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  القرآنية المقاصد وفق الفرد بناء في واثرها األخالقية القيم
     الراوي فرحان حميد بان. د. م. أ                                                                   
  للبنات التربية كلية – بغداد جامعة                                                                  

 تقديم:
 : بعد أما (سلم عليو ا صلى)ػتمد واظترسلُت، خلقو أفضل على والسالم والصالة العاظتُت، رب  اضتمد          

 هبا إذ واجملتمع األفراد بُت وتثبيتها لًتسيخها سعى اليت الفاضلة لألخالق تؤسس ومبادئ قيم على اإلسالم قام     
 يف الرئيسة الركائز أحد اطتلقية القيم تعد لذا اإلنتان؛ كمال من وجعلها فيها ورغب عليها حث وعتذا اضتياة؛ تستقيم

 يعود ما إىل سلوكو وتوجو الفرد تضبط فهي، أرتع واالجتماعي الفردي السلوك مظاىر تتناول أهنا ذلك، اإلنساين البناء
 اجتماعية ضرورة وىي، األعمال وػتاسن األمور معايل إىل اصتاد والسعي الكمال مراتب يف الًتقي إىل وحتفزه، باطتَت عليو

 .الدرجات أعلى إىل  يرتقي وهبا وتعاون وتكاتف، واستقرار أمن يف التعايش للناس تضمن
 وفهم معرفة إنَّ  الكرمي للقرآن من اظتطلوبة االستفادةُ  تتحقَّقَ  كي مراعاهتا من بدَّ  ال وباطنّيةٌ  ظاىريَّةٌ  آدابٌ  وللقرآن     
 .اإلعتيّ  واللقاء القرب ومقامِ  اضتقّ  سبيل إىل النَّاس ىدايةُ ، الكرمي القرآن أىداف أىمّ  ولعل القرآنّية، اآليات مراد

نيا النَّفس حب   من وتطهَتىا النَّفس هتذيب إىل النَّاس ودعوةُ  .  الفرد لتتاجها اليت الشرعية األحكام بيان و الفانية، والدُّ
: ) وىي أال الدين عليها يقوم اليت األربعة األصول أحد عّدت حىت مرموقة ومنزلة اإلسالم يف عظيم شأن عتا واألخالق

 اآليات بكثرة الكرمي القرآن يف العالية واضتظوة الكبَتة العناية نالت ولذلك ؛( واظتعامالت والعبادات، واألخالق، اإلنتان،
 أن تعاىل ا أخرب يوم غايتها منزلتها ووصلت ، الذروة مكانتها بلغت حىت شأهنا، ورفع األخالق تكرمي يف نزلت اليت
 وهتذيب الروحية التزكية لغرض كانت اإلنتانية اصتذور وترسيخ الوحدانية تقرير بعد مهمتها( سلم عليو ا صلى)نبيو بعثة

 ِمنْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  بَ َعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنُتَ  َعَلى اللَّوُ  َمنَّ  َلَقدْ : ﴿  تعاىل قال عندما اإلنسانية سلوك وإصالح البشرية األنفس
ُلو أَنْ ُفِسِهمْ  يِهمْ  َآيَاتِوِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ  ،[ٗٙٔ:عمران آل﴾]ُمِبُتٍ  َضاَللٍ  َلِفي قَ ْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواضتِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعل ُمُهمُ  َويُ زَك 

 األخالق مكارم ألدتم بعثت إفتا(: » سلم عليو ا صلى) قال إذ عنده غايتهاو  رسالتو طبيعة عن  ا رسول أوضحو وما
 [.ٖٕٛٚٓ الكربى، سننو يف البيهقي« ] فيكم

 األوفر اضتظ األخالقية للقيم وىل اجملتمع؟ مث ومن الفرد بناء يف أثر األخالقية للقيم ىل: ىنا نفسو يطرح الذي والسؤال 
  اظتعاصر؟ غتتمعنا يف وتقونتو الفرد بناء يف هبا االستعانة نتكن وىل القرآنية؟ النصوص يف

 :اآلتية ااور ووفق حتليلي وصفي منهج وفق األسئلة ىذه عن اإلجابة حبثنا يف وسنحاول
 . البحث مصطلحات تعريف: األول اظتبحث
 . اإلسالم يف األخالق: الثاين اظتبحث
 . اإلنسانية اجملتمعات بناء يف واثرىا القرآن يف األخالقية القيم:  الثالث اظتبحث
 .وتوصياتو البحث نتائج عرض: اطتادتة
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 .البحث مصطلحات تعريف: األول المبحث
 أبن قال العزم، أو نتصاباال على تدل اليت( و م ق) مادة من وىي قيمة، رتع اللغة يف القيم واصطالحا": لغة القيم

 كم أي ناقتك قامت كم:يقال الشيء. مقام يقوم نوأل قيمة؛ الثمن وشتي بالتقومي، الشيء ذتن والقيمة))  منظور:
 (.ٕ) ودوامو الشيء ثبات والقيمة (.ٔ(() دينار مائة بلغ: قيمتها أي دينار مائة األمة قمت بلغت، وقد

 والفكرية جتماعيةواال والسياسية قتصاديةاال ارتع، اضتياة ميادين يف اصتوىرية اظتفاىيم من القيم تعد واصطالحا:     
 حضارية رتاعة تستخدمها اليت اظتقاييس"  بالقيم: ويقصد صورىا، بكافة اإلنسانية العالقات دتس أهنا والفلسفية ذلك

 (.ٖ")اصتماعة أو الفرد سلوك يف واألعمال األفكار لتحديد
 باضتسن واألفعال األشياء على اضتكم معايَت تعطيو( مشروعة أو) مقدسة بأىداف اإلنسان( قناعة)إنتان ىي أو     

 حتقيق يف البدائل بُت من واألفضل األمثل وانتخاب اعتدف إىل الوسائل أقرب ،واختيار والنهي باألمر أو والقبح
 ( .ٗ)األىداف

 خالعتا من اليت نساين،اإل السلوك يف مرغوبة تكون أن كتب مفاىيم بأهنا االجتماعية العلوم معارف دائرة وتعرفها     
 ( . ٘)العليا واظتثل األىداف على اضتفاظ على اجملتمع أبناء يعمل

 – الالم وسكون اطتاء بفتح –واطتلق...  الفطرة:  - اطتاء بكسر – اطتلقة:"...  العرب لسان يف لغة اطتُُلق: األخالق
 صورة أنو وحقيقتو. والسجية والطبع الدين ىو وسكوهنا: الالم بضم -اطتلق.. السجية -والالم اطتاء بضم – واطتلق

 ( ٙ" )ومعانيها وأوصافها الظاىرة لصورتو اطتلق مبنزلة هبا اظتختصة ومعانيها وأوصافها نفسو، وىي الباطنة، اإلنسان
 النفس سيماء ىي أو. الباطنة وسجاياىا النفس أوصاف عن الصادرة اإلنسانية التصرفات:" ىي لغة خالقفاأل عليو    

 ( ٚ") الباطنة وصورهتا

                                                           

/ ٕٔه ، جٗٔٗٔ، ٖه(، دار صادر ،بَتوت ، طٔٔٚػتمد بن مكرم بن منظور األنصاري )تلسان العرب ، أبو الفضل  -ٔ
 .ٓٓ٘ص
ه( تح: ػتمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بَتوت ٖٛ٘ينظر: أساس البالغة ، أبو القاسم ػتمود بن عمرو الزؼتشري )ت -ٕ
 .ٕٔٔ/صٕم، جٜٜٛٔ -هٜٔٗٔ،ٔلبنان ، ط –
بية اإلسالمية واالجتماعية ، إبراىيم ياسُت اطتطيب ، وأزتد ػتمد الزيادي ،دار العلمية ، ودار الثقافة للنشر يف الًت  ومفاىيم أسسي -ٖ

 .ٖٔٔم، صٕٔٓٓ، ٔوالتوزيع ،ط
ز ة ماجستَت ، اظتركلىادي خلف ، رسا ، ػتاسنأثر الفعل األخالقي يف اختاذ القرار –دور القيم األخالقية يف تنمية اظتوارد البشرية  ٗ-
 .ٜٔم، صٕٓٔٓالعراق ، –ستشاري الربيطاين ، بغداد اال
دارة دارة والقيادة يف بريطانيا(، اظتنتدى العريب إلالقيم واألخالق يف العمل ، ػتمد مصطفى قوصيٍت ) مدرب معتمد من معهد اإل -٘

 .www.hrdiscussion.comم، على موقع النت  ٜٕٓٓ/ٗ/ٜٔاظتوارد البشرية ، )مقال( منشور بتاريخ 
 . ٜٙ/ ص :ٓٔلسان العرب، ج  -ٙ
 .ٕٗٓم ، صٕٗٓٓتركيا ، –سطنبول إالعوظتة واألخالق يف ضوء رسائل النور، )البحوث العربية( طبعة شركة نسل للطبع والنشر،  -ٚ



3 
 

 من ويسر بسهولة األفعال تصدر عنها راسخة، النفس يف ىيئة عن عبارة اطتلق: "... بقولو الغزايل اإلمام عرفها وقد     
 اعتيئة تلك شتيت وشرعا عقال امودة اصتميلة األفعال عنها تصدر حبيث اعتيئة كانت فإن. ورواية فكر إىل حاجة غَت

 أن يعٍت وىذا( ٔ...")سيئا خلقا اظتصدر ىي اليت اعتيئة شتيت القبيحة األفعال عنها الصادر كان وإن حسنا، خلقا
 . مذمومة وأخالق ىنا، هتمنا اليت وىي ػتمودة أخالق: قسمُت على تنقسم األخالق

 غتموعة: بأهنا تعريفها ونتكن( ٕ.)مذمومة أو ػتمودة السلوك يف آثار ذات النفس يف مستقرة صفة: واصطالحاً      
 (.ٖ)سلوكو تقييم يف إليها ولتتكم تصرفاتو يف اإلنسان عتا متضع بالقبح أو باضتسن توصف اجملردة واظتبادئ القواعد

 الروحي باصتانب اظتتعلقة السلوكية واظتعايَت الفكرية اظتفاىيم ىي األخالقية القيم نعر ف أن نستطيع ىذا كل وبعد 
 .(ٗ) للمجتمع

توجهت إىل ىذا  أي:وقصدت كذا  باصتسد،واظتقصد لغة ىو قصد الشيء أي التوجو إليو سواء أكان التوجو بالنظر أم 
 ( .٘أو إىل ىذا الرأي) األمر،

 القرآنية؛( . وأما اظتقاصد ٙالحاً: مقصد الكالم ىو أن يتوجو الكالم واللفظ إىل معٌت معُت أو غاية يريدىا اظتتكلم)طواص
الغايات اليت أنزل القرآن " وعرفها الدكتور عبد الكرمي حامدي بأهنا  كتابو،ت اليت أرادىا ا يف  فهي الغايا القرآنية؛

  (. ٚألجلها حتقيقاً ظتصاحل العباد")
*********** 

 .اإلسالم في األخالق: الثاني المبحث
 ومكانتها األخالق أقتية -ٔ

 لتث فهو ؛لذا والفضائل اإلنتان نور إىل اظتظلم الرذائل نفق من باإلنسان والسمو الفاضلة األخالق دين ىو اإلسالم     
 ضرورة لكوهنا اظتسلمُت نفوس يف غرسها على مركزا اإلنتان كمال من وكتعلها بل فيها، ويرغب اضتميدة األخالق على

 .وبقائها الدول وقيام وازدىارىا الشعوب لسعادة

                                                           

 .ٛ٘/ صٖه( ، طبعة الدار اظتصرية اللبنانية ، ج٘ٓ٘الغزايل )ت إحياء علوم الدين ، اإلمام أبو حامد -ٔ
 .ٕٔه،صٕٚٗٔاظتهنة يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف أنظمة اظتملكة العربية السعودية، د. عصام عبد اسن اضتميدان ، أخالقيات -ٕ
عيسى بن حسن األنصاري و  أخالقيات اظتهنة )برنامج األمَت ػتمد بن فهد بن عبد العزيز لتأىيل وتوظيف الشباب السعودي(، د. -ٖ

 .ٔٔاصتلسة التدريبية الثانية ،صأ. سعد بن عبد العزيز العثمان، 
 .www.hrdiscussion.comالقيم واألخالق يف العمل، ػتمد مصطفى قوصيٍت )مقال منشور يف النت (  -ٗ

 -هٜٜٖٔينظر: معجم مقاييس اللغة ، أزتد بن فارس بن زكريا أبو اضتسُت ، حتقيق: عبد السالم ػتمد ىارون ، دار الفكر ،  -٘
 .ٜ٘/ص٘ج
م  ٜٜ٘ٔ – ه ٙٔٗٔ، اإلسالمي للفكر العاظتي اظتعهد منشورات ، الريسوين أزتد ،  الشاطيب اإلمام عند نظرية اظتقاصدينظر:  -ٙ
 .ٜٔص،
 .ٜٕص م،ٕٛٓٓوالتوزيع، دار ابن حزم للطباعة والنشر  حامدي،عبد الكرمي  ،حكاماأل تشريع من مقاصد القرآن -ٚ
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 اجملتمع وعلى الفرد على تعميمها معٌت ىذا ويف األخالق، مكارم ليتمم بعث أنو ( وسلم وآلو عليو ا صلى)الرسول أخربنا وقد     
 يف فردياً  اإلنسان فيكون واصتماعة الفرد بُت والتكامل التوازن على يقوم متجانس منهج عن تعرب وىي ، وػتكوماً  حاكماً 
 النظرية، الناحية وىي اظتعرفة متكاملُت، جانبُت يف األخالق مفهوم الكرمي القرآن اقر وقد ، العمل يف واجتماعياً  الفكر

 اليت اآليات رتلة تكون وبذلك آية، ٔٗٚ فيها أورد وقد العملية، الناحية وىو ،والسلوك آية ٖٙٚ منها القرآن أورد وقد
 (.ٔ)الكرمي القرآن آيات ربع يقارب ما دتثل فهي مث ومن آيات، ٗٓ٘ٔ القرآن يف األخالق منهج رشتت

 حتث كثَتة أحاديث وردت وقد اطتلق، سوء من با يستعيذ وكان اطتلق حسن على كثَتاً  ( وسلم وآلو عليو ا صلى)النيب أتى وقد   
 )صلى ا عليو وآلو وسلم(ا  رسول أن الّلو عبد بن جابر عن الًتمذي رواه ما ذلك من الفاضلة، باألخالق التحلي على اظتسلمُت

 يوم غتلسا مٍت وأبعدكم إيل أبغضكم وإن أخالقا، أحاسنكم القيامة يوم غتلسا مٍت أقربكم و إيل أحبكم من إن: » قال
 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ( وسلم وآلو عليو ا صلى) ُىَريْ رَةَ  َأيب  عن أيضا الًتمذي وروى( . ٕ.. « ) اظتتفيهقون و واظتتشدقون الثرثارون القيامة

 (.ٖ« ) لِنَسائِِهمْ  ِخَيارُُكمْ  َوِخَيارُُكمْ  ُخُلًقا َأْحَسنُ ُهمْ  ِإنتَانًا اْلُمْؤِمِنُتَ  أْكَملُ »  (وسلم وآلو عليو ا صلى)الّلو
 الغاية إن"  إذ اإلسالم؛ يف اطتلق حسن لتتلها اليت اظتكانة تبُت الشريفة النبوية واألحاديث القرآنية النصوص أن شك وال

 واطتصال السامية بالسجايا التحلي أي اإلعتية، باألخالق التخلق ىي للبشرية األساسية والوظيفة لإلنسانية القصوى
 تعاىل، بقوتو فيحتمي ضعفو ويرى تعاىل قدرتو إىل فيلتجئ عجزه اإلنسان يعلم وأن –سبحانو الّلو هبا يأمر اليت– اضتميدة
 ويلمس تعاىل، ربو فيستغفر قصوره ويعرف تعاىل غناه من فيستمد حاجتو إىل وينظر تعاىل برزتتو فيلوذ فقره ويشاىد

 (.ٗ" ) تعاىل كمالو ويقدس فيسبح نقصو
 الكرمي للرسول معجزة أعظم"  فإن رتعاء اإلنسانية يف اطتلق حسن كتسد من أعظم(  وسلم وآلو عليو ا صلى) الرسول كان وظتا   
 اتفقت وقد الفاضلة، واطتصال السامية األخالق من( وسلم وآلو عليو ا صلى) فيو اجتمع ما أي اظتباركة ذاتو ىو الكرمي القرآن بعد

 لتتل ألن دعا ما وىذا(  ٘...")وفضال ػتاسن وأكملهم ػتال وأعظمهم قدرا الناس أعلى أنو على واألولياء األعداء،

                                                           

 .ٕٗاصتلسة التدريبية اطتامسة، ص  اظتهنة،ينظر: أخالقيات  -ٔ
ه(،حتقيق : بشار ٜٕٚػتمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، الًتمذي، أبو عيسى )ت سنن الًتمذي،-اصتامع الكبَت  -ٕ

،حديث ٖٛٗ/ صٖجاء يف معايل األخالق ، ج بواب الرب والصلة ، باب ماأم، ٜٜٛٔبَتوت،  –سالمي عواد معروف، دار الغرب اإل
 ، حديث حسن غريب. ٕٛٔٓقم ر 

 ،حديث حسن صحيح.ٕٙٔٔ،رقم اضتديثٚ٘ٗ/صٕعلى زوجها،ج جاء يف حق الزوجة ،باب ما بواب الرضاعأ نفسو، اظتصدر -ٖ

عبد الرزتن ػتمد ميكا ندوة فقو اظتقاصد واضتكم يف فكر بديع الزمان  األخالق عند العالمة النورسي وأثرىا يف الفرد واجملتمع، د.  -ٗ
 .ٗكادير، صأكلية الشريعة /   –رسي ، جامعة القرويُت النو 
 .ٗ، صالسابقاظتصدر  -٘
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 طريق عن وذلك بو، يرغب الذي الفضائل غتتمع يف أثره يظهر ؽتا اإلسالمي الفكر يف" رئيسا موقعا األخالق موضوع
 (.ٔ)السامي نسايناإل باطتلق والتحلي بالفضيلة التمسك إىل يدعو خطاب بناء
  األخالق مصادر -2

 بعد اظتهم ولعل اإلنسان واقع صميم من يستمد واقعي منهج ىي وإفتا نظرياً  تعبَتاً  ليست اإلسالم يف واألخالق      
 ( : ٕ)وىي األخالق مصادر أىم نعرف أن ىذا

 إنسان فكل فيو، وتؤثر البيئة تغَته أن قبل األوىل، نشأتو منذ خلق هبا اليت وأخالقو اإلنسان طبيعة ىي ، الفطرة أواًل:
 من أو أحسن إىل حسن من فتغَته وتدينو األخالقية طبيعتو يف يؤثر الذي ىو اجملتمع أو البيئة لكن الفطرة على مولود

ينِ  َوْجَهكَ  فَأَِقمْ ﴿  وتعاىل سبحانو يقول سيئة، طبيعة إىل اضتسنة الفطرية طبيعتو َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَّيِت  اِ  ِفْطرَةَ  َحِنيًفا لِلد   َعَلي ْ
ينُ  َذِلكَ  اِ  طِتَْلقِ  تَ ْبِديلَ  الَ   (.ٖ﴾)يَ ْعَلُمونَ  الَ  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  اْلَقي مُ  الد 

 منو، شيء كل واستمداد عليو االعتماد ينبغي الذي اظتسلمُت دستور ألنو لألخالق؛ مصدر أىم ىو الكرمي القرآنثانياً : 
 صورة يطبع الذي القرآن نظام: " دتثل األخالق فإن ولذا شرعيا، معتربة أخالقا فليس القرآن خارج استقي خالقأ فأي

 ( .ٗ") الكوين معناىا الكتساب واجملاىدة الًتبية مدارج هبا ويسلك مباىيتها، اإلنسانية الروح
)رضي ا  عائشة وصفتو حىت القرآن أخالق كتسد من أعظم األخالق ظتكارم متمما جاء الذي وسلم( وآلو عليو ا صلى) الرسول ثالثاً:

 .األخالق مصادر أىم من القرآنية، لألخالق وتطبيقا جتليا تعد اليت وسَتتو القرآن(، خلقو كان) بقوعتا عنها(
  األخالقية الضوابط -3

 التوتر مظاىر دتنع اليت وىي مستقيم، طريق على سوياً  األفراد جتمع اليت فهي وثقافية، اجتماعية ضرورة األخالق تعد    
 يف واستقامت األخالق نضجت كلما بأنو عام ؿتو على االفًتاض ونتكن اجملتمع. حياة إىل تتسرب أن من واالؿتراف

 األخالقية. األزمة حاالت كل جتاوز وكلما التقدم، طريق على طويالً  شوطاً  اجملتمع ىذا قطع كلما اجملتمعات من غتتمع
 ، منابع عتا األهنار مثل ،فاألخالق منها تشتق اليت اظتصادر ضعف أو بقوة يرتبط ضعفها أو األخالق قوة أن شك وال

 منها تشتق اليت اظتنابع ىي األخالق ومصادر.  واألهنار الروافد يف تدفقت كلما ، اظتنابع يف اظتياه تدفقت وكلما

                                                           

علي زتيد العولقي ، )ػتاضرة مقدمة يف الدورة التدريبية   د. أخالقيات اظتهنة مثل وأعراف كلية الشرطة وكيفية تطبيقها على الواقع، -ٔ
م(، جامعة نايف ٕٛٓٓ/ٛ/ٙه اظتوافق ٜٕٗٔ/ٛ/٘-ٔاصتمهور اظتنعقدة يف تنمية مهارات العاملُت يف إدارة اصتوازات يف التعامل مع 

 م.ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔكلية التدريب، صنعاء   –العربية للعلوم األمنية 

 . ٛ-ٙاألخالق عند العالمة النورسي وأثرىا يف الفرد واجملتمع، ص -2

 .ٖٓاآلية الروم،سورة  -ٖ
 -اظتغرب ومركز النور للدراسات والبحوث استانبول–.  فريد األنصاري ، منشورات معهد الدراسات اظتصطلحية بفاس النور، دمفاتح  -ٗ

 .   ٖٛٔم، صٕٗٓٓ، ٔتركيا ، ط
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 بيضاء صفحة وعقوعتم يولدون ، الفالسفة بعض يقول كما أو ، الفطرة على يولدون األفراد أن ىنا ويفًتض األخالق،
 (ٔ)واضتياة العيش وؼتططات األخالق مبادئ عليها تنقش
 يطلق ما أو ، اظتخططات وتلك اظتبادئ ىذه نقل يف كبَت بدور واالتصالية والدينية الًتبوية واظتؤسسات األسرة وتقوم     
 اظتبادئ وتنقل.  حياتو وأساليب ولغتو وفنونو ومعتقداتو اجملتمع عادات ،" اجملتمع ثقافة" األخَت التحليل يف عليو

 التنشئة مؤسسات مع األسرة وتظل األسرة، يف األوىل بذورىا فتبدأ ،الثقايف الًتاث ىذا من جزء بوصفها األخالقية
 طريق عن ياألخالق الردع يكون وىنا.. إرادة. لو وتستقر حياة، للفرد تستقيم أن إىل وهتذهبا اظتبادئ ىذه تغرس األخرى
 الفاضلة الفردية القيم أصحاب أقصد وأولئك، ىؤالء وبُت اظتختلفة. االؿتراف صور لضبط مهمة وسيلة والقانون العرف

 (.ٕ)األخالقي االلتزام من متفاوتة بدرجات اجملتمع أفراد معظم يأيت القيم، عن واظتنحرفُت
 القيم إطار وجعل والبيئات العصور ؼتتلف يف التطبيق ميسر مرناً  واسعاً  منهجاً  لألخالق اإلسالم رسم ولقد     

 تقف اليت الضوابط من كثَتاً  أقام فقد ذلك ومع الفردية، اصتهود ويتقبل الشخصية اضترية لتقق رحباً  واسعاً  األخالقية
 وحراستو الفاضل اطتلق لتنمية ذاتية دافعة قوة العبادات شعائر من اإلسالم وجعل والفوضى والشر الظلم ضد منيعاً  حاجزاً 

 (: ٖ) ب  تتمثل الضوابط ىذه أىم ولعل .البشرية النفس وضعف نوازع من
: تعاىل قال والعدوان، والبغي الظلم عن والبعد اضتياة، أمور من أمر يف كل واألنصاف اضتق التزام وتعٍت العدل؛": أوال
 ( ٗ﴾ )حسانواإل بالعدل يأمر ا إن﴿

 خزائن على اجعلٍت قال: ﴿العزيز الكتاب ويف ، للمجتمع فسادإ فيو كفء غَت ىو من توىل ؛فإن األكفاء تولية": ثانيا
 لوظيفة اظتناسبة والنفسية العقلية إمكانياتو فعرض الكفاءة نفسو يف رأى )عليو السالم( فيوسف ،(٘﴾ )عليم حفيظ إين األرض
 أيب ابن صتعفر واصتهاد وعمر، بكر أليب كالوزارة األكفاء، أعمالو على يويل(  وسلم وآلو عليو ا صلى) نبينا كان وىكذا. اظتال خازن

                                                           

يونيو ٙينظر: مصادر األخالق الفردية واصتماعية ، الدكتور أزتد زايد ،ندوة القيم العمانية ودور اظتواطن يف التنمية ، عمان،  -ٔ
 م.)مقال على النت(ٕٔٔٓ

 اظتصدر السابق. ينظر: -ٕ
 ،ٕط األردن، –عمان  البشَت،دار  عباس،ينظر : قضايا قرآنية يف اظتوسوعة الربيطانية : نقد مطاعن ورد شبهات ، د. فضل حسن  -ٖ

؛ واصتلسة ٕٓ-ٛٔص  سالمي،إأخالقيات العمل من منظور   الثالثة،اصتلسة التدريبية  اظتهنة،أخالقيات  وينظر:؛ ٜٜٜٛٔ -هٓٔٗٔ
ولكة  . وينظر: أخالق العمل يف اإلسالم ، د. مفرح بن سليمان القوسي ، )مقال منشور يف النت( شبكة األٜٖالسادسة، ص

www.alukah.net. 
 .ٜٓاآلية  النحل،سورة  -ٗ
 .٘٘اآلية  يوسف،سورة  -٘



7 
 

 تولية أن وبُت -رضي ا عنهم – وؿتوه ثابت بن لزيد الوحي وكتابة لبالل، واآلذان وأمثاعتما، الوليد بن وخالد طالب
 (.ٔ« ) الساعة فانتظر أىلو غَت إىل األمر وسد إذا: » فقال والدنيا الدين نظام يف خلل األكفاء غَت
 األوزار يف الوقوع من ويصونو ، اظتنكرات وإتيان ارمات فعل وبُت بو يتمتع من بُت لتول نبيل خلق وىو ، اضتياء ":ثالثا

 لكل إن: »  (  وسلم وآلو عليو ا صلى) الرسول قال وقد اضتياء بفضيلة التحلي على اظتسلمُت سالميةاإل الشريعة حثت وقد ، واآلثام
 (ٕ) «اضتياء اإلسالم وخلق خلقا دين
 وتتفاوت ، ا وجو ابتغاء عجز وال ضعف غَت من ، األذى على والصرب ، الغضب عند النفس ضبط وىو اضتلم؛: رابعا

 عن   (وسلم وآلو عليو ا صلى) النيب هنى فقد  بالصرب يتحلى من ومنهم االنفعال سريع فمنهم النفس ضبط يف الناس قدرات
 ( .ٖ) «واألناة اضتلم ا لتبهما خصلتُت فيك إن: » فقال القيس عبد شيخ مدح وقد ، الغضب
 الكرمي باطتلق" ملتزما الفرد كان مىت و مًتابطة وحدة اإلسالمي فاجملتمع ؛ اجملتمع بأخالق الفرد أخالق ارتباط: خامسا

 على فراداأل حث يستوجب وىذا كملو؛أب اجملتمع إىل األخالق تلك انسحاب إىل بالضرورة يؤدي فهذا ، حياتو يف
 .اجملتمع على ينعكس ؽتا تعاملهم يف الفاضل باطتلق االلتزام

*********** 
 اإلنسانية المجتمعات بناء في واثرها القرآن في األخالقية القيم:  الثالث المبحث

 المجتمع بناء في القيم أهمية -1
 والفرد واجملتمع للدولة النفع فيو وطبقة، أمة لكل ضامن ومكان، زمان لكل صاحل البشرية، للحياة شامل دين اإلسالم 

 أىم من ىي األخالق أن نرى ولذلك ضرورة، أشد نظره يف األخالقية واظتهمة بو، إال للعامل أمان وال صالح فال مًعا،
 حضارهتا مقياس لألمة األخالقي اظتستوى أن فيو الشك وؽتا البشرية، اضتياة نظام عليها يقوم اليت واألسس الدعائم
 ومن اإلنسانية، الغايات أشتى من وغاية البشري، واجملتمع فرادلأل حاجة أشد األخالق فمكارم غتتمعها، بناء وأساس
 من غتتمع ألي وال البشرية األنواع من نوع ألي عنها االستغناء نتكن ال اليت اإلنسانية، للحضارة اظتقومات أعظم

                                                           

صحيح البخاري، ػتمد بن إشتاعيل أبو عبد ا  -يامو أوسنتو و ( وسلم وآلو عليو ا صلى)مور رسول ا أاصتامع اظتسند الصحيح اظتختصر من  -ٔ
، ٔضافة وترقيم ػتمد فؤاد عبد الباقي،طإالبخاري اصتعفي، حتقيق ػتمد زىَت ناصر الناصر ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية ب

 .ٜ٘ث رقم ، حدئٕ/صٔه، كتاب العلم ،باب من سئل علما وىو مشتغل يف حديثو ، جٕٕٗٔ
ه(،حتقيق: ػتمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان ٜٚٔوطأ ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي اظتدين )تاظت -ٕ

/ ص  ٘جاء يف اضتياء ،ج م ، كتاب حسن اطتلق ، مإٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ،ٔاالمارات،ط–آل هنيان لألعمال اطتَتية واإلنسانية ،أبو ظيب 
 . ٜٖٖ٘، رقم اضتديث ٖٖٓٔ

 النيسابوري القشَتي أبو اضتجاج بن ،مسلم ( وسلم وآلو عليو ا صلى)ا رسول إىل العدل عن العدل بنقل اظتختصر الصحيح اظتسند-ٖ
، ٛٗ/ صٔنتان با تعاىل، جمر باإلنتان ، باب األ، كتاب اإل(.ت.د)بَتوت،–الًتاث حياءإ دار عبدالباقي، فؤاد :حتقيق ، (هٖٔٙت)

 .ٚٔرقم اضتديث 
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 لسائر اظتهمات أحسن من األخالقية اظتهمة كانت اإلنساين اجملتمع وجود أول ومنذ ذلك أجل من اإلنسانية، اجملتمعات
 :منها أمور، عدة من اإلسالم يف األخالق أقتية نتبُت نأ ونتكن( . ٔ)واظتذاىب األديان

 مكارم ألدتمَ  بُِعْثتُ  إفتا: » (  وسلم وآلو عليو ا صلى) عنو صحَّ  فقد. لألخالق الدعوة بِعثتو من الغاية (وسلم وآلو عليو ا صلى) النيب جعل: أوالً 
 .«األخالق

 وغتاالً  اإلنسان، عليها يؤجر عبادةً  عده بل غترًَّدا، سلوًكا اطتلق اإلسالم يُعدِ  مل إذ اطتُلق ضُتسن اإلسالم تعظيم: ثانًيا
 . القيامة يوم والتفاضل اطتَتيَّة أساسَ  (  وسلم وآلو عليو ا صلى) النيبُّ  جعلو فقد العباد؛ بُت للتنافس

 أن يوشك أخالُقها تنهار اليت فاألمة اهنيارىا؛ أو ما أمَّة استمرار على اظتؤش ر ىي فاألخالق األمم بقاء أساس إهنا: ثالثًا
َرِفيَها أََمْرنَا قَ ْريَةً  نُ ْهِلكَ  َأنْ  أََرْدنَا َوِإَذا: ﴿ تعاىل  قولُو القضية ىذه على ويدلُّ  كياهُنا، ينهارَ  َها َفَحقَّ  ِفيَها فَ َفَسُقوا ُمت ْ  َعَلي ْ
 (.ٕ﴾) َتْدِمَتًا َفَدمَّْرنَاَىا اْلَقْولُ 
 فَِإَذا َأْحَسنُ  ِىيَ  بِالَّيِت  اْدَفعْ  السَّي َئةُ  َواَل  اضتََْسَنةُ  َتْسَتِوي َواَل : ﴿ تعاىل ا يقول :العداوة وإهناء اظتودة، أسبابِ  من إهنا: رابًعا

َنكَ  الَِّذي َنوُ  بَ ي ْ يمٌ  َويلي  َكأَنَّوُ  َعَداَوةٌ  َوبَ ي ْ  .اطتُلق ضُتسن انتهت عداوةٍ  من فكم بذلك، يشهد والواقع(.ٖ﴾) زتَِ
 (.ٗ)واألدب والعلم والفطنة والذكاء والسلوك النفس يف يتمثل معنويا رتاال صاحبو على يضفي اطتُلق إن: خامًسا

 المجتمع و الفرد بناء في األخالق أثر -2
 القصوى األقتية تلك يدرك من خَت ولعل ، معاىف سليم غتتمع خلق سبيل يف بالغة أقتية من خالقلأل ما متفى ال    

 ،ختضعهم األفراد خارج تقع ضوابط تشكل وكأهنا العام شكلها يف األخالق تبدو إذ ، األخالق ىلإ تفتقر اليت اجملتمعات
 الضوابط ىذه مثل على االجتماع علماء أكد ولقد.  عتا ؼتالفتهم حال يف العقاب يف عليهم وتشق ، ومتطلباهتا إلرادهتا

.  الفردي الوجود عن مستقل موضوعي خارجي وجود عتا يكون حبيث ، الفردي الوجود تتجاوز اليت اطتارجية األخالقية
 صحيح الصدق، إىل وثالث األمانة، إىل وآخر العدالة، إىل فرد نتيل أخالق؛ فقد من عليو يركزون فيما متتلفون واألفراد

 عندما خالعتا. من سلوكو ويعرف هبا، نفسو منها، يلصق واحدة لتب سوف ولكنو الصفات ىذه كل نتتلك قد أنو
 ترتبط ما كثَتاً  فإهنا ، السلوك يف الفردية األخالقية القيم تنعكس صادق. وعندما أو أمُت أو عادل بأنو نفسو يصف

 بقدرتو نتانوإو  ، القصد ىذا على الفعل إتيان يف ورغبتو الفاعل إرادة حتركو الذى اظتقصود الفعل أي ، القصدية من بنوع
 سلم على اجملتمع ارتقى كلما القصدية األخالقية األفعال ازدادت وكلما ، خاص ؿتو على يسلك بأنو ووعيو ، فعلو على

                                                           

 ٖٙ،السنةٛ، العدد –ينظر: أقتية األخالق يف اجملتمع اإلنساين)مقال( ، ػتمد  أبرار كليم القاشتي، غتلة الداعي الشهرية ،دار العلوم  -ٔ
 م.ٕٕٔٓ-هٖٖٗٔ، شعبان 

 .ٙٔسورة اإلسراء، اآلية  -ٕ
 .ٖٗسورة فصلت، اآلية  -ٖ 
، ٔخالقية والسلوكية ،عصام بن عبد اسن اضتميدان ،مكتبة العبيكان، طسالمية اظتعاصرة ، اصتوانب األينظر: معامل الشخصية اإل - ٗ

 م.ٕٓٔٓ
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 واألخالق العليا اظتثل وحتقيق ، األخالقي والرشد العقالنية إىل أقرب اضتالة ىذه يف اجملتمع يكون حيث ،ياألخالق التطور
 (.                                 ٔ) الفاضلة

 كان  حيث ، فيها خالقاأل انعدام بسبب وىالكها األمم اؿتطاط ىلإ موضع من أكثر يف الكرمي القرآن أشار وقد     
 بالفناء لوط قوم على حكم كما ، والبيوت العوائل يف حىت دخلت خالقيةاأل اظتفاسد الن ، )عليو السالم( نوح قوم ىالك

 وفائهم وعدم اظتعامالت يف طتيانتهم مدين أىل أىلك فتاإو  ، اصتنسية العالقات يف خالقاأل عن الؿترافهم والعذاب
 على اإلسالم يؤكد ذإو . اطتلق وشرار العباد أراذل من عنيد جبار كل أمر تبعت هناأل الإ عاد هتلك ومل واظتيزان باظتكيال

 لذلك ظتا هبا التحلي فرد على ينبغي اليت الفاضلة باألخالق التمسك ويوجب واجملتمعات، األفراد حياة يف خالقاأل أقتية
 (:ٕ) ب  يتثمل يظهر واضح أثر من
 .والتوافق بالتجانس موصوفة ونفسيتو والتماسك بالثبات متصفاً  اإلنسان سلوك كتعل القومي اطتلق (ٔ
 اآلخرين مع التعامل وحسن االجتماعي والضبط االلتزام مبتطلبات التحقق اإلنسان يف لتدث القومي اطتلق (ٕ

 .حقوقهم وأداء واحًتامهم
 .بو واقتنع تبناه الذي اضتسن السلوكي ختياراال مع اظتاضية والعزنتة القوية اإلرادة يوجد القومي اطتلق (ٖ
  .األفضل ؿتو واستمرار بانتظام جتاهواال الفعال لألداء يدفعها مبا الذات جتاه واالحًتام االلتزام يوجد القومي اطتلق (ٗ

 المعاصر المجتمع في القيم ضياع أزمة -ٖ
 إظهار ويدل. واجملتمع الفرد بُت العالقة يف واضحاً  عامالً  لتكون االجتماعية األبعاد األخالقية القيم دتلك أن البد      

 نتلك وغتتمع فرد كل أن نرى البشرية تاريخ عن نبحث وعندما اجملتمع. يف تأصيلها على كافة اجملاالت يف القيم ىذه
 وتغَتىا اإلنسانية والعالقة واظتعاملة اإلنساين والفهم التفكَت شكل يف تؤثر األخالقية والقيم البنية ىذه وإن أخالقية، بنية

 من ػترومة واألنظمة اجملتمعات من العديد أن نالحظ كما. وضحاً  استمراراً  واجملتمع الفرد بُت اظتتبادلة العالقة لتستمر
 اظتعرفة وتأثَت الثقايف االؿتطاط إىل اجملتمعات تتبناىا اليت الفكرية النظريات بعض وتؤدي. العصر ىذا يف األخالقية القيم

 .العصري واالستبعاد االقتصادية واألزمات اإلنسان األصفهاين الشيخ أليب على السليب والتكنولوجيا
 ، عليا مثالً  بوصفها األخالق عن نتحدث ،فعندما لألخالق واقعي وآخر مثايل فتط بُت للتفرقة إمكانية ذتة أن وؾتد     

 وكذا بكذا يتصف أن كتب( األخالق ذا) الفاضل الرجل أن نقول كأن ، مثايل مستوى على وخصائصها أفتاطها وؿتدد
 النقية الصورة نتثل الذى ، فالطويناأل اظتثل عامل ىو ذلك.  األخالق عن اضتديث من مثايل مستوى بصدد نكون فإننا ،

 ىذه تنتقل وعندما الفاضلة. القيم من ذلك وغَت..  واألمانة والصدق وابة والشجاعة كالعدل الفضائل أو لألخالق
 ما إذا ولكنها ، واقعي فاضل سلوك يف تنعكس ال أهنا طاظتا عليا مثالً  تظل فإهنا األفراد عقول إىل اظتثل عامل من الفضائل

 يف متجسدة العُت رأي نراىا كما األخالق أي ، األخالق من الواقعي النمط إىل تتحول فإهنا السلوك يف انعكست
                                                           

 ينظر: مصادر األخالق الفردية واصتماعية )مقاالت الدكتور أزتد زايد على النت(. -ٔ

https://www.facebook.com/permalink.php 
  .ٕٔص  اظتهنة،مفهوم أخالقيات  الثانية،اصتلسة التدريبية  اظتهنة،ينظر: أخالقيات  -ٕ
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 اليت الدرجة عن الكشف األخالق من الواقعي والنمط اظتثايل النمط بُت اظتقارنة وتفيد .وتوثيقو رصده نتكن فاضل سلوك
 ( .                                         ٔ)اظتثايل النمط من القرب أو البعد مدى أي حياهتم، يف األخالقية بالفضائل األفراد هبا يلتزم
 إنسانيتو لإلنسان لتقق الذي للنظام فًذا افتوذًجا ؽتثلة اضتضاري، البناء متماسكة اإلسالمية العربية األمة ظلت ولقد     

 يف اإلنسان لتتاجو ؽتا كبَتة وال صغَتة يًتك مل الذي الشامل، اضتضاري منهجها بفضل وذلك ؛ كرامتو لو ولتفظ
 من العقل تعصم اليت الدقيقة الضوابط لو وضع العقل، بواسطة لالجتهاد قابل ىو وما. ووفره ىيأه إال اضتضارية مسَتتو

 من حُت عليها أتى ولكن... العطاء وقمة االزدىار قمة اإلسالمية األمة وصلت وبذلك االجتهادية، حركتو يف الزيغ
 ، والسؤال إل.األزمة هبا وحلت تأخرت، آخر وبتعبَت فًتاجعت، الزاىي، اجملد ذلك عنها وىل وقد نفسها وجدت الدىر،
 . ؟ العربية مةاأل خرأوت تراجع وراء كانت اليت األسباب ما :ىو ىنا نفسو يطرح الذي
 قدرة بفضل أنو إال العباسية، الدولة ؾتم وأفول بغداد سقوط بعد اإلسالمية األمة أوصال يف يدب الضعف بدأ لقد      

 ؽتالك هنضت اظتسلمُت، قلوب بو تنضح كانت الذي اإلسالمي اضتس وبفضل والتجدد، االنبعاث على اإلسالم
 اإلمرباطورية يف متمثالً  اظتعاقل تلك من معقل آخر وكان... جديد من صولتو لو وأعادت ىيبتو لإلسالم ردت إسالمية

 ووّحدت تقريًبا، قرون أربعة طوال العامل على السيطرة يف االستعمار أطماع وجو يف منيًعا سورًا وقفت" اليت العثمانية،
 مرفوعة، اإلسالم راية إبقاء يف قوة تشكل كانت كما الغزاة، مقاومة يف زستًا أعطى ؽتا اظتسلمُت، بالد من شاسعة مناطق

                                                                      (.ٕ" )اإلسالمية النظر وجهة من نواقص من فيها ؽتا الرغم على
 االحتاد) رتعية عهد منذ الصحيح مسارىا عن واؿترفت الضعف ودخلها الوىن أصاهبا العنيدة اإلمرباطورية ىذه أن إال

 سقوط ،وبعد اظتذكور االؿتراف جراء من والسقوط اعترم إىل األمر هبا فانتهى بعد، وما ٜٛٓٔ من حكمت اليت( والًتقي
 األمة خَتات واستخدم الغرب هنض ولقد لالستعمار، هنًبا حتتها، تنطوي كانت اليت األقاليم وقعت العثمانية، الدولة

 ذلك آثار من فكان شاة،غاظت العيون عتا انبهرت براقة مادية حضارة وأنتج مكاسب وحقق لنهضتو، وقوداً  اإلسالمية
 (.             ٖ)وااكاة التقليد مغبة يف السقوط االنبهار

 ال وتطويرًا، تقدًما لتحقق تأت مل( اضتداثة) شعار حتت بالدنا يف سادت اليت الغربية األرضية أن الوقائع أثبتت لقد     
 مصادر حطمت حُت والتطوير التقدم عوامل دمرت بل والفكري، الثقايف اظتستوى على وال اظتادي، اظتستوى على

 تتبعوا أن عليكم: للشعب يقال ذلكمن  رغمالو . وتابعة وملحقة مقطعة أوصال إىل الواحد الوطن وحولت االستقاللية،
   (. ٗ) وسياقو مساره وفق وتتطوروا رؤاه، ضمن العامل وتروا الغريب، النمط

                                                           

(. النت على منشورة زايد ازتد. د مقاالت) واصتماعية، الفردية خالقاأل مصادر: ينظر -ٔ
https://www.facebook.com/permalink.php 

 .ٖ٘ٔص م،ٖٜٛٔ ،ٕللنشر، ط الكلمة دار شفيق، منَت اضتضارة، معركة يف سالماإل -ٕ
 الدوحة، -الدينية، قطر والشؤون وقافاأل وزارة ،ٚٙ مةاأل كتاب مسعود، اجمليد عبد اظتعاصر، واجملتمع الًتبوية سالميةاإل القيم: ينظر -ٖ
  .ٛٗٔص م،ٜٜٛٔ -هٜٔٗٔ ،ٔط
 .ٕٗٔص ، اضتضارة معركة يف سالماإل: ينظر -ٗ
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 ؿتن فال" واظتراوحة، التأرجح ىي الغرب، فلك يف الدوران ىذا جراء من ؿتصدىا أن البد كان اليت اضتتمية والنتيجة     
 حققنا ؿتن وال والعلم، اظتنطق ميزان ويف للتطوير، الكونية السنن مظلة حتت اظتاضي، مع اظتنسجمة اظتختلفة صالتنا أبقينا
 (.                              ٔ" )اآلخرين هنضة تشبو بنهضة اللحاق أمنيات من شيئاً 
 اظتثايل، -نيب بن مالك تعبَت حد على -( الثقايف للجو) فقداهنا ىو طاقاهتا، وعطل اإلسالمية األمة أصاب ما إن     
 ذلك ضرورة موضًحا نيب، بن مالك يقول تربتو، يف إال وتثمر البذور تزدىر وال ظلو، يف إال اإلمكانات تتفتح ال الذي
 لتطبع والفرد، اجملتمع من كل كيان يف تذوب الثقافة عناصر إن: "اضتضارة لقيام الالزم الًتبوي اظتنهج أو البناء لقيام اصتو

 الفرد وال بالنشوز للفرد اجملتمع يسمح ال حبيث بينهما فيما التفاعل كتري اللذين الثاين، وسلوك األول حياة أسلوب
. اظتنكر عن والنهي باظتعروف األمر مببدأ اإلسالم عنها يعرب اليت الذايت، النقد بعملية يسمى ما وىو باالؿتراف، للمجتمع

                         (.ٕ" )تربوي منهج يف الثقافية العناصر تركيب تعذر يف نفسها عن تعرب ثقافية، أزمة أمام نصبح يزول، عندما الوضع ىذا
 قبيل من ، االجتماعية الشبكة بنية يفتت أن -لالستعمار اظتسلمُت قابلية من واستفادتو - مبكره االستعمار استطاع لقد

 اليومية حياهتم يف يسلكون فأصبحوا اظتسلمُت، أفراد نفوس على اإلسالمية القيم سلطان أضعفت اليت العلمانية
 يف العلماين أو اظتدين الوضع ظهر فكلما" اظتسلم، اجملتمع جسم يف التماسك تصنع اليت القيم تلك من منسلخُت

 من تقليد إىل لديهم اظتيل قوي وكلما الدينية، أو الوطنية الثقافة أصحاب نفوس يف األصالة روح ضعفت كلما اجملتمع،
 إىل التطلع وباألخص- وحدىا الدنيا أمور وأصبحت اجملتمع، يف اإلسالمية واظتبادئ القيم وزن خف وبذلك. عداىم

 سلطاهنا األخالق فقدان إن(. ٖ" )غَتىم على تأثَت ذات ىي كما عليهم، التأثَت وذات اإلغراء ذات- منها الوظائف
 علة و االجتماعي، البناء يف مهوالً  شرًخا أحدثت اليت الظهر قاصمة ىي كانت اإلسالمي، غتتمعنا يف النفوس على

 بُت ا ليخالفن أو صفوفكم لتسون: ) (وسلم عليو ا صلى) ا رسول حديث ويف. منو نعاين الذي التخلف يف مباشرة
 نتحدث الذي الباب ىذا يف رائعة معاين منو نستلهم أن نتكن ما الصالة، يف الصفوف بتسوية يتعلق وىو (ٗ)(وجوىكم

 ذلك من نستلهم أن نستطيع.. والضعف التخلخل حالة من يعًتيو وما االجتماعي البناء بوضعية يتعلق وىو فيو،
 فسوف واحدة، وقبلة واحد ػتور حول أفراده وأفكار قلوب تتوحد مل ما اظتسلم اجملتمع أن الشريف، النبوي اضتديث

                                          (.٘)بعض وجوه بعضهم فيضرب بينهم، التباغض ا ولتدث شىت، قلوهبم تكون
 يف بذوره االستعمار ألقى خبيث غرس إىل تعود اإلسالمية، األمة ببناء العاتية رياحها عصفت اليت الفرقة ىذه إن     
 واالنفكاك والتصدع الفساد جعلت اليت الفردية النزعة أو االجتاه أي الذات، وحب األنانية غرس وىو. اظتسلم اجملتمع تربة

 التعليم ىي التخرييب، برناغتو وتنفيذ مفاىيمو لتمرير االستعمار استخدمها اليت الوسائل أوىل إن  .اجملتمع أوصال يف يدب

                                                           

 .ٜٗ- ٛٗص ،(ت.د) سوريا، -الفارايب مكتبة البوطي، رمضان سعيد ػتمد ، اظتسلمُت ختلف عن اظتسئول من -ٔ
 .ٜٗٔص اظتعاصر، واجملتمع الًتبوية سالميةاإل القيم كتاب من نقال.ٓٗٔ -ٜٖٔ ص  نيب، بن مالك الثقافة، مشكلة -ٕ
 .ٜٗٔص اظتعاصر، واجملتمع الًتبوية اإلسالمية القيم -ٖ
4
 .اإلقامة عند الصفوف تسوية بابكتاب الصالة ، صحيح البخاري ،  - 

 .ٔ٘ٔص السابق،اظتصدر : ينظر -٘
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 بالعقيدة تربطها اليت اإلسالمية شحناهتا من دتاًما وإفراغها العقول غسل على خالعتما من االستعمار عمل فقد واإلعالم،
 فتاذج عن يتمخض الغرب، حضارة وبُت بينها مشوًىا رباطًا تقيم جديدة بشحنات وملئها اإلسالمي، والتاريخ اإلسالمية

 ، التعليمي نظامنا يف يتضح ، نفسو الوقت يف وعقيًما غريًبا تعليمًيا نظاًما االستعمار جهود أنتجت وقد  . غريبة بشرية
 بُت تفصل حضارة يف نشأ نظاما كونو اظتعرفة، وكتزئ والعلم، الدين بُت النظام ىذا يفصل حيث ،(اظتدرسية اظتواضيع)و

 على النفس معرفة أو ،(الشهادة عامل) الطبيعة عامل معرفة فيها الدين يقتضي ال حضارة.. اظتعرفة وجتزئ والدين، العلم
 ولذلك. النفس لًتويض أو لإلنتان كأساس اظتعرفة ىذه توظيف فيها الدين يقتضي وال الدين، ظتعرفة كأساس حقيقتها

   (.                               ٔ)واظتعارف العلوم سائر عن الدين فصلت عندما نفسها مع منطقية اضتضارة ىذه كانت
 يف اإلسالمي اضتس ويبلد اإلسالمي الوعي معامل يطمس أن التعليمي، نظامو خالل من االستعمار دتكن وىكذا     

 :                                                                                               يلي ما خالل من األفراد من العديد نفوس
 ىذا وجد إذا- التغيَت إىل والسعي الغرب إزاء بالنقص الشعور ػتلها وإحالل اظتسلم لدى االعتزاز روح إضعاف - ٔ

                                      .الغريب للمفهوم وفقاً  -السعي
   .اجملتمع ضتياة ضابط أعظم وىو اظتنكر، عن والنهي باظتعروف األمر مع تتناىف اليت الليربالية النزعة بث -ٕ 
 داخل لتعميقو، بل اطترق، إلحداث معاول واختاذىا شباكو، يف الفكرية القيادات بعض قاطإس االستعمار ػتاولة -ٖ 

   (.                               ٕ)اظتسلم االجتماعي البنيان
 بدأ اضتضاري البناء أن لنا تبُت وقد اإلسالمي، اجملتمع يف اضتضاري التخلف أزمة ومظاىر ونتائج أسباب بعض ىذه

 ما وىذا ؛ اظتتماسكة االجتماعية الشبكة عليها تقوم تربوية قيم من هبا يرتبط وما العقدية أسسو لنسف نتيجة يتآكل،
 بعضا بعضو يشده الذي اظترصوص كالبنيان )صلى ا عليو وآلو وسلم(ػتمد الرزتة نيب لنا رادأ كما لنكون والتكاتف للتوحد يدعونا

 .                                     واضتمى بالسهر اصتسد سائر لو تداعى عضو منو اشتكى الذي وكاصتسد
 المعاصر المجتمع في النبوية خالقيةاأل القيم تفعيل -3

 كثَتة مناقشات يشهد ىذا عصرنا أن بل ، األخالقية األزمات أو األخالقي التدىور من عصورا البشرية شهدت لقد     
 الراىنة اضتالة اظتفاىيم ىذه كل وتعكس. اطتلقي أوالوىن األخالقي اعتلع أو األخالقي االؿتدار أو األخالقية األزمة حول

 أن إىل ذلك ويدعونا.  االستهالكية والثقافة اظتادة زحف أمام وتتوارى األخالق تتقلص حيث ، العوظتة عصر يف لألخالق
 يف تسهم أن نتكن اليت التارمتية السياقية العوامل على نتعرف وأن فيو، تتشكل الذي يالتارمت بالسياق األخالق نربط

 .وىنها يف تسهم أن اليت نتكن وتلك وتقويتها األخالق تعضيد
 يكن ومل ، العكس وليس اجملتمع عليها يقوم اليت اللبنة كونو األنسان عن مقدمتو يف خلدون ابن حتدث ولقد     

 عترم تناقص من ذلك يتبع وما الدول سقوط أن مبينا ، والعمران بالسياسة اىتمامو عن منفصال فهمو وػتاولة بو اىتمامو
                                                           

 .ٕ٘ٔص ،اظتعاصر واجملتمع الًتبوية اإلسالمية القيم: ينظر -ٔ
والنشر، شركة اظتدينة اظتنورة للطباعة  جدة،–اظتملكة العربية السعودية  الغريب،ومفهوم الفكر الًتبوي –ينظر: النظرية الًتبوية اإلسالمية  -ٕ

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ، صمٕٜٛٔ-هٕٓٗٔ
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 نساناإل ظتاىية فهمو يف خلدون ابن انطالقة إن القول: نتكن ىنا ومن .وإرادتو اإلنسان لسلوك تعود ظواىر نتاج العمران
 ( ٔ: )ىي مكونات ثالث على مبنية كانت

 .نسانيةاإل الفطرة بدراسة باهبا فتح واليت اإلنسان يف ا خلقها اليت القدرات -ٔ
 . السلوك -ٕ
 . وغَتىا والتعمَت خالفاإلمثل  اضتياة ىذه يف اإلنسان إىل أسندت اليت والواجبات اظتقاصد -ٖ

 أثر وبيان ، واؿترافها إفسادىا يف تتسبب اليت العوامل تتبع يف اإلنسانية للنفس تفسَته يف خلدون ابن أقتية وتكمن     
 الىتمامو نظرا ، فيو تتكون الذي  بايط ارتباطا اشد النفس عتذه نظرتو كتعل ؽتا ، واصتماعي الفردي اظتستوى على ذلك

 قتا ػتورين خالل من وذلك الفاسدة األعراف من اظتسلم  اجملتمع تطهَت ضرورة على ركز وقد اإلنسان، يف رةثاظتؤ  بالعوامل
 (. ٕ)العمران وطبيعة ، اإلنسان فطرة: 

 اضتداثة بتسويغ الدولة؛ عن الدين وفصل اجملتمع، علمنة إىل الداعية التيارات بُت تدافعاً  اظتعاصر الفكر عرف وقد     
 اعتوية بأصول التمسك إىل الداعية والتيارات الدينية، القيود عن بعيداً  والثقافية، االقتصادية العاظتية يف واالـتراط

 مفتون جيل نشأة منها نتج ؽتا اضتياة غتاالت يف اظتسلم، اجملتمع يف وآثارىا جتلياهتا الدعوات ىذه وجدت وقد اإلسالمية،
 (.ٖ) بالدين االلتزام من حتللها ىو واحد، شيء يف تتفق اليت اظتختلفة الثقافية وتياراتو بالغرب

 األمراض يف وال العسكري الغزو يف يكمن ال اضتضارية الكيانات يهدد ما وأن قيمو، اإلنسان يف يغَت ما أخطر إن     
 إن. فيها حية تزال ال كانت القيم جذوة ألن جديد؛ من انبعثت ولكنها بكاملها أمم أبيدت فقد اظتاحقة، اظتادية

 اضتقيقية اضتاجات بُت التوفيق طريق عن اظتنشود اضتضاري التغَّت  وحتقيق العامل إنقاذ على قادرة اإلسالمية القيم منظومة
 .باستمرار تتطور التواصل يف وتقنيات وسائل من العصر يطلبو وما للبشرية، والروحية اظتادية

 وسَتتو بسنتو (وسلم وآلو عليو ا صلى)ا رسول فإن وترسيخها؛ ونشرىا القيم صياغة يف النظري اصتانب الكرمي القرآن وضع ولئن   
 :اآليت النحو على وذلك اظتسلمُت، واقع يف لذلك التطبيقية اإلجراءات وضع
 وكان ،(ٗ)﴾َكِثَتًا اللَّوَ  َوذََكرَ  اآلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ل  َمن َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ ﴿ تعاىل قال

 صلوا: »عتم يقول مث بالناس يصلي حبيث اإلسالمية؛ القيم تعليم يف والتطبيق النظر بُت يزاوج (وسلم وآلو عليو ا صلى)ا رسول
 الناس فيفعل اضتديبية صلح يف ولتلق وينحر ،(ٔ)«مناسككم لتأخذوا: »يقول مث هبم ولتج ،(٘)«أصلي رأيتموين كما
 .                                               امتناع بعد

                                                           

 .ٕٛٚص اظتقدمة،: ينظر -ٔ
 .278ص السابق، المصدر: ينظر -ٕ

 .بعدىا وما ٜٙ٘،ص اعتجرة دار اضتوايل، سفر. د اظتعاصرة، سالميةاإل اضتياة يف وآثارىا وتطورىا نشأهتا العلمانية -ٖ
 .ٕٔ األحزاب، اآلية سورة -ٗ
 مؤسسة ، وآخرون األرناؤوط شعيب: عليو وعلق حققو ، الدارقطٍت  يدالبغدا مهدي بن أزتد بن علي اضتسن ،أبو الدارقطٍت سنن -٘

 .ٜٙٓٔ رقم حديث ،ٓٔص/ٕ،ج وأجلهما واإلمامة باآلذان األمر ذكر يف ،باب مٕٗٓٓ-هٕٗٗٔ،ٔط ، لبنان – ،بَتوت الرسالة
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 فالرسول التواصل، يف متكاملة نظرية ليشكل رتعها إن ما اإلشارات من فيها أن ليجد النبوية؛ السَتة يف الناظر إن     
 وخطورتو؛ األمر أقتية لبيان الكالم أثناء جلستو ىيئة من ويغَت والرضا، السخط عن وجهو مبالمح يعرب   (وسلم وآلو عليو ا صلى)

 قالوا الكبائر؟ بأكرب أحدثكم أال:» (وسلم وآلو عليو ا صلى) قولو يف وذلك الزور، شهادة عن حديثو عن روي فيما الشأن ىو كما
 قول أو الزور، وشهادة أال: ،فقال متكئاً  وكان  وجلس :،قال الوالدين ،وعقوق با اإلشراك:  قال ، ا رسول يا بلى: 

 عن أجابو أن بعد جبل بن ظتعاذ يقول وؾتده. (ٕ)«سكت ليتو: قلنا حىت يقوعتا( وسلم وآلو عليو ا صلى) ا رسول زال ،فما الزور
 يف يقول  (وسلم وآلو عليو ا صلى)  فجعل ،...النار عن ويباعدين اصتنة يدخلٍت بعمل أخربين ا رسول يا: فيو قال الذي سؤالو
 يا بلى قلت قلت: كلو؟ ذلك مبالك أخربك أال» قال: مث...  سنامو؟ وذروة وعموده كلو األمر برأس أخربك أال: جوابو

 .  (وسلم وآلو عليو ا صلى) حكمتو من وذلك( ٖ)«..ىذا. عليك كف قال بلسانو فأخذ ا، نيب
 واألحداث، الوقائع حسب نزلت شريعة خالصة ىي وإفتا مثالية، نظرية قيماً  ليست اإلسالمية فالقيم         

 واقعية فهي وبالتايل للشر، فيها وجود ال اليت الفاضلة اظتدنية يبتغي فكراً  وليست وقضاياىم، الناس ظتشكالت واستجابت
 حبسب الرضا سلم يف الًتقي ىنا والعجلة(  ٗ)﴾لِتَ ْرَضى َرب   إلَْيكَ  َوَعِجْلتُ ﴿ تعاىل   قولو قاعدهتا وأى  دافه ا، مراميه  ا يف

 (.٘)﴾ُوْسَعَها إالَّ  نَ ْفًسا اللَّوُ  يَُكل فُ  ال﴿ وقولو واالستطاعة، الطاقة
 كان ولذلك االستطاعة، بقدر للظلم مدافعة الواقع يف حتقيقو ولكن راسخة، إسالمية قيمة اظتثال سبيل على فالعدل     
 أنو فأحسب بعض؛ من أبلغ يكون أن بعضكم فلعل اطتصم يأتيٍت وإنو بشر، أنا إفتا: »يقول (وسلم وآلو عليو ا صلى)ا رسول

 .                                                                  (ٙ)«ليًتكها أو فليأخذىا نار من قطعة ىي فإفتا مسلم؛ حبق لو قضيت فمن! بذلك لو فأقضي صدق؛
: يقول كان اصتانب ىذا يف زوجاتو بُت العدل يف (وسلم وآلو عليو ا صلى)ا رسول ولكن عظمى، إسالمية قيمة واضتب     

 اليتيم مال على اضتفاظ وكذلك. العاطفي اظتيل يعٍت ،(ٚ)«أملك وال دتلك فيما تلمٍت فال أملك؛ فيما قسمي ىذا اللهم»
 الواقع، يف الظاىرة ىذه لوجود اليتيم مال أكل من لتذر وعيد جانبها إىل يوجد ولكن اإلسالم، يف عظيمة اقتصادية قيمة

 .                                                       بضدىا تتميز األشياء ألن عليها؛ ومن األرض ا يرث أن إىل موجودة وستبقى

                                                                                                                                                                                                 

 رقم حديث ،ٖٜٗ ص/ٕج النحر، يوم العقبة رترة رمي استحباب باب اضتج، كتاب مسلم، اظتختصر، الصحيح اظتسند .ٕٚ -ٔ
ٕٜٔٚ. 

 (.صحيح حسن) ٜٔٓٔ ،حديثٖٙٚ ص/ ٕ ،ج الوالدين عقوق يف جاء ما باب الًتمذي، سنن -اصتامع الكبَت  -ٕ
 (.صحيح حسن حديث) ،ٕٙٔٙ رقم حديث ٖٛٓص/ٗج الصالة، حرمة يف جاء ما باب ،نتاناإل باب السابق،اظتصدر  -ٖ
 .ٗٛ اآلية طو، سورة -ٗ
 .ٕٙٛ اآلية البقرة، سورة -٘
 .ٕٛ٘ٗ ، حديثٖٙٔ/صٕج يعلمو، وىو باطل يف خاصم من إمث باب اظتظامل، كتاب البخاري، صحيح -ٙ
 -صيدا ، العصرية اظتكتبة ، اضتميد عبد الدين ػتي  ػتمد:  حتقيق ،( هٕ٘ٚت) األشعث بن سليمان داود بوأ ، داود يبأ سنن -ٚ

 .ٖٕٗٔ ، حديثٕٕٗص/ٕج النساء، بُت القسم يف جاء ما باب النكاح، كتاب( . ت.د) ، بَتوت
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 الواقع على إنزاعتا فإن مصدرىا؛ يف ربانية أصوعتا، يف مطلقة كوهنا فرغم اإلسالمية، القيم ؼتتلف ىذا على وقس     
 القيم دتثل يف الكمال مطلق اإلنسان من يطلب مل تعاىل ا إن مث .باضتسنة السيئة القيم لنفي واضتسٌت التدرج لتكمو

 عليو .وأملو سؤلو يبلغو أن ذلك بعد ا يسأل مث العزم، قدر على سلمو يف الصعود منو طلب ولكنو اإلسالمية،
 حرص ذلك اجل ومن،  اظتتقدمة والدولة الراقي واجملتمع،  السليمة واألسرة اظتثايل الفرد تكوين يف عنصر أىم فاألخالق

 االؿتالل من اجملتمعات ىذه تعصم اليت ىي الفاضلة فاألخالق،  وهتذيبو اجملتمع إعداد على اضترص اشد اإلسالم
 واألخالق فالعلم العلم من بلغت ومهما هبا أال تقوى وال األمم تنهض ال دوهنا ومن الضياع من واظتدنية اضتضارة وتصون

 القيم غرس ىو للًتبية دور أىم فان وىكذا، (ٔ)ع أرت الشعوب عنها تستغٍت ال اليت األساسية الدعائم من دعامتان
 وخَت غتتمع وخَت فرد خَت لبناء الوحيدة الوسيلة كوهنا يف رتاليوإ بصورة حتديده نتكن اإلسالم نظر يف األخالقية
 مهذب أخالقي تصوير ؿتو رسالتها توجو أن واإلسالمي العريب العامل يف األعالم وسائل على كتب ولذلك حضارة،

 غَت من أو لقصد تقدم اليت اعتابطة واالجتاىات للقيم تتصدى وان،  واظتوحش والرذيل اعتزيل األعالم عن تبتعد وان ورتيل
 وثقافة فكراً  وتكثيفها اظتسلمة الطاقات تكريس على تعمل أن األعالم وسائل على وكذلك،  اإلعالمية اظتادة يف قصد

 طريق عن اإلسالمية للقيم الدعوة تكيف مع وأخرهتم دنياىم يف اظتسلمُت يفيد ما تقدمي سبيل يف حتشدىا وان واقتصاداً 
 القيم عن صادقاً  تعبَتاً  واظتعربة اعتادفة واظتسرحية والتمثيلية اظتسلسل وكذا،  اظترئية أو اظتقروءة أو اظتسموعة الكلمة

 صرح بناء يف يساىم سوياً  طريقاً  اظتتنوعة األعالم وسائل من ؾتعل أن لنا نتكن ذلك كل من ،(ٕ)الصحيحة اإلسالمية
 .  اجمليد وتراثهم بأصالتهم ثقتهم ويعزز اظتسلمُت نفوس يف اإلسالمية األخالق
 قولنا خالصة

 فلما الفرد سلوك يف أثرىا أما .اجملتمع سلوك يف مث ومن الفرد، سلوك يف أثر من عتا فيما األخالقية القيم أقتية تظهر     
 واإلخالص، والتكافل، والتعاون، والعفة، واضتياء، واألمانة، والعدل، والصدق، الرزتة، من صاحبها نفس يف تزرعو

 ﴿تعاىل يقول والنجاح، الفالح أساس ىي للفرد بالنسبة فاألخالق السامية، واألخالق القيم من ذلك وغَت. ..والتواضع
 والتزكية ،(ٗ)﴾َفَصلَّى َرب وِ  اْسمَ  َوذََكرَ  تَ زَكَّى َمن أَفْ َلحَ  َقدْ ﴿ سبحانو ويقول ،(ٖ)﴾ َدسَّاَىا َمن َخابَ  َوَقدْ  زَكَّاَىا َمن أَفْ َلحَ  َقدْ 

                                              .                          .وسكناتو حركاتو يف وظاىًرا، باطًنا النفس هتذيب: تعٍت: ومعناىا مدلوعتا يف والتزكية
 إسالمية، غَت أو كانت إسالمية اإلنسانية اجملتمعات لبناء األساس ىي فاألخالق كل و، اجملتمع سلوك يف أثرىا وأما     

، بالتواصي اظتدعم الصاحل فالعمل  ػتصًنا غتتمًعا يبٍت أن شأنو من والتحديات اظتغريات مواجهة يف بالصرب والتواصي باضتق 
                                                           

  اظتوقع على(  النت يف منشور مقال)  ، الوزين ،حسن واجملتمع الفرد صالحإ يف وأثرىا اإلسالم يف األخالق: ينظر -ٔ
 www.sotkurdistan.net 

  اظتوقع على(  النت يف منشور مقال)  ، الوزين ،حسن واجملتمع الفرد إصالح يف وأثرىا اإلسالم يف األخالق: ينظرينظر:  -ٕ
 www.sotkurdistan.net 

 .ٓٔ-ٜسورة الشمس، اآليتان  -ٖ
 .٘ٔ-ٗٔسورة األعلى، اآليتان  -ٗ
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 منجزاهتا أو اظتادية إمكاناهتا ضعف يف كامًنا واضتضارات األمم ابتالء وليس واالؿتطاط، الًتدي عوامل منو تنال ال
 اجملتمعات من غتتمع ألي اجتماعية ضرورة األخالق مكارم وإن هبا، وتتحلى تسودىا اليت اطتلقية قيمتها يف إفتا العلميَّة،

 . الكرنتة األخالق من متينة روابط بينهم تربط مل ما سعداء متعاونُت متفاقتُت يعيشوا أن أفراده يستطيع ال اإلنسانية
 واألحداث اإلنسانية، رباالتج دلَّت ولقدت ،اجملتمعا من غتتمع عنها يستغٍت ال اجتماعية، ضرورة األخالق فمكارم    

 القوى اهنيار وأنَّ  معو، ومتناسب الفاضلة، األخالق سلم يف الرتقائها مالزم والشعوب لألمم القوى ارتقاء أن التارمتية،
 على بناءهأ وحث سالماإل هبا جاء اليت خالقيةاأل القيم كل يف دتعنا ولو. أخالقها الهنيار مالزم والشعوب لألمم اظتعنوية
 على نردل اليهإما نكون  حوجأ ؾتد أننا اليوم  اظتطهرة النبوية السنةو  الكرمي القرآن نصوص خالل من هبا والعمل االلتزام

 بو دتر ما حقيقة يدركواو  واويعلماظتسلم  الشباب يفهم أن ؛ لذا البد األمة بناء ساسأ ىم الذي نائبناأ فسادمن يسعون إل
 وشغل ، استقطاهبم وػتاوالت الربيئة؛ غَت الغربية اإلعالم وسائل بو تقوم الذي اطتطَت الدور إىل ننبههم أن وعلينا ، األمة

 وتضخيم كمسلمُت، لنا سلبية صورة تشكيليف ا ىدور  أيضا يفهموا أن والبد. اصتسد وشهوات النفوس، مبلذات قلوهبم
  الغربِ  يف اظتسلمونَ  أصبحَ  ىنا ومن ؛ككل واظتسلمُت اإلسالم على وتعميمها نابعض من تقع اليت واألخطاء اظتساوئ
 عن والدفاعِ  بدينِهم سكِ التم سبيلِ  يف جسيمةٍ  حتدياتٍ  أمام ويقفون اإلسالمية، ُىويَ َتهم تتهددُ  أخطاراً  يواجهونَ 
 . الغربِ  حضارةِ  يف واالندماجِ  الذوبانِ  وعدم ؛ قضاياُىم

 دينهم تعاليم من اظتسلمون ورث فقد اصتميلة، اظتعاملة يف اظتسلمُت غَت مع اظتشرقة اإلسالم صورة ظهارإمن البد لذا    
 وشتو اضتنيف الدين عظمة إىل اىتدتاليت  القلوب أهبرت فريدة، عالية أخالقية منظومة أسالفهم سَت من وأخذوا
 بأخالقنا نتمسك أن إىل اليوم أحوجنا فما .وجترد بصدق السامية اإلسالمية التعاليم عاينوا ظتا ورقيها، اإلسالمية اضتضارة

 ما وىو ،وجاللو الدين ىذا عظمة األخرى لألمم هبا ولنظهر والًتابط، واإلخاء ابة وافر يف هبا لنستظل هبا، ونعتز
 :التالية باألمورِ  القيامُ  منا يقتضي

 بالعباداتِ  فقط ىتمامِ باال يتم ال ما وىو وسلوكاً، عقيدة اظتسلمُت، ُىوية على اضتفاظِ  سبيلِ  يف اصتهودِ  بذلُ : أوالً  
 شىت يف وأحكاِمو اإلسالمِ  أفكارِ  من غتموعةً  تتضمنُ  شاملة، مبدئيةٍ  إسالميةٍ  ثقافةٍ  إىل لتتاجُ  بل الفردية؛ واألمورِ 

 اظتناعةُ  الديار ىذه يف اظتسلمُتَ  لدى لتتكونَ  الَعَقِدية، األمورُ  رأِسها وعلى والسياسية، واالقتصادية االجتماعية اجملاالت،
 .والضالل الزيغِ  من وضتمايَِتِهم والسلوكي، األخالقي االؿتالل يف االنزالق ضد والنفسيةُ  الفكريةُ 

 الشرعيةِ  واألحكامِ  اإلسالمِ  مبفاىيمِ  اظتسلمُتَ  ثقيفِ لت اصتهودُ  تتكاتفَ  أن يقتضي اإلسالميةِ  اعتُويةِ  على اضتفاظَ  إن :ثانيا 
 يف الشرعِ  حتكيمِ  من اظتسلمون وليتمكنَ  وثبات، وعيٍ  عن باإلسالم االلتزامُ  ليتحققَ  وذلك حياهِتم، يف تلزُمُهم اليت

 . تفريط أو إفراطٍ  دونَ  اظتسلمُت، غَتِ  ومع بيَنهم، فيما َعالقاهِتم
 من وذلك أوروبياً، أو كان أمريكياً  جديد، إسالمٍ  بتداعِ او  التحريفِ  ػتاوالتِ  ظتواجهةِ  واحداً  صفاً  الوقوفُ : ثالثاً      

 فقال الدين، ىذا أكملَ  قد سبحانو ا أنّ  وىي ، قرآنيةٍ  حقيقةٍ  على التأكيدُ ،و اظتسلمُت لدى الوعيِ  إكتادِ  خاللِ 
ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأدَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ ﴿: سبحانو  أحكام شرّعو  [ٖ:اآلية اظتائدة] ﴾ِديًنا اإْلِ
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 الدولةِ  وشؤونَ  األفرادِ  عالقاتِ  تشريِعوِ  يف ومشلَ  وحكم، واقتصادٍ  اجتماعٍ  من اظتعامالتِ  أحكامَ  و واألخالق، العبادات
 . تمعواجمل
 بوعِيِهم باظتسلمُت، االرتقاءِ  خاللِ  من وذلك وأىَلو؛ اإلسالمَ  تطالُ  اليت واالفًتاءِ  التشويوِ  زتالتِ  مواجهةُ : رابعاً 

 ُىوَ ﴿: قال حيث اُ  بِوِ  شتّاُىم مبا متمسكُتَ  ،"التطرُّف" و" اإلرىابِ " هتمةَ  أُمَِّتِهم وعن ديِنِهم عن لَتّدوا وسلوِكِهم،
 أي باضتكمة، اظتسلمُت غَت إىل اإلسالمية الدعوة زتل من كذلك وليتمكنوا ،[ٛٚ:اآلية ، اضتج] ﴾اْلُمْسِلِمُتَ  شَتَّاُكمُ 
 َوَمنْ  ﴿: تعاىل ا ألمر امتثاالً  بديِنو، اظتعتز   اظتؤمنِ  وبنفسيةِ  نقي، إسالميٍ  بفكرٍ  باضتسٌت، واصتدال والربىان، باضتجة
 : ب          لنوصي يدعونا ما وىذا ؛[ٖٖ:فصلت] ﴾اْلُمْسِلِمُتَ  ِمنَ  ِإنٍَِّت  َوقَالَ  َصاضِتًا َوَعِملَ  اللَّوِ  ِإىَل  َدَعا ؽتَّنْ  قَ ْواًل  َأْحَسنُ 

 الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن نصوص خالل من العظيم ديننا هبا جاء اليت خالقيةاأل القيم توضيح أقتية -ٔ
 . كلو اجملتمع صالح مث ومن الفرد صالحإ يف ىدفو وشتو سالماإل نقاء على يدل ؽتا
 همئعطاإ على كيدالتأ مع ، النبوية والسنة القرآن نصوص ضوء يف سالميةإ تربية الناشئة تربية على كيدالتأ -ٕ

  تقونتهم على يساعد ؽتا وقيمنا ظتبادئنا ؼتالفا كان ما ذلك من لنكتشف رائهمآ عن ليعربوا الفرص
 للجد ويدفعهم واضتماس الثقة روح انفسهم يف يزرع ؽتا أمتهم بناء يف الفعال ودورىم بأقتيتهم بنائناأ شعارإ -ٖ

 للقيم يتنكر بناءىاأ بعض بات اليت األمة جسد يف كالسرطان ينتشر بدأ الذي شكالأ بكل الفساد واربة بداعواإل
 . الفضيلة ولتارب

 - القصد وراء من وا -                                        
 

************ 
 ومراجعه البحث مصادر

 القرآن الكرمي . .ٔ
 (.ت.د)، اللبنانية اظتصرية الدار طبعة ،( ه٘ٓ٘ت) حامد الغزايل أبو اإلمام ، الدين علوم إحياء .ٕ
  األولكة شبكة( النت يف منشور مقال) ، القوسي سليمان بن مفرح. د ، اإلسالم يف العمل أخالق .ٖ

www.alukah.net. 
 يف واضتكم اظتقاصد فقو ندوة ميكا ػتمد الرزتن عبد .د واجملتمع، الفرد يف وأثرىا النورسي العالمة عند األخالق .ٗ

 .أكادير/  الشريعة كلية – القرويُت جامعة ، النورسي الزمان بديع فكر
: اظتوقع على(  النت يف منشور مقال)  ، الوزين ،حسن واجملتمع الفرد إصالح يف وأثرىا اإلسالم يف األخالق .٘

www.sotkurdistan.net 
 بن عيسى .د ،(السعودي الشباب وتوظيف لتأىيل العزيز عبد بن فهد بن ػتمد األمَت برنامج) اظتهنة أخالقيات .ٙ

 .الثانية التدريبية اصتلسة العثمان، العزيز عبد بن سعد. أ و  األنصاري حسن
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 اضتميدان اسن عبد عصام. د السعودية، العربية اظتملكة أنظمة يف وتطبيقاهتا اإلسالم يف اظتهنة أخالقيات .ٚ
 .هٕٚٗٔ،

 مقدمة ػتاضرة) ، العولقي زتيد علي .الواقع، د على تطبيقها وكيفية الشرطة كلية وأعراف مثل اظتهنة أخالقيات .ٛ
-ٔ يف اظتنعقدة اصتمهور مع التعامل يف اصتوازات إدارة يف العاملُت مهارات تنمية  التدريبية الدورة يف
 صنعاء التدريب، كلية – األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ،(مٕٛٓٓ/ٛ/ٙ-ٕ اظتوافق هٜٕٗٔ/ٛ/٘

 .مٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ
 الكتب دار السود، عيون باسل ػتمد: تح( هٖٛ٘ت) الزؼتشري عمرو بن ػتمود القاسم أبو ، البالغة أساس .ٜ

 .مٜٜٛٔ -هٜٔٗٔ،ٔط ، لبنان – بَتوت العلمية،
 .مٖٜٛٔ ،ٕللنشر، ط الكلمة دار شفيق، منَت اضتضارة، معركة يف اإلسالم .ٓٔ
 ،– العلوم ،دار الشهرية الداعي غتلة القاشتي، كليم أبرار  ػتمد ،( مقال)اإلنساين اجملتمع يف األخالق أقتية .ٔٔ

 .مٕٕٔٓ-هٖٖٗٔ شعبان ، ٖٙ،السنةٛ العدد
 عيسى أبو الًتمذي، ، الضحاك بن موسى بن سورة بن عيسى بن الًتمذي، ػتمد سنن- الكبَت اصتامع .ٕٔ

 .مٜٜٛٔ بَتوت، – اإلسالمي الغرب دار معروف، عواد بشار:  ،حتقيق(هٜٕٚت)
 بن ػتمد البخاري، صحيح - وأيامو وسنتو(  وسلم وآلو عليو ا صلى) ا رسول أمور من اظتختصر الصحيح اظتسند اصتامع .ٖٔ

 السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار ، الناصر ناصر زىَت ػتمد حتقيق اصتعفي، البخاري ا عبد أبو إشتاعيل
 .هٕٕٗٔ ،ٔالباقي،ط عبد فؤاد ػتمد وترقيم بإضافة

 رسالة خلف، ىادي ػتاسن  القرار، اختاذ يف األخالقي الفعل أثر – البشرية اظتوارد تنمية يف األخالقية القيم دور .ٗٔ
 .مٕٓٔٓ العراق،– بغداد الربيطاين، االستشاري اظتركز ماجستَت،

 اظتكتبة ، اضتميد عبد الدين ػتي  ػتمد:  حتقيق ،( هٕ٘ٚت) األشعث بن سليمان داود أبو ، داود أيب سنن .٘ٔ
 ( .ت.د) ، بَتوت -صيدا ، العصرية

 األرناؤوط شعيب: عليو وعلق حققو ، الدارقطٍت البغدادي مهدي بن أزتد بن علي اضتسن ،أبو الدارقطٍت سنن .ٙٔ
 .مٕٗٓٓ-هٕٗٗٔ،ٔط ، لبنان – ،بَتوت الرسالة مؤسسة ، وآخرون

 (.ت.د)اعتجرة، دار اضتوايل، سفر ،الدكتور اظتعاصرة اإلسالمية اضتياة يف وآثارىا وتطورىا نشأهتا العلمانية .ٚٔ
 ، تركيا– إسطنبول والنشر، للطبع نسل شركة طبعة( العربية البحوث) النور، رسائل ضوء يف واألخالق العوظتة .ٛٔ

 .مٕٗٓٓ
 – عمان البشَت، دار عباس، حسن فضل. د ، شبهات ورد مطاعن نقد:  الربيطانية اظتوسوعة يف قرآنية قضايا .ٜٔ

 .ٜٜٜٛٔ -هٓٔٗٔ ،ٕط األردن،
الدينية،  والشؤون األوقاف وزارة ،ٚٙ األمة كتاب مسعود، اجمليد عبد اظتعاصر، واجملتمع الًتبوية اإلسالمية القيم .ٕٓ
 .مٜٜٛٔ -هٜٔٗٔ ،ٔط الدوحة، -قطر
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 ،(بريطانيا يف والقيادة اإلدارة معهد من معتمد مدرب)  قوصيٍت مصطفى ػتمد ، العمل يف واألخالق القيم .ٕٔ
  النت موقع على م،ٜٕٓٓ/ٗ/ٜٔ بتاريخ منشور( مقال) ، البشرية اظتوارد إلدارة العريب اظتنتدى

www.hrdiscussion.com. 
 ،ٖط ، ،بَتوت صادر دار ،(هٔٔٚت) األنصاري منظور بن مكرم بن ػتمد الفضل أبو ، العرب لسان .ٕٕ

 .هٗٔٗٔ
 القشَتي أبو اضتجاج بن ،مسلما رسول إىل العدل عن العدل بنقل اظتختصر اظتسند الصحيح .ٖٕ

 (.ت.د)بَتوت،–فؤاد عبدالباقي دار إحياء الًتاث :حتقيق ،(هٖٔٙت)النيسابوري
 عمان، ، التنمية يف اظتواطن ودور العمانية القيم ،ندوة زايد أزتد الدكتور ، واصتماعية الفردية األخالق مصادر .ٕٗ

 (النت على مقال.)مٕٔٔٓ يونيوٙ
 ،مكتبة اضتميدان اسن عبد بن ،عصام والسلوكية األخالقية اصتوانب ، اظتعاصرة اإلسالمية الشخصية معامل .ٕ٘

 .مٕٓٔٓ ،ٔط العبيكان،
 . الفكر دار ، ىارون ػتمد السالم عبد: حتقيق ، اضتسُت أبو زكريا بن فارس بن أزتد ، اللغة مقاييس معجم .ٕٙ
 للدراسات النور ومركز اظتغرب– بفاس اظتصطلحية الدراسات معهد منشورات ، األنصاري فريد.  النور، د مفاتح .ٕٚ

 .  مٕٗٓٓ ،ٔط ، تركيا -استانبول والبحوث
 ، العلمية ،دار الزيادي ػتمد وأزتد ، اطتطيب ياسُت إبراىيم ، واالجتماعية اإلسالمية الًتبية يف أسسيو مفاىيم .ٕٛ
 .مٕٔٓٓ ،ٔ،ط والتوزيع للنشر الثقافة ودار
 .مٕٛٓٓوالتوزيع،  والنشر للطباعة حزم ابن دار حامدي، الكرمي عبد األحكام، تشريع من القرآن مقاصد .ٜٕ
 .بَتوت( ت.د) ٗط العريب الًتاث إحياء دار ، خلدون ابن الرزتن عبد ، اظتقدمة .ٖٓ
 (.ت.د) سوريا، -الفارايب مكتبة البوطي، رمضان سعيد ػتمد ، اظتسلمُت ختلف عن اظتسئول من .ٖٔ
 األعظمي، مصطفى ػتمد: ،حتقيق(هٜٚٔت) اظتدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك ، وطأاظت .ٕٖ

 . مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ،ٔاالمارات،ط– ظيب ،أبو واإلنسانية اطتَتية لألعمال هنيان آل سلطان بن زايد مؤسسة
 اظتنورة اظتدينة شركة جدة،– السعودية العربية اظتملكة الغريب، الًتبوي الفكر ومفهوم– اإلسالمية الًتبوية النظرية .ٖٖ

 .مٕٜٛٔ-هٕٓٗٔوالنشر،  للطباعة
 – ه ٙٔٗٔ، اإلسالمي للفكر العاظتي اظتعهد منشورات ، الريسوين أزتد  ، الشاطيب اإلمام عند اظتقاصد نظرية .ٖٗ

 .م ٜٜ٘ٔ
 

 تعاىل ا بعون مت
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