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ABSTRACT 

Values of all kinds have great importance in human civilization. They are connected 

to the willingness and they aim to change and correct behavior. Values are considered 

as a way to advance a society. Islam is a complete set of civilizational values that 

improve society and to develop its members. The aim of Islamic values is to form a 

civilized society, whose members are connected to the values and principles of Islam 

and make it the center of their lives. This is to live happily and peacefully and to seek 

the satisfaction of Allah Almighty and His grace in the Hereafter to enter Paradise to 

his faithful servants that He promised. This research aims to define the meaning of 

values, their divisions, and implications in the Holy Quran and the statement of 

Islamic civilizational values and their advantages that include all aspects of life. The 

methodology of this research is inductive and deductive. The results of this research 

show that Islamic values are an integrated system that consists of spiritual, practical 

and civilized. Values. It is also based on the principle of moderation, respect the 

human mind, meet the human basic needs and achieve jurisprudence of reality. It 

accepts adaptations based on time and location. It ensures all individual, community 

and human rights, according to its characteristics. One of the recommendations is to 

renew the jurisprudence of reality in order to keep pace with the developments and 

to strengthen the principle of balance and moderation to repel the phobia of Islam. It 

is also the responsibility of universities and schools to enhance the confidence of the 

Islamic values through modern technology and social media. There is also a need to 

communicate with Western civilizations to find similarities between Islam and the 

West in values through a well-established method. 
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 لخص امل

ن القيم أبنواعها املختلفة هلا أمهية كربى يف احلضارة اإلنسانية ، فهي ترتبط ابإلرادة وتعمل على تغيري السلوك السيئ، إ
من القيم متكاملة  وحتويله إىل سلوك جيد، فالقيم تعترب وسيلًة من وسائل هنوض اجملتمع، واإلسالم هو عبارة عن جمموعة  

تكوين اجملتمع احلضاري  هدف القيم اإلسالميةو   تطويره ورفع مستوى أفراده،ل على  تعماحلضارية اليت ترتقي ابجملتمع و 
بسعادة واطمئنان ليعيش  الصاحل الذي يرتبط أفراده وأسره بقيم اإلسالم ومبادئه وجيعلها حمور حياته ورسالته يف الدنيا  

ويهدف البحث   ، هبا عباده املخلصني   وعد هللا بدخول اجلنة اليت وطلباً للفوز برضى هللا سبحانه وتعاىل ونعيمه يف اآلخرة  
القيم اإلسالمية احلضارية ومميزاهتا لتشمل مجيع  القرآن الكرمي وبيان  القيم ومعانيها ومشتقاهتا وداللتها يف  إىل تعريف 

 ميادين احلياة. 
نظام متكامل من القيم   يةماإلسالالقيم  أن  امليداين، ومن نتائج البحث  ومنهج البحث هو املنهج االستقرائي االستنتاجي  

حترتم العقل وتليب رغبات الفطرة السوية وحتقق و   تقوم على مبدأ الوسطية واالعتدال،  الروحية والعملية واحلضارية الراقية
حتافظ على كل احلقوق الفردية واجملتمعية واإلنسانية مبا حتتويه من و فقه الواقع. وتقبل التكييف حسب الزمان واملكان  

 خصائص. مميزات و 
تعزيز مبدأ الوسطية واالعتدال لصد و ملواكبة التقدم مع مستجدات العصر    يفقه الواقعالجتديد  ضرورة  ومن التوصيات  

مسئولية اجلامعات واملدارس يف تعزيز ثقة املسلم ابلقيم من خالل وسائل التقنية احلديث ووسائل اإلسالم، و وردع فوبيا  
و التواصل   التواصلاالجتماعي،  القيم   ضرورة  الغرب يف  وبني  اإلسالم  بني  املشرتك  القاسم  الغربية إلجياد  احلضارة  مع 

 واملفاهيم من خالل منهج علمي واضح وبني. 
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 املقدمة:  

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.  

قال من فضلللل هللا علينا أن جعل دين اإلسلللالم هو دين القيم اإلنسلللانية املتنوعة اليت ترتقي ابلبشلللرية وتعمل على تطويره، 
فم  َ    تعلاىل  ِأ ينم حم   َ ََأ أ لم  ۡ َأ   ۡ م ِأ َ تأ   ا  فَأ رأ ا    ٱلفََا أ   فأطأرأ   ٱلَتمي  ٱّلَلم   فمط  ََأ َ  أ   لأ   عأ أ   يم قم   تأبَ 

لَم أ   ٱّلَلم    لمخأ   ۡ  ٱَلينم ح    ذأَٰ قأ نم  ٱل 

و  ثأرأ ٱلَفا م لأ  أع  أم  َح أأك  كم
لأَٰ  ن  َأ

املؤثّر يف احلياة البشرية، فهي  إن القيم أبنواعها املختلفة هلا أمهية كربى يف احلضارة اإلنسانية وال خيتلف الناس على دورها 
ترتبط ابإلرادة وتعمل على تغيري السلللوك السلليئ، وحتويله إىل سلللوك جيد، فالقيم تعترب وسلليلًة من وسللائل هنوض اجملتمع، 
واإلسللالم هو عبارة عن جمموعة متكاملة من القيم احلضللارية اليت ترتقي ابجملتمع وتعمل على تطويره ورفع مسللتوى أفراده، 

تكوين اجملتمع احلضلللللاري الصلللللاحل الذي يرتبط أفراده وأسلللللره بقيم اإلسلللللالم ومبادئه وجيعلها حمور   القيم اإلسلللللالميةفهدف 
بسلللعادة واطمئنان وطلباً للفوز برضلللى هللا سلللبحانه وتعاىل ونعيمه يف اآلخرة بدخول اجلنة  حياته ورسلللالته يف الدنيا ليعيش 

البحث إىل تعريف القيم ومعانيها ومشلللتقاهتا وداللتها يف القرآن الكرمي وبيان  اليت وعد هللا هبا عباده املخلصلللني، ويهدف  
 القيم اإلسالمية احلضارية ومميزاهتا لتشمل مجيع ميادين احلياة.

ومنهج البحث هو املنهج االسلللللللللللتقرائي االسلللللللللللتنتاجي امليداين، وخطة البحث تشلللللللللللمل املقدمة وا ا ة واملباحث التالية    
 .هوم القيم لغة واصطالحاً ومشتقات القيم يف القرآن الكرمي املبحث األول  مف

 .املبحث الثاين  داللة القيم يف القرآن الكرمي             

 املبحث الثالث  معاين القيم الواردة يف القرآن الكرمي.             

 املبحث الرابع  مميزات القيم اإلسالمية.            

 املبحث ا امس  القيم اإلسالمية احلضارية.              

 املبحث السادس  دور جامعة امللك عبد العزيز يف تعزيز القيم األخالقية.             

 وأخرياً النتائج والتوصيات مث فهرس املصادر واملراجع.              
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 مفهوم القيم لغة واصطالحاً ومشتقات القيم يف القرآن الكرمي: حث األول:املب

   الِقَيُم مجع ِقيَمة، وجذرُها قَلَوَم، والِقَيم أتيت مبعاين منها الثمن والثبات واالستقرار االْستَقاَمة والعدل.iتعريف القيم لغة

 ومنها القيِّم  ُهَو من اْلِفْعل َفِعيل، َأصله َقِومي، والَقّيوم  اْلَقائِم على كلِّ َشْيء. 

 قَاَل أَبُو ِإْسَحاق  القّيوم والَقّيام يف صفة هللا  القائُم بتدبرِي أَمر خلِقه يف إنشائهم ورِزقهم وِعلِمه أبمكنتهم.

   iiتعريف القيم اصطالحاً 

 .iiiة وا ُلقّية واالجتماعّية اليت تقوم عليها حياة اجملتمع اإلنسايّن"هي "الفضائل الدِّينيّ 

القيم اإلسللللالمية  هي "جمموعة األخالق اليت تصللللنع نسلللليَج الشللللخصللللية اإلسللللالمية، وجتعلها متكاملة قادرة على التفاعل  
 .iv"  احلّي مع اجملتمع، وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من أجل النفس واألسرة والعقيدة

 مشتقات القيم يف القرآن الكرمي: 

 ( مرة، منها  659الكرمي حوايل )  وردت مشتقات القيم يف القرآن 

( مرًة، وقيامة يف 47( مرة، واسلللللتقام ومسلللللتقيم يف )160قام وأقام وقيام وقائم وقيُّوم وِقَيم وقَليِّم وقوام وتقومي، يف حوايل )
 .v( مرًة  82 3( مرة، وقَلْوم يف )70)

 القيم يف القرآن الكرمي:  املبحث الثاين: داللة

لفظ القيم مبشللللللللللللللتقلاهتلا، وقلد دللع هلذه األلفلا  على معلاين  ذكران أنله وردت الكثري من اآلتت القرآنيلة اليت حتتوي على  
 متعددة منها ما يلي  

عأفأتم   قال تعاىلهللا سلللللبحانه حيو قيُّوم، يقوم بذاته ويسلللللتغ  عن غريه، -1 ح     َأ ابأ مأ ِأي  خأ َأ قأ ُّوممِۖ 
م ٱل  ين حأ

وه  لم    ۡ و  ٱل 

م   مأ أ ظ          اِأ

 .viقال الزجاج  )القيوم(  "القائم بتدبري مجيع ما خلق من إحياء وإنشاء ورزق وموت"

 .viiوقال قتادة  "القيم على ا لق أبعماهلم وأرزاقهم وآجاهلم"
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ي    تعاىل  القرآن الكرمي، قال -1 م  حأ ۜا    ٱل  ۡأ وأ عأ  لَه ۥ عم ۡ   أج  لأ َأ بأ 
تأَٰ كم هم ٱل  يم ب  لأ عأ أىَٰ عأ ٓي أأنزأ م ٱلَذم َ   .اِأ نمم   ١ّللم

 الكَف      

وفسللللر ابن عباس رضللللي هللا عنه  )قيًما( أي "مسللللتقيما ال اختالف فيه وال تفاوت، بل بعضلللله يصللللدق بعضللللا، وبعضلللله  
 .viiiيشهد لبعض، ال عوج فيه، وال ميل عن احلق"

ــتقيم:   -2 ــالم وهو الديمل املسـ فم    قال تعاىل  اإلسـ ِأ َأ أ لم ينم حم   ۡ َأ   ۡ م ِأ تأ   ا  فأَ رأ  ٱلَفا أ   فأطأرأ   ٱلَتمي  ٱّلَلم   فمط 

ا   َأ يم  أ   لأ   عأ أ   قم   تأب 
ونأ   ٱّلَلم    لمخأ   ثأرأ ٱلَفا م لأ  أع  أم  َح أأك  كم

لأَٰ َأ   ۡ قأ نم
لم أ ٱلينم ح  ٱل  َم اآل ة  .ذأَٰ  الرُّ

وأضلاف  "الذي ال عوج فيه عن االسلتقامة من احلنفية إىل اليهودية والنصلرانية، وغري    ixطربي  " الدين املسلتقيم"  قال ال
 .xذلك من الضالالت والبدع احملدثة"

 .xiوقال الزجاج  "اجعل جهتك إتباع الدين القيم، وهو اإلسالم املستقيم"

 .xiiالدين املستقيم، الثاين  احلساب البنّي، الثالث  يع  القضاء احلق "وقال املاوردي  "فيه ثالثة أوجه  أحدها  ذلك 

فالدين احلق القيم، هو الدين املسللللللللللللتقيم، الذي أمر هللا به وأنزل به احلجة والربهان وهو الذي يبه ويرضللللللللللللاه ويقوم على 
ته ومناسكه وأعماله ومجيع قرابته يف تسخري مجيع الطاقات الدينية اإلنسانية هلل عز وجل، فله وحده يتوجه االنسان بعباد

حياته وما أوصللى به بعد وفاته، ألنه اإلله املسللتحق العبادة لذاته، وهو مصللدر خري اإلنسللان ونفعه ومنع الضللرر عنه وهو 
 .xiiiخالق الكون ومدبره ورب مجيع العوامل والكائنات

طأ ٱل  تعاىل   الصراط املستقيم الواضح البني: قال -3 رأَٰ نأا ٱلصنم يم ة اآل ة  ٱه  ۡأ ال أاتمحأ تأقم  س   م 

املقصللللود ابلصللللرام املسللللتقيم هو االسللللتقامة على العمل أبمر هللا والّدعاء إليه، واالسللللتقامة شللللاملة العقائد واألعمال، من  
 .  xivتبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزهلا سبحانه وتعاىل، وأداء العبادات ابعتدال من غري إفرام وال تفريط

 .xvالبيضاوي  "الصرام املستقيم هو املستوي واملراد به طريق احلق، وقيل  هو ملة اإلسالم"قال 

...ه وا اآل ة  وقال تعاىل  تأ ر  آ أ مم ۡ  كأمأ تأقم   "أمر هللا نبيه أن يسلللللتقيم على أمره. واملعت  اسلللللتقم على العمل    أيفأٱسََ 
 .xviأبمر ربك والدعاء إليه كما أمرت يف القرآن"
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تم أأنَ تعاىل   التوحيد: قال -4 مأ  ونأ ٱلَصََََٰ محأَٰ فم حأ ٱلَذم حأ  أع  مم ؤ  م  ر  ٱل  َأ  بأشنم م   وأ  ِ تمي هميأ أأ
ي لم َ يم  َ انأ  أ ءأ ق ر 

ذأا ٱل   إمَن هأَٰ

ر  لأ   ۡ ۡ  أأ اء اآل ة    اكأبم ر   اَ  رأ س   اإلم

عز وجل   -فالقرآن الكرمي يرشلللللللللللد إىل كلمة التوحيد العادلة، قال الزجاج  "احلال اليت هي أقوم احلاالت، هي توحيد هللا  
 xviiأي شهادة أن ال إله إال هللا واإلميان برسله، والعمل بطاعته، وهذه صفة احلال اليت هي أقوم احلاالت"  –

خلق هللا عزوجل اإلنسلان مم ا لق، منتصلب القامة، متناسلب األعضلاء، ميلك كل  َخَلَق اإلنسـاَن يف أحسـمل تقومي: -5
 ما يتاج إليه ظاهرًا أو ابطًنا.

ۡ  قال تعاىل  وم  سأحم تأق   ِ حأ فمٓي أأ نسأَٰ م فأا ٱإل    التنم ح اآل ة    لأقأي  خأ أق 

 .xixوأضاف الطربي  "يف أحسن صورة" xviii "قَاَل جماهد  "يَلْعِ  يف أَْعَدِل َخْلق  

وقال املاوردي  "فيها أربعة أقاويل  أحدها  يف أعدل خلق، قاله ابن عباس. الثاين  يف أحسلللللللن صلللللللورة، قاله أبو العالية.  
هو الثالث  يف شلباب وقوة، قاله عكرمة. الرابع  منتصلب القامة، ألن سلائر احليوان ُمْنَكبو غري اإلنسلان فمنه منتصلب، و 

 .xxمروي عن ابن عباس. ويتمل خامساً  أي يف أكمل عقل، ألن تقومي اإلنسان بعقله، وعلى هذا وقع الَقَسم"

وقال السللللللعدي  "إذا أردت أن تعرف حسللللللن اآلدمي وكمال حكمة هللا تعاىل فيه، فانظر إليه، عضللللللواً عضللللللواً، هل جتد  
ا، إىل امليل الذي يف القلوب، بعضللللهم لبعض،  عضللللًوا من أعضللللائه، يليق به، ويصلللللح أن يكون يف غري حمله   وانظر أيضللللً

هل جتد ذلك يف غري اآلدمني  وانظر إىل ما خصلللللله هللا به من العقل واإلميان، واحملبة واملعرفة، اليت هي أحسللللللن األخالق  
 .xxiاملناسبة ألمجل الصور"

ْكِلِه َوَمْعَناُه، َأْي  اِملل ِلشللللَ ُن تَلْقِومي  شللللَ انِيقِتِه وعقله، فالعقل والتفكري أداة العلم واملعرفة والتقدم والتطور فَأْحسللللَ ِمِه َوِإْنسللللَ ِجسللللْ
وأودع فيله من احلواس والطلاقلات واإلمكلاانت لكدراك والفهم، والنظر والتلدبر، واسللللللللللللللتنبلام الصللللللللللللللنلائع، ومزاوللة األعملال  

 . xxiiاملختلفة اليت يتاجها يف حياته

ــا بال إتراط وال تفريا:  -5 حأ  قال تعاىلالتوســــــ ۡأ   كأانأ  َأ َاْ  ت ر  ۡ   أق  لأ َأ ف واْ  رم  ََ ۡ    سَ ٱلَذم حأ إمذأآ أأن أق واْ لأ َأ  :

ام   لم أ ِأوأ
ِأان اآل ة   اذأَٰ فالقوام يف كالم العرب، بفتح القاف، وهو الشيء بني الشيئني أي ال تنفق يف غري حّق،  "   ال  ر 

قاعدة الفلسلللللللفة األخالقية القائلة  الفضللللللليلة وسلللللللط بني  "، وهذا هو عني تطبيق  xxiiiوال  سلللللللك عن حّق هو عليك 
 .xxivطرفني أي  طريف اإلفرام والتفريط "
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 املبحث الثالث: معاين القيم يف القرآن الكرمي:

القيم القرآنية هي األوامر والنواهي واألخبار اليت تكون احلياة اإلسللالمية السللليمة املتصلللة ابهلل عقيدة وشللريعة، فذلك هو 
فأا  : ...لمك  ن  قال تعاىلمنهج هللا ،  عأ   ۡ    ۡأ فك  عأة    مم ر  ۡ   شم ا َأ ف  مم يأا اآل ة  ا  َأ ََم ائَ ، وحتتوي هذه القيم مبجملها على   ...المأ
   xxvاملعاين التالية  

 الَوزن والفائدة والثممل واخلريية، تاألكثر قيمًة هو األتضل، واألكثر خرياً:  -1

ۡ   أو  قال تعاىل    َ ۡ  لأ ۡ  فأمأ ن قم   َ مأَٰ   بمطأت  أأع  لمقأآئمهمط فأحأ َأ   ۡ َم ۡنم ۡأ تم  ا أَٰ ََر ۡمَََ َاْ  ذم حأ كأ أر 
ٓ م أ ٱلَ َََٰ لأَََ َْ ن  أ  ز  َأ ةم  مأ قم أَٰ

-  امأ ٱل 

ف اآل ة    َ  الكأ

 الثباُت واالستقرار والتماسك:  -2

قأاٍم أأمم ح  قال تعاىل  تَقم حأ فمي مأ م 
ان اآل ة    إمَن ٱل   اليُّخأ

تأقأرن   س  ضم م   ۡ أ ۡ  فمي ٱۡل  لأك  َأ ع    ِال تعالى: ... تأَٰ مأ ا اآل ة    ِم ح   إملأىَٰ   َأ  البأقأرأ

 املسؤولية والرعاية:   -3

قأ ُّوم   قال تعاىل   يُّ ٱل  حأ
هأ إمَل ه وأ ٱل 

ٓ إملأَٰ ان اآل ة  -  ٱّلَل  لأ رأ م  ا اآل ة آل عم  البأقأرأ

م   مأ أ ظ    ِأ ح   ابأ مأ ِأي  خأ َأ قأ ُّوممِۖ 
م ٱل  ين حأ

وه  لم    ۡ و  عأفأتم ٱل  َأ  طه اآل ة   اِال تعالى: 

فلالقيوم من قلام، وهللا عزوجلل قلام بنفسللللللللللللللله واسللللللللللللللتغت عن مجيع خلقله وهو قلائم على مجيع املخلوقلات ابحلفظ والرعلايلة  
 والتدبري يف كل ما حتتاج إليه لبلوغ الكمال املقدر هلا. 

 االستقامة والصالح:  -4

َ ۡ َمآء  قال تعاىل   فأَٰ قأ   أس  واْ عأ أى ٱلَطرم قأةم ۡلأ م 
تأقأَٰ أألَوم ٱس  ِ   َأ ح اآل ة   اغأيأ  الجم
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اسلللتقاموا  أي اسلللتقاموا على صلللرام هللا املسلللتقيم الذي بعث به الرسلللل واألنبياء، وهو طريق احلق واإلميان واهلدى فكان  
 منهم االلتزام ابلشرع بطاعة األوامر واجتناب النواهي.  

 ممل جمموع دالالت القيم ومعانيها ابلقرآن الكرمي تتشكل القيم اإلسالمية ومميزاهتا.  

 مميزات القيم اإلسالمية:  املبحث الرابع:

 القيم اإلسالمية مصدرها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ومميزاهتا كاآليت   

 إنسانية عاملية: -1

ة  قال تعاىل   مأ  ِ ۡأ فأَٰ أ إمَل  سأ    ۡ آ أأ مأ عأَٰ أمم حأ   َأ  اۡلأنبم أاء اآل ة   لنم  

اف اآل ة    ِ    قال تعاىل  رأ مم ع ا...اۡلأع  ۡأ   ۡ ك  س ول  ٱّلَلم إملأ   ۡأ ا ٱلَفا   إمننمي  َأ أ ُّ َٓ ََٰ   أ

طم ٱل  قال تعاىل   رأَٰ ََم ۡ  إملأىَٰ صََ َم ۡنم ۡأ نم  ۡمإمذ  ۡم  تم إملأى ٱلفُّو حأ ٱلظُّ  مأَٰ جأ ٱلَفا أ مم رم ه  إملأ   أ لمت خ  فأَٰ ل  ب  أأنزأ تأَٰ عأزم زم  آلر  كم

اهم ۡ اآل ة   رأ  ۡ مم يم إم حأ  ٱل 

فأَٰ أ إمَل كأآفَة  قال تعاىل   سأ    ۡ آ أأ مأ نأذم ر    اۡأشم ر   لنم َفا م  َأ حَ   اَأ كم لأَٰ ثأرأ أأ   َأ ون   لأ   ٱلَفا م   ك   سأبأإ اآل ة   أع  أم 

وعن جابر بن عبد هللا رضللللللللي هللا عنهما، قال  قال رسللللللللول هللا صلللللللللى هللا عليه وسلللللللللم  ).. وكان النيب يبعث إىل قومه 
 .xxvii، وعنه  )كان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثُع إىل كلِّ أمحَر وأسوَد(xxviخاصة وبعثع إىل الناس عامة(  

 حترتم العقل: -2

يتوي القرآن الكرمي الكثري على اآلتت القرآنيلة اليت تشللللللللللللللري إىل العقلل وأمهيلة إعملالله منهلا آتت التلدبر اليت تلدل على 
 املنهج اإلهلي يف تكرمي العقل اإلنساين، واحرتام الكائن البشري، وهذا املنهج يدل على غاية اإلكرام لكنسان وشخصيته.  

...الفنمسأاء اآل ة  أأفأمأ  أ قال تعاىل  انأ  ءأ ق ر 
َنأ ٱل  َر   تأيۡأ

قم  ونأ  س اآل ة    ِال تعالى: ...أأفأمأ  أع 

اف اآل ة  قال تعاىل رأ َنأ اۡلأع  ۡ   أتأ أَكر   َ قأصأصأ لأعأ َ ص صم ٱل   ِ  : ...فأٱ
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 الثبات واالستمرارية: -3

وال تتغري وال تبدل وال تنسخ، فهي شرع اثبع   كون القيم اإلسالمية كاملة فهي صاحلة لكل زمان ومكان وابقية ال تزول
 ومستمر إىل أن تقوم الساعة. 

ۡأ ام ف  قال تعاىل  
س  أَٰ م ۡ  ٱإل  ضم ت  لأك  ۡأ َأ تمي  مأ ۡ  نمع  ك  ت  عأ أ   م  مأ أأت  َأ   ۡ ۡ  ام فأك  ت  لأك 

مأ   مأ أأك   أو 
ائَميأا اآل ة  ا  ...ٱل   ...المأ

ت   قال تعاىل   تأَمت  كأ ممأ ِ  َأ ي  ۡنم أ صم ل    اۡأ عأي  عأام اآل ة  َأ  ...اۡلأن 

...ف صنم أت اآل ة  قال تعاىل   ح  خأ   مهمطِۖ لأ مم َأ هم  حم  أيأ   ۡأ   ۢح  طم   مم بأَٰ
تم هم ٱل   َ  َل  أ

ي  قال تعاىل   ِأ ۡأآ أأ َمي  أأ حأ ح  َما كأانأ م  ۡ    منم المك  ۡأ ح  ۡنم كم لأَٰ ولأ   َأ  ََ س ۡأ   ٱّلَلم   َۡ اتأ خأ كأانأ   حأ  ٱلَفبم نمَََََََ    َأ ءٍ   ۡمك  نم  ٱّلَل    َأ ي  ََأ  ش

اب اآل ة    اعأ م م   زأ  ِ  اۡلأ

ويف حديث العرابض بن سللارية رضللي هللا عنه قال  نوعظنا رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم موعظة ذرفع منها العيون،  
تركتكم على البيضلاء ليلها ووجلع منها القلوب، قلنا  ت رسلول هللا، إن هذه ملوعظة مودع، فماذا تعهد إلينا  قال  نقد 

كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، ومن يعش منكم، فسريى اختالفا كثريا، فعليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة ا لفاء 
 .xxviiiالراشدين املهديني«

 ُتكون تقه الواقع: -4
شلرية مع التوكل واالعتماد على من مميزات القيم اإلسلالمية الواقعية فهي تعمل على تثبيع القيم حبسلب اجلهد والطاقة الب

ا إمَل قال تعاىل     هللا عزوجل فهي بعيدة كل البعد عن املثالية املطلقة اليت هدفها املدينة الفاضلللللة،  سَ  لأ   كأ نمف  ٱّلَل  نأ  

ا اآل ة   ...البأقأرأ
بأت   تأسََأ ا ٱك  ا مأ َأ عأ أ   َأ بأت   ا كأسََأ ا مأ َأ ا  لأ َأ عأ سََ  اقع يراعي فيه النظر يف النوازل،  ، لذا جند أن فقه الو   َ 

 .xxixحال الواقع احمليط ابلنازلة، سواء زماان أو مكاان، ويتبع ذلك مراعاة هذا الواقع عند احلكم

ومن املفرتض حالياً العمل على دراسلللللللللللللة الفقه اإلسلللللللللللللالمي بواقعه احلايل مع االسلللللللللللللتفادة التامة من معطيات الفقه على 
 مذاهب األئمة األربعة رمحهم هللا، فواقع احلل يتم علينا التجديد والتطوير مع الزمن احلايل. 

 

 رابنية املنهج واهلدف.  -5



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 95 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 اإلنسان وهو العامل مبا يصلح حاهلم يف الدنيا واآلخرة.الشريعة اإلسالمية مصدرها رّب 

ح  قال تعاىل   هأَٰ ك ۡ ۡ ر  آءأ ۡأ ا ٱلَفا   ِأي   َأ أ ُّ َٓ ََٰ ح   أ ۡ    منم ۡنمك  فأآ   َۡ ل  أأنزأ ۡ    َأ ك  ۡ    إملأ   بم ف    ان و  الفنمسأاء اآل ة   -امُّ

ك  قال تعاىل ۡأ بأا ه  م  فأَٰ ل  ب  أأنزأ تأَٰ ذأا كم هأَٰ َأ ٱتَق واْ   فأٱتَبمع وه    :  ۡ    َأ ونأ   لأعأ َك  م  ِأ عأام اآل ة  -  ت ر   اۡلأن 

م  قال تعاىل   ك   ِ حأ ٱّلَلم  سأح  مم  ِ ح  أأ مأ َأ م    ا... ائَميأا اآل ة-    وِمف ونأ  لنمقأو   المأ

 قال تعاىل
ِۖ غأة  ب  حأ ٱّلَلم صم سأح  مم  ِ ح  أأ مأ َأ غأةأ ٱّلَلم  ب  ا اآل ة: صم  ..البأقأرأ

قال ولو كان هذا املنهج من عند غري هللا لوجدوا فيه االختالف والتغيري حسلللللللللللللب األهواء واملصلللللللللللللاحل الشلللللللللللللخصلللللللللللللية ، 
تم أَٰ   تعاىل  اْ فم هم ٱخ  يَ  ۡأ رم ٱّلَلم لأوأ فيم غأ   ح  عم لأو  كأانأ مم َأ  الفنمسأاء اآل ة-  اكأثم ر   ا...

 حترتم الفطرة السوية: -6

  تاز القيم اإلسالمية أبهنا فطرية وبناء على ذلك حترتم الفطرة السوية اليت خلق هللا عزوجل اإلنسان عليها  

فم  َ  قللال تعللاىل    ِأ ينم حم   َ ََأ أ لم  ۡ َأ   ۡ م ِأ َ تأ   ا  فَأ رأ ا أ   فأطأرأ   ٱلَتمي  ٱّلَلم   فمط  ا    ٱلفََ ََأ ينم ح    لأ   عأ أ   لَم أ ٱَل قم ٱّلَلم  ذأَٰ
َ  أ لمخأ   يم تأبَ 

ونأ  ٱل   ثأرأ ٱلَفا م لأ  أع  أم  َح أأك  كم
لأَٰ َأ   ۡ َم اآل ة  -قأ نم  الرُّ

 الوضوح والبيان: -7

بأ ۛ فم هم ۛ ه ي  قال تعاىل   ۡأ   ب  لأ  تأَٰ كم لم أ ٱل 
ا اآل ة  -  ىذأَٰ  البأقأرأ

َنأ  ...قال تعاىل  ۡ   أتأ أَكر   َ لأعأ َ َأ   ۡ َم لأ إملأ   ا ن زنم ت بأ نمحأ لم َفا م مأ رأ لم ك  فأآ إملأ   أ ٱلذنم
ل  أأنزأ  الَفح   اآل ة  -َأ

وعن املقدام بن معدي كرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال  نأال إين أوتيع الكتاب، ومثله معه أال يوشك 
عليكم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه،   رجل شلللللللللللبعان على أريكته يقول

أال ال يل لكم حلم احلمار األهلي، وال كل ذي انب من السلللبع، وال لقطة معاهد، إال أن يسلللتغ  عنها صلللاحبها، ومن  
 .xxxنزل بقوم فعليهم أن يقروه فمن مل يقروه فله أن يعقبهم مبثل قراه«

 الوسطية واالعتدال:  -8
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ۡ  أ َمة  قال تعاىل   ك  فأَٰ عأ   ۡأ لم أ 
كأذأَٰ ط   َأ ََأ س يأآءأ   لنمتأك ون واْ   اَأ َأ  ََ ول    َأ أك ونأ  ٱلَفا م   عأ أى ش  ََ ۡ   ٱلَرس ك  َم ي    عأ أ   ََأ - ... ا  ش

ا اآل ة     البأقأرأ

الدين أحد إال غلبه، فسلللددوا وقاربوا، وعن أيب هريرة، عن النيب صللللى هللا عليه وسللللم قال  نإن الدين يسلللر، ولن يشلللاد  
 .xxxiوأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة«

تأقم م  قال تعاىل   س  ي م  طم رأَٰ ذأا صم أأَن هأَٰ لأ   فأٱتَبمع وه ِۖ   اَأ ۡ    فأتأ أَرقأ  ٱلسُّب  أ   تأتَبمع واْ   َأ بم  مهمط   عأح  ۡمك  عأام اآل ة  -سأ  اۡلأن 

الغايل فيه واجلايف عنه، وهللا تعاىل ما أمر عباده أبمر إال اعرتض الشلليطان فيه أبمرين دين هللا وسللط بني "قال ابن تيمية  
 .xxxiiإفرام فيه، وإما تفريط فيه"ال يبايل أبيهما ظفر  إما  

بني الناس خاصلللة يف هذه  وهذه الوسلللطية القائمة على االعتدال يفرتض ابألمة اإلسلللالمية العمل على إشلللاعتها ونشلللرها 
الفرتة اليت انتشرت فيها فوبيا اإلسالم يف مجيع أحناء العامل، فالقيم اإلسالمية أساسها التوسط وتدعو إىل االعتدال يف كل  

 اجلوانب احلياتية الدينية والدنيوية وهذا من مميزاهتا فال إفرام وال تفريط.  

 هتدف إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد: -8

القيم يف اإلسللالم تقوم على )افعل (جللب املصللاحل، و)ال تفعل( لدفع الضللرر واملفاسللد،  ومن أمثلة افعل   األمر  جند أن 
 بطاعة هللا ورسوله وأويل األمر 

ِۖ فأإم قال تعاىل    ۡ فك  رم مم أم  لمي ٱۡل  َْ أ  َأ أأطم ع واْ ٱلَرس ولأ  َأ ف ٓواْ أأطم ع واْ ٱّلَلأ  امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ ء   أََ ۡ  فمي شأي  ت  ع  زأ  ن تأفأَٰ

ه   اَُّ ٱلَرس ولم  ٱّلَلم  إملأى فأر  ۡ   إمن  َأ ف ونأ   ك فت  مم مم  ۡمٱّلَلم   ت ؤ  ٱل  أو  رم    َأ ٓخم لم أ   ٱۡل  ر   ذأَٰ سأح    خأ    ِ أأ َم م    َأ
 َ  الفنمسأاء اآل ة  -  تأ

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر   

ۡ  أ َمة  قال تعاىل   فك  تأك ح منم ل  ع ونأ  َأ رم  إملأى   أي  خأ   َنأ   ٱل  ر  م 
 َ َفم   َأ أ ر  ع  مأ نأ   ۡمٱل  و  َأ فكأرم    عأحم   َأ أف  م  ٓ م أ   ٱل  لأََََََٰ َْ أ  ۡ    َأ  ه 

ونأ  م    مح  ان اآل ة  -  ٱل  رأ م   آل عم

 ومن أمثلة ال تفعل  األمر بتحرمي قتل األوالد والنفس وأكل مال اليتيم والزان 

ۡ واْ  قال تعاىل   رأ لأ تأق  شَأة  َأ حم ِٓۖ إمَنه ۥ كأانأ فأَٰ نأىَٰ سأآءأ   ٱلزنم لأ   ٣٢  سأبم م   َأ ت   واْ   َأ سأ   تأق  َرمأ   ٱلَتمي  ٱلَف   م   إمَل  ٱّلَل    ِأ قن حأ
  ۡمٱل 

ح مأ ظ   وم    ِ تم أ   َأ فأا فأقأي    امأ عأ   لم نمهمط  ۡأ ف   لموأ طأَٰ ف  فأمأ  اسَ    رم قأت  مِۖ   فنمي   َس  فصَ   كأانأ   إمَنه ۥ  ٱل  ۡ  مأ لأ   ٣٣  او ۡ واْ   َأ رأ الأ   تأق    مأ
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ۡم  ح    هميأ   ۡمٱلَتمي  إمَل   ٱل  أتم  سَأ  ِ تَىَٰ  أأ يَه ۥ     أب   غأ   ِأ ف واْ  أأشَ   َ أأ يمِۖ   َأ  َ عأ يأ  إمنَ   ۡمٱل   َ عأ ول    كأانأ  ٱل   ََ ََََ سَ  اء مح  -٣٤  مأ رأ سَ  اإلم

 الى اآل ة    اآل ة

 ال حتتقر املادة وال حترم ممل امللذات: -9

القيم اإلسللللالمية تقدر احلياة الدنيوية لكنسللللان الذي يرغب إبشللللباع الناحية الروحية والناحية املادية اليت خلق منها وأتمر 
 إبعطاء كل جانب حقه.  

حأ ٱليُّن  أاِۖ...القأصأص اآل ة  قال تعاىل   لأ تأفسأ نأصم بأ أ مم َأ  
اأِۖ رأ ٓخم ۡأ ٱۡل  اتأىَٰ أ ٱّلَل  ٱليَا آ ءأ تأغم فم مأ  ۡ ٱ  َأ

وعن أنس بن مالك رضلللللللي هللا عنه، يقول  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صللللللللى هللا عليه وسللللللللم، يسلللللللألون عن 
وا كأهنم تقالوها، فقالوا  وأين حنن من النيب صللى هللا عليه وسللم  قد غفر له عبادة النيب صللى هللا عليه وسللم، فلما أخرب 

ما تقدم من ذنبه وما أتخر، قال أحدهم  أما أان فمين أصللللللللللللي الليل أبدا، وقال آخر  أان أصلللللللللللوم الدهر وال أفطر، وقال 
هم، فقال  نأنتم الذين قلتم كذا وكذا،  آخر  أان أعتزل النسلللاء فال أتزوج أبدا، فجاء رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم إلي

أما وهللا إين ألخشللللاكم هلل وأتقاكم له، لك  أصللللوم وأفطر، وأصلللللي وأرقد، وأتزوج النسللللاء، فمن رغب عن سللللنيت فليس  
 .xxxiiiم «

 شاملة لكل أنواع احلقوق:   -10

القيم يف اإلسلالم ومظاهر  اإلسلالم رو  وتشلريع، وعبادة ومنهج، ودين ودولة، وهذا دليل على الشلمول الذي امتازت به  
 ذلك هي  

العقيدة  العقيدة يف اإلسالم شاملة ال تقبل التجزئة وتظهر هذه الشمولية من خالل رد الوجود واملوجودات  - أ
 إىل إرادة هللا عزوجل املطلقة، كما أهنا توضح كل القضات اليت شغلع الفكر اإلنساين من خالل النبوة والرسالة. 

وال واألعملال البلاطنلة والظلاهرة، كلالصللللللللللللللالة  العبلادة  هي اسللللللللللللللم جلامع لكلل ملا يبله هللا ويرضللللللللللللللاه من األق - ب
 .. فعبادة اإلنسان هدفها حتقيق رضا هللا سبحانه وتعاىل وفق املنهج الشرعي الذي أراده.  xxxivوالزكاة

 وقد بني هللا عزوجل يف حمكم كتابه أبن الغاية من خلق اإلنسان هي العبادة.

َح  قللال تعللاىل جم ت  ٱل  ا خأ أقَ  مَأ َأ نم  :  يَ  بَ  نسأ إمَل لم أع  م ٱإل  ق    ٥٦َأ ز  ۡنم ح  َ ۡ منم ف  ي  مم  َ ۡم
آ أ  آ   مَأ مَأ ي    َأ  َ ۡم ونم   أأن  أ  م  عم

    ط 

َ  ٱلَرَزاق   ه وأ  ٱّلَلأ  إمنَ   ٥٧ ق َوام   ذ  تم ح   ٱل  مأ ۡم أات مح اآل ة  الى اآل ة  ٥٨  ٱل   الذَا
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 احلقوق الفردية     -ج

ۡ  قال تعاىل   من منطلق تكرمي هللا عزوجل لكنسللللللللان،    َ فأَٰ  ِ زأ ۡأ َأ رم  بأح 
ٱل  َأ بأرنم 

ۡ  فمي ٱل   َ فأَٰ مأ   ِأ َأ ااأمأ  ۡأفمٓي ءأ فأا  لأقأي  كأَرم  َأ

ۡ  عأ أىَٰ كأثم ر    َ فأَٰ
فأَض   َأ تم  حأ ٱلَط نمبأَٰ َمح    منم فأا  منم ضم م   خأ أق  اء اآل ة    تأ   رأ س   اإلم

نسلللان يف خطبة الوداع حني قال  "نفمن دماءكم وأموالكم، وقد أقر رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم احلقوق الشلللاملة لك
وأعراضلللللللللللكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا، يف شلللللللللللهركم هذا، وسلللللللللللتلقون ربكم، فسللللللللللليسلللللللللللألكم عن 

 .xxxvأعمالكم«

وعن أيب الدرداء قال  قال له رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه وسللللللللم  نإن لربك عليك حقا وألهلك عليك حقا وجلسلللللللدك  
 .xxxviليك حقا أعط كل ذي حق حقه صم وأفطر وقم ومن وائع أهلك«ع

 حتتوي على الضرورايت واحلاجيات والتحسينات:   -11

من مميزات القيم اإلسللالمية احتوائها على الضللرورتت واحلاجيات والتحسللينات. مع األخذ بعني االعتبار إىل األولوتت،  
فالتكاليف الشلرعية ليسلع موضلوعة كيفما اتفق جملرد دخول الناس حتع السللطة الدينية وإضا وضلعع لتحقيق مصلاحلهم  

 يف الدين والدنيا.  

بدوهنا، وهي أسللللللس العمران املرعية عند كل األدتن، واليت لوالها مل جتر مصللللللاحل الدنيا على   فالضللللللرورتت ال تقوم احلياة
 استقامة، وفاتع النجاة يف اآلخرة.

ومثاله كمن ال جيد طعاما إال امليتة وإال سللللليهلك، ففي هذه احلالة إذا وصلللللل إىل حد الضلللللرورة وخشلللللي على نفسللللله من  
 نص. اهلالك فمنه يستبيح ما مت حترميه ابل

واحللاجيلات ميكن أن تقوم بلدوهنلا احليلاة إال أن ذللك يكون فيله مشللللللللللللللقلة وتعلب كلأنواع املعلامالت، اليت لوال ورودهلا على 
 الضرورتت لوقع الناس يف الضيق واحلرج.

قه  أما التحسللينات فهي ما يكون زائدا يف احلياة وترجع إىل مكارم ا الق وحماسللن العادات، وال خيلو اببل من أبواب الف
 .xxxviiمن رعاية هذه املصاحل، وحتقيق هذه املقاصد، اليت وضعع األحكام لتحقيقها  

 املرونة واليسر حسب الزمان واملكان:   -12
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كون اإلسلللللالم جاء للشلللللعوب كافة فكان لزاماً أن يكون أن يفي حباجات هذه الشلللللعوب وحتقيق مصلللللاحلها لذا كان من  
الءمة مع كل ما هو مسللللللتحدث، فال يضلللللليق ابلوقائع املسللللللتجدة ، وتتمثل مميزا ته املرونة و التكيف ملواجهة التطور، وامل

هذه املرونة يف اليسللر وعدم احلرج، إىل درجة التخفيف من الواجبات عند وجود احلرج، والسللما  بتناول القدر الضللروري  
ۡ   من احملرمات عند احلاجة قال تعاىل   ۡمك  لأ   رم ي   َأ ۡ  اْل  ْسرأ  ۡمك  َِال تعالى:  [،   185]البقرا: اْلع ْسرأ    رم ي  هللا  

ا   رم ي  هللا  لم  جٍ مأ رأ ِأ ْح   [.6]المائيا:   أْجعأ أ عأ أْ ك ۡ منم

وعن عائشللة رضللي هللا عنها، أهنا قالع  نما خري رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم بني أمرين قط إال أخذ أيسللرمها، ما مل 
منه، وما انتقم رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه وسللللللللم لنفسللللللله يف شللللللليء قط، إال أن  يكن إمثا، فمن كان إمثا كان أبعد الناس  

 .xxxviiiتنتهك حرمة هللا، فينتقم هبا هلل«

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أن رسلول هللا صللى هللا عليه وسللم وقف يف حجة الوداع مبت للناس يسلألونه، فجاءه  
ذبح وال حرج« فجاء آخر فقال  مل أشلللللعر فنحرت قبل أن أرمي   رجل فقال  مل أشلللللعر فحلقع قبل أن أذبح  فقال  نا

 .xxxixقال  نارم وال حرج« فما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شيء قدم وال أخر إال قال  نافعل وال حرج«

وقد كان للشلللللللللللافعي مذهبان  القدمي يف العراق، واحلديث يف مصلللللللللللر، واألمور اليت تقبل املرونة هي كل ما اسلللللللللللتجد من  
 احلوادث وال نص فيها، فاالجتهاد يكون من خالل القياس، واملصاحل املرسلة، واالستحسان، وغريها، واألحكام الظنية  

لتجديد والتطور ضلللللللمن األصلللللللول اإلسلللللللالمية  ، وقد أشلللللللار إىل هذا من حيث ثبوهتا أو داللتها، فهي قابلة لالجتهاد ول
 املعت الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله   نمن سن يف اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده، من

من   غري أن ينقص من أجورهم شلللليء، ومن سللللن يف اإلسللللالم سللللنة سلللليئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده، 
 .xlغري أن ينقص من أوزارهم شيء«

 رقيبها الضمري:  -13

 تاز القيم اإلسلللالمية  عل الضلللمري يقوم بدور املراقب على اإلنسلللان نفسللله فيدفعه لعمل ا ري املأمور به وينهاه عن فعل 
ا  قال تعاىل   الشر واإلمث احملرمان شرعا،  ۡأصم رأ همط  سم ح  عأ أىَٰ نأ   نسأَٰ م ة اآل ة    ۡأ م ٱإل   القم أامأ

قينه، متصللللللل القلب حالقه حإ يصللللللل إىل مرحلة الكمال اليت تعود بدورها  وهذا جيعل اإلنسللللللان حياً يف إميانه، قوتً يف ي
 .على صال  الفرد واجملتمع ليعيش اب ري والسعادة
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وعن أيب هريرة، قال  كان رسللللللللللللول هللا صلللللللللللللى هللا عليه وسلللللللللللللم يوما ابرزا للناس، فأمه رجل، فقال  ت رسللللللللللللول هللا، ما  
 .xliفمنك إن ال تراه فمنه يراك«  اإلحسان  قال  نأن تعبد هللا كأنك تراه،

 

 ترتبا مببدأ الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة:   -14

عأىَٰ قال تعاىل  الثواب والعقاب متعلق بكسلللللب األعمال يف الدنيا،  ا سََأ حم إمَل مأ نسََأَٰ م سأ لمۡل  أأن لَ   ع  أه ۥ   ٣٩َأ أأَن سََأ َأ

ىَٰ   فأ   رأ فأىَٰ    ٤٠سأو   َ أ آءأ ٱۡل  زأ جأ
ه  ٱل  ىَٰ زأ َۡ   ج  ۡ مح اآل ة  الى اآل ة  ٤١ث   الَفج 

ٓوء    ََ مَأ   سََ ح  أع  بم  مأ َتأَٰ كم م أأهَ  م ٱل  انمين ٓ أأمَأ لأ َأ   ۡ انم نمك  أمَأ َۡمَ سأ  زأ   اََِال تَعالى: لَ   لأ   َۡمهمط    ج  ي    َأ ح  لَأه ۥ    أجَم نم   مم   ٱّلَلم   اَ 

لم ن   لأ   اَأ ح  ١٢٣  انأصم ر    َأ مأ مأ     َأ حأ    أع  تم   مم َََٰ محأَٰ ح ٱلَص َ    ذأكأرٍ   مم ه وأ   أ نثأىَٰ  أأ ح    َأ مم ؤ  ٓ م أ   م  َََٰ لأ َْ خ   ونأ   فأَ  َفةأ    أي  جأ  ٱل 

لأ  ونأ   َأ  الفنمسأاء مح اآل ة  الى اآل ة  ١٢٤  انأقم ر      ظ  أم 

 واجلزاء على العمل نوعان مها 

ََأَٰ مح  قال تعاىل   اجلزاء الدنيوي: وعد هللا ابحلياة الطيبة ململ عمل صـــــــاحلاً،  ح  عأمم أ صَ ح امأ َ    ذأكأرٍ   منم ه وأ   أ نثأىَٰ  أأ   َأ

ح   مم ؤ  ا    فأ أف ح  م أَفه ۥ   م     ِأ أوَٰ
ِۖ مأ  ونأ الَفح   اآل ة    طأ نمبأة  ا كأان واْ  أع  سأحم مأ  ِ أ ۡمَ ه ۡ  رأ  ۡ ۡ  أأ  َ زم أَف لأفأج   َأ

وعن ابن عمر رضلللي هللا عنهما  قال  قال رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم  نمن اسلللتعاذ ابهلل فأعيذوه، ومن سلللأل ابهلل  
 .xliiيعلم أن قد كافأ وه«فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فمن مل جتدوا فادعوا له، حإ 

 والعقوبة الشديدة ملن حارب هللا ورسوله هللا صلى هللا عليه وسلم وسعى يف األرض فساداً،

ٓ قال تعاىل   َََٰ َََ زأ ۡأ ا  َ  إمنَمأ ضم فأسأاا ا أأن   قأتَ  ٓواْ أأ  ۡ أ نأ فمي ٱۡل  عأو  َأ أس  س ولأه ۥ  ۡأ َأ ۡ ونأ ٱّلَلأ  ۡم ا اْ ٱلَذم حأ   حأ   صأ َب ٓواْ  ؤ 

ي   ز  ۡ  خم  َ لَم أ لأ
ضم  ذأَٰ  ۡ أ حأ ٱۡل  اْ مم َ    ف أو  ٍف أأ ح  خم أَٰ َ ۡ منم    ۡ  ۡ أأ َأ   ۡ َم يم  َ  ت قأَطعأ أأ َ  اِۖ   فمي  أأ يُّن  َأ ۡ    ٱَل  َ لأ ام   فمي  َأ رأ ٓخم   ٱۡل 

ۡ   عأذأاب   ائَميأا اآل ة   عأظم   المأ

ــبحانه وتعاىل،   تم  قال تعاىل   اجلزاء األخروي: أجزل هللا الثواب ململ التزم مبنهجه ســـــــ فأَٰ مم ؤ  م  ٱل  َأ فم حأ  مم ؤ  م 
عأيأ ٱّلَل  ٱل  َأ

ت   َََٰ َف ي  ۡأ رم ح  تأج  ا  مم َأ تم ر    تأح  َأَٰ أن  ا  خأَٰ ميم حأ   ٱۡل  َأ حأ   فم  كم سأَٰ مأ تم  فمي  طأ نمبأة    َأ َََٰ َف ن     ۡأ ن    عأي  وأَٰ ض  ۡم حأ   َأ بأر    ٱّلَلم   منم لم أ   أأك   ذأَٰ

ز    ه وأ  ۡ   ٱل  أو  عأظم  ۡأة اآل ة    ٱل   التَو 

تأ قال تعاىل  وشـدد العقاب ململ خال  هذا املنهج أوكفر به،  ۡ  أَ  تأفمي لأ المهمط فأ أق ول   أَٰ أ   مأ ۡمشَم بأه ۥ  تأَٰ تميأ كم
ح  أَ  أأَما مأ َأ

بم َأه    تأَٰ ۡم َأه     ٢٥كم ا ََأ سََ ِم ا  ۡم مَأ ۡ  أأا  لأ ََم َأةأ  أَٰ أ   ٢٦َأ قَأاضََ انَأتم ٱل  ا كَأ ََأ تأ الم َأه ۜ    ٢٧   فنمي مَأ فأىَٰ عأ آ أأغ  فنمي    ٢٨مَأ هأ َأ أ عأ
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فم أه   
طأَٰ ه  فأغ  ُّوه    ٢٩سَ    ذَ  ۡأ صَأ ُّوه    ٣٠خ  حم  جأ

َۡ ٱل  سَم أة    ٣١ث  َۡ فمي سَم   ا  ث  َأ ع   ۡ ع ونأ   ذأ ب  اع    سَأ ۡأ  ٣٢ فأٱسَ   ك وه   اذم

ح    لأ  كأانأ   إمَنه ۥ  مم ۡم  ۡمٱّلَلم     ؤ  عأظم  اَِة مح اآل ة٣٣  ٱل   الى اآل ة    الحأ

ۡ  قال تعاىل   ۡ  نأا َم فأ ن صََ  م  و  تمفأا سََأ ا أَٰ ََر ۡمََََ َاْ  ا اإمَن ٱلَذم حأ كأ أر  ت    ك  َمأ جأ ۡ    ۡ   وا ه ۡ  نأضََم  َ فأَٰ هأا  ۡ   وا ا  ۡأيَل  رأ  غأ  

ِ واْ  عأذأابأ    لم أذَ  ا كأانأ  ٱّلَلأ  إمنَ  ٱل  كم م    عأزم ز   الفنمسأاء اآل ة    اِأ

 تقوم على مبادئ االستخالف والتسخري واملسؤولية:  -14

اعم   تعاىل   مبدأ االسللللتخالف يف األرض مسللللتمد من قوله  ۡأ ٓ مكأةم إمننمي  َََٰ مأ أََََ ُّۡ أ لم   ۡأ إمذ  ِأالأ  ضم  فمي  َأ  ۡ أ   خأ م  أة    ٱۡل 

ا اآل ة   عأام اآل ة    َِوله البأقأرأ ...اۡلأن  ضم  ۡ أ ٓ مفأ ٱۡل  ََٰ ۡ  خأ أ عأ أك  ۡأ ي  ه وأ ٱلَذم َأ   تعالى: 

رم  تعاىل   ومبدأ التسللللللللخري مسللللللللتمد من قوله  بأح  ي فمي ٱل  رم ٱل      أ تأج  َأ ضم   ۡ أ َخرأ لأك ۡ َما فمي ٱۡل  ۡ  تأرأ أأَن ٱّلَلأ سَََأ أألأ

آءأ أأن تأقأعأ عأ أى سم   ٱلَسمأ َأ  م  همط  رم أم  ء َف    ۡمَ ۡمٱلَفا م لأرأ نمهمٓط  إمَن ٱّلَلأ  ۡمإمذ  ضم إمَل   ۡ أ ۡ    ٱۡل  ِم  ج اآل ة    َۡ  الحأ

رأ وقوله تعاىل    َم
ه ۥ ظأَٰ ۡ  نمعأمأ ك  بأغأ عأ أ    ََ أأسَ َأ ضم   ۡ أ ا فمي ٱۡل  مأ َأ تم  وأَٰ مأَٰ َََ َخرأ لأك ۡ َما فمي ٱلسَ ََأ اْ أأَن ٱّلَلأ سَ  َ ۡ  تأرأ   ا  أألأ

 
فأة   ۡأاطم حأ   َأ مم ح ٱلَفا م   َأ ل    مأ يم رم  ٱّلَلم  فمي    جأَٰ ۡ    ۡمغأ   لأ  عم   لأ  ىه ي    َأ ب    َأ تأَٰ فم ر    كم ان اآل ة    مُّ مأ  ل ق 

ٓ م أ تعاىل   ومبدأ املسئولية مستمد من قوله  َََٰ لأََ َْ ااأ ك  ُّ أ  ٱل   ؤأ َأ رأ  بأصأ ٱل  َأ عأ  ۡ   إمَن ٱلَسم 
ۡمهمط عم   سأ لأ أ  ا لأ   ف  مأ لأ تأق  َأ

َ ول  كأانأ   س  ه  مأ اء اآل ة    عأف  رأ س   اإلم

انأةأ عأ أى تعاىل   وأعظم مسلللئولية محلها اإلنسلللان هي التكليف وقبول األوامر والنواهي الشلللرعية، قال أمأ فأا ٱۡل  ضَ  إمَنا عأرأ

ا   َأ ف  حأ مم ََ  أق  أأش َأ ا  َأ فأ
مم   حأ أأن  أح  ۡأ   أ بأالم فأَ جم ٱل  َأ ضم   ۡ أ ٱۡل  َأ تم  وأَٰ مأَٰ َََ  إمَنه ۥ كأانأ ظأ  وم  ٱلس

ح ِۖ ََأَٰ نس م ا ٱإل  َأ مأ أ ِأ َ ول    اَأ   ۡأ

اب اآل ة زأ  ِ  اۡلأ

ومسلللللللئولية إصلللللللال  اجملتمع إضا هي من مسلللللللئولية الفرد ابلعمل على طاقته وسلللللللعته وابلتعاون مع غريه لنصلللللللل إىل مرحلة  
 اجملتمع الصاحل. 

لأ قال تعاىل   َأ  ِۖ ىَٰ وأ ٱلتَق  َأ بمرنم 
ن واْ عأ أى ٱل  َأ تأعأا نم  َأ َأَٰ ع ي 

ٱل  َأ ۡم 
ث  م ن واْ عأ أى ٱإل  َأ ائَميأا اآل ة     تأعأا  المأ

َها على احِلكم ومصلللللللاحل العباد يف املعاو واملعاد، وهي َعْدلل كلُّها، ورمحةل  َناها وأسلللللللاسلللللللَ قال ابن القيم  " إن الشلللللللريعة َمبلْ
كلها، ومصلللاحلُ كلها، وحكمةل كلهاك فكل مسلللألة خرجع عن العدل إىل اجلَْور، وعن الرمحة إىل ضلللدها، وعن املصللللحة  

 فليسع من الشريعة وإن أُدخلع فيها ابلتأويلك فالشريعة َعْدل اَّللق بني عباده، إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبثك 
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أمَتق داللة  وأصللَدَقها   -صلللى اَّللق عليه وسلللم-ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضلله، وحكمته الدالة عليه وعلى صللدق رسللوله 
"xliii. 

أطوارها فاضللللللللللرب به عرض احلائط، وإن الدين احلق ويقول املؤرخ االجنليزي ويلز " كل دين ال يسللللللللللري مع املدنية يف كل 
الذي وجدته يسلللللللللري مع املدنية أينما صلللللللللارت هو اإلسلللللللللالم، ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من نظرتت ومناهج  
علميلة وقوانني اجتملاعيلة، فهو كتلاب دين وعلم واجتملاع وخلق ومريخ، وإذا طُلِلب م  أن أحلدد معت اإلسللللللللللللللالم فلمن  

 .xlivدده هبذه العبارة  )اإلسالم هو املدنية( "أح

 املبحث اخلامس: القيم اإلسالمية احلضارية:

إن هدف القيم اإلسللللالمية هو تكوين اجملتمع احلضللللاري الصللللاحل الذي يرتبط أفراده وأسللللره بقيم اإلسللللالم ومبادئه وجيعلها   -
حمور حياته ورسلالته يف الدنيا وطلباً للفوز برضلى هللا سلبحانه وتعاىل ونعيمه يف اآلخرة، وهي على نوعني قيم مطلقة وهي 

بيلة اليت حتتلاج إىل اجتهلاد لعلدم وجود النص القطعي فيهلا ، كملا أن هلذه القيم اليت ال جملال لالجتهلاد فيهلا ، وقيم نسلللللللللللللل
 متداخلة ومرتابطة ومتضمنة ، فيما بينها ، فمثال العدل قيمة أخالقية وهو قيمة سياسية أيضاً .

 وهذه القيم تبدأ من الفرد وتنتقل إىل األسرة لتكون اجملتمع الذي يكون الدولة املكونة لكنسانية.  

 وتتنوع القيم احلضارية اإلسالمية إىل قيم فردية وقيم أسرية وقيم جمتمعية وقيم الدولة على التفصيل التايل  

   القيم االعتقادية: -1

القيم االعتقادية هي جمموعة من القيم اليت يؤمن هبا اإلنسلللللللللللللان يف هذا الكون ويف هذه احلياة وهي اليت تربط اإلنسلللللللللللللان  
ات اليت يؤمن هبا وُتكون هي مبادئه وجوهر حياته والعقيدة يف اإلسللللللللللللالم شللللللللللللاملة ال تقبل حالقه من خالل هذه املعتقد 

التجزئلة وتظهر هلذه الشللللللللللللللموليلة من خالل رد الوجود واملوجودات إىل إرادة هللا عزوجلل املطلقلة، كملا أهنلا توضللللللللللللللح كلل  
 القضات اليت شغلع الفكر اإلنساين من خالل النبوة والرسالة. 

أنَى   ْؤفأك ونأ  َأ  قال تعاىل   ْۡ لأ أق ول َح َّللَا  فأَ  َ ْح خأ أقأ ْۡ مأ  َ أْلتأ َ  [87]الزخرف:    لأ مْح سأ

أنَى   ؤْ   قال تعاىل    رأ لأ أق ول َح َّللَا  فأَ اْلقأمأ َأ سأَخرأ الَشْمسأ  َأ ضأ  ْۡ اْۡلأ َأ اتم  َأ ا ْح خأ أقأ الَسمأ ْۡ مأ  َ أْلتأ َ لأ مْح سأ   فأك ونأ َأ

 [61]العفكبوت:    ىجس
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ا لأ أق ول َح َّللَا    قال تعاىل    َأ ْوتم ۡأْعيم مأ ْح  ضأ مم ْۡ ۡمهم اْۡلأ ِْ أا  أ اء  فأَ اءم مأ حأ الَسمأ ْح نأَزلأ مم ْۡ مأ  َ أْلتأ َ لأ مْح سأ ْمي  َأ ِ  م اْلحأ

ْۡ لأ  أْعقم  ونأ  ه  ۡأْ  أأْكثأر  م  َ  [63]العفكبوت:      ّللم

   القيم التعبدية: -2

القيم تنبثق عن القيم االعتقادية أسلللاسلللها اإلميان ابهلل سلللبحانه وتعاىل ومن خالهلا يؤدي  القيم التعبدية   هي جمموعة من
من خالل التزام اإلنسللللان اإلنسللللان العبادات اليت هو مكلف هبا وهذه القيم التعبدية ترتك أثر إجيايب على النفس البشللللرية  

هي اسللللللم جامع لكل ما يبه هللا ويرضللللللاه من    لعبادة:امبا أمرهم هللا سللللللبحانه وتعاىل فيشللللللعر برضللللللا هللا عزوجل عليه ، و
، فعبادة اإلنسللللللان هدفها حتقيق رضللللللا هللا سللللللبحانه وتعاىل وفق  xlvاألقوال واألعمال الباطنة والظاهرة، كالصللللللالة والزكاة

ا  ىل  قال تعااملنهج الشللللللللرعي الذي أراده، وقد بني هللا عزوجل يف حمكم كتابه أبن الغاية من خلق اإلنسللللللللان العبادة،  مأ َأ

نم   يَ  بَ  نسأ إمَل لم أع  م ٱإل  َأ َح  جم
ت  ٱل  ق    ٥٦خأ أقَ  ز  ۡنم ح  َ ۡ منم ف  ي  مم  َ ۡم

آ أ  ونم  َأ   مَأ م  عم
ي  أأن   ط   َ ۡم آ أ  إمَن ٱّلَلأ ه وأ    ٥٧مَأ

تم ح    مأ ق َوام ٱل  ۡم أات مح اآل ة  الى اآل ة  ٥٨ٱلَرَزاق  ذَ  ٱل   الذَا

 القيم الروحية: -3

القيم الروحية هي القيم اليت تشللللللللعر اإلنسللللللللان بصللللللللفاء روحي على الرغم من الصللللللللعوابت اليت يواجهها يف معرتك احلياة، 
 مبعية هللا سبحانه وتعاىل له يف كل وقع فرتتقي روحه من خالل هذه القيم.  فيشعر بقلبه

والقيم الروحية  نسللللللبة إىل الرو  مبعت أهنا تسللللللتند إىل عامل الغيب ال عامل الشللللللهادة ففيه غذالها واسللللللتقرارها، وحمل القيم 
رم ٱّلَلم تعاىلالروحية هو القلب والنفس فالقلب كما يف قوله  ك  ۡمذم ي اآل ة  : أألأ  ق   وب  الَرع  مأ محُّ ٱل 

  تأط 

وقول رسلول هللا صللى هللا عليه وسللم يف احلديث الذي يرويه النعمان بن بشلري " أال وإن يف اجلسلد مضلغة، إذا صللحع  
ح  تعاىلوالنفس كما يف قوله   xlviصلللللح اجلسللللد كله، وإذا فسللللدت فسللللد اجلسللللد كله، أال وهي القلب "  : ِأي  أأف  أحأ مأ

ا   َأ َكىَٰ ا  ٩زأ َأ ح اأَسىَٰ ابأ مأ ِأي  خأ س مح اآل ة١٠َأ  الى اآل ة    الَشم 

   ۡ نأع  أ َأ حأ  نسأَٰ م فأا ٱإل  لأقأي  خأ أق  َأ ب  ِال تعالى:  رأ  ِ ح  أأ نأح  َأ س ه ۖۥِ  ۡمهمط نأ   وم    س  ا ت وأ ۡم يم مأ وأ
ب  م ٱل  ِأ ح   هم مم  ق اآل ة  ى إملأ  

وقول رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة رضللللي هللا عنه، عن النيب صلللللى هللا عليه وسلللللم 
 .xlviiقال  نإن هللا جتاوز عن أميت ما حدثع به أنفسها، ما مل تعمل أو تتكلم« 

 القيم األخالقية: -4
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تنظيم العالقة بني اإلنسلللللان وأفراد اجملتمع وإال لكان جمتمع الغاب  القيم األخالقية هي جمموعة من املبادئ األخالقية اليت 
 هو احلاكم بني الناس، وقد  ثلع هذه القيم يف عليائها برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث وصفه هللا عزوجل بقوله 

إمَن أ لأعأ أىَٰ خ  قال تعاىل َأ  :  ۡ  القأ أۡ اآل ة      ٍق عأظم 

 .xlviiiوصفته السيدة عائشة رضي هللا عنها بقوهلا نكان خلقه القرآن«و 

وعن عبد هللا بن عمرو قال  مل يكن رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم فاحشللا وال متفحشللا، وإنه كان يقول  نإن خياركم 
ومة القيم اإلسللللللالمية فهي من أسللللللباب بعثة النيب  ،والقيم األخالقية  ثل أسللللللاسللللللاً هاماً من منظxlixأحاسللللللنكم أخالقا«

صللللللللللللللى هللا عليه وسللللللللللللللم للناس مجيعاً، فعن أيب هريرة، عن النيب صللللللللللللللى هللا عليه وسللللللللللللللم قال  "إضا بعثع أل م مكارم  
  ، وعن جابر رضلللي هللا عنه قال  قال رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم  نإن هللا بعث  لتمام مكارم األخالق، lاألخالق"

 و ام حماسن  

. وعن أيب هريرة رضللللللي هللا عنه قال  قال رسللللللول هللا صلللللللى هللا عليه وسلللللللم  )إن الرجل ليدرك حبسللللللن خلقه  liاألفعال«
 .liiدرجة القائم ابلليل(

 مناذج قرآنية ونبوية ممل األخالق اليت حثت عليها القيم اإلسالمية:  

م  قال تعاىل ر  ِأو  خأ ف واْ لأ  أس  امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ ح  :  أََََََٰ مٍ   منم ر     أك ون واْ  أأن  عأسأىَٰٓ  ِأو  ۡ    اخأ    َ ف  لأ   منم ح نمسأآء    َأ  ننمسأآءٍ   منم

ىَٰٓ  ر     أك حَ  أأن  عأسََأ َحِۖ   اخأ    َ ف  لأ   منم اْ   َأ َٓ ز  مم
ۡ    تأ   ك  لأ   أأن  سََأ َاْ   َأ ۡأز  بمِۖ   تأفأا قأَٰ أل  سأ   ۡمٱۡل  ۡ    ۡم   وق    ٱِلمسََ  يأ  ٱل   سََ  حم   ٱ  ۡأع  م مأَٰ إل 

ونأ   ۡ  ٱلَظََََٰ مم  ٓ م أ ه  لأََََٰ َْ ۡ   أت ب  فأَ  ح لَ مأ تأفمب واْ كأثم ر   ١١َأ  ۡ ف واْ ٱ امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ حأ   ا أََََٰ ضأ  نَ إم  ٱلَظحنم   منم  ٱلَظحنم   ۡأع 

 ِۖ  ۡ لأ   إمث  واْ   َأ سَ  سََ لأ   تأجأ تأب  َأ ك ۡ   أغ  ضَ  ا    َۡع  ضَ  بُّ   ۡأع  ۡ    أأ  حم ي ك  ِأ ك   أأن  أأ  َ ت   أ ۡأ أأخم هم مأ   وه     ا أ لأح  ت م  ه  ٱتَق واْ   فأكأرم   ٱّلَلأ    َأ

ۡ    تأَواب   ٱّلَلأ  إمنَ  ِم  ات  مح اآل ة الى اآل ة  ١٢  َۡ رأ ج   الح 

اْ سأ نم أة   ٓؤ  ََٰ زأ ۡأ َأ اِۖ  سأ نم أة    ِال تعالى:  َأ ث    ح   منم أأص  أحأ   عأ أا فأمأ ه ۥ   َأ ر   ۡ أ ى  إمَنه ۥ   ٱّلَلم    عأ أى فأَ ۡأ ََٰ ممم حأ الشُّو بُّ ٱلَظ لأ   حم

 اآل ة  

َأ  حم  ََأَٰ سَ  ِ م ٱإل  َأ لم  عأي 
ۡمٱل  ر   م 

 َ يم   ِال تعالى: إمَن ٱّلَلأ  أ بأغ 
ٱل  َأ فكأرم  م 

ٱل  َأ آءم  ََأ شَ  أح 
َأىَٰ عأحم ٱل  َأ أف  ۡأىَٰ  ق ر 

ي ٱل  إم تأآيِٕ ذم

َنأ الَفح   اآل ة   ۡ  تأذأَكر  ۡ  لأعأ َك  ظ ك    أعم
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وعن أيب هريرة، قال  قال رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه وسللللللللم  نمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس هللا عنه 
قيامة، ومن يسلر على معسلر، يسلر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سلرت مسللما، سلرته هللا يف الدنيا كربة من كرب يوم ال

 .liiiواآلخرة، وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه«

وكانع السللليدة عائشلللة رضلللي هللا عنها تقول  " مكارم األخالق عشلللرة صلللدق احلديث، وصلللدق الباء، وإعطاء السلللائل، 
 .livواملكافأة، وحفظ األمانة، وصلة الرحم، وتذمم للصاحب، وإقراء الضيف، واحلياء رأسها "

   القيم العلمية:  -5

القيم العلمية  هي جمموعة من القيم اليت حتث على تعلم العلم وتعليمه حإ يسلللللللللللتطيع االنسلللللللللللان أن يقق خالفة هللا يف 
 األرض، لذا جند أول آية نزلع من القرآن الكرمي هي )إقرأ( فهي املفتا  األساسي لكل العلوم الدينية والدنيوية.  

ي قال تعاىل   ۡنم أ ٱلَذم ۡأ ۡم  ۡمٱس   
أ  رأ  ِ ح  عأ أٍق   ١خأ أقأ  ٱ حأ مم نسأَٰ م م    ٢خأ أقأ ٱإل  رأ أك  ُّۡ أ ٱۡل  ۡأ َأ  

أ  رأ  ِ ۡم    ٣ٱ قأ أ ۡمٱل  ۡأ  ي عأ َ ٱلَذم

٤    ۡ ۡ   أع  أ ا لأ حأ مأ نسأَٰ م ۡأ ٱإل   العأ أق مح اآل ة  الى اآل ة  ٥عأ َ

َِب  ذا الكون الر ه في َه َۡ  َعظمَت ه لم كوت هللا عزَ ََتوي مع الَجاَه  في إاۡاَك الۡ ل  سََ َالَع

ر اآل ة    اسع الممتي اۡلۡۡاء،الو  مأ ...الزُّ ونأ  ٱلَذم حأ لأ  أع  أم  َأ ونأ  ي ٱلَذم حأ  أع  أم  تأوم  ِال تعالى: ِ    هأ    أس 

ت    ۡأَٰ ۡأ ۡأ اأ
عم   ت واْ ٱل  ٱلَذم حأ أَ  َأ   ۡ فك  ف واْ مم امأ فأعم ٱّلَل  ٱلَذم حأ ءأ االأة اآل ة    -  ِال تعالى:  أر  جأ  الم 

ا زاا اإلنسَََََان   َۡ  ،  َك َم َۡاو عزَ ا   اَن ا ا ازااا إ َم هم  ع مَ  اام بَأ ح  عم ى ٱّلَلأ مم ََأ شََ ا  أخ  الى: إمنَمَأ َِال تَع

ر اآل ة   فأاطم
اْ  ٓؤ  ََٰ ع  أمأ  ٱل 

صلللللى هللا   وجعل الرسللللول صلللللى هللا عليه وسلللللم العلم طريقاً إىل اجلنة فعن أيب هريرة رضللللي هللا عنه، قال  قال رسللللول هللا
 ، كما أخرب أبن أجر العامل ابق إىل  lvعليه وسلم  نمن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل هللا له طريقاً إىل اجلنة «

يوم القيامة فعنه أن رسلللللول هللا صللللللى هللا عليه وسللللللم، قال  " إذا مات اإلنسلللللان انقطع عنه عمله إال من ثالثة  إال من  
 .lviبه، أو ولد صاحل يدعو له "صدقة جارية، أو علم ينتفع  

 القيم األمنية:   -6

اليت البد منها السلللتمرار احلياة والشلللعور ابألمان على النفس وعلى االهل واملال واجملتمع والوطن،  القيم األمنية هي القيم  
 رسول هللا صلىواألمن هو مطلب الناس مجعاء وهو نعمةل عظيمة ال يعرف قدرها إال من فقدها، لذا كان أول ما فعله  
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  نمن دخل دار أيب سللللللللفيان فهو آمن، ومن  "هللا عليه وسلللللللللم عندما فتح مكة املكرمة هو إعطاء األمان ألهلها فقال  
 . lvii ألقى السال  فهو آمن، ومن أغلق اببه فهو آمن«

وعقوابت ملن خيالف   والقيم األمنيلة اإلسللللللللللللللالميلة جاءت لتعزيز هذا اجلانب فيملا بينهم، لذلك أقرت قوانني حلملاية النلاس
 ذلك. 

ا  قال تعاىل   ِأ أوَٰ قمصأاصم  ۡ  فمي ٱل  لأك  لمي  َأ َْ  َٓ ََٰ بم    أ بأَٰ أل  ا اآل ة  ٱۡل   ...البأقأرأ

ٱۡل  ذ   َأ أنفم  ۡمٱۡل  أنفأ  ٱۡل  َأ حم  عأ  
ۡمٱل  حأ  عأ   ٱل  َأ سم  ۡمٱلَف   سأ  آ أأَن ٱلَف   َأ ۡ  فم  َم فأا عأ أ   تأب  كأ َأ َح نأ  ِال تعالى:  ٱلسَنم َأ ۡمٱۡل  ذ نم 

اص    َحأ ِمصأ ر  ج  ٱل  َأ حنم  ائَميأا اآل ة  - اۡمٱلسنم  لمأ

ء  ،  على العفو والتسلللللللللللامح بني الناسويف نفس الوقع حثع  ي  ََأ ح  أأخم هم شَ ح  ع  ميأ لأه ۥ مم   فأٱتنمبأاع ۢ  ِال تعالى: ...فأمأ

َفم  ر  ع  مأ أأاأآء    ۡمٱل  هم  َأ ح    إملأ   سأَٰ  ِ ا اآلۡمإم   ة  ...البأقأرأ

واألمن هو مطلب الناس مجعاء وهو نعمةل عظيمة ال يعرف قدرها إال من فقدها، وقد وعد رسللللللللللول هللا صلللللللللللى هللا عليه 
 وسلم أمته بتحقيق األمن واألمان فعن عدي بن حامت، قال  بينا أان عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ أمه رجل فشكا 

السللللبيل، فقال  نت عدي، هل رأيع احلرية « قلع  مل أرها، وقد أنبئع عنها، إليه الفاقة، مث أمه آخر فشللللكا إليه قطع 
 .lviii  "قال نفمن طالع بك حياة، لرتين الظعينة ترحتل من احلرية، حإ تطوف ابلكعبة ال ختاف أحدا إال هللا

 كما وعد هللا عزوجل عباده بتحقيق األمن يف اجملتمع احملافظ على اإلميان به دون شرك. 

عأام اآلاىل  قال تع نأ اۡلأن  تأيَ   َ ه ۡ مُّ َأ ح   أم  ۡ  ٱۡل   َ ٓ م أ لأ ََٰ لأ َْ ٍۡ أ 
ۡمظ     ۡ َ فأ بمس ٓواْ إم مأَٰ ۡ   أ   لأ َأ ف واْ  امأ   ة  ٱلَذم حأ ءأ

 : lixالقيم اإلنسانية -7

هي جمموعة من القواعد تقوم عليها الفطرة اإلنسلللللانية وهي أن اإلنسلللللان هو حمور احلياة يف هذا الكون   القيم اإلنسلللللانية  
بغض النظر عن أي فروقات بني األفراد سللواء كانع دينية أو عرقية أو جغرافية فال فرق بني عريب وأعجمي فهم سللواسلليه  

 املشط فسوى بينهم تسوية عامة مطلقة.   أسنان 

ح ذأكأر  تعاىلقال  ك ۡ منم فأَٰ ا ٱلَفا   إمَنا خأ أق  َأ أ ُّ َ ٓ أ نثأىَٰ   :  أَََََََٰ ۡ    َأ ك  فأَٰ عأ   ۡأ ۡ    َأ ع و ِأبأآئم أ   اشَ  ف ٓواْ    َأ ۡأ ۡ   إمنَ   لمتأعأا ك  مأ رأ فيأ   أأك    عم

ۡ    ٱّلَلم  ك  قأىَٰ ۡ   ٱّلَلأ  إمنَ   أأت  بم ر    عأ م  ات اآل ة    خأ رأ ج     الح 
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قال  " خطبنا رسلول هللا صللى هللا عليه وسللم يف خطبة الوداع، فقال  " ت  -نهما رضلي هللا ع -وعن جابر بن عبد هللا 
أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد، أال ال فضللللللل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على 

"، قالوا  بلى ت رسلول هللا، قال  " أسلود وال أسلود على أمحر، إال ابلتقوى، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم، أال هل بلغع  
 (277. اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص  lxفليبلغ الشاهد الغائب "

وتتجلى القيم اإلنسلانية يف الوصلف الرائع الذي وصلفع به السليدة خدجية رضلي هللا عنها خلق رسلول هللا صللى هللا عليه 
املؤمنني رضللللي هللا عنها فقالع  "كال وهللا ما خيزيك هللا أبدا، إنك وسلللللم يف بداية الوحي كما روت السلللليدة عائشللللة أم 

  .lxiلتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق"

 القيم الفردية:  -8

عها يف حق وعليها واجب حسلب موقالقيم الفردية  هي القيم اليت تنظر إىل اإلنسلان ككائن مسلتقل بنفسله، فلكل نفس  
اجملتمع سلللواء كان زوج زوجة، أب أم ابن ابنة، أخ أخع، عم عمة خال خالة، جار صلللديق معلم، حاكم حمكوم، خادم  

 خادمة وعليه فكل إنسان حماسب عن نفسه. 

عن عبد هللا بن عمر، يقول  مسعع رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه وسللللللللم يقول  نكلكم راع، وكلكم مسلللللللئول عن رعيته، 
اإلمام راع ومسللللللللئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسللللللللئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيع زوجها ومسللللللللئولة عن 

 .lxiiرعيتها، وا ادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته« 

وعليهم واجبلللللات،   بينهم هلم حقوق  فيملللللا  األزواج  القيم مثالً  هلللللذه  تعلللللاىل   ومن  َح  قلللللال  َم عأ أ   ي  ذم َََ ٱل ثََ     مم َ َح  لأ َأ

 
ة   ۡأ ۡأ َح اأ َم الم عأ أ   ۡأ لم رنم َأ َفم   ر  ع  مأ

ٱّلَل    ۡمٱل  ۡ    عأزم ز   َأ كم  ا اآل ة    ِأ  البأقأرأ

ومنها حق العلماء واملعلمني عن أيب الدرداء قال مسعع رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم يقول  ن إن العامل ليسللللتغفر له 
من يف السلموات ومن يف األرض حإ احليتان يف املاء، وفضلل العامل على العابد، كفضلل القمر على سلائر الكواكب، إن  

 .lxiiiوا دينارا وال درمها إضا ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ حبظ وافر«العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورث

وللجار حق على جاره فعن عائشلة رضلي هللا عنها، عن النيب صللى هللا عليه وسللم قال  نما زال يوصلي  جربيل ابجلار،  
 .lxivحإ ظننع أنه سيورثه«

لربذة، وعليه حلة، وعلى غالمه حلة، فسللألته عن وللخادم حق على سلليده  فعن املعرور بن سللويد، قال  لقيع أاب ذر اب
ذلك، فقال  إين سلللاببع رجال فعريته أبمه، فقال يل النيب صللللى هللا عليه وسللللم  نت أاب ذر أعريته أبمه  إنك امرل فيك  
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س، جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم هللا حتع أيديكم، فمن كان أخوه حتع يده، فليطعمه مما أيكل، وليلبسلللللللله مما يلب
 .lxvوال تكلفوهم ما يغلبهم، فمن كلفتموهم فأعينوهم«

ويواكب هذه القيم املسلئولية على العمل ، فاملسلئولية فردية فكل إنسلان حماسلب عن نفسله فكل نفس مبا كسلبع رهينة   
ر  قال تعاىل   ،  اٍ خأ   َۡ قأالأ ذأ ث  مأ   مم ح  أع  ه ۥ   افأمأ لأة اآل ة     أرأ زأ هم فأة   ،   الَزل  ۡأ بأت   ََأ ا كأس ۡممأ سمِۭ  َِال تعالى: ك  ُّ نأ  

يَثنمر اآل ة    الم 

 القيم األسرية: -9

  هي جمموعة القوانني والقيم املوجهة للسلللللوك العام داخل األسللللرة فتنظم العالقة بني األزواج  ، وحتدد حق القيم األسللللرية
 وواجب اآلابء واألبناء.  

اَا  قال تعاىل   فمن هذه القيم، عالقة املودة والسكينة بني األزواج،   فأك ۡ َموأ ۡأ   عأ أ  ۡأ َأ ...   
ة   مأ  ِ ۡأ َم اآلَأ   ة  ...الرُّ

فيأكأ  َمفَا  ِقوق الوالي ح،  ف ا  إمَما  أب   غأَح عم سَأَٰ  ِ حم إم لميأ   وأَٰ
ۡمٱل  َأ اْ إمَلٓ إمَ اه   َٓ ب ي  ُّۡ أ أأَل تأع  ۡأ ىَٰ  ِأضَأ َأ ِال تعالى: 

آ أ فن   َ مَأ ا فأمأ تأقَ   لَ ه مَأ مأ َ  كم أأ آ  ي ه مَأ َِأ بأرأ أأ كم لأ   ٱل  ا  َأ ه مَأ َأر  َِ    تأف  ا  َأ َ مَأ ل    لَ ٱخ  مض    ٢٣  اكأرم َم    ِأو  ا  َأ َ مَأ  لأ

فأاحأ  حأ  ٱلذُّلنم   ۡأ ةم   مم مأ  ِ ِ    ٱلَر م   َأ بن ا  َۡ َ مأ م  ِأ  ۡ ا  ٱ َۡ أانمي  كأمأ غم ر    ۡأ اء مح اآل ة  الى اآل ة  ٢٤  اصأ رأ س   اإلم

، من أحق الناس وعن أيب هريرة رضللللي هللا عنه قال  جاء رجل إىل رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم فقال  ت رسللللول هللا
حبسللللللللللن صللللللللللحابيت  قال  نأمك« قال  مث من  قال  نمث أمك« قال  مث من  قال  نمث أمك« قال  مث من  قال  نمث  

 . lxviأبوك«

 .lxviiفعن يىي بن أيب كثري، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  نوإن لولدك عليك حقا«  وحقوق األبناء ،

فحق األبناء على اآلابء تربيتهم على اآلداب الشلللللرعية وتعليمهم احلالل واحلرام، وأن يغرس فيهم الصلللللفات احلميدة، وأن  
ني اإلانث والذكور، وجعل الشلللللللللللرع من أفضلللللللللللل يبعدهم عن الرذائل، وأن يعدل بينهم يف العطية واهلبات، وأن ال يفرق ب

 .  القرابت تربية البنات

قال  "من كان له ثالث بنات فصللللللللللرب على ألوائهن وضللللللللللرائهن،    -صلللللللللللي هللا عليه وسلللللللللللم  -فعن أيب هريرة، عن النيب 
ال رجل  أو فق .وسلللللللرائهن، أدخله هللا اجلنة بفضلللللللل رمحته إتهن". فقال رجل  "أو ثنتان" ت رسلللللللول هللا. قال  أو ثنتان 

 .lxviiiواحدة ت رسول هللا. قال  "أو واحدة"
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ض  قال تعاىل  ومنها صلللللللة ذوي األرحام يف األسللللللرة الكبرية،   ۡمبأع  لأىَٰ   َ ۡ  أأ  َ ضََ  ۡأع  امم  ِأ  ۡ أ ل واْ ٱۡل  َْ أ  َأ اب  ... زأ  ِ ...اۡلأ

 اآل ة  

أنس بن مالك رضلللي هللا عنه، قال  وللرتغيب بصللللة الرحم جعلها سلللببا لزتدة الرزق وطول العمر ورضلللا هللا عزوجل فعن 
  lxixمسعع رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم، يقول  نمن سللره أن يبسللط له يف رزقه، أو ينسللأ له يف أثره، فليصللل رمحه«

، وعن عائشللللة، قالع  قال رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم  نالرحم معلقة ابلعرو تقول من وصللللل  وصللللله هللا، ومن  
 .lxxقطع  قطعه هللا«

 القيم االجتماعية:   -10

القيم االجتماعية هي جمموعة من القيم اليت حتدد عالقة اإلنسلللللللللللللان أبخيه اإلنسلللللللللللللان وتظهر على سللللللللللللللوكه فيقدم العون  
 للمحتاجني ويدخل السرور على قلوهبم من منطلق قوله تعاىل  

ا  قال تعاىل   وأ ف ونأ إمخ  مم ؤ  م 
ا ٱل  ات اآل ة  ...إمنَمأ رأ ج   ...الح 

عن النيب صلللللللللى هللا عليه وسلللللللللم قال  نإن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشللللللللد بعضلللللللله بعضللللللللا« وشللللللللبك  وعن أيب موسللللللللى،
. وعن النعمان بن بشللري، يقول  قال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم  نترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم  lxxiأصللابعه«

 .lxxiiواحلمى«وتعاطفهم، كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده ابلسهر  

 ومن أهم القيم االجتماعية التواصل والتعاون والتكافل االجتماعي القائم على االحرتام والتقدير ألجل صاحل اجملتمعات.

بمرنم قلللال تعلللاىل   فمثال من هلللذه القيم احللللث على التعلللاون على ا ري وترك العلللدوان فيملللا بينهم ،   عأ أى ٱل  ن واْ  َأ ا تأعَأ َأ

لأ   َأ  ِۖ ىَٰ وأ ٱلتَق  نم  َأ َأَٰ عَ ي 
ٱل  َأ ۡم 

ث  م ن واْ عأ أى ٱإل  َأ يأا اآلَ ة    -  تأعَأا ََم ائَََََََ َ   المَأ ت   ،  فَأَٰ مم ؤ  م  ٱل  َأ ف ونأ  مم ؤ  م 
ٱل  َأ َِال تَعالى: 

ض    ۡأع  لم أآء    َ ۡ  أأ  َ ض  ۡأة اآل ة  ۡأع   ...التَو 

المفكر عح  َالفَي  ََالمعرَف  ۡ ت   َاۡلمر  ََۡأ رم أ خ  ٍة  َََ أ م رأ  خأ     ۡ ك فت  ََالى:  تع ََال  ِ َنأ  ،  ر  م 
 َ ََأ ت ا م  َََ لم ف

ۡمٱّلَلم   ف ونأ  مم ت ؤ  َأ فكأرم  م 
نأ عأحم ٱل  و  َأ تأف  َأ َفم  ر  ع  مأ

ان اآل ة  -  ۡمٱل  رأ م   آل عم

بنمهمط،  ومنها احلث على مسللللللللللللاعدة احملتاجني  ِ ونأ ٱلَطعأامأ عأ أىَٰ  م  عم
كم ف    ِال تعالى:   ط  سَََ  ا    اَأ أتم م    امم أأسَََم ر  -َأ

نسأان اآل ة  اإلم
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فقال  ت رسلللول هللا أي الناس  -صللللى هللا عليه وسللللم  -قال  جاء رجل إىل النيب  -رضلللي هللا عنهما  -عمر وعن ابن  
 أحب إىل هللا  وأي األعمال أحب إىل هللا  فقال  " أحب الناس إىل هللا، أنفعهم للناس، يكشف عنه كربة، أو يقضي

مسللللجد  -ة، أحب إيّل من أن أعتكف يف هذا املسللللجد  عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، وألن أمشللللي مع أخ يل يف حاج 
 . lxxiiiشهرا " -املدينة

كما حث على األلفة واللطف بني الناس، فعن أيب حازم، عن أيب هريرة رضلللللللي هللا عنه، أن رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه 
 .  lxxivوسلم، قال  نإن املؤمن أيلف، وال خري فيمن ال أيلف وال يؤلف«

ف واْ لأ  قال تعاىل   ،   lxxvيضللللللللللر ابلعالقات االجتماعية بني أفراده ويف املقابل هنى عن كل ما   امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ  أَََََََََٰ

م   ر  ِأو  خأ ح   أسَ  مٍ   منم ىَٰٓ   ِأو  ر     أك ون واْ  أأن عأسَأ ۡ    اخأ    َ ف  لأ   منم آء    َأ ح نمسَأ آءٍ   منم ىَٰٓ  ننمسَأ ر     أك حَ  أأن عأسَأ َحِۖ   اخأ    َ ف  لأ   منم   َأ

اْ  َٓ ز  مم
ۡ    تأ   لأ   أأن  سأك  َاْ   َأ ۡأز  بمِۖ   تأفأا قأَٰ أل  ات اآل ة  ۡمٱۡل  رأ ج   ...الح 

ات اآل ة  َ  رأ ج  ...الح  ا  ض  ۡأع  ض ك ۡ  تأب َۡع  لأ  أغ  َأ َسس واْ  لأ تأجأ َأ  ِال تعالى: ...

وا، وال جتسلللسلللوا، وال  وعن أيب هريرة رضلللي هللا عنه قال  قال رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم  نال حتاسلللدوا، وال تباغضللل
 .lxxviحتسسوا، وال تناجشوا، وكونوا عباد هللا إخواان« 

  القيم احلقوقية -11
القيم احلقوقية  هي القيم اليت تكفل لكنسلللللللللان الضلللللللللرورتت ا مسلللللللللة اليت البد منها لكي يعيش اإلنسلللللللللان أبمن وأمان  

:  قلال تعلاىلوسللللللللللللللعلادة وتقوم على احرتام حقوقله كلالعلدل واملسللللللللللللللاواة واحلريلة والعملل وتكلافؤ الفرص وغريهلا فيملا بينهم.  

حأ ٱلَفا م  ۡأ   تۡ   كأم  ِأ إمذأا  َأ ا  َأ ...الفنمسأاء اآل ة    ...أأه  م لم  عأي  ۡمٱل  واْ  ك م   أأن تأح 

وقد جاء حترمي الظلم يف احلديث القدسلللللللي الذي يروى عن أيب ذر، عن النيب صللللللللى هللا عليه وسللللللللم، فيما روى عن هللا 
 .  lxxviiتبارك وتعاىل أنه قال  نت عبادي إين حرمع الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما، فال تظاملوا« 

تهى العدل يف احلديث عن عائشلللللة رضلللللي هللا عنها، أن قريشلللللا أمههم شلللللأن املرأة املخزومية اليت سلللللرقع، فقالوا  وجاء من
 ومن يكلم فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقالوا  ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول هللا صلى هللا  

يه وسللللم  " أتشلللفع يف حد من حدود هللا، مث قام فاختطب، مث  عليه وسللللم فكلمه أسلللامة، فقال رسلللول هللا صللللى هللا عل
 قال  إضا أهلك الذين قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي 
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، والضلللرورتت ا مس اليت ال تسلللتقيم احلياة وال تتّم دون  lxxviiiهللا لو أن فاطمة بنع حممد سلللرقع لقطعع يدها "
 وجودها وهي الّنفس، والدين، والعقل، واملال، والّنسل.  

 

 النفس:  (1

هي جوهر حياة اإلنسللللللان وسللللللببها لذلك أعطاها هللا عزوجل حق احلياة وهنى عن قتلها واالعتداء عليها بغري وجه حق.  
 .  خالدا خملدا فيهاوجعل عقوبة من يفعل ذلك النار 

مم ع  قال تعاىل  ۡأ ِ  أا ٱلَفا أ  آ أأ أنَمأ َ ِ  أاهأا فأكأ ح  أأ مأ ائَميأا اآل ة  -  ا  َأ  المأ

م   قن حأ
ۡمٱل  َرمأ ٱّلَل  إمَل  ِأ سأ ٱلَتمي  ت   واْ ٱلَف   لأ تأق  َأ عأام اآل ة  -  ِال تعالى:   اۡلأن 

ف   مم ؤ  ت    م  ح  أق  مأ َأ ي    اِال تعالى:  تأعأمنم ه ۥ   امُّ آؤ  زأ ۡ    فأجأ َف َأ ا اخأَٰ مي    ۡأ َأ بأ   فم  ََم غأض هم   ٱّلَل    َأ ۡ ا   عأ أ   أأعأيَ لأه ۥ عأذأا َأ لأعأفأه ۥ  َأ
 الفنمسأاء اآل ة  -   اعأظم م  

ا اآل ة   ...البأقأرأ َ   كأةم ۡ  إملأى ٱلتَ يم ك  أ   ۡمَ ق واْ  لأ ت    َأ  ِال تعالى: ...

 و شراب من أجل محاية النفس من اهلالك عند الضرورة.  وأاب  ما كان حمرما من طعام أ

ۡأاغ  قال تعاىل   رأ  َر غأ  
ط  حم ٱض  لأ   ...فأمأ ٓ  عأاا    َأ ۡأ  فأمأ

هم    إمث  ۡ   ٱّلَلأ  إمنَ  عأ أ   ۡ    غأ  و ِم  ا اآل ة  -   َۡ  البأقأرأ

 الديمل:  (2

من احلقوق اليت كفلها هللا لكنسللللانية، حق التدين فكل إنسللللان له كامل احلرية يف اختيار الدين الذي يؤمن به يف الدنيا، 
 وحسابه على هللا يف اآلخرة.  

ي  قال تعاىل ش  اهأ فمي ٱلينم حمِۖ ِأي تَبأَ حأ ٱلرُّ رأ ٓ إمك  ا اآل ة  -: لأ  البأقأرأ

لميأ ام حم   َأ   ۡ ۡ  ام ف ك  َن اآل ة  -ِال تعالى: لأك   الكأافمر 

 العقل: (3
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هو أداة اإلدراك والفهم والّتعلم وهو هو أعظم نعم هللا ففيه  يز اإلنسلللللللان وعلى اختياره يكون احلسلللللللاب واجلزاء لذا جاء  
 حترمي املسكرات واملخدرات بكل أنواعها للحفا  عليه.  

ا  قال تعاىل   َأ أ ُّ َ ٓ س   أَََََََٰ  ۡ ۡم   ۡ
لأَٰ أز  ٱۡل  َأ اب   أنصََأ ٱۡل  َأ ر   سََم مأ  

ٱل  َأ ر   م  خأ
ا ٱل  ف ٓواْ إمنَمأ امأ ح    ٱلَذم حأ ءأ حم   عأمأ م   منم

طأَٰ  ٱلشَََ  

تأفمب وه    ۡ ۡ    فأٱ ونأ   لأعأ َك  ائَميأا اآل ة  -  ت    مح   المأ

 العرض: (4

، قال االختالم فشللللللللرع الزواج وحث على تيسللللللللريهاحلفا  على العرض هو الطريق الوحيد حلفظ األنسللللللللاب ونقائها من 
ۡ  تعاىل    فك  ىَٰ مم مأ أ أَٰ واْ ٱۡل  ح  أأنكم  الفُّوۡ اآل ة  -َأ

وعن علقمة، قال  بينا أان أمشللللللي، مع عبد هللا رضللللللي هللا عنه، فقال  كنا مع النيب صلللللللى هللا عليه وسلللللللم، فقال  نمن  
، وحرم  lxxixمن مل يسللتطع فعليه ابلصللوم، فمنه له وجاء«اسللتطاع الباءة فليتزوج، فمنه أغض للبصللر، وأحصللن للفرج، و 

شأة  قال تعاىل   الزان،   حم ِٓۖ إمَنه ۥ كأانأ فأَٰ نأىَٰ ۡ واْ ٱلزنم رأ لأ تأق  سأآءأ  َأ اء اآل ة  -٣٢  سأبم م   َأ رأ س   اإلم

 املال: (5

 التملك والتصرف فيه.يعترب املال وسيلة لقضاء حاجات اإلنسان، وتيسري ُسبل العيش له لذا كان لكنسان حق 

تأخ  أ م حأ فم همِۖ قال تعاىل   س  عأ أك ۡ مُّ ۡأ َما  أأن مق واْ مم يم ي اآل ة-َأ  الحأ

ف واْ  قال تعاىلواشرتم أن يكون كسب هذا املال ابلطرق الشرعية فال أيكل أموال الناس ابلباطل،   امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ :  أََ

ك   ٓواْ    َ اض  لأ تأ ا  عأح تأرأ رأ طم م إمَلٓ أأن تأك ونأ تمجأَٰ بأَٰ ۡمٱل  فأك ۡ  ۡأ   لأك ۡ  وأَٰ ۡ     أأم  فك  لأ   منم ت   ٓواْ   َأ ۡ     تأق  ك  ۡ    كأانأ   ٱّلَلأ  إمنَ   أأن  سَأ   ۡمك 

ِم م    الفنمسأاء اآل ة  -٢٩  اۡأ

وسلللم، أو كان األمر ابلنهي عنها، وكل طريقة للحصللول على األموال ومل أيذن هبا هللا عز وجل أو رسللوله صلللى هللا عليه 
هي أكل أموال الناس ابلباطل ومن ذلك الغش والقمار واالحتيال واالختالس والسللللرقة والرشللللوة واالحتكار، ومجيع أنواع 

 كالراب وامليسر وغريه. البيوع احملرمة

 القيم البيئية:   -12
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وهي النعم الظاهرة  ة اليت سلللللللللللللخرها هللا عزوجل لعباده القيم البيئية  هي جمموعة من النظم والقوانني اليت حتافظ على البيئ
والباطنة اليت حتيط ابإلنسللان من اهلواء واملاء والنبات واحليوان والفضللاء، واليت هي من املمتلكات العامة للناس مجيعاً من 

 كل ما يفسدها حإ تبقى صاحلة للعيش اإلنساين. 

َ  قال تعاىل   ۡ  تأرأ ا  أألأ رأ َم
ه ۥ ظأَٰ ۡ  نمعأمأ ك  بأغأ عأ أ   أأسََََ  َأ ضم   ۡ أ ا فمي ٱۡل  مأ َأ تم  وأَٰ مأَٰ َخرأ لأك ۡ َما فمي ٱلسَََََ   اْ أأَن ٱّلَلأ سََََأ

فأة ۡأاطم ان اآل ة-َأ مأ  ل ق 

قلال تعلاىل   ومن هلذا املفهوم جلاءت القيم ابحمللافظلة على البيئلة أبشللللللللللللللكلاهللا وصللللللللللللللورهلا املتعلددة ومثلال ذللك  امللاء نعملة ، 
آءم ك َ  شأ  مأ حأ ٱل  فأا مم عأ   ۡأ ف ونأ َأ مم ٍ  أأفأمأ   ؤ  ين ِأ ٍء   اۡلأنبم أاء اآل ة  -ي 

 إمَن قال تعاىلفمنع اإلسراف والتبذير فيه،  
ف ٓواْ  رم لأ ت س  َأ فم حأ :  رم س  م  بُّ ٱل  عأام اآل ة  -ه ۥ لأ   حم  اۡلأن 

ومنع من اإلضلللللرار به، فعن أيب هريرة، عن النيب صللللللى هللا عليه وسللللللم قال  نال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسلللللل 
 . lxxxمنه« 

عأىَٰ فمي  قال تعاىل   وأمر حبماية األرض من الفسللاد،   لَىَٰ سَأ إمذأا تأوأ ٱلَفَس  أ   َأ َأ َأ  ر  حأ
َ  م أ ٱل  َأ   ا  َأ يأ فم  سَم ضم لم      ۡ أ ٱۡل 

بُّ ٱل  أسأااأ  ٱّلَل  لأ   حم ا اآل ة-٢٠٥َأ  البأقأرأ

ا َأ حم
يأ إمصَ  أَٰ ۡأع  ضم   ۡ أ اْ فمي ٱۡل  يَ  سَم لأ ت    َأ اف اآل ة، ِال تعالى:- ِال تعالى:  رأ ضم    اۡلأع   ۡ أ اْ فمي ٱۡل  ثأو  لأ تأع  َأ

يم حأ   سم ا اآل ة  -٦٠م     البأقأرأ

ومن اإلفسلللللللللاد العام يف البيئة التبول ابلطريق فجاء األمر ابلنهي عنه، فعن أيب هريرة  مسعع رسلللللللللول هللا صللللللللللى هللا عليه 
. lxxxiوسلللم يقول  " من سللل سللخيمته على طريق عامر من طريق املسلللمني فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني "

ل، لقد مسعع رسللللللللول هللا صلللللللللى هللا عليه وسلللللللللم يقول  " اتقوا املالعن الثالث  الرباز يف املوارد، والظل، وعن معاذ  قا
 . lxxxiiوقارعة الطريق "  

وعن معاذ بن جبل رضللي هللا عنه قال  مسعع رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم يقول  نمن رفع حجرا من الطريق كتبع  
 .lxxxiii  له حسنة، ومن كانع له حسنة دخل اجلنة«

، وشلللعبة من شلللعب اإلميان عن أيب هريرة، قال  قال رسلللول هللا صللللى lxxxivوجعل إماطة األذى عن الطريق صلللدقة 
شللعبة، فأفضلللها قول ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى  -أو بضللع وسللتون  -هللا عليه وسلللم  ناإلميان بضللع وسللبعون  
 .lxxxvعن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان«
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 الصحية:القيم  -13

القيم الصللللحية  هي جمموعة القيم اليت حتافظ على صللللحة اإلنسللللان اجلسللللمية والنفسللللية والروحية حإ يسللللتطيع أن يؤدي 
 دوره كخليفة هلل عزوجل يف األرض وأن يقوم بواجب العبادة اليت أمر هللا سبحانه وتعاىل هبا. 

والصحة بكل جوانبها اجلسدية والنفسية واإلميانية تع  القوة اليت يتاج إليها اإلنسان يف حياته فعن أيب هريرة، قال  قال 
رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم  ناملؤمن القوي، خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضلللعيف، ويف كل خري احرص على ما  

 .  lxxxviينفعك، واستعن ابهلل وال تعجز « 

وكان رسللللللللللول هللا صلللللللللللى هللا عليه وسلللللللللللم يدعو ابلعافية فعبد الرمحن بن أيب بكرة، قال  مسعع أيب يدعو، هبذا الدعاء   
ناللهم عاف  يف بدين، اللهم عاف  يف مسعي، اللهم عاف  يف بصلللللري، ال إله إال أنع غدوة وعشلللللية«، قال  نت ب  إين  

 .lxxxviiوأان أحب أن أسنت بسنته«  مسعع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو به

ر  قال تعاىلومن هذه القيم الصحية احملافظة على نظافة الفرد اجلسدية،   َنم ۡأ أ فأطأ ثم أا َأ يَثنمر اآل ة    -:   الم 

 .  lxxxviiiوعن أيب مالك األشعري قال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  نالطهور شطر اإلميان«

صلللى هللا عليه وسلللم  " عشللر من الفطرة  قص الشللارب، وإعفاء اللحية، والسللواك،  وعن عائشللة، قالع  قال رسللول هللا 
واسلللتنشلللاق املاء، وقص األظفار، وغسلللل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء " قال زكرت  قال مصلللعب   

وعن أيب  lxxxixسللللللتنجاء "ونسلللللليع العاشللللللرة إال أن تكون املضللللللمضللللللة زاد قتيبة، قال وكيع  " انتقاص املاء  يع  اال
،    xcهريرة، قال  قال النيب صلللللى هللا عليه وسلللللم  نهلل تعاىل على كل مسلللللم حق، أن يغتسللللل يف كل سللللبعة أتم يوما«

 .xciوعنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم نالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب« 

تم  عاىل   قال تومنها أن أيكل اإلنسان ويشرب من الطيبات اليت أحلها هللا له،  ح طأ نمبأَٰ ف واْ ك   واْ مم امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ  أَََََٰ

  ۡ ك  فأَٰ  ِ زأ ۡأ ا  ا اآل ة  -مأ  البأقأرأ

ف ٓواْ  قال تعاىل   ويكون مطعمه ومشلللللربه على قدر حاجته وليس على قدر اسلللللتطاعته ،   رم لأ ت سََ  َأ ۡ واْ  رأ ٱشََ  َأ ك   واْ  - َأ

اف اآل ة   رأ  اۡلأع 

مسعع رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم يقول  نما مأل آدمي وعاء شلللرا من بطنه، حبسلللب  وعن املقدام بن معدي قال   
 .xciiابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فمن كان البد فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس«
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وحث على التداوي يف حال املرض فعن أسللللللللللامة بن شللللللللللريك، قال  شللللللللللهدت األعراب يسللللللللللألون النيب صلللللللللللى هللا عليه 
جنا  أن ال نتداوى  قال  نتداووا عباد هللا، فمن هللا، سلللبحانه، مل يضلللع داء، إال وضلللع معه شلللفاء، إال    وسللللم هل علينا

 .xciiiاهلرم« 

اب  قال تعاىلوأنزل العسلل شلفاء للناس،  رأ ا شَأ َأ ۢح ۡ ط ونم ج  مم ر  تأ مف   :  أخ  خ  ن ه ۥ   مُّ وأَٰ
لم أ  فمي إمنَ  لنم َفا م   شَم أآء    فم هم  أأل   ذأَٰ

ٓ أة   م  لنم   ۡلأ َنأ   قأو   الَفح   اآل ة  -٦٩   أتأ أَكر 

وعن أيب سعيد  أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  أخي يشتكي بطنه، فقال  ناسقه عسال« مث أتى الثانية،  
فقال  ناسللللقه عسللللال« مث أمه الثالثة فقال  ناسللللقه عسللللال« مث أمه فقال  قد فعلع  فقال  نصللللدق هللا، وكذب بطن 

 .xcivأخيك، اسقه عسال« فسقاه فربأ

قال ويف املقابل هنى عن كل ما يضللر ابلصللحة العامة كاملسللكرات واملخدرات وشللرب الدم وأكل ا نزير وامليتة واملنخنقة، 
فزم رم تعاىل    خم ۡأ ٱل  لأح  َأ ٱليَمأ  َأ تأةأ  مأ  

ۡ  ٱل  ك  َرمأ عأ أ   ِأ ا  نَمأ ا اآل ة  -ِم  البأقأرأ

س  َِال تعالى: م  ۡ ۡم   ۡ
لأَٰ أز  ٱۡل  َأ اب   أنصَأ ٱۡل  َأ ر   سَم مأ  

ٱل  َأ ر   م  خأ
ا ٱل  ح    نَمأ تأفمب وه    منم  ۡ حم فأٱ

طأَٰ يأا  -عأمأ م ٱلشََ   ََم ائََََ المأ

 اآل ة  

اِال تعالى:،  كما دعا إىل ممارسة الرتضة كاملشي َأ بم فأاكم ش واْ فمي مأ  الم     اآل ة  -فأٱم 

قال  شكا انس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املشي فدعا هبم، وقال  وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  
 . xcvنعليكم ابلنسالن« ، فنسلنا فوجدانه أخف علينا

 .xcviوالنسالن هو  اإلسراع يف املشي مع تقارب ا طى

  - األنصلللللللاري   وحث على تعلم الرماية والسلللللللباحة فعن عطاء بن أيب راب  قال  رأيع جابر بن عبد هللا، وجابر بن عمري
  - صلللى هللا عليه وسلللم   -ير يان فمل أحدمها فجلس، فقال له اآلخر  كسلللع ، مسعع رسللول هللا   -رضللي هللا عنهما 

يقول  " كل شيء ليس من ذكر هللا فهو هلو وسهو، إال أربع خصال  مشي الرجل بني الغرضني وأتديبه فرسه، ومالعبته  
 . xcviiأهله، وتعلم السباحة "

على نفر من أسللم ينتضللون فقال  -صللى هللا عليه وسللم  -قال  " مر النيب  -رضلي هللا عنه   -سللمة بن األكوع وعن 
  " ارموا ب  إمساعيل، فمن أابكم كان راميا، ارموا وأان مع ب  فالن " قال  فأمسلك أحد  -صللى هللا عليه وسللم   -النيب 

  " ما لكم ال ترمون  "، قالوا  كيف نرمي وأنع معهم ، -عليه وسلللللم صلللللى هللا  -الفريقني أبيديهم، فقال رسللللول هللا  
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، وعن عقبة بن عامر، يقول  مسعع رسللللول    xcviii  " ارموا، فأان معكم كلكم "-صلللللى هللا عليه وسلللللم  -قال النيب  
 .xcixرمي "هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة ال

 

 القيم النفسية:  

القيم النفسللللية  هي جممو عة القيم اليت تعزز اجلانب النفسللللي لدى اإلنسللللان من خالل إشللللباع رغبات اإلنسللللان ابحلالل 
فيقبل على احلياة بصلللللللدر رحب مع ضلللللللبط النفس وحتمل القلق والتوتر والبعد عن اإلحبام فيكون سلللللللليما من األمراض  

 سعيداً يف مكتسباته ملتزماً أمر هللا يف حدود طاقته. 

 ومنهج اإلسالم يف حتقيق القيم النفسية يكون ابلعناية ابجلوانب اآلتية   

إشلللللللباع اجلانب الروحي  وهو الذي يعمل على تقوية صللللللللة اإلنسلللللللان حالقه من خالل اإلميان ابهلل وحده ال شلللللللريك له  -1
 وعبادته وتقواه والشعور مبعية هللا.  

وسلللللم يوما، فقال  ت غالم إين أعلمك كلمات، احفظ هللا   عن ابن عباس، قال  كنع خلف رسللللول هللا صلللللى هللا عليه
 يفظك، احفظ هللا جتده جتاهك، إذا سألع فاسأل هللا، وإذا استعنع فاستعن ابهلل، واعلم أن  

األمة لو اجتمعع على أن ينفعوك بشلليء مل ينفعوك إال بشلليء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضللروك بشلليء مل 
 .cء قد كتبه هللا عليك، رفعع األقالم وجفع الصحفيضروك إال بشي

أهم جانب فطري لكنسللان يرغب بتحقيقه هو العالقة اجلنسللية واإلجناب، فعمل على إشللباعها  :إشللباع اجلوانب الفطرية -2
 عن طريق الزواج وحترمي الزان ذو األثر املدمر على اجملتمع من التغرير ابملرأة واختالم األنساب وضياع األسرة. 

د شللليئا، فقال لنا رسلللول هللا صللللى هللا عليه فعن عبد هللا بن مسلللعود قال كنا مع النيب صللللى هللا عليه وسللللم شلللبااب ال جن
وسلللم  نت معشللر الشللباب، من اسللتطاع الباءة فليتزوج، فمنه أغض للبصللر وأحصللن للفرج، ومن مل يسللتطع فعليه ابلصللوم  

 .ciفمنه له وجاء«

 كما حث على عدم اإلفرام يف الشهوات األخرى كالتملك وحب املال وكثرة الطعام والشراب  

عن أيب هريرة رضللي هللا عنه، قال  قال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم  نأيكل املسلللم يف معي واحد، والكافر أيكل يف 
 .ciiسبعة أمعاء«
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  "من أصبح منكم معاىف يف جسده،  -صلى هللا عليه وسلم   -وعن عبيد هللا بن حمصن األنصاري، قال  قال رسول هللا  
 .ciiiآمنا يف سربه، عنده قوت يومه، فكأضا حيزت له الدنيا"

اقال تعاىل  خالل تنمية الذات،  من تعزيز جانب الثقة ابلنفس    -3 َأ َكىَٰ ح زأ س اآل ة-ِأي  أأف  أحأ مأ  الَشم 

حذيفة قال  قال رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه وسللللللللم  " ال تكونوا إمعة،  واالسلللللللتقالل ابلرأي وعدم التبعية لعخرين فعن  
تقولون  إن أحسلللن الناس أحسلللنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسلللكم، إن أحسلللن الناس أن حتسلللنوا، وإن أسلللاءوا 

 .civفال تظلموا"

من مث القناعة والرضلللا مبا قسلللمه، هذا يع  التوكل على هللا مع حسلللن الظن به سلللبحانه وتعاىل و  :الرضلللا ابلقضلللاء والقدر -4
ألن عدمهما يؤدتن إىل سللللخط اإلنسللللان، ويسللللببان له التعاسللللة والشللللقاء فعن أيب هريرة، قال  قال رسللللول هللا صلللللى هللا 
عليه وسللم  ن وإن أصلابك شليء، فال تقل لو أين فعلع كان كذا وكذا، ولكن قل قدر هللا وما شلاء فعل، فمن لو تفتح 

وعنه قال  قال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم  نانظروا إىل من أسللفل منكم، وال تنظروا إىل من  ، cvعمل الشلليطان«
، وعن عبيد هللا بن حمصلللللللن األنصلللللللاري، عن النيب صللللللللى هللا   cviهو فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم«

.والرضللا cviiعليه وسلللم قال  نمن أصللبح آمنا يف سللربه، معاىف يف جسللده، عنده طعام يومه، فكأضا حيزت له الدنيا« 
ن صلهيب،  ابلقضلاء والقدر يولد الصلرب عند اإلنسلان على االبتالءات واحملن والشلدائد اليت هي من سلنن احلياة الدنيا، فع

قال  قال رسلللللللللول هللا صللللللللللى هللا عليه وسللللللللللم  نعجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن  
 .cviiiأصابته سراء شكر، فكان خريا له، وإن أصابته ضراء، صرب فكان خريا له«

 الذكر والدعاء   -5

َ ۡ  قال تعاىل  ، من وسللللللللائل الراحة النفسللللللللية ذكر هللا عزوجل يف كل حال ويف كل وقع مأ محُّ ِ   وۡ 
تأط  َأ ف واْ  امأ ٱلَذم حأ ءأ

ق   وب   مأ محُّ ٱل 
رم ٱّلَلم تأط  ك  ۡمذم رم ٱّلَلم  أألأ  ك  ي اآل ة  -ۡمذم  الَرع 

والتوجه ابلدعاء له، عن عبد هللاك قال  قال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم  نما أصللاب أحدا قط هم وال حزن، فقال   
 عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، انصييت بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضالك، أسألك بكل اسم هو  اللهم إين

لك مسيع به نفسلللللك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو اسلللللتأثرت به يف علم الغيب عندكك أن جتعل  
نه، وأبدله مكانه فرجا«. فقيل  ت رسللللللول القرآن ربيع قليب، وجالء حزين، وذهاب مهيك إال أذهب هللا عز وجل مهه وحز 

، واالسللللللللللتعاذة به سللللللللللبحانه وتعاىل من كروب احلياة  cix هللا! أال نتعلمها   قال  نبلى، ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها«
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فعن أنس بن مالك رضلللللللللي هللا عنه  أن النيب صللللللللللى هللا عليه وسللللللللللم، قال يقول  ناللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، 
 .cxوالكسل، والبخل واجلنب، وضلع الدين، وغلبة الرجال«والعجز 

 القيم الوقائية:  -14

القيم الوقائية  هي القيم اليت تعت  ابإلنسلللان وتعمل على وقايته من الوقوع يف الضلللرر سلللواء كان هذا الضلللرر اعتقادي أو 
الشر خمافة الوقوع به، أو ضرر نفسي عبادي حيث كان الصحابة رضي هللا عنهم يسألون النيب صلى هللا عليه وسلم عن 

فعن عبد هللا بن مغفل، أن رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم، قال  نال يبولن أحدكم يف مسللللتحمه فمن عامة الوسللللواس 
 .cxiمنه«

أو ضللرر صللحي فعن املقدام بن معدي قال  مسعع رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم يقول  نما مأل آدمي وعاء شللرا من  
 .cxiiابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فمن كان البد فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس«  بطنه، حبسب

وأمر أبخذ األسللللباب للوقاية من وقوع الضللللرر فعن أيب هريرة  أن النيب صلللللى هللا عليه وسلللللم كان إذا عطس غطى وجهه  
 .cxiiiبيده أو بثوبه وغض هبا صوته."

هللا عليه وسللم، يقول  نغطوا اإلانء، وأوكوا السلقاء، فمن يف السلنة  وعن جابر بن عبد هللا، قال  مسعع رسلول هللا صللى
 .cxivليلة ينزل فيها وابء، ال مير إبانء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوابء«

 هريرة، بعد يقول   ومنعاً النتشللار األمراض بني الناس وحدوث الوابء منع الدخول على املرضللى، فعن أيب سلللمة  مسع أاب
 .cxvقال النيب صلى هللا عليه وسلم  نال يوردن ممرض على مصح«

ومنع الدخول وا روج من بلد انتشلللللللر به الداء، فعن ابن عباس قال  مسعع عبد الرمحن بن عوف يقول  مسعع رسلللللللول 
ا كان أبرض وأنع هبا فال خترج  يقول  "إذا كان الوابء أبرض ولسللَع هبا فال تدخلها، وإذ -صلللى هللا عليه وسلللم   -هللا  

 .cxviمنها" 

  القيم اجلمالية: -15

القيم اجلمالية يف االسللللللللالم هي من الضللللللللرورتت وال تدخل يف ابب )التحسللللللللينات(، ألن البيئة اجلميلة تكون أقدر على 
ي وقد ورد يف آية واحدة بلفظ اجلمال، قال تعاىل  التطور واالرتقاء،  ِم حأ  واجلمال له جانبان  حسللّ ال   مأ ۡأ ا  َأ ۡ  فم  لأك  َأ

ونأ    ِ رأ ِم حأ تأس  َأ ونأ   الَفح   اآل ة  -ت رم ح 
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فاحلديث عن األنعام وما فيها من مجال ومتاع حتّس به النفس اإلنسللللللللانية فيمأل جوانبها سللللللللعادة ومسللللللللرة، وهناك آتت 
فأا تكشلف عن ظواهر اجلمال يف احلياة، فمن اجلمال خلق اإلنسلان يف أمجل هيئة، وأحسلن صلورة ، قال تعاىل    لأقأي  خأ أق 

سأحم    ِ حأ فمٓي أأ نسأَٰ م ۡ  ٱإل  وم   التنم ح اآل ة  -  تأق 

وم  وأما عن مجال الدنيا فالزينة هي أبرز عناصلللللللره، قال تعاىل     ۡ  ۡ ا  َأ فأَٰ
عأ   ۡأ َأ بم حأ  ََأَٰ ص ۡممأ آءأ ٱليُّن  أا  مأ َََ َ َفا ٱلس لأقأي  زأ   ا َأ

طم حمِۖ   الم     اآل ة  -لنم َش أَٰ

ۡ  كأ   قال تعاىل    َ ِأ آءم فأو  اْ إملأى ٱلَسمأ َٓ ۡ   أفظ ر  َج  أأفأ أ ح ف ر  ا مم َأ ا لأ مأ َأ ا  َأ َ َفََََٰ زأ َأ ا  َأ
فأَٰ ۡأفأ   ضأ  ٦  فأ   ۡ أ ٱۡل  ا   َأ َأ نأَٰ يأا    مأ

فأا قأ   أأل  ا  َأ َأ يأ   فم  ََم س َأَٰ فأا  ۡأ أأۢنبأت  ا  َأ َأ ح  فم  جمِۭ   ك  نم   مم  َ َم ج    زأ ا    ٧  ۡأ رأ ََم ص ىَٰ   تأب  رأ ك  ذم ي    لمك  نم   َأ فم ب    عأب  فأا  ٨  مُّ نأَزل  حأ   َأ   مم

آءم  آء    ٱلَسمأ بأَٰ   مأ ك  مُّ فأا  ارأ أۢنبأت  ت    ۡمهمط  فأَ َََٰ َفَ بَ   ۡأ ِأ صم يم   َأ حأ ٱلَفخ  أ   ٩ ٱل  ت    َأ قأَٰ ا  ۡأاسم َأ ع   لَ ِ   ١٠  َنضم ي   طأ   ز  بأاامِۖ  اۡنم عم  لنم  

فأا ِ  أ   أأ يأا    ۡمهمط  َأ ت   ۡأ   لم أ   ا  َم   َج    كأذأَٰ ر  خ   ق مح اآل ة  الى اآل ة  -١١  ٱل 

 وأما اجلمال املعنوي، فقد ورد يف القرآن الكرمي بلفظ )مجيل( مقرتان يف أربعة مواضع  

ر  الصلرب اجلميل على لسلان يعقوب عليه السلالم-1 ۡ  أأم  ك  ۡ  أأن  سَ  َولأت  لأك  ۡأ   سَأ ر    اِۖ ، ِال تعالى:  ب  ِۖ  فأصَأ مم    ٱّلَل    ۡأ  َأ

تأعأان   س  م  ا عأ أىَٰ   ٱل       وس ف اآل ة-  تأصم  ونأ   مأ

ر   ۡ  أأم  ك   ََ ۡ  أأن  س َولأت  لأك  ََأ ۡأ   س ر   اِۖ َِال تعالى: ِأالأ  ب  مم   ِۖ   فأصََأ ى  ۡأ ََأ تم أفمي أأن ٱّلَل    عأس  َ ۡ     أ َم مم ع ا    ۡم   ه وأ  إمَنه ۥ   ۡأ

  ۡ عأ م  ۡ   ٱل  كم  حأ    وس ف اآل ة  -ٱل 

تم الصلللللللفح اجلميل-2 وأَٰ مأَٰ َََ فأا ٱلس ا خأ أق  مأ َأ  ، ِال تعالى: 
ِۖ ٓتم أة  اعأةأ ۡلأ َََ إمَن ٱلس َأ م   قن حأ

ۡمٱل  آ إمَل  َ مأ فأ ۡأ   ا  مأ َأ ضأ   ۡ أ ٱۡل    َأ

حأ  فأٱص  أحم  مم  أ  ٱلَص   جأ ر اآل ة  -٨٥  ٱل  ج   الحم

ر  اهلجر اجلميل-3 ۡ  هأج  ه  ر  ج  ٱه  َأ ا  أق ول ونأ  بمر  عأ أىَٰ مأ ٱص  َأ مم م    ا، ِال تعالى:  َزمنم  اآل ة  -١٠  ۡأ  الم 

حأ أ  ِال  ا فأتأعأالأ   َأ زم فأتأ َأ اأ ٱليُّن  أا  حأ أوَٰ
نأ ٱل  ا  ۡم أ إمن ك فت َح ت رم َأَٰ أز  ا ٱلَفبميُّ ِ   ۡلنم َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ ك َح  تعالى:  أ  ِ أ سأرنم َأ ك َح  تنمع  مأ

  ِ ا مم م   اسأرأ اب اآل ة  -ۡأ زأ  ِ  اۡلأ

 

ف ٓواْ  السللللللللللللللرا  اجلميلل-4 امأ ا ٱلََذم حأ ءأ ََأ أ ُّ َ ٓ َََٰ َِال تَعالى:  أَََََََ ح ِأبَ  م أأن ،  وه َح مم ت م  َۡ طأ َق  تم ث  فَأَٰ مم ؤ  م  ۡ  ٱل  ت  إمذأا نأكأح 

يَا   ح  عم َح مم َم ۡ  عأ أ   ا لأك  سُّوه َح فأمأ اِۖ  تأمأ َأ نأ تأيَُّ تنمع وه حَ   تأع  وه حَ   فأمأ  ِ سأرنم ِ    َأ ا مم م   اسأرأ اب اآل ة  -  ۡأ زأ  ِ  اۡلأ
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ي  تعلاىل  قلالوقلد ربط اإلسللللللللللللللالم بني قيم العبلادة وقيم اجلملال   َجم  ََ سََ َفيأ كَ  نم مأ ۡ  عم اْ زم فأتأك  ذَ  ااأمأ خَ  بأفمٓي ءأ ك   واْ   :  أَٰ   َأ

ۡ واْ  رأ ٱشََ  لأ   َأ ف ٓواْ    َأ رم بُّ  لأ   إمَنه ۥ  ت سََ  فم حأ     حم رم سََ  م  ح   ِ      ٣١ ٱل  َرمأ   مأ جأ  ٱلَتميٓ  ٱّلَلم   زم فأةأ   ِأ رأ همط  أأخ  بأاام تم  لمعم ٱلَط نمبأَٰ   َأ

حأ  قم    مم ز  ذم   هميأ   ِ     ٱلرنم
ة  لم َ المصأ ام ٱليُّن  أا خأ حأ أوَٰ ف واْ فمي ٱل  امأ مأ   حأ ءأ ةم     أو  مأ قم أَٰ اف مح اآل ة-ٱل  رأ  الى اآل ة    اۡلأع 

وعن عبد هللا بن مسللللللعود عن النيب صلللللللى هللا عليه وسلللللللم قال  ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، قال 
رجل  إن الرجل يب أن يكون ثوبه حسلنا ونعله حسلنة، قال إن هللا مجيل يب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط الناس( 

cxvii. 

اجلمال املادي واملعنوي ليصللللللللل إىل مجال السللللللللعادة ويصللللللللل إىل ذلك عندما يبذل فقيم اجلمال يف اإلسللللللللالم مجعع بني 
 . cxviii اإلنسان ا ري لنفسه ولعخرين، فا ري واجلمال يتكامالن يف العطاء

   القيم الوطنية -16

ومكتسلللللباته القيم الوطنية  هي القيم اليت تقوم على حتمل املسلللللئولية املشلللللرتكة بني احلاكم واملواطن يف احلفا  على الوطن 
   cxixمن االعتداء عليه، ومن أهم قيم املواطنةاملادية واحلضارية ومحايته  

حب الوطن والدفاع عنه والوالء له  وقد عرب عن هذه احلب النيب صللللى هللا عليه وسللللم فعن عبد هللا بن عدي بن محراء  
ابحلزورة يقول  نوهللا إنك  ري أرض هللا، وأحب  الزهري قال  رأيع رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم على راحلته واقفا  

. وعن ابن عباس، قال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم cxxأرض هللا إىل هللا، ولوال أين أخرجع منك ما خرجع«
 ملكة  نما  

، وعن عائشلللللللة رضلللللللي هللا تعاىل  cxxiأطيبك من بلد، وأحبك إيل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سلللللللكنع غريك«
 ها أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرقي املريض فيقول  نابسم هللا تربة أرضنا بريقة  عن

وعن أنس بن مالك رضلللي هللا عنه، أن رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم طلع له  cxxiiبعضلللنا يشلللفي سلللقيمنا إبذن ربنا«
 .cxxiiiا بني البتيها«أحد فقال  نهذا جبل يبنا وحنبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإين حرمع م

طاعة ويل األمر  إن منهج أهل السللللللللنة واجلماعة قائم على وجوب طاعة ويل األمر دون خالف، حفاظاً على البالد  -2
ف ٓواْ  قال تعاىل   والعباد من التفرق واالختالف املنتهي ابلفنت والفسلللاد وإشلللاعة الفوضلللى بني النا ،  امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ  أََََ

ِۖ أأطم ع واْ ٱّلَلأ   ۡ فك  رم مم أم  لمي ٱۡل  َْ أ  َأ أأطم ع واْ ٱلَرس ولأ  َأ  الفنمسأاء اآل ة  - 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 121 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

وعن أيب هريرة، قال  قال رسللللللول هللا صلللللللى هللا عليه وسلللللللم  نعليك السللللللمع والطاعة يف عسللللللرك ويسللللللرك، ومنشللللللطك  
 .cxxivومكرهك، وأثرة عليك«

أطاع  فقد أطاع هللا، ومن عصلاين فقد عصلى هللا، ومن أطاع  وعنه، عن رسلول هللا صللى هللا عليه وسللم أنه قال  نمن 
 .cxxvأمريي فقد أطاع ، ومن عصى أمريي فقد عصاين«

فهلذه األحلاديلث تؤكلد على وجوب طلاعلة ويل األمر، ألمر هللا بطلاعتهم وألن االختالف عليهم يؤدي إىل الفسلللللللللللللللاد يف 
 .الدنيا ويف اآلخرة فماله من خالق

احرتام النظام والقانون  إن من قيم املواطنة ضللللرورة احرتام النظام والقوانني اليت أقرهتا الدولة لتنظيم احلياة ومحاية الدين -3
ا  ٱّلَلم فأمأ قلال تعلاىل   والوطن واحلقوق الفرديلة واجملتمعيلة وهلذا سللللللللللللللبيلل األمن واألملان والتطور احلضللللللللللللللاري ،  يَ   َِ تم َ  أ 

هأا   تأيَ  ۡ  البأقأ -تأع  ۡمقأيأ ه   فأَٰ ٍء خأ أق  ا اآل ة   , َِال تعالى: إمَنا ك َ  شأي  ر اآل ة  -  رأ  القأمأ

وعن النعمان بن بشللللري، قال  مسعع رسللللول هللا صلللللى هللا عليه وسلللللم، يقول  نإن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينهما 
 عرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه، و 

كالراعي يرعى حول احلمى، يوشللللللك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى هللا حمارمه، أال وإن يف اجلسللللللد 
 .cxxviمضغة، إذا صلحع، صلح اجلسد كله، وإذا فسدت، فسد اجلسد كله، أال وهي القلب«

التعايش السلللللللللللللمي بني أفراده وبني املقيمني فيه  إن من قيم املواطنة التعايش بسللللللللللللالم وأمان بني أفراد اجملتمع الواحد -4
واملتعدد، فكل نفس معصلللومة هلا حقها يف احلياة ، فال جيوز االعتداء عليها سلللواء ابهلمز أو اللمز أو الضلللرب ومن ابب 

م  تعاىل   قالأوىل القتل الذي حرمه هللا عزوجل ،  قن حأ
ۡمٱل  َرمأ ٱّلَل  إمَل  ِأ سأ ٱلَتمي  ت   واْ ٱلَف   لأ تأق  اء اآل ة  -َأ رأ س   اإلم

وعن عبد هللا بن عمرو رضلللي هللا عنهما، عن النيب صللللى هللا عليه وسللللم قال  نمن قتل معاهدا مل ير  رائحة اجلنة، وإن  
 .  cxxviiريها توجد من مسرية أربعني عاما«

ي  قال تعاىللعون ، كان لزوما علينا مد يد العون له ،  وإن طلب منا ا ِأ إمن  أأ َأ حأ   :  كم حأ   منم رم شََ  م  كأ   ٱل  ۡأ ا تأجأ ه   ٱسََ  ر  ۡم أ  فأَ

تَىَٰ  عأ   ِأ مأ ۡأ    أس 
َۡ  ٱّلَلم   كأ أَٰ ه   ث  ۡ  مغ  فأه ۥ    أأ مأ

 َ
لم أ   مأ ۡ   ذأَٰ  َ أَن م    ۡمَ ونأ    َل   ِأو  ۡأة اآل ة  - أع  أم   التَو 

 اجلماعة والتصدي ململ يزرع الفتنة تيه:احلرص على   -ز
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احلرص على اجلماعة فهي احلصلللللن املنيع والتصلللللدي ملن يزرع الفتنة فيه ابلدعوة إىل التعصلللللب والعنصلللللرية حيث أن الفتنة 
مم عَ  قلال تعلاىل   أشلللللللللللللللد فتكلاً ابجملتمع من القتلل ،  ۡأ بَ  م ٱّلَلم  ۡمحأ واْ  م  ََم تأصََ ٱع  لأ   اَأ َاْ   تأ أَرِ واْ    َأ ك ر  ٱذ  تأ   َأ مَأ   ٱّلَلم   نمع 

  ۡ ك  ۡ   إمذ    عأ أ   يأآء    ك فت  ألَفأ  أأع  حأ  فأَ ۡ    ۡأ   ۡمك  تۡ   ِ   و بأح  تمهمطٓ   فأَأص  مأ ن    ۡمفمع  وأَٰ ان اآل ة  -اإمخ  رأ م   ِالَ  آل عم

فأة    ٱتَق واْ فمت  َأ    ت صم بأحَ   َل   تعالى: 
ِۖ آَصة  ۡ  خأ فك  واْ مم ٓواْ   ٱلَذم حأ ظأ أم  ٱع  أم  قأابم  شأيم ي   ٱّلَلأ  أأنَ   َأ عم  اۡلأن أال اآل ة  - ٱل 

وعن حذيفة بن اليمان، يقول  كان الناس يسلللألون رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم عن ا ري، وكنع أسلللأله عن الشلللر، 
ل بعد هذا ا ري من شر  قال  خمافة أن يدرك ، فقلع  ت رسول هللا، إان كنا يف جاهلية وشر، فجاءان هللا هبذا ا ري، فه

 ننعم« قلع  وهل بعد ذلك الشر من خري  قال  ننعم، وفيه دخن« قلع  وما دخنه  قال  نقوم يهدون بغري 

هديي، تعرف منهم وتنكر« قلع  فهل بعد ذلك ا ري من شللللر  قال  ننعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجاهبم إليها 
م لنا، قال  نهم من جلدتنا، ويتكلمون أبلسلللللللنتنا« قلع  فما أتمرين إن أدرك   قذفوه فيها« قلع  ت رسلللللللول هللا صلللللللفه

ذللك  قلال  نتلزم مجلاعلة املسلللللللللللللللمني وإملامهم« قللع  فلمن مل يكن هلم مجلاعلة وال إملام  قلال  نفلاعتزل تللك الفرق كلهلا،  
 . cxxviiiولو أن تعض أبصل شجرة، حإ يدركك املوت وأنع على ذلك«"

 صلللللللللللللللى هللا عليله وسلللللللللللللللم أنله قلال  نمن خرج من الطلاعلة، وفلارق اجلملاعلة فملات، ملات ميتلة وعن أيب هريرة، عن النيب
جاهلية، ومن قاتل حتع راية عميه يغضللللب لعصللللبة، أو يدعو إىل عصللللبة، أو ينصللللر عصللللبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن  

يس م  ولسللللللللللللللع  خرج على أميت، يضللللللللللللللرب برهلا وفلاجرهلا، وال يتحلاشللللللللللللللى من مؤمنهلا، وال يفي للذي عهلد عهلده، فل
 . cxxixمنه«

 احلفاظ على املوارد واملراتق العامة: -و

من األمور اهللاملة اليت جيلب تبنيهلا احلفلا  على الوطن ابلنظلافلة العلاملة واحلفلا  على املبلاين العلاملة كلاملسلللللللللللللللاجلد وامللدارس  
 واملباين احلكومية من التلف والعبث فيها، فعن أيب هريرة، قال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ناإلميان بضع  

قول ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شلللعبة من   شلللعبة، فأفضللللها -أو بضلللع وسلللتون  -وسلللبعون  
 .cxxxاإلميان«

وعن معاذ بن جبل، قال  قال رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم  " اتقوا املالعن الثالثة  الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق، 
 .cxxxiوالظل "
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بعض القوم، فقال رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم  ندعوه وال تزرموه«  وعن أنس، أن أعرابيا ابل يف املسللجد، فقام إليه 
 .cxxxiiقال  فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه«

  القيم االقتصادية: -17

القيم االقتصللادية  هي جمموعة القيم اليت تقوم على تنظيم املال واألعمال على أسللاس االسللتخالف، حافظة لكل إنسللان  
ل والعمللل احلالل مع احملللافظللة على حقوق اآلخرين، وعليلله سللللللللللللللتكون املسللللللللللللللللائلللة يوم حقلله يف اكتسللللللللللللللللاب املللال احلال

 .  cxxxiiiالقيامة

عن أيب برزة األسللللمي رضلللي هللا عنه، قال  قال رسلللول هللا صللللى هللا عليه وسللللم  نال تزول قدما عبد يوم القيامة، حإ  
سلللللبه، وفيما أنفقه، وعن جسلللللمه، فيما أباله«  يسلللللأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكت

cxxxiv. 

قال تعاىل   فاملال هو مال هللا عزوجل واإلنسلللللللان مسلللللللتخلف عليه، وعليه أن يتصلللللللرف فيه بناء على حتقيق هذه القيمة، 
تأخ  أ م حأ فم همِۖ  س  عأ أك ۡ مُّ ۡأ َما  أأن مق واْ مم َأ س ولمهمط  ۡأ َأ ۡمٱّلَلم  ف واْ  امم يم ي اآل ة  -ءأ  الحأ

وجعل للتعامل مع املال قيم مثلى تقوم على القيم األخالقية وامتد  من يفعل ذلك فعن أيب سلللللعيد، عن النيب صللللللى هللا 
 .cxxxvعليه وسلم، قال  نالتاجر الصدوق األمني مع النبيني، والصديقني، والشهداء«

عليه وسللللم، قال  نرحم هللا رجال مسحا إذا ابع، وإذا وعن جابر بن عبد هللا رضلللي هللا عنهما  أن رسلللول هللا صللللى هللا 
 .cxxxviاشرتى، وإذا اقتضى«

- نسلللمى السلللماسلللرة، فمر بنا رسلللول هللا   -صللللى هللا عليه وسللللم-وعن قيس بن أيب غرزة، قال  كنا يف عهد رسلللول هللا  
اللغو واحللف، فشللوبوه   فسللماان ابسللم هو أحسللن منه، فقال  "ت معشللر التجار، إن البيع يضللره -صلللى هللا عليه وسلللم

 cxxxviiابلصدقة"  

وانطالقا من هذه القيمة رغب يف العمل املقرون ابلعفة مع تكافؤ الفرص يف الكسلللللللب احلالل للجميع دون حماابة وأحل  
 هللا البيع والشراء، والتجارة املبنية على الرتاضي الشرعي، ويف املقابل هنى عن كل ما يؤدي إىل ضياع حقوق اآلخرين 

طم م قال تعاىل   فحرم أكل أموال الناس ابلباطل،   بأَٰ ۡمٱل  فأك ۡ  ۡأ   لأك ۡ  وأَٰ ك   ٓواْ أأم 
 َ ف واْ لأ تأ امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َٓ ََٰ  الفنمسأاء اآل ة  - أ
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سأح  ، وحرم أكل مال اليتيم  ِ تمي هميأ أأ
ۡمٱلَ ۡم إمَل  الأ ٱل  أتم  ۡ واْ مأ رأ لأ تأق  َأ عأام اآل ة  -ِال تعالى:   اۡلأن 

ا  ،  وحرم اسلللللتغالل حاجة الناس يف البيع والشلللللراء فحرم الراب   ونأ إمَل كأمأ اْ لأ  أق وم  ۡأوَٰ ك   ونأ ٱلرنم
 َ ِال تعالى: ٱلَذم حأ  أ

اْ   ۡأوَٰ ثَ    ٱلرنم ع  مم بأ   ا ٱل  ۡ  َِأال ٓواْ إمنَمَأ  َ أَن َ َۡم لَم أ 
سنم  ذأَٰ مأ حأ ٱل  ح  مم

طأَٰ   َََ بَطَ ه  ٱلشََ ي  أتأخأ َأ  أق وم  ٱلََذم َرمأ    ِأ َأ عأ  بأ  
َ  ٱّلَل  ٱل  َِأ أأ

اْ   ۡأوَٰ ا اآل ة  -ٱلرنم  البأقأرأ

وحرم الغش فعن أيب هريرة أن رسللول هللا صلللى هللا عليه وسلللم مر على صللربة طعام فأدخل يده فيها، فنالع أصللابعه بلال 
الطعام كي يراه الناس،   فقال  نما هذا ت صلللاحب الطعام « قال أصلللابته السلللماء ت رسلللول هللا، قال  نأفال جعلته فوق

طأ نم م حأ   َأ     قال تعاىل  . وحرم التطفيف يف املكاييل ،  cxxxviiiمن غش فليس م « م  طأ نم م ح اآل ة  -  لنم    الم 

اب     ،  وحرم امليسر الذي يؤدي إىل ضياع املال أنصأ ٱۡل  َأ ر   سم مأ  
ٱل  َأ ر   م  خأ

ا ٱل  ف ٓواْ إمنَمأ امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ ِال تعالى:  أََ

س    ۡ ۡم   ۡ
لأَٰ أز  ٱۡل  ح    َأ حم   عأمأ م   منم

طأَٰ تأفمب وه    ٱلَش    ۡ ۡ    فأٱ ونأ  لأعأ َك  ائَميأا اآل ة  -  ت    مح   المأ

َاْ   ِال وحث على االقتصلللللاد يف اإلنفاق فال إسلللللراف وال تبذير ، ت ر  ۡ   أق  لأ َأ ف واْ  رم ۡ    سََ  ٱلَذم حأ إمذأآ أأن أق واْ لأ َأ تعالى: 

ام   لم أ ِأوأ
حأ ذأَٰ ۡأ   كأانأ  ِأان اآل ة  - اَأ  ال  ر 

ا ك َ    ويف نفس الوقع هنى عن الشلللللللللللح والبخل ، َأ
ط  سَََ  لأ تأب  َأ غ   ولأة  إملأىَٰ ع ف قم أ  عأ    أيأكأ مأ لأ تأج  َأ ِال تعالى: 

طم فأ  بأس  ع يأ مأ  وم  ٱل  ا  اتأق   ۡ س و اء اآل ة  -  َمح  رأ س   اإلم

ا وأقر نظام التكافل االجتماعي لتوزيع املال حإ ال يكون دولة بني األغنياء مب  على العدل واحلكمة. قال تعاىل   َأ أ ُّ َٓ ََٰ  أ

 َََٰ ف واْ ك ون واْ ِأَوََ امأ لأ  أج  ٱلَذم حأ ءأ َأ  
طمِۖ قمس  ۡمٱل  يأآءأ  َأ م ش  َ ل واْ ه وأ  مم حأ ّللم يم  ٱع 

ل واْ  يم ٓ أأَل تأع  ٍم عأ أىَٰ ان  ِأو  ََر فأََ ۡ  شأ فَك  مأ رم

مأ  ونأ   ا تأع  ۡممأ بم ر ۢ  ٱتَق واْ ٱّلَلأ  إمَن ٱّلَلأ خأ َأ  ِۖ ىَٰ وأ ب  لم تَق  رأ  ِ ائَميأا اآل ة  -أأ  المأ

م  َ م ِأ ىَٰ  ق رأ ح  أأه  م ٱل  ولمهمط مم سَ  ۡأ كم حم  ِال تعالى: َمآ أأفأآءأ ٱّلَل  عأ أىَٰ  سَأَٰ مأ
ٱل  َأ ىَٰ  مأ

ٱل  أتأَٰ َأ ۡأىَٰ  ق ر 
ي ٱل  لمذم َأ ولم  لم َرسَ  َأ  

   ۡ فك  فم أآءم مم أغ  حأ ٱۡل  ۡأ    
لأةأۢ حم ٱلَسبم  م كأي  لأ  أك ونأ اَ   ۡ ٱ ر اآل ة  -َأ ش   الحأ

قن   فشلللرع الزكاة ِأ   ۡ َم لم وأَٰ ٱلَذم حأ فمٓي أأم  َأ آئم م   ٢٤  َمع   وم    ، ِال تعالى:  َمم  لنم سََ ر  ح  مأ ٱل  ج مح اآل ة   -٢٥  َأ ۡم عأا المأ

 الى اآل ة  

فن    وحث على الصلللدقة آ أأن أق واْ مأ بمع ونأ مأ َۡ لأ   ت  بم  م ٱّلَلم ث  ۡ  فمي سَأ  َ لأ وأَٰ ٓ   ا، ِال تعالى: ٱلَذم حأ   ف مق ونأ أأم  لأ  ىأأذ    َأ

  ۡ  َ ۡ    لَ ه  ر   ۡ فيأ  أأ ۡ    عم َم ۡنم لأ   ۡأ ف    َأ و  ۡ  عأ أ   خأ َم لأ      ۡ    َأ ن ونأ  ه  زأ ا اآل ة  -   أح   البأقأرأ

الم نأَصم ب    وفصلل يف أحكام اإلرث على حسلب االسلتحقاق ۡأ َما  ، ِال تعالى: لنم رنم كأ   منم لميأانم   تأرأ وأَٰ
ۡ ونأ   ٱل  رأ  ِ أ ٱۡل    َأ

لم فنمسأآءم  َما  نأصم ب   َأ كأ   منم لميأانم   تأرأ وأَٰ
ۡ ونأ  ٱل  رأ  ِ أ ٱۡل  َما  َأ ه    ِأ َ   مم ف  َ    مم َض    انأصم ب    كأث رأ    أأ ر   الفنمسأاء اآل ة-  اَم  
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  القيم السياسية: -18
القيم السللللياسللللية  هي جمموعة القوانني اليت تصللللدر عن احلاكم إلصللللال  أحوال الناس يف مجيع شللللؤون حياهتم فهي حتدد  

حبيث أن كل دولة هلا سليادهتا ا اصلة، وعليه فالقيم عالقة السللطة ابجملتمع كما أهنا تنظم عالقات الدول بعضلها ببعض  
 السياسية تنقسم إىل قسمني مها  

 سة الداخلية: تتنوع السلطة يف السياسة الداخلية إىل:  أوالً: السيا
السلللللللطة التنفيذية اليت يقوم عليها رئيس الدولة وهو اإلمام، وخيتص هبا وحده، ومسللللللؤولية اإلمام مسللللللؤولية   -1

 ممة فهو الذي يضع سياسة الدولة ويشرف على تنفيذها ويهيمن على كل أمور الدولة ومصائرها.
 ليت حتكم الناس يف كل حاالهتم، ويف شؤون دنياهم وآخرهتم. السلطة التشريعية، هي ا -2
السلللطة القضللائية، وهي اليت تقوم على توزيع العدالة بني الناس واحلكم يف املنازعات وا صللومات واسللتيفاء   -3

 احلقوق، إىل غري ذلك ممقا يعرض على القضاء.
 واء كان زكاة أو صدقة. السلطة املالية وهي اليت تقوم على تصريف املال إىل مستحقيه س -4
سلللللللللللللللطلللة املراقبلللة وهي سلللللللللللللللطلللة األملللة مجعلللاء، وينوب عن األملللة يف القيلللام هبلللا أهلللل الشللللللللللللللورى والعلملللاء  -5

 .cxxxixوالفقهاء

 وكل هذه السلطات  ثل السياسة الداخلية ألي دولة وتقوم على القيم السياسة العادلة وهي  

   املساواة يف احلقوق بني كل أبناء اجملتمع:  -1

ا  قال تعاىل وأ ف ونأ إمخ  مم ؤ  م 
ا ٱل  واْ   : إمنَمأ حأ  فأَأص  مح  ۡ     ۡأ   ك  وأ   ٱتَق واْ   أأخأ ۡ   ٱّلَلأ   َأ ونأ  لأعأ َك  م  ِأ ات اآل ة-  ت ر  رأ ج   الح 

 احلكم ابلعدل بني مجيع تئات اجملتمع دون متييز:  -2

همٓط  إمَن ٱّلَلأ  َۡم ظ ك ۡ  ا  أعم مََ لم  إمَن ٱّلَلأ نمعم ي  عَأ ٱل  َۡم واْ  ك م  ا م أأن تأح  حأ ٱلفََ ۡأ   تۡ   كأم  ِأ إمذأا  َأ الى:  ا  َِال تَع مم عَأۢ ََأ انأ سََ  كَأ

 الفنمسأاء اآل ة  -  اۡأصم ر  

ف واْ ك ون واْ ِأَوََََٰ ِال تعا امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ ٓ أأَل لى:  أََََٰ ٍم عأ أىَٰ ان  ِأو  فأَََر ۡ  شأ فَك  مأ رم لأ  أج  َأ  
طمِۖ قمس  ۡمٱل  يأآءأ  َأ م ش  َ مم حأ ّللم

مأ  ونأ   ا تأع  ۡممأ بم ر ۢ  ٱتَق واْ ٱّلَلأ  إمَن ٱّلَلأ خأ َأ  ِۖ ىَٰ وأ ب  لم تَق  رأ  ِ ل واْ ه وأ أأ يم  ٱع 
ل واْ  يم ائَميأا اآل ة  -تأع   المأ

 أداء األمانات إلى أهلها:   -3
ا ِال َأ ٓ أأه  م تم إملأىَٰ فأَٰ أمأَٰ اْ ٱۡل  اَُّ ۡ  أأن ت ؤأ ك  ر  م 

 َ  الفنمسأاء اآل ة -تعالى: إمَن ٱّلَلأ  أ
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ىَٰ  ِال تعالى:  الشورى  تعني  اشتواكاف    الم ب ريك غ ر ك مشاتوك    -4 ۡأ و ۡ  شَ  ه  ر  أأم  َأ
فأه   ى اآل ة  َِال تعالى:  -ۡأ   ۡأ رمِۖ ىجسالشُّو أم  ۡ  فمي ٱۡل  ه   ۡ َم ا شأ رأ -َأ م   ان اآل ة  آل عم

 الطاعة: ممل حق ويل األمر على رعيته الطاعة وهذا هو منهج أهل السنة واجلماعة:   -5

ت  قال تعاىل   ع  زأ ِۖ فأإمن تأفأَٰ  ۡ فك  رم مم أم  لمي ٱۡل  َْ أ  َأ أأطم ع واْ ٱلَرس ولأ  َأ ف ٓواْ أأطم ع واْ ٱّلَلأ  امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ ء   أََ  ۡ  فمي شأي 

ه   اَُّ ٱلَرس ولم  ٱّلَلم  إملأى فأر  ر    َأ لم أ خأ   رم  ذأَٰ ٓخم مم ٱۡل  ٱل  أو  َأ ۡمٱّلَلم  ف ونأ  مم ۡ  ت ؤ  سأح    إمن ك فت   ِ أأ َم م    َأ
 َ  الفنمسأاء اآل ة-  تأ

األمر ابملعروف والنهي عمل املنكر: ممل واجــب ويل األمر أو ممل يقوم مقــامــه األمر ابملعروف والنهي   -6
 وابا الشرعية:  عمل املنكر يف اجملتمع وتق الض

ۡ  أ َمة  قال تعاىل   فك  تأك ح منم ل  ع ونأ  َأ رم  إملأى   أي  خأ   َنأ   ٱل  ر  م 
 َ َفم   َأ أ ر  ع  مأ نأ   ۡمٱل  و  َأ فكأرم    عأحم   َأ أف  م  ٓ م أ   ٱل  لأََََََٰ َْ أ  ۡ    َأ  ه 

ون م    مح  ان اآل ة -ٱل  رأ م   آل عم

ر   ع  مأ ۡمٱل  َاْ  ر  أأمأ َأ اأ  اْ ٱلَزكأوَٰ اتأو  ءأ َأ اأ  واْ ٱلصَََ أوَٰ أام  ضم أِأ  ۡ أ ۡ  فمي ٱۡل   َ َََٰ اْ  ِال تعالى: ٱلَذم حأ إمن َمَكَفََََ و  َأ نأ َأ َفم 

ۡم   و قمبأة  ٱۡل  م  م عأَٰ َ ّللم َأ فكأرم   م 
ج اآل ة  -عأحم ٱل   الحأ

 السياسة اخلارجية:   -اثنياً 

امتازت القيم اإلسللالمية بوجود سللياسللة خارجية مصللدرها القرآن الكرمي والسللنة النبوية الشللريفة، فمن عهد الرسللول صلللى 
هللا عليه وسلللم تكونع معامل السللياسللة ا ارجية للدولة ، يف حاليت السلللم واحلرب ومن أهم هذه املعامل محاية الوطن وأهله  

 ، وإنشاء  

وإظهلللار القوة أملللام األعلللداء ، والوفلللاء ابلعهود واملواثيق اللللدوليلللة ، وعلللدم إرغلللام النلللاس على   عالقلللات مع دول اجلوار ،
 .cxlالدخول ابإلسالم ابلقوة   

 ضاذج من وصات الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حالة احلرب   

بدر  اإلحسللان يف املعاملة ألسللرى احلرب  عن مصللعب بن عمري رضللي هللا عنه قال  كنع يف األسللارى يوم -1
 .cxliفقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ناستوصوا ابألسارى خريا«

النهي عن النهب والتمثيل يف األجسللاد احرتاما إلنسللانيتهم وحفاظا على مشللاعر أهليهم، و قصللًدا إليصللال  -2
، ولو أجازه    cxliiلة« الغمِّ واحلزن إليهم، عن عبد هللا بن يزيد، عن النيب صلى هللا عليه وسلم  نأنه هنى عن النهبة واملث

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لثأر لعمه محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه.
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عدم قتل النسلاء واألطفال  عن انفع، عن عبد هللا، نأن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسلول هللا صللى هللا   -3
 .cxliiiن«عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل النساء والصبيا

عدم الغدر والغلو يف الغنيمة  عن سلليمان بن بريدة، عن أبيه قال  كان رسلول هللا صللى هللا عليه وسللم إذا   -4
بعث أمريا على جيش أوصلاه يف خاصلة نفسله بتقوى هللا ومن معه من املسللمني خريا، فقال  ن....  اغزوا وال تغلوا، وال  

 .cxlivتغدروا، وال  ثلوا، وال تقتلوا وليدا«

عد التعرض للرهبان  عن ابن عباس أن النيب صللللللى هللا عليه وسللللللم كان إذا بعث جيوشللللله قال  نال تقتلوا   -5
 .cxlvأصحاب الصوامع«

   تعظيم احلرمات كما قال النيب صلللللى هللا عليه وسلللللم يوم احلديبية  فعن املسللللور بن خمرمة      رضللللي هللا تعاىل عنه قال ، -6
قال رسلللللللول هللا صللللللللى هللا عليه وسللللللللم نوالذي نفسلللللللي بيده، ال يسلللللللألوين خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم 

 .cxlviإتها«
وهذه وصلية أبو بكر الصلديق رضلي هللا عنه إىل يزيد بن أيب سلفيان عندما بعث جيوشلا إىل الشلام، قال  " إين موصليك  

ا هرما، وال تقطعن شللللجرا مثمرا، وال ختربن عامرا، وال تعقرن شللللاة وال بعريا إال  بعشللللر  ال تقتلن امرأة، وال صللللبيا، وال كبري 
 .cxlviiملأكله، وال حترقن خنال وال تغرقنه، وال تغلل، وال جتنب "

   القيم اإلعالمية: -19
نشلللر ا رب حإ  القيم اإلعالمية وهي جمموعة من القيم واملبادئ اليت حتث على القول احلسلللن وحتري الصلللدق واألمانة يف 

 ال تنتشر الفتنة بني الناس. 

وقد عرف رسللللللول هللا صلللللللى هللا عليه وسلللللللم من قبل البعثة ابلصللللللادق األمني، فعن ابن عباس رضللللللي هللا عنهما قال  ملا  
ۡ    :نزلع أأنذم ۡم حأ   َأ رأ  ِ أ تأ أ ٱۡل  اء اآل ة  -عأشَم رأ عأرأ ، صللعد النيب صلللى هللا عليه وسلللم على الصللفا، فجعل ينادي    الشَُّ

حإ اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يسلللتطع أن خيرج أرسلللل رسلللوال لينظر ما   -لبطون قريش   -نت ب  فهر، ت ب  عدي«  
ن خيال ابلوادي تريد أن تغري عليكم، أكنتم مصدقي « قالوا  هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال  نأرأيتكم لو أخربتكم أ

 .cxlviiiنعم، ما جربنا عليك إال صدقا، قال  نفمين نذير لكم بني يدي عذاب شديد«

 فضوابط نقل ا رب ونشره هي   

 حتري الصدق واألمانة يف نقل األخبار   -1
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ف ٓواْ إمن قال تعاىل امأ ا ٱلَذم حأ ءأ َأ أ ُّ َ ٓ َََٰ ۡمفأبأإ  :  أََ  
ق ۢ ۡ  فأاسم ك  آءأ ا  ت صم ب واْ  أأن  فأتأبأَ ف ٓواْ   ۡأ مأۢ َأَٰ أ   ِأو  واْ   ة  ۡمجأ بمح  ا  عأ أىَٰ   فأت ص   مأ

  ۡ ت  مم حأ   فأعأ   يم ات اآل ة  -  نأَٰ رأ ج    الح 

 نشر األقوال واألفعال اليت تدعو إىل اهلدى وا ري واإلصال  يف اجملتمع  -2

سأح   قال تعاىل    ِ تمي هميأ أأ
ي  أق ول واْ ٱلَ بأاام ِ   لنمعم اء اآل ة  -َأ رأ س   اإلم

 النهي عن نشر خصوصيات الناس وحرماهتم يف املأل العام  -3

ۡمهمط عم قال تعاىل   سأ لأ أ  ا لأ   ف  مأ لأ تأق  ۡ   َأ اء اآل ة-   رأ س   اإلم

 النهي عن نشر الفواحش واحملرمات القولية أو الفعلية وإشاعتها بني الناس   -1
ف واْ قال تعاىل   امأ شأة  فمي ٱلَذم حأ ءأ حم

بُّونأ أأن تأشم عأ ٱل  أَٰ  الفُّوۡ اآل ة-إمَن ٱلَذم حأ   حم

   أمهية وجود القيم للفرد واجملتمع

 تنبع أمهية القيم على املستوى الفردي من خالل اآليت   

بناء اجلوهر االنسلاين وتشلكيل الشلخصلية وإصلالحها نفسليا وخلقيا وروحيا واجتماعيا فريغب بعمل كل ما  -1
 هو مفيد ومجيل لنفسه ولعخرين وهذا يرفع التقدير الذايت لكنسان.

 يف هذه احلياة.  جتعل لديه رلية واضحة ألهدافه احلالية واملستقيلة   -2
 حتسني أفكار الفرد ومعتقداته عن احلياة وما تؤول إليه.  -3
 تساعده على فهم اآلخرين من حوله وتقبل احلياة واآلخرين على اختالفهم.   -4
تصللللبح لديه القدرة على التكيف اإلجيايب مع ظروف احلياة وهذا يعطيه إحسللللاس ابلسللللعادة والرضللللا والقدرة  -5

 عاب من حوله.  على مواجهة التحدتت والص
تعترب وسللللللليلة عالجية ووقائية للفرد، فيصلللللللبح لديه اإلحسلللللللاس ابألمان ألهنا تعمل على ضلللللللبط نفسللللللله جتاه   -6

 الشهوات واحملرمات ليصل إىل الغاية القصوى وهي االمتثال لألوامر الشرعية لينال رضا هللا عز وجل يف الدنيا واآلخرة.
 وأما أمهية القيم على مستوى اجملتمع تتمثل ابآليت   

اتفقع احلضلللللللللللارات على أمهية القيم يف اجملتمعات، وعلى دورها املؤثّر يف احلياة البشلللللللللللرية لكون مصلللللللللللدرها   -1
 الدين.   
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 هي قيم مجاعية إجيابية اثبتة يف اجملتمعات ويصعب تغيريها.  -2
 حتث على ا ري واملصلحة العامة.   -3
تسلللللللاهم بشلللللللكل فعال يف تغيري السللللللللوك غري املقبول يف اجملتمع إىل سللللللللوك مقبول من خالل العزم واإلرادة  -4

 البشرية.  
هللا عنه، عن النيب صللللللللللللللى هللا عليه ترتبط ابلغاتت النهائية فمثال يف احلديث املروي عن أيب هريرة رضلللللللللللللي   -5

.فلامللال cxlixوسلللللللللللللللم قلال  " تنكح املرأة ألربع  مللاهللا وحلسللللللللللللللبهلا ومجلاهللا وللدينهلا، فلاظفر بلذات اللدين، تربلع يلداك "
 واحلسب واجلمال معايري، والدين هو القيمة احلقيقية.  

فهم احلياة وهذا يؤدي بدوره تعترب وسليلًة مهمة الرتقاء اجملتمع والنهوض به وهي مؤشلر دقيق على النضلج و  -6
 إىل االهتمام ابلعلم والرغبة يف التطور املستمر. 

جتعل اجملتمع يعيش يف نظام متناسللللللللق من القيم يرتبط بعضلللللللله ببعض وتكون ثقافته العامة بني األفراد الذي  -7
 مييزه عن اجملتمعات األخرى. 

تعمل القيم على حفظ اجملتمع و اسللللللك أهدافه ومبادئه وقيمه العليا أمام التغريات اليت تطرأ على اجملتمعات  -8
 من خالل االنفتا  العاملي الكبري   

  .clحتمي اجملتمع من األاننية والتعصب املرفوض وجتعل سلوك اجلماعة عمالً تبتغي االخالص هلل تعاىل -9
 لك عبد العزيز يف تعزيز القيم األخالقية:املبحث السادس: دور جامعة امل

مت إنشلللاء اسلللتبانة الكرتونية ونشلللرها عرب وسلللائل التواصلللل االجتماعي ووسلللائل االتصلللال للفئة املسلللتهدفة  ألعضلللاء هيئة  
 ( استبانة.210التدريس واإلدارتت والطالبات ومت اسرتجاع عدد )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrelnKwAdaTjnaw1E6SO-
vliqYb2Y_q4FEyAR4wojFCyso5w/formResponse 

 عناصر التقييم يف استبانة دور جامعة امللك عبد العزيز يف تفعيل القيم األخالقية   

 عناصر التقييم يف استبانة دور جامعة امللك عبد العزيز يف تفعيل القيم األخالقية   

 عناصر التقييم يف استبانة دور جامعة امللك عبد العزيز يف تفعيل القيم األخالقية   

 عناصر التقييم يف استبانة دور جامعة امللك عبد العزيز يف تفعيل القيم األخالقية   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrelnKwAdaTjnaw1E6SO-vliqYb2Y_q4FEyAR4wojFCyso5w/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrelnKwAdaTjnaw1E6SO-vliqYb2Y_q4FEyAR4wojFCyso5w/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrelnKwAdaTjnaw1E6SO-vliqYb2Y_q4FEyAR4wojFCyso5w/formResponse
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 سامهع األنشطة والفعاليات واملعارض اليت نظمتها اجلامعة يف تعزيز القيم األخالقية* .1
 قدمع اجلامعة أحبااث علمية ونظرية وتطبيقية تعت ابلقيم األخالقية* .2
 اململكة يف جمال القيم األخالقية*  املشاركة يف املؤ رات داخل وخارج .3
 إعداد مسابقات وجوائز لتعزيز القيم األخالقية* .4
 رصد املخالفات وتقدمي احللول والتوجيه واإلرشاد* .5
 تقدمي االستشارات العلمية وأعمال التحكيم لعدة جهات رمسية* .6
 تضمني املناهج واملقررات الدراسية مصفوفات القيم األخالقية* .7
 جمالت ونشرات تثقيفية لنشر القيم األخالقية*إعداد  .8
 تدريب قيادات شابه مؤهله أخالقياً* .9

 عززت اجلامعة الدور الوط  يف حتقيق األمن الفكري والرقي األخالقي* .10
 ساهم كرسي األمري انيف يف تعزيز معت االعتدال وتفعيل الوسطية كمنهج للرقي ابجملتمعات* .11
 عززهتا جامعة امللك عبد العزيز*أهم القيم األخالقية اليت  .12

الصللللدق م األمانة م الوسللللطية م التعاون م اإلحسللللان م الرمحة م الوفاء م التواضللللع م احلياء م العدل م العفاف أخالقيات  
 العمل م أخالقيات الطالب م مجيع ما سبق

 الرسوم البيانية لنتائج االستبانة: 
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 نتائج البحث:  

 االسالم هو أفضل تشريع رابين للبشريةك وهو أعلم مبا يصلح حاهلم.  (1
 اإلسالم نظام متكامل من القيم الروحية والعملية واحلضارية الراقية. (2
 القيم االسالمية تقوم على مبدأ الوسطية واالعتدال.  (3
 القيم اإلسالمية حترتم العقل وتليب رغبات الفطرة السوية وحتقق فقه الواقع.   (4
 اإلسالمية مرنة ال ترفض التحديث أو التجديد وتقبل التكييف حسب الزمان واملكان   القيم (5
 القيم االسالم حتافظ على كل احلقوق الفردية واجملتمعية واإلنسانية مبا حتتويه من مميزات وخصائص.   (6
 القيم االسالم هتدف إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد للبشرية مجعاء.  (7
 منها القيم املثلى للحضارة الغربية.القيم اإلسالمية تنبع  (8

القيم اإلسلللللالمية شلللللاملة تصلللللوغ الشلللللخصلللللية اإلنسلللللانية صلللللياغة رابنية يف مجيع جوانب حياته، حإ يكون خليفة هللا يف  (9
 األرض لبنائها وإعمارها على هدى من هللا عزو جل ورسوله الكرمي.

 اعرتاف الغرب بقوة وأتثري القيم اإلسالمية يف احلضارة العاملية )اإلسالم هو املدنية (.  (10

 التوصيات:  

 العمل على جتديد مفهوم القيم اإلسالمية وبيان أثرها يف تطوير اجملتمع حضارتً.   (1
 منهج حياته.    مسئولية اجلامعات واملدارس يف تعزيز ثقة املسلم ابلقيم واملفاهيم اليت يؤمن هبا وجعلها (2
 جتديد فقه الواقع ملواكبة التقدم مع مستجدات العصر.  (3
 تعزيز مبدأ الوسطية واالعتدال لصد وردع فوبيا اإلسالم.  (4
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 تعزيز القيم االسالمية لتغيري السلوك السيئ للنهوض اجملتمع اإلسالمي.  (5
ضلللرورة التواصلللل مع احلضلللارة الغربية إلجياد القاسلللم املشلللرتك بني اإلسلللالم وبني الغرب يف القيم واملفاهيم من  (6

 خالل منهج علمي واضح وبني.  
حتذير الشللللللللللباب املسلللللللللللم من االغرتار ابحلضللللللللللارة الغربية املادية لفقداهنا القيم الروحية اليت تبعث السللللللللللعادة  (7

 والطمأنينة لكنسان. 
 حسون . القيم اإلسالمية من خالل وسائل التقنية احلديث ووسائل التواصل االجتماعينشر   (8
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16. tysyr alkrym alrhmn fy tfsyr klam almnan, 'ebd alrhmn bn nasr als'edy, almhqq: 'ebd alrhmn bn 

m'ela allwyhq, m'essh alrsalh, t alawla 1420h -2000 m 

17. jabr qmyhh wktabh "almdkhl ela alqym aleslamyh ", rabt almwdw'e: 

https://www.alukah.net/culture/0/58683/#ixzz5htIt06ex 

18. jam'e albyan fy tawyl alqran, mhmd bn jryr abw j'efr altbry, almhqq: ahmd mhmd shakr, m'essh 

alrsalh, t alawla, 1420 h - 2000 m 

19. aljam'e alshyh llsnn walmsanyd, shyb 'ebd aljbar, tarykh alnshr: 15 - 8 – 2014 

20. aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 'elyh wslm wsnnh wayamh = shyh 

albkhary, mhmd bn esma'eyl abw 'ebd allh albkhary alj'efy almhqq: mhmd zhyr bn nasr alnasr, 

dar twq alnjah (trqym mhmd f'ead 'ebd albaqy), t alawla, 1422h 

21. aljam'e fy alhdyth labn whb, 'ebd allh bn whb alqrshy, almhqq: d mstfa hsn hsyn mhmd, dar 

abn aljwzy - alryad, t alawla 1416 h - 1995 m 

22. khlq af'eal al'ebad, mhmd bn esma'eyl albkhary, almhqq: d. 'ebd alrhmn 'emyrh, dar alm'earf 

als'ewdyh – alryad 

23. ald'ea' lltbrany, slyman bn ahmd abw alqasm altbrany, almhqq: mstfa 'ebd alqadr 'eta, dar alktb 

al'elmyh - byrwt, t alawla, 1413 

24. rabt almwdw'e: https://www.alukah.net/publications_competitions/0/37390/#ixzz5yrx32ieH 

25. rsalh al'ebwdyh, abw al'ebas ahmd bn tymyh alhrany, thqyq 'ela hsn 'ebd alhmyd. t2. 1416h / 

1995m. dar alasalh - alryad. 

26. slslh alahadyth alshyhh wshy' mn fqhha wfwa'edha, abw 'ebd alrhmn mhmd nasr aldyn, 

alalbany, mktbh alm'earf llnshr waltwzy'e, alryad, t alawla, (lmktbh alm'earf) 

27. snn abn majh, abw 'ebd allh mhmd bn yzyd alqzwyny almhqq: sh'eyb alarn'ewt - wakhrwn, dar 

alrsalh al'ealmyh, t alawla, 1430 h - 2009 m 

28. snn aby dawd, abw dawd slyman bn alash'eth alsِjِsْtany, almhqq: mhmd mhyy aldyn 'ebd 

alhmyd, almktbh al'esryh, syda – byrwt 

29. snn altrmdy, mhmd bn 'eysa bn sَwْrh altrmdy, thqyq wt'elyq: ahmd mhmd shakr wakhrwn, t 

althanyh, 1395 h - 1975 m 

30. alsnn alkbra, ahmd bn alhsyn abw bkr albyhqy, almhqq: mhmd 'ebd alqadr 'eta, dar alktb 

al'elmyh, byrwt – lbnan, t althalthh, 1424 h - 2003 m 

31. alsyash alkharjyh lldwlh aleslamyh fy 'ehd alnbwh, 'ebd allh bn nasr bn sltan alshybany, rsalh 

majstyr, alm'ehd al'ealy llqda', jam'eh am alqra  

32. shrh aswl a'etqad ahl alsnh waljma'eh, abw alqasm hbh allh bn alhsn allalka'ey, thqyq: ahmd 

bn s'ed bn hmdan alghamdy, dar tybh - als'ewdyh, t althamnh, 1423h / 2003m 

33. shrh alsnh, mhyy alsnh, alhsyn bn ms'ewd bn alfra' albghwy, thqyq: sh'eyb alarn'ewt - mhmd 

zhyr alshawysh, almktb aleslamy - dmshq, byrwt, t althanyh, 1403h - 1983m 

34. shms al'elwm wdwa' klam al'erb mn alklwm, nshwan bn s'eyd alhmyry, almhqq: d hsyn al'emry 

wakhrwn, dar alfkr alm'easr (byrwt - lbnan), t alawla1420 h - 1999 m 

35. alshah taj allghh wshah al'erbyh, esma'eyl bn hmad aljwhry, hqyq: ahmd 'ebd alghfwr 'etar, dar 

al'elm llmlayyn – byrwt, t alrab'eh 1407 h - 1987  

36. shyh abn hban btrtyb abn blban, mhmd bn hban abw hatm aldarmy, almhqq: sh'eyb alarn'ewt, 

m'essh alrsalh - byrwt, t althanyh, 1414 – 1993 

37. shyh abn khzymh, abw bkr mhmd bn eshaq bn khzymh alnysabwry almhqq: d. mhmd mstfa 

ala'ezmy, almktb aleslamy – byrwt 

38. sَhِyhu altَrْghِyb wَaltَrْhِyb, mhmd nasr aldyn alalbany, mktَbh alm'َearf lِlnَshْrِ waltwzyْ'e, alryad - 

almmlkh al'erbyh als'ewdyh, t alawla, 1421 h - 2000 m 

39. fqh alwaq'e.. byn altasyl alnzry waltnzyl al'emly, d mstfa bn alhwhdany  
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40. qym almwatnh fy al'ehd alnbwy, ahmd mhmd alshhy: 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-12-26-1.3141979 

41. alqym alwtnyh mwq'e nzahh: http://amanah.nazaha.gov.sa:8666/?page_id=265 

42. alqym wtrq t'elumha wt'elymha, drash mqdmh ela m'etmr klyh altrbyh walfnwn tht 'enwan 

"alqym waltrbyh fy 'ealm mtghyr" walmn'eqd fy jam'eh alyrmwk fy alftrh mn 27-29/7/1999m 

erbd, alardn e'edad aldktwr / f'ead 'ely al'eajz walastad/'etyh al'emry 

43. qymh aljmal fy alqran alkrym, d. dya' aldyn mhmd, mwq'e lh awn layn,08 - sh'eban - 1423 h| 

15 - aktwbr – 2002, alqym aljmalyh 'end abw hamd alghzaly drash thlylyh, rsalh majstyr, 'ebd 

al'ezyz bwjbyl, jam'eh tlmsan, aljza'er  

44. lsan al'erb, mhmd bn mkrm bn mnzwr alansary, dar sadr - byrwt, t althalthh - 1414 h 

45. almjalsh wjwahr al'elm, abw bkr ahmd bn mrwan aldynwry, almhqq: mshhwr bn hsn al slman, 

dar abn hzm (byrwt - lbnan) tarykh alnshr: 1419h 

46. almjtba mn alsnn = alsnn alsghra llnsa'ey, abw 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb alnsa'ey, thqyq: 

'ebd alftah abw ghdh, mktb almtbw'eat aleslamyh - hlb, t althanyh, 1406 – 1986 

47. mjmw'e alftawa, abw al'ebas ahmd bn tymyh alhrany, almhqq: 'ebd alrhmn bn mhmd bn qasm, 

mjm'e almlk fhd ltba'eh almshf alshryf, almdynh alnbwyh, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, 'eam 

alnshr: 1416h/1995m 

48. mkhtar alshah, mhmd bn aby bkr bn 'ebd alqadr alrazy, almhqq: ywsf alshykh mhmd, almktbh 

al'esryh - aldar alnmwdjyh, byrwt – syda, t alkhamsh, 1420h / 1999m 

49. almstdrk 'ela alshyhyn, abw 'ebd allh alhakm mhmd bn 'ebd allh alm'erwf babn alby'e thqyq: 

mstfa 'ebd alqadr 'eta, dar alktb al'elmyh - byrwt, t alawla, 1411 – 1990 

50. msnd alemam ahmd bn hnbl, ahmd bn mhmd bn hnbl bn hlal alshybany, almhqq: ahmd mhmd 

shakr, dar alhdyth - alqahrh, t alawla, 1416 h - 1995 m 

51. msnd albzar almnshwr basm albhr alzkhar, ahmd bn 'emrw al'etky alm'erwf balbzar almhqq: 

mhfwz alrhmn zyn allh wakhrwn, mktbh al'elwm walhkm - almdynh almnwrh, t alawla, 2009m 

52. msnd aldarmy, abw mhmd 'ebd allh bn 'ebd alrhmn aldarmy, altmymy thqyq: hsyn slym asd 

aldarany, dar almghny llnshr waltwzy'e, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, t alawla, 1412 h - 2000 

m 

53. almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh sla allh 'elyh wslm, mslm bn alhjaj 

abw alhsn alqshyry alnysabwry, almhqq: mhmd f'ead 'ebd albaqy, dar ehya' altrath al'erby – 

byrwt 

54. almsbah almnyr fy ghryb alshrh alkbyr, ahmd bn mhmd alfywmy thm alhmwy, almktbh 

al'elmyh – byrwt 

55. m'eany alqran we'erabh, ebrahym bn alsry abw eshaq alzjaj almhqq: 'ebd aljlyl 'ebdh shlby, 

'ealm alktb - byrwt, t alawla 1408 h - 1988 m 

56. m'ejm alswab allghwy dlyl almthqf al'erby, aldktwr ahmd mkhtar 'emr bmsa'edh fryq 'eml, 

'ealm alktb, alqahrh, t alawla, 1429 h - 2008 m 

57. alm'ejm alkbyr, slyman bn ahmd abw alqasm altbrany, almhqq: hmdy bn 'ebd almjyd alslfy, 

dar alnshr: mktbh abn tymyh - alqahrh, t althanyh 

58. m'ejm allghh al'erbyh alm'easrh, d ahmd mkhtar 'ebd alhmyd 'emr bmsa'edh fryq 'eml, 'ealm 

alktb, t alawla, 1429 h - 2008 m 

59. mfhwm alqym fy alqran alkrym / fthy hsn / http://balagh.co/pages/tex.php?tid=13262 

60. almwafqat, ebrahym bn mwsa alshhyr balshatby, almhqq: mshhwr bn hsn al slman, dar abn 

'efan, t altb'eh alawla 1417h/ 1997m 
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Footnote: 

 
1. anzr: shms al'elwm wdwa' klam al'erb mn alklwm (8/ 5692), alshah taj allghh wshah al'erbyh (5/ 2017), 

thdyb allghh (9/ 266), mkhtar alshah (s: 263), lsan al'erb (12/ 496) almsbah almnyr fy ghryb alshrh 

alkbyr   (2 /520 )  

2. alward fy alm'eajm alqdymh ast'emal alqymh bm'ena althmn, wbm'ena althbat walastqrar, wqd ajaz 

mjm'e allghh almsry alast'emal alm'easr lha bm'ena alfda'el alty tqwm 'elyha hyah almjtm'e alensany 

a'etmadana 'ela wrwd hda alm'ena fy qwl aljahz: «wqwَmtْuk f'elmtu qِymtk, fwjdtk qd nahzt alkmal», 

wlma kan wzn alamh mrtbtana bma fyha mn fda'el sart lha sjaya thabth la ttghyr, fen al'elaqh qa'emh 

byn alm'enyyn alqdym walhdyth. m'ejm alswab allghwy  (1 /611 )  

3. m'ejm allghh al'erbyh alm'easrh   (3 /1878 )  

4. jabr qmyhh wktabh " almdkhl ela alqym aleslamyh   "  

5. rabt almwdw'e: https://www.alukah.net/culture/0/58683/#ixzz5htIt06ex 

6. anzr: mfhwm alqym fy alqran alkrym / fthy hsn / http://balagh.co/pages/tex.php?tid=13262 

7. m'eany alqran we'erabh llzjaj   (1 /374 )  

8. tfsyr abn aby hatm, alasyl - mkhrja   (2 /648 )  

9. tfsyr altbry = jam'e albyan t shakr  (17 /592 )  

10. tfsyr altbry = jam'e albyan t shakr  (12 /282 )  

11. tfsyr altbry = jam'e albyan t shakr  (20 /99 )  

12. altfsyr alwsyt llwahdy   (3 /436 )  

13. tfsyr almawrdy = alnkt wal'eywn  (3 /38 )  

14. anzr: tfsyr abn kthyr t slamh (4/ 390), altfsyr almnyr llzhyly   (8 /126  )  

15. anzr: altfsyr almnyr llzhyly   (12  /165 )  

16. tfsyr albydawy = anwar altnzyl wasrar altawyl   (1 /30 )  

17. altfsyr alwsyt llwahdy   (2 /593 )  

18. m'eany alqran we'erabh llzjaj   (3 /229 )  

19. tfsyr mjahd (s: 737) 

20. tfsyr altbry = jam'e albyan t shakr  (24 /075 )  

21. tfsyr almawrdy = alnkt wal'eywn  (6 /302 )  

22. tfsyr als'edy = tysyr alkrym alrhmn (s: 741) 

23. anzr: adwa' albyan fy eydah alqran balqran (9/ 9), altfsyr almnyr llzhyly (15/ 121 ( ,)19  /11 )  

24. tfsyr altbry = jam'e albyan t shakr  (19 /301 )  

25. adwa' albyan fy eydah alqran balqran  (8 /47 )  

26. anzr: mfhwm alqym fy alqran alkrym / fthy hsn / http://balagh.co/pages/tex.php?tid=13262 

27. shyh albkhary, ktab altymm, bab qwl alnby sla allh 'elyh wslm: "j'elt ly alard msjda wthwra ( "1  /74 .)  

28. shyh mslm, ktab almsajd wmwad'e alslah, bab j'elt ly alard msjda wthwra  (1 /370 )  

29. shrh aswl a'etqad ahl alsnh waljma'eh   (1  /22 )  

30. anzr: fqh alwaq'e.. byn altasyl alnzry waltnzyl al'emly, d mstfa bn alhwhdany   

31. snn aby dawd, ktab alsnh, bab fy lzwm alsnh (4/ 200), wqal alalbany: shyh  . 

32. shyh albkhary, ktab aleyman, bab: aldyn ysr   (1 /16 )  

 

61. mnzwmh alqym walakhlaq byn althqafh al'erbyh aleslamyh walthqafh alghrbyh drash mqarnh 

d. mhmd bn mhwd aljhny  almjlh al'erbyh lldrasat alamnyh  almjld 32  al'edd )٢٤٩( ٦٨  2٨٤ 

alryad )2017m( )143٨h( 

62. https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/65272/08.pdf?sequence=3 

63. alwsyt fy tfsyr alqran almjyd, 'ely bn ahmd bn mhmd alnysabwry, alshaf'ey, thqyq wt'elyq: 

alshykh 'eadl ahmd 'ebd almwjwd wakhrwn, dar alktb al'elmyh, byrwt – lbnan, t alawla, 1415 

h - 1994 m 
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33. mjmw'e alftawa, shykh aleslam abn tymyh, almdynh almnwrh, mjm'e almlk fhd ltba'eh almshf alshryf, 

t2, 1416h/1995m, j3, s381 . 

34. shyh albkhary, ktab alnkah, bab altrghyb fy alnkah  (7  /2 )  

35. anzr : abn tymyh: rsalh al'ebwdyh. s23. thqyq 'ela hsn 'ebd alhmyd. t2. 1416h / 1995m. dar alasalh - 

alryad . 

36. shyh albkhary, ktab almghazy, bab hjh alwda'e   (5 /177 )  

37. shyh abn hban, ktab albr walehsan, dkr alekhbar ban 'ela almr' m'e qyamh fy alnwafl e'eta' alhz lnfsh 

w'eyalh (2/ 24). wqal alalbany: shyh 'ela shrt alshykhyn . 

38. anzr: almwafqat llshatby (mqdmh/ 5) 

39. mtfq 'elyh, shyh albkhary , ktab aladb , bab qwl alnby sla allh 'elyh wslm: «ysrwa wla t'esrwa»(8/ 30)  

, shyh mslm , ktab alfda'el , bab mba'edth sla allh 'elyh wslm llatham wakhtyarh mn almbah, ashlh 

wantqamh llh 'end anthak hrmath   (4  /1813 )  

40. mtfq 'elyh, shyh albkhary , ktab al'elm , bab alftya whw waqf 'ela aldabh wghyrha (1/ 28) , shyh mslm 

, ktab alhj , bab mn hlq qbl alnhr, aw nhr qbl alrmy   (2  /948 )  

41. shyh mslm , ktab alzkah , bab alhth 'ela alsdqh wlw bshq tmrh, aw klmh tybh wanha hjab mn alnar   (2  /

705 )  

42. shyh mslm, ktab aleyman, bab: aleyman ma hw wbyan khsalh   (1 /39 )  

43. aladb almfrd, bab mn sn'e elyh m'erwf flykaf'eh (s: 85), qal alalbany: shyh  . 

44. e'elam almwq'eyn 'en rb al'ealmyn t mshhwr  (1 /41 )  

45. aleslam walmbad'e almstwrdh, d. 'ebd almn'em alnmr, s 84 

46. https://fatwa.islamweb.net/ar/article/207046 

47. abn tymyh: rsalh al'ebwdyh. s23. thqyq 'ela hsn 'ebd alhmyd. t2. 1416h / 1995m. dar alasalh - alryad . 

48. shyh albkhary, knab aleyman, bab fdl mn astbra ldynh (1/ 20), shyh mslm, ktab almsaqah, bab akhd 

alhlal wtrk alshbhat   (3 /1219 )  

49. shyh albkhary, ktab altlaq, bab altlaq fy aleghlaq walkrh, walskran walmjnwn wamrhma, walghlt 

walnsyan fy altlaq walshrk wghyrh   (7 /46 )  

50. khlq af'eal al'ebad llbkhary (s: 87) 

51. shyh albkhary, ktab aladb, bab hsn alkhlq walskha', wma ykrh mn albkhl   (8 /13 )  

52. msnd albzar = albhr alzkhar  (15 /364 )  

53. shrh alsnh llbghwy, ktab alfda'el, bab fda'el syd alawlyn walakhryn mhmd slwat allh wslamh 'elyh 

w'ela alh ajm'eyn wshma'elh  (13 /202 )  

54. aladb almfrd balt'elyqat, bab hsn alkhlq eda fqhwa (s: 148) 

55. shyh mslm, ktab aldkr wald'ea', bab fdl alajtma'e 'ela tlawh alqran w'ela aldkr  (4 /2074 )  

56. aljam'e labn whb, mstfa abw alkhyr (s: 595) 

57. shyh mslm, ktab aldkr wald'ea', bab fdl alajtma'e 'ela tlawh alqran w'ela aldkr  (4 /2074 )  

58. shyh mslm, ktab alwsyh, bab ma ylhq alensan mn althwab b'ed wfath   (3 /1255 )  

59. shyh mslm, ktab aljhad walsyr, bab fth mkh   (3  /1407 )  

60. shyh albkhary, ktab almnaqb, bab 'elamat alnbwh fy aleslam   (4  /197 )  

61. dkr asm alansan fy alqran alkrym 56 mrh mnha 'ela sbyl almthal  : 

62. qal t'eala: wَyَquwlu ٱ    leِۡnsََٰnu aَ'ِdaَ maَ mtِu lsََwۡf َaukhۡrjَu hَyana   ٦٦  aَwَlaَ َyۡdkuru ٱ   leِۡnsََٰnu aَnaَ khlَqَۡnََٰhu mnِ 

َqۡۡlu َwَlۡm ykَu sَhy ۡyy   a  ٦٧ mrَyۡmَ mn alayh  ala alayh   

63. qal t'eala: wَ ۡٱl'eَsۡrِ   ١  eِnَ ٱ   leۡnِsََٰn َlfَyِ khuۡsren   ٢  eِlaَ ٱ    lَdِyn َ'aَmnَuwaْ wَ'eَmlِuwaْ ٱ   lsََٰlhََِٰt ِwَtwََasَwۡaْ ِۡ ٱlhَۡqِ wَtwََaswَۡa ْ

lsَۡrِۡٱِۡ  ٣ al'َeۡsr mn alayh  ala alayh   

64. aljam'e alshyh llsnn walmsanyd, ktab aladab alshr'eyh, mn alakhlaq alhmydh altwad'e  (10 /48 )  

65. mtfq 'elyh, shyh albkhary bd' alwhy, kyf kan bd' alwhy ela rswl allh sla allh 'elyh wslm? (1/ 7), shyh 

mslm ktab aleyman, bab bd' alwhy ela rswl allh sla allh 'elyh wslm   (1  /141 )  

66. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab aljm'eh, bab aljm'eh fy alqra walmdn (2/ 5), shyh mslm, ktab alemarh, 

bab fdylh alemam al'eadl, w'eqwbh alja'er, walhth 'ela alrfq balr'eyh, walnhy 'en edkhal almshqh 

'elyhm   (3 /1459 )  
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67. snn altrmdy t shakr, bab ma ja' fy fdl alfqh 'ela al'ebadh (5/ 48) wqal alalbany: shyh  

68. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab aladb, bab alwsah baljar (8/ 10), shyh mslm ktab albr walslh waladab, 

bab alwsyh baljar walehsan elyh   (4 /2025 )  

69. shyh albkhary, ktab aleyman , bab: alm'easy mn amr aljahlyh, wla ykfr sahbha bartkabha ela balshrk  

(1 /15 )  

70. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab aladb, bab: mn ahq alnas bhsn alshbh (8/ 2), shyh mslm, ktab albr 

walslh waladab, bab br alwaldyn wanhma ahq bh   (4 /1974 )  

71. shyh mslm, ktab alsyam, - bab alnhy 'en swm aldhr lmn tdrr bh aw fwt bh hqa aw lm yftr al'eydyn 

waltshryq, wbyan tfdyl swm ywm, weftar ywm   (2 /814 )  

72. msnd ahmd, shyfh hmam bn mnbh, t shakr (8/ 310, esnadh shyh 

73. shyh albkhary, ktab albyw'e, bab mn ahb albst fy alrzq  (3 /56 )  

74. shyh mslm, ktab albr walslh waladab, bab slh alrhm wthrym qty'etha  (4 /1981 )  

75. mtfq 'elyh, shyh albkhary, bab t'eawn alm'emnyn b'edhm b'eda, ktab aladb (8/ 12), shyh mslm, ktab 

albr walslh waladab, bab trahm alm'emnyn wt'eatfhm wt'eaddhm  (4 /1999 )  

76. shyh albkhary, ktab aladb, bab rhmh alnas walbha'em (8/ 10), shyh mslm, ktab albr walslh waladab, 

bab trahm alm'emnyn wt'eatfhm wt'eaddhm  (4 /1999 )  

77. aljam'e alshyh llsnn walmsanyd, fdl qda' hwa'ej 'eamh almslmyn (8/ 71), qal alalbany: shyh  . 

78. almstdrk 'ela alshyhyn llhakm wqal: hda hdyth shyh 'ela shrt alshykhyn, wla a'elm lh 'elh wlm ykhrjah  

(1 /73 )  

79. anzr: aleslam wawda'ena alsyasyh (s: 276) 

80. shyh mslm, ktab alfda'el, bab thrym alzn, waltjss, waltnafs, waltnajsh wnhwha  (4 /1985 )  

81. shyh mslm, ktab albr walslh waladab, bab thrym alzlm  (4 /1994 )  

82. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab ahadyth alanbya', bab hdyth alghar (4/ 175), shyh mslm, ktab alhdwd, 

bab qt'e alsarq alshryf wghyrh, walnhy 'en alshfa'eh fy alhdwd   (3 /1315  )  

83. shyh albkhary, ktab alswm, bab: alswm lmn khaf 'ela nfsh al'ezbh (3/ 26), shyh mslm, ktab alnkah, bab 

asthbab alnkah lmn taqt nfsh elyh, wwjd m'enh, washtghal mn 'ejz 'en alm'en balswm  (2 /1018 )  

84. shyh mslm, ktab altharh, bab alnhy 'en albwl fy alma' alrakd  (1 /235 )  

85. alsnn alkbra llbyhqy, ktab altharh bab alnhy 'en altkhly fy tryq alnas wzlhm   (1 /159)  

86. snn abn majh, ktab altharh wsnnha, bab alnhy 'en alkhla' 'ela qar'eh altryq  (1 /119 )  

87. alm'ejm alkbyr lltbrany   (20 /101 )  

88. rwah albkhary m'elqaan, qal hmam: 'en aby hryrh rdy allh 'enh, 'en alnby sla allh 'elyh wslm: «ymyt 

alada 'en altryq sdqh» shyh albkhary, ktab almzalm, bab emath alada   (3 /133  )  

89. shyh mslm ktab aleyman, bab sh'eb aleyman  (1 /63 )  

90. shyh mslm, ktab alqdr, bab fy alamr balqwh wtrk al'ejz walast'eanh ballh wtfwyd almqadyr llh   (4  /

2052 )  

91. ald'ea' lltbrany, bab alqwl 'end alsbah walmsa' (s: 129) esnadh hsn  . 

92. shyh mslm, ktab altharh, bab fdl alwdw ( '1 /203 )  

93. shyh mslm, ktab altharh, bab khsal alftrh   (1 /223 )  

94. shyh albkhary, ktab aljm'eh, bab hl 'ela mn lm yshhd aljm'eh ghsl mn alnsa' walsbyan wghyrhm ( ?2  /

6 )  

95. shyh albkhary, ktab alswm, bab swak alrtb walyabs llsa'em   (3 /31 )  

96. aladab llbyhqy bab krahyh kthrh alakl (s: 190) wqal alalbany: shyh  . 

97. snn abn majh, ktab altb, bab ma anzl allh da', ela anzl lh shfa' (2/ 1137) wqal alalbany: shyh . 

98. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab altb, bab aldwa' bal'esl (7/ 123), shyh mslm, ktab alslam, bab altdawy 

bsqy al'esl   (4 /1736 )  

99. shyh abn khzymh, bab asthbab alnsl fy almshy 'end ale'eya' mn almshy lykhf alnasl wydhb b'ed ale'eya' 

'enh (4/ 140)  esnadh shyh  , qal alalbany : qal alhakm : shyh 'ela shrt mslm , wwafqh aldhby .  slslh 

alahadyth alshyhh wshy' mn fqhha wfwa'edha   (1 /834 )  

100. shyh albkhary , bab (yzfwn) ysr'ewn fy almshy whw m'ena alnslan  (6 /123  )  
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101. shyh altrghyb waltrhyb, ktab aljhad, altrghyb fy alrmy fy sbyl allh wt'elmh, waltrhyb mn trkh b'ed 

t'elmh rghbhan 'enh). (2/ 95), aljam'e alshyh llsnn walmsanyd, fdl almnadlh (34/ 240 ) 

102. shyh altrghyb waltrhyb, ktab aljhad, altrghyb fy alrmy fy sbyl allh wt'elmh, waltrhyb mn trkh b'ed 

t'elmh rghbhan 'enh  (2 /94 )  

103. aljam'e alshyh llsnn walmsanyd  ( ,34  /238  )  

104. shyh mslm   (3  /1522 )  

105. snn altrmdy t bshar, abwab sfh alqyamh walrqa'eq walwr'e 'en rswl allh sla allh 'elyh wslm (4/ 248), 

wqal: hda hdyth hsn shyh  . 

106. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab alnkah, bab mn lm ystt'e alba'h flysm (7/ 3) shyh mslm, ktab alnkah, 

bab asthbab alnkah lmn taqt nfsh elyh, wwjd m'enh, washtghal mn 'ejz 'en alm'en balswm   (2 /1018 )  

107. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab alat'emh, bab: alm'emn yakl fy m'ey wahd (7/ 72) shyh mslm, ktab 

alashrbh, bab alm'emn yakl fy m'ey wahd   (3 /1631 )  

108. snn abn majh t alarn'ewt, bab alqna'eh (5/ 253), qal almhqq: hsn bmjmw'e shwahdh . 

109. snn altrmdy t shakr, abwab albr walslh, bab ma ja' fy alehsan wal'efw (4/ 364) wqal: hda hdyth hsn 

ghryb la n'erfh ela mn hda alwjh  . 

110. shyh mslm, ktab alqdr, bab fy alamr balqwh wtrk al'ejz walast'eanh ballh wtfwyd almqadyr llh   (4  /

2052 )  

111. shyh mslm, ktab alzhd walrqa'eq  (4 /2275 )  

112. aladb almfrd mkhrja (s: 112), qal alalbany: hsn  . 

113. shyh mslm, ktab alzhd walrqa'eq, bab alm'emn amrh klh khyr   (4 /2295 )  

114. almjalsh wjwahr al'elm (5/ 14) esnadh hsn  . 

115. shyh albkhary, ktab ald'ewat, bab alt'ewd mn ghlbh alrjal   (8 /78 )  

116. almstdrk 'ela alshyhyn llhakm, wqal: hda hdyth shyh 'ela shrt alshykhyn wlm ykhrjah wlh shahd 'ela 

shrthma  (1 /296 )  

117. aladab llbyhqy bab krahyh kthrh alakl (s: 190) wqal alalbany: shyh  . 

118. snn altrmdy t bshar, abwab aladb, bab ma ja' fy khfd alswt wtkhmyr alwjh 'end al'etas (4/ 383) wqal: 

hda hdyth hsn shyh 

119. shyh mslm, ktab alashrbh, bab alamr btghtyh alena' weyka' alsqa', weghlaq alabwab, wdkr asm allh 

'elyha, wetfa' alsraj walnar 'end alnwm, wkf alsbyan walmwashy b'ed almghrb shyh mslm  (3 /1596 )  

120. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab altb, bab la hamh (7/ 138), shyh mslm, ktab alslam, bab la 'edwa, wla 

tyrh, wla hamh, wla sfr, wla nw', wla ghwl, wla ywrd mmrd 'ela msh   (4 /1742 )  

121. msnd ahmd t shakr, hdyth 'ebd alrhmn bn 'ewf alzhry rdy allh 'enh (2/ 310), qal almhqq: esnadh shyh, 

walmrad balwba' alta'ewn  . 

122. shyh mslm, ktab aleyman, bab thrym alkbr wbyanh   (1 /93 )  

123. anzr: qymh aljmal fy alqran alkrym, d. dya' aldyn mhmd, mwq'e lh awn layn,08 - sh'eban - 1423 h| 15 

- aktwbr – 2002, alqym aljmalyh 'end abw hamd alghzaly drash thlylyh, rsalh majstyr, 'ebd al'ezyz 

bwjbyl, jam'eh tlmsan, aljza'er   

124. anzr: qym almwatnh fy al'ehd alnbwy, ahmd mhmd alshhy : 

125. https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-12-26-1.3141979 

126. tasyl alantma' walmwatnh alshr'eyh d salh alfwzan / almwq'e alrsmy: 

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/195 

127. alqym alwtnyh mwq'e nzahh: http://amanah.nazaha.gov.sa:8666/?page_id=265 

128. akhrjh abn hban fy shyhh ktab alhj, bab fdl mkh 15 / 417, walhakm fy almstdrk 'ela alshyhyn 10 / 54 

wqal: hda hdyth shyh 'ela shrt alshykhyn wlm ykhrjah . 

129. akhrjh altrmdy fy snnh ktab almnaqb, bab fy fdl mkh 12 / 435 wqَal َaَbuw 'eِysَa: hَdَa hَdyِthun hsََnun 

sَhyِhun ghrَyِbun mnِْ hَdaَ alwَْjhِْ  . 

130. alhdyth mtfq 'elyh akhrjh albkhary fy shyhh ktab altb, bab rqyh alnby sla allh 'elyh wslm (18/ 27), 

wmslm fy shyhh ktab alslam, bab asthbab alrqyh 11/ 191 
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131. alhdyth mtfq 'elyh akhrjh albkhary fy shyhh ktab almghazy bab ahd yhbna wnhbh (11/ 153), wmslm 

fy shyhh ktab alhj bab fdl almdynh 7/ 102 

132. akhrjh mslm fy shyhh, ktab alemarh, bab wjwb ta'eh alamra' fy ghyr m'esyh, wthrymha fy alm'esyh  

(3 /1467 )  

133. shyh mslm ktab alemarh, bab wjwb ta'eh alamra' fy ghyr m'esyh, wthrymha fy alm'esyh   (3  /1466 )  

134. shyh mslm, ktab almsaqah, bab akhd alhlal wtrk alshbhat   (3 /1219 )  

135. shyh albkhary, ktab aljzyh, bab ethm mn qtl m'eahda bghyr jrm  (4 /99 )  

 

136. mtfq 'elyh, shyh albkhary, ktab alftn, bab: kyf alamr eda lm tkn jma'eh (9/ 51), shyh mslm, ktab 

alemarh, bab alamr blzwm aljma'eh 'end zhwr alftn wthdyr ald'eah ela alkfr  (3 /1475 )  

137. shyh mslm, ktab alemarh, bab alamr blzwm aljma'eh 'end zhwr alftn wthdyr ald'eah ela alkfr   (3  /1476 )  

138. shyh mslm, ktab aleyman, bab sh'eb aleyman  (1 /63 )  

139. snn aby dawd, ktab altharh bab almwad'e alty nha alnby sla allh 'elyh wslm 'en albwl fyha (1/ 7), qal 

alalbany: hsn  . 

140. shyh albkhary, ktab aladb, bab, alrfq fy alamr klh (8/ 12), shyh mslm, ktab altharh, bab wjwb ghsl 

albwl wghyrh mn alnjasat eda hslt fy almsjd, wan alard tthr balma', mn ghyr hajh ela hfrha  (1 /236 )  

141. anzr: rabt almwdw'e: https://www.alukah.net/publications_competitions/0/37390/#ixzz5yrx32ieH 

142. snn aldarmy, bab mn krh alshhrh walm'erfh (1/ 453), qal almhqq aldarany: esnadh, walhdyth shyh  . 

143. snn altrmdy t bshar, ktab alzkah, bab ma ja' fy altjar wtsmyh alnby sla allh 'elyh wslm eyahm (2/ 506) 

wqal: hda hdyth hsn, la n'erfh ela mn hda alwjh mn hdyth althwry 'en aby hmzh . 

144. shyh albkhary ktab albyw'e, bab alshwlh walsmahh fy alshra' walby'e, wmn tlb hqa flytlbh fy 'efaf   (3  /

57 )  

145. snn aby dawd t ktab albyw'e, bab fy altjarh ykhaltha alhlf wallghw (5/ 215) qal sh'eyb: alarna'ewt 

esnadh shyh  . 

146. shyh mslm, ktab aleyman, bab qwl alnby sla allh 'elyh wslm: «mn ghshna flys mna ( »1 /99 )  

147. anzr: aleslam wawda'ena alsyasyh (s: 229 - 241) , alsyash alshr'eyh fy eslah alra'ey walr'eyh (s: 6) 

148. lltfsyl fy almwdw'e, anzr : alsyash alkharjyh lldwlh aleslamyh fy 'ehd alnbwh , 'ebdallh bn nasr bn 

sltan alshybany , rsalh majstyr , alm'ehd al'ealy llqda' , jam'eh am alqra   

149. alm'ejm alkbyr lltbrany   (22 /393 )  

150. shyh albkhary, ktab aldba'eh walsyd,  bab ma ykrh mn almthlh walmsbwrh walmjthmh   (7  /94 )  

151. snn aby dawd, ktab aljhad, bab fy qtl alnsa' (3/ 53) , qal alalbany : shyh . 

152. snn altrmdy, ktab aldyat, bab ma ja' fy alnhy 'en almthlh (4/ 22) , qal alalbany : shyh. 

153. msnf abn aby shybh, ktab alsyr, mn ynha 'en qtlh fy dar alhrb   (6 /484 )  

154. msnf abn aby shybh, ktab alsyr, mn ynha 'en qtlh fy dar alhrb   (6 /484 )  

155. alsnn alkbra llbyhqy  (9 /152 )  

156. mtfq 'elyh, shyh albkhary ktab tfsyr alqran, bab qal t'eala: bab fy qwlh t'eala: {wandr 'eshyrtk alaqrbyn} 

[alsh'era': 214], (6/111), shyh mslm, ktab aleyman, bab fy qwlh t'eala: {wandr 'eshyrtk alaqrbyn} 

[alsh'era': 214] ( ,1 /193 )  

157. shyh albkhary, ktab alnkah, bab alakfa' fy aldyn (7/ 7) , shyh mslm , ktab alrda'e , bab asthbab nkah 

dat aldyn   (2 /1086 )  

158. anzr: t'eryf alqym wanwa'e alqym, https://www.almrsal.com/post/415557 

159. alqym aleslamyh (mfhwmha – msadrha – khsa'esha) alkatb: d. 'esam shryfy . 

160. alqym wtrq t'elumha wt'elymha, drash mqdmh ela m'etmr klyh altrbyh walfnwn tht 'enwan  " alqym 

waltrbyh fy 'ealm mtghyr "walmn'eqd fy jam'eh alyrmwk fy alftrh mn 27-29/7/1999m erbd , alardn 

e'edad  aldktwr / f'ead 'ely al'eajz walastad/'etyh al'emry 
 
 


