

ِبري} امللك14.  يف احلياة. {اأَاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَ
اإ�ضعاع . 18 تقوم بال�رسع وفيه تعطي اأكلها، وبغريه ال يقوم لها كيان وال ينت�رس لها 

َواآَياِتِه   ِ اهللَّ َبْعَد  َحِديٍث  َفِباأَيِّ  قِّ  ِباحْلَ َعَلْيَك  َنْتلُوَها   ِ اهللَّ اآَياُت  {ِتْلَك  يف دنيا االإن�ضان. 
ُيوؤِْمُنوَن} اجلاثية6. 

تنظم عالقة االإن�ضان بربه، وعالقة االإن�ضان بنف�ضه وعالقة االإن�ضان باأخيه االإن�ضان. . 19
ُكْم ُتْفِلُحوَن}  رْيَ َلَعلَّ ُكْم َواْفَعلُوا اخْلَ ِذيَن اآَمُنوا اْرَكُعوا َوا�ْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ َها الَّ {َيا اأَيُّ

احلج77. 
البعد . 20 البعد الروحي، )ب(  )اأ(   تت�ضمن جمموعة متعددة ومتنوعة من االأبعاد هي: 

ال�ضلوكي  البعد  البعد االنفعايل العاطفي، )هـ(  العقلي املعريف، )د(  البعد  البيولوجي، )جـ( 
واالأخالقي، )و( البعد االجتماعي اخلا�ص والعام. 

�ضكلت نقلة وا�ضعة لالإن�ضان من حياة الت�ضتت يف العقل والنف�ص، اإىل حياة يطبعها . 21
التما�ضك والوحدة واالن�ضجام والتناغم بني كل مكوناتها، بل اإن ال�ضعور الذي ينتاب االإن�ضان 
اَها}7{  الذي يعي�ص يف اأجواء هذه القيم، هو يف اأعلى درجة من ال�ضمو. {َوَنْف�ٍس َوَما �َسوَّ

اَها}10.  اَها}9{ َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها}8{ َقْد اأَْفَلَح َمن َزكَّ
تفجر يف االإن�ضان كل مكوناته لتجد ف�ضحتها وانطالقتها يف كامل اأرجاء الوجود. . 22

داً  �ُسجَّ عاً  َتَراُهْم ُركَّ َبْيَنُهْم  اِر ُرَحَماء  اْلُكفَّ اء َعَلى  اأَ�ِسدَّ ِذيَن َمَعُه  ِ َوالَّ �ُسوُل اهللَّ ٌد رَّ مَّ َ {حمُّ
ُجوِد َذِلَك َمَثلُُهْم يِف  ْن اأََثِر ال�سُّ َواناً �ِسيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ ِ َوِر�سْ َن اهللَّ َيْبَتُغوَن َف�ْسلً مِّ
ْوَراِة َوَمَثلُُهْم يِف ااْلإِجِنيِل َكَزْرٍع اأَْخَرَج �َسْطاأَُه َفاآَزَرُه َفا�ْسَتْغَلَظ َفا�ْسَتَوى َعَلى �ُسوِقِه  التَّ
ْغِفَرًة  اِت ِمْنُهم مَّ احِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا ال�سَّ ُ الَّ اَر َوَعَد اهللَّ اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ ُيْعِجُب الزُّرَّ

َواأَْجراً َعِظيماً} الفتح29. 
الربط بني االأ�ضباب وامل�ضببات، لدرجة اأنها حتدث يف االإن�ضان هزة االإميان العميق . 23

املتمخ�ص دوًما عن اكت�ضاف االرتباط املحتوم بني معجزة اخللق وبني اخلالق. {اأَْم َلُهم 
َماَواِت َوااْلأَْر�ِس َوَما َبْيَنُهَما َفْلرَيَْتُقوا يِف ااْلأَ�ْسَباِب} �ص10.  ْلُك ال�سَّ مُّ

تنمية القدرة على التاأمل يف النفو�ص واآفاق الطبيعة وما تزخر به من ظواهر. ولقد . 24
عرب القراآن الكرمي عن هذه احلقائق يف اآيات كثرية، اأذكر منها قوله تعاىل: {�َسُنِيِهْم اآَياِتَنا 
ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء  َك اأَنَّ قُّ اأََوَلْ َيْكِف ِبَربِّ ُه احْلَ َ َلُهْم اأَنَّ يِف ااْلآَفاِق َويِف اأَنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

�َسِهيٌد} ف�ضلت53. 
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احلا�رس . 25 برجمة  ويتم  والتيه،  الع�ضوائية  من  ومداركه  وحركته  االإن�ضان  حتمي 
 ُ ُواْ َما ِباأَْنُف�ِسِهْم َواإَِذا اأََراَد اهللرّ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ الَ ُيَغريِّ وامل�ضتقبل على هداها. {اإِنَّ اهللرّ

ن ُدوِنِه ِمن َواٍل} الرعد11.  ِبَقْوٍم �ُسوءاً َفلَ َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّ
توؤكد اأنه ال جمال مطلًقا لتوهم وجود اأي تعار�ص بني فكرة التاريخ وفكرة اختيار . 26

ْجَدْيِن}  النَّ {َوَهَدْيَناُه  واختياره.  االإن�ضان  اإرادة  عن  تعرب  بل  احلرة،  واإرادته  االإن�ضان 
البلد10. 
تطرق االأذهان وت�ضوب االأنظار اإىل ملكوت اهلل عز وجل وبديع �ضنعه، و التب�رس . 27

بحقيقة وجود اخللق وارتباطاتهم الكونية عن طريق )النظر احل�ضي( اإىل ما حولهم، ابتداء 
من مواقع اأقدامهم وانتهاء باآفاق النف�ص والكون، واأعطت للحوا�ص م�ضوؤوليتها الكبرية عن 
كل خطوة يخطوها االإن�ضان امل�ضلم يف جمال البحث والنظر والتاأمل واملعرفة والتجريب، 
ْمَع َواْلَب�رَضَ َواْلُفوؤَاَد ُكلُّ اأُولـِئَك َكاَن  قال تعاىل: {َوالَ َتْقُف َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم اإِنَّ ال�سَّ

والً} االإ�رساء36.  َعْنُه َم�ْسوؤُ
والك�ضف، . 28 االإبداع  وم�ضاألة  االإميان  م�ضاألة  بني  �ضاملة،  ح�ضارية  حركة  يف  تربط 

بني التلقي عن اهلل والتوغل قدمًا يف م�ضالك الطبيعة ومنحنياتها وغوام�ضها، بني حتقيق 
م�ضتوى روحي عال لالإن�ضان على االأر�ص وبني ت�ضخري طاقات العامل لتحقيق الدرجة نف�ضها 
نِّ َوااْلإِن�ِس اإِِن ا�ْسَتَطْعُتْم اأَن َتنُفُذوا ِمْن  من التقدم على امل�ضتوى املادي. {َيا َمْع�رَضَ اجْلِ

ْر�ِس َفانُفُذوا اَل َتنُفُذوَن اإِالَّ ِب�ُسْلَطاٍن} الرحمن33.   َماَواِت َوااْلأَ اأَْقَطاِر ال�سَّ
اإجالل . 29 بكل  وتدبرنا  فكرنا  فيها  لنعمل  الكون،  ظواهر  عند  الوقوف  اإىل  تدعو 

وخ�ضوع، وليزيد اإمياننا قوة، وعقولنا توقًدا وا�ضتنارة، ونفو�ضنا عزًما على ال�ضري يف طريق 
ْلَق ُثمَّ  اهلل، وامل�ضي على �رساطه امل�ضتقيم. {ُقْل �ِسريُوا يِف ااْلأَْر�ِس َفانُظرُوا َكْيَف َبَداأَ اخْلَ
َ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديرٌ} العنكبوت20. وقوله عز وجل:  �ْساأََة ااْلآِخَرَة اإِنَّ اهللَّ ُين�ِسُئ النَّ  ُ اهللَّ
أُْويِل االأْلَباِب} اآل  َهاِر الآَياٍت الِّ َوالنَّ ْيِل  َواْخِتلَِف اللَّ َواالأَْر�ِس  َماَواِت  {اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ

عمران190. 
اأكدت على االأ�ضلوب الذي يعتمد )الربهان، واحلجة، واجلدال احل�ضن( للو�ضول اإىل . 30

اإىل  ا�ضتناًدا  والتمحي�ص،  واملوازنة  واملقارنة  اال�ضتقراء  على  القائمة  ال�ضحيحة  النتائج 
املعطيات احل�ضية اخلارجية املتفق عليها، والقدرات العقلية التي تعرف كيف تتعامل مع 
َة اإِالَّ َمن َكاَن ُهوداً اأو َن�َساَرى  نَّ هذه املعطيات، بدليل قوله تعاىل: {َوَقاُلواْ َلن َيْدُخَل اجْلَ

اِدِقنَي} البقرة111.  ُهْم ُقْل َهاُتواْ ُبْرَهاَنُكْم اإِن ُكنُتْم �سَ ِتْلَك اأََماِنيُّ
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حتد من انهيار امل�ضلم اأمام الزالزل والرباكني واالأعا�ضري واجلفاف والكوارث مهما . 31
تكن فواجعها واآالمها، لكونها فعل اهلل ومراده ولهدف طيب قد ال يظهر لالإن�ضان يف الوقت 
احلا�رس. وهذا االبتالء يظل دائًما خا�ضًعا ملقت�ضى القوانني والنوامي�ص التي بثها اهلل يف 
الكون، لي�ضل بهم من خاللها اإىل مزيد من الثبات واالإميان والتفاوؤل باملح�ضلة النهائية. 
ُكْم َوَع�َسى اأَن  ُكْم َوَع�َسى اأَن َتْكَرُهواْ �َسْيئاً َوُهَو َخرْيٌ لَّ {ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ

ُ َيْعَلُم َواأَنُتْم الَ َتْعَلُموَن} البقرة216.  ُكْم َواهللرّ واْ �َسْيئاً َوُهَو �رَضٌّ لَّ بُّ حُتِ
املنبثقة عن احل�ضارة . 32 احلديثة  النظريات  بها  التي جاءت  الفل�ضفية  االأ�ض�ص  تلغي 

لالإن�ضان  فيه  تنظر  م�ضرتك،  قا�ضم  عند  كلها  تلتقي  التي  والداروينية  واملارك�ضية  الغربية 
باعتباره �ضانًعا لقيمه ومتخًذا لنف�ضه ديًنا و�ضعًيا ي�ضتغني به عن االأديان والقيم القدمية، 
هناك  فلي�ص  ثم  ومن  ن�ضبية،  اأنها  اأي  واملكان،  بالزمان  الع�رسية  املفاهيم  هذه  وترتبط 
ِمُل ُكلُّ اأُنَثى َوَما َتِغي�ُس االأَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُكلُّ �َسْيٍء  ُ َيْعَلُم َما حَتْ قانون عام. {اهللرّ
ا  َن اْلَبْعِث َفاإِنَّ ا�ُس اإِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب مِّ َها النَّ ْقَداٍر} الرعد8. وقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ ِعنَدُه مِبِ
 َ ُنَبنيِّ َقٍة لِّ لَّ َقٍة َوَغرْيِ خُمَ لَّ َ �ْسَغٍة خمُّ ْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّ ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ َخَلْقَناُكم مِّ
ُكْم  ى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفلً ُثمَّ ِلَتْبلُُغوا اأَ�ُسدَّ �َسمًّ َلُكْم َوُنِقرُّ يِف ااْلأَْرَحاِم َما َن�َساء اإىل اأََجٍل مُّ
ن ُيَردُّ اإىل اأَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَل َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم �َسْيئاً َوَتَرى  ى َوِمنُكم مَّ ن ُيَتَوفَّ َوِمنُكم مَّ
نَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج} احلج5.  َذا اأَنَزْلَنا َعَلْيَها امْلَاء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َواأَ ااْلأَْر�َس َهاِمَدًة َفاإِ

تركز اهتمامها على اجلانب الداخلي لالإن�ضان مل�ضاعدته على حل امل�ضكالت كلها . 33
اُه  �َسوَّ {ُثمَّ  واإن�ضانيته.  وقيمه  واأخالقه  روحيته  وحت�ضني  وطريقه،  حياته  تعرت�ص  التي 
ا َت�ْسُكرُوَن} ال�ضجدة9.  ْمَع َوااْلأَْب�َساَر َوااْلأَْفِئَدَة َقِليلً مَّ َوَنَفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم ال�سَّ

لن . 34 الذي  الدائم،  ور�ضيدها  الرثي  معينها  ي�ضكل  الذي  الروحي  اجلانب  على  توؤكد 
ن  ي َوَما اأُوِتيُتم مِّ ُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن اأَْمِر َربِّ يكون لها من دونه وجود. {َوَي�ْساأَ

اْلِعْلِم اإِالَّ َقِليلً} االإ�رساء85
حت�ص امل�ضلم على نقد االأو�ضاع والتغيريات االجتماعية كلها التي تتعار�ص مع . 35

َفَطَرَنا  ِذي  َوالَّ َناِت  اْلَبيِّ ِمَن  َجاءَنا  َما  َعَلى  وؤِْثَرَك  نُّ َلن  {َقاُلوا  طبيعة االإن�ضان وفطرته. 
ْنَيا} طه72.  َياَة الدُّ ي َهِذِه احْلَ َا َتْق�سِ َفاْق�ِس َما اأَنَت َقا�ٍس اإِنَّ

تقوم على احلرية ذات ال�ضلة الوثيقة بكيان االإن�ضان القائمة على اأ�ضا�ص الو�ضوح . 36
ال�رساع  عن  بعيداً  واملحا�ضبة  بامل�ضوؤولية  االإح�ضا�ص  عن  االنف�ضال  دون  واملو�ضوعية، 
ا�َس َحتَّى  اأََفاأَنَت ُتْكِرُه النَّ َك الآَمَن َمن يِف االأَْر�ِس ُكلُُّهْم َجِميعاً  الداخلي. {َوَلْو �َساء َربُّ

َيُكوُنواْ ُموؤِْمِننَي} يون�ص99 
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توؤكد على قيمة احلق، وااللتزام باحلق، والعمل باحلق على اعتبار اأن احلق اأحق اأن . 37
يتبع واأنه ال�ضبيل للر�ضا والطماأنينة وحل ال�رساع الداخلي الذي يعتمل يف النف�ص الب�رسية، 
َلِفي  ااْلإِن�َساَن  {َواْلَع�رْضِ}1{اإِنَّ  اخل�رسان.  من  النجاة  �رسوط  من  به  التوا�ضي  ويكون 

رْبِ}3.  ْوا ِبال�سَّ قِّ َوَتَوا�سَ ْوا ِباحْلَ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا ال�سَّ ُخ�رْضٍ}2{اإِالَّ الَّ
ت�ضدد على قيم العفة والعفاف والطهر و�ضبط النف�ص واعتدال ميلها اإىل اللذة، �ضواء . 38

{ُقل  يف ذلك اللذة اجل�ضمية من املاأكل وغريه، واللذة النف�ضية من االنفعاالت والعواطف. 
مِبَا  َخِبريٌ   َ اهللَّ نَّ  اإِ َلُهْم  اأَْزَكى  َذِلَك  ُفرُوَجُهْم  َوَيْحَفُظوا  اأَْب�َساِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغ�سُّ ْلُموؤِْمِننَي  لِّ

َي�ْسَنُعوَن} النور30. 
ربطت العلم بالدين حيث ن�ضا العلم وترعرع يف اأح�ضان الدين وتوجيهاته و�ضار . 39

له �ضبيل ال�ضعادة يف  يف ظل القيم ال�ضماوية، �ضاماًل للدنيا والدين، نافعًا لالإن�ضان، منرياً 
ِكيُم}  اأَنَت اْلَعِليُم احْلَ َك  اإِنَّ ْمَتَنا  اإِالَّ َما َعلَّ َلَنا  ِعْلَم  �ُسْبَحاَنَك الَ  الدنيا واالآخرة. {َقاُلواْ 

ُ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم} البقرة282.  ُ َواهللرّ البقرة32. وقوله تعاىل: {َوُيَعلُِّمُكُم اهللرّ
هذه . 40 يف  املتبع  املنهاج  وحددت  االإن�ضان،  اأجلها  من  خلق  التي  الوظيفة  حددت 

املهمة والكفيل باإجنازها على الوجه االأكمل، وحددت امل�ضري الذي ينتظر االإن�ضان اخلليفة 
َياَة ِلَيْبلَُوُكْم  ِذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلَ بعد رحيله من هذه الدنيا الفانية اإىل الدار الباقية. {الَّ

ُكْم اأَْح�َسُن َعَملً َوُهَو اْلَعِزيزُ اْلَغُفوُر} امللك2.  اأَيُّ
االإن�ضان كلها احليوية بعني االعتبار . 41 اأبعاد  التي تاأخذ مبوجبها  تت�ضم بالواقعية، 

والتقدير. {الَ ُتَكلَُّف َنْف�ٌس اإِالَّ ُو�ْسَعَها} البقرة233. 
تنظر لالإن�ضان نظرة تكرميية، وتعتربه خليفة يف االأر�ص، مف�ضاًل على كل ما فيها . 42

َعُل ِفيَها  اأََتْ َك ِلْلَملَِئَكِة اإِينِّ َجاِعٌل يِف االأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلواْ  من كائنات {َواإِْذ َقاَل َربُّ
اأَْعَلُم َما الَ  اإِينِّ  َقاَل  َلَك  َوُنَقدِّ�ُس  ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َسبِّ َوَنْحُن  َوَي�ْسِفُك الدَِّماء  ُيْف�ِسُد ِفيَها  َمن 

َتْعَلُموَن} البقرة30. 
اأدنى’ تناق�ص بني . 43 رائًعا بني مطالب املادة والروح، بحيث ال جند  توازًنا  حتقق 

القيم ذات الوجه املادي، والقيم ذات الوجه الروحي بو�ضطية واعتدال. {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
ا�ِس َوَيُكوَن الرَّ�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيداً} البقرة143.  َتُكوُنواْ �ُسَهَداء َعَلى النَّ ًة َو�َسطاً لِّ اأُمَّ

انف�ضال فيه وال جتزئة، حيث ت�ضاهم هذه . 44 تربط االأخالق بالدين ربطًا حمكمًا ال 
العالقة يف اإعطاء القيم والف�ضائل اأكلها يف جماالت احلياة والعالقات االإن�ضانية، ومل ترتك 
االأخالق لالإن�ضان كي ينظر فيها بعقلة، الأنه ف�ضاًل عن كونه بطبيعة اآفاقه املحدودة عاجز 
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 ُ عن العثور على ن�ضق �ضمويل ي�ضتجيب حلاجيات االإن�ضان وتطلعاته احل�ضارية. {ُيِريُد اهللرّ
ِعيفاً} الن�ضاء28.  اأَن ُيَخفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق االإِن�َساُن �سَ

توؤكد على مكارم االأخالق وف�ضائلها من اأمانة و�ضدق واإخال�ص وحب واإيثار وبر . 45
وغريها من االأخالق التي تعمل على توافق وان�ضجام اجلزء مع الكل والكل مع الكل والكل مع 
ُكُمواْ  ا�ِس اأَن حَتْ واْ االأََماَناِت اإىل اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّ َ َياأُْمرُُكْم اأَن ُتوؤدُّ اجلزء. {اإِنَّ اهللرّ

رياً} الن�ضاء58.  َ َكاَن �َسِميعاً َب�سِ ا َيِعُظُكم ِبِه اإِنَّ اهللرّ َ ِنِعمَّ ِباْلَعْدِل اإِنَّ اهللرّ
بثها  االإ�ضالم  ا�ضتهدف  التي  املنهجية  الرتبوية  القيم  هذه  �ضاأن  يف  االأمر  وخال�ضة 
اأن االإ�ضالم �ضعى بو�ضاطتها اإىل بناء ال�ضخ�ضية العقلية الذكية،  يف كيان االإن�ضان امل�ضلم، 
القادرة على اال�ضتفادة من كل ما زودت به من جوارح واإح�ضا�ضات وملكات يف اإطار من 
االأ�ضالة وامل�ضوؤولية، التي تغذيها القيمة االإميانية ب�ضكل يجنب االإن�ضان من االفتتان بفعل 
ما يتجمع بني يديه من اإبداعات، اأ�ضا�ضها ا�ضتخدام قوى العقل يف ت�ضكيل قيمه واجتاهاته 
و�ضلوكه ومنهجه مبا يعينه على التب�رس والنظر اإىل احلياة نظرة متوازنة �ضاملة توفق بني 
الروح واملادة وبني العقل والقلب، وبني الدنيا واالآخرة، متمثال قول اهلل عز وجل: {َواْبَتِغ 
ُ اإَِلْيَك َواَل  ْنَيا َواأَْح�ِسن َكَما اأَْح�َسَن اهللَّ يَبَك ِمَن الدُّ اَر ااْلآِخَرَة َواَل َتن�َس َن�سِ ُ الدَّ ِفيَما اآَتاَك اهللَّ

َ اَل ُيِحبُّ امْلُْف�ِسِديَن} الق�ض�ص77.  َتْبِغ اْلَف�َساَد يِف ااْلأَْر�ِس اإِنَّ اهللَّ
ُ امْلُوؤِْمِننَي  و�ضدق جل يف عاله بقولة: {اإِنَّ َهـَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم َوُيَب�رضِّ

اِت اأَنَّ َلُهْم اأَْجراً َكِبرياً} االإ�رساء9. �ضدق اهلل العظيم.  احِلَ ِذيَن َيْعَملُوَن ال�سَّ الَّ

نتائج البحث والتوصيات: 

أوالً- نتائج البحث: 

بعد و�سع اللم�سات االأخرية لهذا البحث املتوا�سع بتوفيق من اهلل، اأجمل الباحث 
النتائج التي انتهى اإليها، كما ياأتي: 

الكرمي . 1 القراآن  اآيات  الواردة يف  االأ�ضئلة  اأنواع  الباحث ع�رسين �ضوؤاال من  ا�ضتخرج 
والتمني،  والتعجب،  والنفي،  والت�ضويق،  والتوبيخ،  االإنكار،  وهي:  متنوعة،  باأ�ضاليب 
والعر�ص  واال�ضتبطاء،  واال�ضتي�ضاح،  والوعيد،  والتعظيم،  والتهكم،  والتقرير،  والت�ضوية، 

والتنبيه، واال�ضتبعاد، والتهويل، واالأمر، والتحقري، واالإثبات واالفتخار. 
تنوع اأدوات اال�ضتفهام يف االأ�ضئلة بتنوع اأ�ضاليبها، ومنها: )اأفال، فاأنى، مل، اأفغري، . 2

من ذا، من، هل، فهل، اأم، كم، اأهذا، اأمن، اأمل، ماذا، متى، اأنى، ما، مال، األي�ص، اأال( . 
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ت�ضمنت معاين االأ�ضئلة امل�ضتنبطة من القراآن الكرمي قيما تربوية مهمة ومتنوعة . 3
منها: القيم الفكرية، والدينية، واالأخالقية. 

واملواطن . 4 ال�ضالح  االإن�ضان  لبناء  عام  ب�ضكل  اهتمامها  امل�ضتنبطة  القيم  توجه 
ال�ضالح واملجتمع ال�ضالح. 

تنظم القيم الرتبوية امل�ضتنبطة عالقة االإن�ضان مع ربه، وعالقته مع نف�ضه، وعالقته . 5
مع االآخرين، واملجتمع الذي يعي�ص فيه واملجتمع االإن�ضاين ب�ضكل عام. 

تبني بو�ضوح اأن للقيم الرتبوية االإ�ضالمية جاذبية خا�ضة ومتميزة عن غريها من . 6
القيم الو�ضعية الرتباطها بالعقيدة وال�رسيعة االإ�ضالمية، وات�ضامها بالثبات زمانًا ومكانًا، 

ولكون كتاب اهلل �ضبحانه وتعاىل مرجعيتها االأوىل. 
وردت االأ�ضئلة القراآنية يف اآيات ال�ضور املكية واملدنية على حد �ضواء يف كتاب اهلل. . 7
عدد . 8 وقلة  عباراتها  بقوة  ات�ضف  ما  فمنها  املطروحة،  االأ�ضئلة  اأ�ضاليب  تباينت 

ولغة  والتف�ضيل  باالإ�ضهاب  ات�ضفت  واأخرى  النا�ص،  لعموم  املوجه  ولغة خطابها  كلماتها 
خطاب موجهة للموؤمنني من النا�ص فقط. 

ال�ضامل يف نفو�ص االأفراد، هو . 9 القيم الرتبوية التي هي قوام منهج االإ�ضالم    غر�ص 
ال�ضمان لتحقيق اأهداف الرتبية االإ�ضالمية ويف غياب هذه ال�ضمولية، تذهب اجلهود املبذولة 

هدراً، وتنتهي اإىل بناء مهزوز، وطريق م�ضدود. 
واالإيجابية، . 10 والوحدانية  الربانية  مبادئ  على  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم   تقوم 

والواقعية والثبات.. وتنه�ص باالعتماد على منهج االإ�ضالم.   
احلياة، . 11 ي�ضاعدهم على خو�ص معركة  والن�صء،  لالأجيال  االإ�ضالمية  القيم  ت�رسب   

بروؤية نقدية للواقع قوامها احل�ص االإ�ضالمي. 
منوه . 12 يف  بفعالية  وت�ضهم  االإن�ضان،  فطرة  مع  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  تن�ضجم   

العقلي واخللقي والديني والوجداين، حيث حتقق االن�ضجام مع الفطرة التي فطر اهلل عليها 
االإن�ضان، الأنها قيم ثابتة، حيث يح�ضل تطور احلياة يف اإطار ذلك الثبات.   

  تقوم القيم الرتبوية االإ�ضالمية على اأ�ضا�ص روؤية �ضمولية للكون، وبقدر ما تكون . 13
الروؤية كاملة يف بنائها، منبثقة من العلم ال�ضامل بحقيقة االإن�ضان والكون واحلياة، بقدر 
ما يكون ن�ضق القيم القائم عليها م�ضتجيًبا الأ�ضواق االإن�ضان وحلبه العميق للحق والف�ضيلة. 
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االإ�ضالمية، . 14 الرتبوية  والقيم  املادية  الرتبوية  القيم  بني  ال�رساع  اأن  الواقع  اثبت 
لتحقيق  االإن�ضان  مالذ  واأنها  وارتقاءها،  الثانية  تاألق  اأثبت  كما  وذبولها،  االأوىل  �ضقوط 

اإن�ضانية �ضامية وجمتمع رفيع. 
اختالف . 15 على  الب�رس  لفئات  مالءمتها  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  خ�ضائ�ص  من 

والقيم  الفردية،  بالفروق  ت�ضميته  على  ا�ضطلح  ما  وهو  وملكاتهم،  وا�ضتعداداتهم  قدراتهم 
الرتبوية االإ�ضالمية هي وحدها التي حتقق التجان�ص بني النا�ص داخل اإطار من االختالف 

ما داموا جمتمعني يف ظل ن�ضق واحد من القيم، متحركني من خالله. 
ت�ضكل القيم الرتبوية االإ�ضالمية قوام النظام الرتبوي، وتاأخذ بعني االعتبار والتقدير . 16

خ�ضائ�ص الت�ضور االإ�ضالمي لالإن�ضان ولعالقته بالبيئة، حتى يتحقق التحكم يف م�ضار النمو 
االإن�ضاين على الوجه االإيجابي، وتعار�ص التغريات االجتماعية مع القيم االإ�ضالمية اأمًرا ال 

يتفق مع طبيعة االإن�ضان االأ�ضيلة. 
هو . 17 االإ�ضالمي  الرتبوي  النظام  عليها  يقوم  التي  القيم  منه  ت�ضتقى  الذي  امل�ضدر 

يتعلق  االأول:  االأ�ضا�ص  اأ�ضا�ضني:  بالدين، قائم على  الرتبوية  القيم  وارتباط  االإلهي،  الوحي 
ب�ضحة القيم ال�ضادرة عن الدين وم�ضداقيتها، ومالءمتها للفطرة. واالأ�ضا�ص الثاين: يتعلق 
بال�ضحنة القوية التي تتحرك بها القيم عرب النفو�ص، والتي ت�ضتمد قوامها من مبادئ الدين. 

  ظلت قيم االإ�ضالم الرتبوية توؤتي اأكلها باإذن ربها عرب ع�ضور التاريخ االإ�ضالمي، . 18
وا�ضتمر ذلك حتى يف الع�ضور التي و�ضفت بال�ضعف وخفوت جذوة االإ�ضالم، ويف هذا دليل 

�ضاطع على ثباتها وعظمتها و�رس جاذبيتها. 
القيم الرتبوية االإ�ضالمية قابلة للتجدد واالنبعاث امل�ضتمرين، وتلك طبيعتها التي . 19

ال تنفك عنها، ما دام يف االأر�ص قراآن يتلى ويدر�ص، وقلوب م�ضلمة تتوق لروؤية �رسع اهلل 
يطبق، وعقول و�ضواعد جتاهد من اأجل ذلك. 

  القيم الرتبوية االإ�ضالمية هي من ال�ضمول بحيث يوؤدي امت�ضا�ضها والت�ضبع بها . 20
وتتخذ  واحلياة من حولها،  الكون  تفهم  الأن  املوؤهلة  املتكاملة،  الفذة  ال�ضخ�ضية  بناء  اإىل 
موقًفا اإيجابيًا يرتقي باحلياة، وير�ضد م�ضارها يف االجتاه ال�ضديد الذي يرتفع باالإن�ضان اإىل 

م�ضتوى التكرمي االإلهي. 
   ي�ضكل النظام الرتبوي القيمي االإ�ضالمي بناء االإن�ضان النف�ضي والعقلي، ويوؤثر على . 21

يوؤثر على كيان املجتمع واحل�ضارة بوجه عام، وكلما كان  الفردية، كما  ال�ضخ�ضية  بناء 
الن�ضق القيمي �ضاماًل ومتكاماًل وموؤ�ض�ًضا على علم دقيق بحقيقة االإن�ضان واأ�ضله ووظيفته 

وماآله، كلما اأدى اإىل اآثار اإيجابية وبناءة على امل�ضتويات املذكورة. 
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ثانياً- التوصيات: 

االأ�رسة . 1 منهج  يف  ت�ضمينها  خالل  من  االإ�ضالمية،  الرتبوية  القيم  من   اال�ضتفادة 
عالقات  و�ضبكة  اإ�ضالمية  قيمية  تربوية  منظومة  لبناء  واجلامعية  املدر�ضية  واملناهج 
اجتماعية تربط اأفراد املجتمع بع�ضهم ببع�ص، مل�ضاعدة االأجيال على التخل�ص من �ضيطرة 
القيم الرتبوية الو�ضعية على ح�ضاب القيم الرتبوية االإ�ضالمية، وتنظيم عالقة املجتمع كما 
ِذيَن اَل  ِبْع اأَْهَواء الَّ ِبْعَها َواَل َتتَّ َن ااْلأَْمِر َفاتَّ عرب عنه القراآن. {ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى �رَضِيَعٍة مِّ

َيْعَلُموَن} اجلاثية18. 
 اال�ضتفادة من منظومة القيم الرتبوية االإ�ضالمية يف ت�ضويب املمار�ضات ال�ضلوكية . 2

العملية، وت�ضحيح املفاهيم القيمية التي غزت االأجيال املتعاقبة يف العقود االأخرية. . {اإِنَّ 
ُ ِبَقْوٍم �ُسوءاً َفلَ َمَردَّ َلُه َوَما  ُواْ َما ِباأَْنُف�ِسِهْم َواإَِذا اأََراَد اهللرّ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ الَ ُيَغريِّ اهللرّ

ن ُدوِنِه ِمن َواٍل} الرعد11.  َلُهم مِّ
ح�ص املوؤ�ض�ضات االإعالمية العربية واالإ�ضالمية على و�ضع خطة مدرو�ضة تركز فيها . 3

على ت�ضمني منتجها االإعالمي بالندوات واالأفالم والربامج املنتقاة، والن�ضائح واالإر�ضادات 
واالأجيال  الن�صء  نفو�ص  يف  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  بناء  على  ت�ضاعد  التي  واحلوارات 
وعقولها وقلوبها، مبا يعزز ممار�ضة هذا القيم يف ال�ضلوك العام لالأفراد واجلماعات. {َوَمْن 

ِني ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي} ف�ضلت33.  احِلاً َوَقاَل اإِنَّ ِ َوَعِمَل �سَ ن َدَعا اإىل اهللَّ َّ اأَْح�َسُن َقْوالً مِّ
الرتبية . 4 جمال  يف  كافة  والعاملني  والدعوية،  والفكرية  الرتبوية  القيادات  حث 

والتعليم، على ن�رس الوعي بالقيم الرتبوية االإ�ضالمية ومتثلها اأمام املتعلمني ليتاأ�ضوا بها، 
{َوْلَتُكن  ومواقعهم.  حياتهم  �ضوؤون  خمتلف  يف  بها  واالأخذ  وتطبيقها  ملمار�ضتها  متهيداً 
ُهُم  َواأُْوَلـِئَك  امْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعرُوِف  َوَياأُْمرُوَن  رْيِ  اخْلَ اإىل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ نُكْم  مِّ

امْلُْفِلُحوَن} اآل عمران104. 
تركها . 5 اأو  ال�ضليم،  الثقايف  اإطارها  عن  االإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  ف�ضل  من  احلذر 

حتت طائلة الغزو الثقايف، ما يعر�ضها للذوبان، وينزع منها الفعالية والقدرة على �ضياغة 
ِ ِمن  َبْعَت اأَْهَواءُهم َبْعَد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللرّ ال�ضخ�ضية االإ�ضالمية. {َوَلِئِن اتَّ

َويِلٍّ َوالَ َواٍق} الرعد37. 
القيمي . 6 املخزون  ال�ضتنباط  ومتخ�ض�ضة  متعمقة  بحوث  باإجراء  الباحث  يو�ضي 

باأ�ضاليبه  ال�ضوؤال  اأنواع  من  واجلمايل،  واالقت�ضادي،  واالجتماعي،  وال�ضيا�ضي،  العقائدي، 
املتعددة واملتنوعة يف القراآن الكرمي، كون البحث احلايل ركز على القيم الرتبوية االإ�ضالمية 
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ْو َكاَن  الدينية، واخللقية، والفكرية، امل�ضتنبطة من اأنواع ال�ضوؤال يف القراآن الكرمي.  {ُقل لَّ
ْثِلِه َمَدداً}  ي َوَلْو ِجْئَنا مِبِ ي َلَنِفَد اْلَبْحرُ َقْبَل اأَن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّ َكِلَماِت َربِّ اْلَبْحرُ ِمَداداً لِّ

الكهف109. 
االإ�ضالمية . 7 الرتبوية  القيم  بني  مقارنة  ودرا�ضات  بحوث  باإجراء  الباحث  يو�ضي 

واإظهار  بينهما،  الفروق  تبيان  اأجل  من  املجاالت،  خمتلف  يف  الو�ضعية  الرتبوية  والقيم 
املزايا وال�ضمات االإيجابية التي تتمتع بها القيم الرتبوية االإ�ضالمية، مبا يوؤكد �رس جاذبيتها 
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن  وتفردها ومتيزها عن القيم الو�ضعية االأخرى. {َفَمْن َحاآجَّ
نُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل  نُف�َسَنا واأَ ْبَناءُكْم َوِن�َساءَنا َوِن�َساءُكْم َواأَ اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْواْ َنْدُع اأَْبَناءَنا َواأَ

ِ َعَلى اْلَكاِذِبنَي} اآل عمران61. �ضدق اهلل العظيم.  ْعَنَة اهللرّ َفَنْجَعل لَّ
وال�ضالة  واأخرا،  اأواًل  هلل  واحلمد  ال�ضبيل،  �ضواء  اإىل  الهادي  وهو  التوفيق  ويل  واهلل 

وال�ضالم على املبعوث رحمة للعاملني. 
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