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 الفصل األول

 مقدمة

 اعث البحثبو  - أ

اإلنسان خملوق اجتماعي حيث أينما يعيش بالطبع جيب أن يتعامل مع اآلخرين. 
اإلسالم دين الكمال وقد وضع قوانني احلياة يف  كل شيء ,كيف ينبغي أن يتعطل 

األخر، اجتماعيًا مع البيئة احمليطة هبم. تعاليم اإلسالم حيث على املسلم  يف مسلم مع 
 .تعامله باألخالق احلميدة واآلداب

أما األخالق املكتسبة من األخالق احلميدة، واآلداب الشريفة اليت اتفق هبا مجيع 
 العقالء على تفضيل صاحبها، وتعظيم املتصف باخللق الواحد منها فضال عما فوقه،

وأثىن الشرع على مجيعها، وأمر هبا، ووعد السعادة الدائمة للمتخلق هبا، ووصف بعضها 
نبينا  بأنه جزء من أجزاء النبوة، وهي املسماة حبسن اخلُلق، فجميعها قد كانت خلق

 حممد صلى اهلل عليه وسلم.

وقد بُِعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق ألمهيتها للفرد 
واألسرة، واجملتمع واألمة. قال تعاىل عن نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم : }َوإِنََّك َلَعلى 

، شهادة من اهلل هلصلى اهلل عليه وسلم بأنه على أكمل 4ُخُلٍق َعِظيٍم{ سورة القلم: 
 األخالق وأمتها, وأرفعها, وأفضلها، حبيث ال يُداىن فيها حبال من األحوال.

اهلل عليه وسلميتحلى ويتجمل بأخالق عظيمة، فكانصلى اهلل  لقد كان النبيصلى 
عليه وسلميمتاز بفصاحة اللسان، وبالغة القول، وكان من ذلك باملقام األفضل.ومن 
وصايا النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم أليب ذر ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهما أنه 

يَِّئَة احلََْسَنَة مَتُْحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِِبُُلٍق َحَسٍن. قال: ))اتَِّق اللَِّه َحْيُثَما ُكْنَت َوأَْتِبعِ  لقد 1السَّ
                                                             

 (، وقال: حديث حسن صحيح.1891( رقم )533/ 4سنن الرتمذي )1
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صار حسن اخللق مطلبا ملحا لألمة تربز به الوجه احلضاري لإلسالم، وتسرتجع به 
سالف عزها وسابق جمدها، فقد كان الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا ِلَما يرون من 

 قهم. حسن معاملة املسلمني ومجال أخال

تعرضت مشاكل خمتلفة يف اآلونة األخرية على املسلمني، ال سيما يف جمال الرتبية 
األخالقية جتاه املتعلمني الذين تطالب باحلل األفضل يف حل املشكلة.نظر إىل  هذه 
املشكلة بن العطاس و يقوم بإجراء حتليله اليت تسبب للطالب القيام بأشياء ال تتفق مع 

بسبب قلة التدريب تربية أخالقية عند املتعلمني جيدا سواء  الرمسي  القيم اإلسالمية 
أكد العطاس أن من أمر الواجب للمتعلمني حتصني نفسهم  باألخالق 2أوغري الرمسي.

 5يسمى تأديب باإلصطالح املعروف  عند العطاس.

ذكرعابودين ناتا أن الكثري من اآلباء واألمهات بشكوى عن سلوك الطالب الذين 
ب التحكم عليهم، مثل عقوق الوالدين،و خصومة ،و السكر، تقليد الغرببني يف يصع

نظرا إىل  هذه احلقيقة  4منط احلياة، والعدد من االغتصاب، و من اإلحنرافات األخرى.
حنن كاملسلمني الذين  كرمهم اهلل بالقرآن الكرمي نعتقد أن أفضل طريقة للخروج من 

تمع  هي عودة إىل القرآن الكرمي، مبعىن  وضع القرآن  املخالفات املختلفة يف هذا اجمل
 كالدليل الواحد لنعيش يف الدنيا و تطبيقه  يف احلياة.

القرآن كإرشادات  للحياة و الكتاب املقدس الذي ميكن استخدامه كمبدأ 
توجيهي ومرجع للحياة الشخصية واألسرية، واجملتمع، واألمة والدولة. ألن يف القرآن 

أدلة وتعليمات املختلفات كيف تعامل مع اإلنسان ، حىت يكون  الكرمي هناك
القرآن الكرمي حيتوي . لإلنسان  إرتباط مع الكون و إنسجام معهم بني خملوقات اهلل
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على العديد من جوانب احلياة البشرية. مل يوجد تعاليم أعلى من القرآن. طبيعة 
مل ينفد ابدأ لالعتبار و  حمتوياته  كاملة سواء كانت صرحية أو ضمنية و معانيه

الدروس. األحكام فيه حمفوظ و أضمن اهلل حبفظه لذالك ليس هناك من قادر على 
 تغيري ما يف القرأن.

القرآن الكرمي كما هو تعاليم إسالمية مقدسة، أنه حيتوي على قيم حنو حياة 
االنتظار أفضل،حبسب كيفية استخدامه من قبل البشر. إلغاء القيم املوجودة فيه كما  

لوصول وقت اخلراب. خالف ذلك العودة إىل القرآن  سوف يتحققالسالم 
واإلطمئنان القلب وراحة احلياة، ألن القرأن حيتوي على سالم. ولكن لو يبعدون 
يبعدون أنفسهم  عن القرآن أو جيعل القرآن كالقراءات الدينية فقط،سوف تفقد 

 املسلمون الذين  يدروسون واقع الكون أمهيت القرأن إىل حقيقة واقعة. حاليا هم غري
بنشاط حيث  ميكن بسهولة  يتفوقون علي  األمم األخرى،و املفرتض أن يعقد روح 

 3القرآن هم املسلمون.

إن قارئ  القرآن جيد يف ثنايا قراءته لكتاب ربه وحتمل بني  طياهتا مجلة من 
رده من الزلل واخلطأ ومن خالل اآلداب والوصايا النافعةصيانة اجملتمع أوال مث محاية أفا

قرائيت املستمرة هلذه السورة املباركة ويف كل مرة أجد فيها سرا يشدين إليها فعزمت على 
كتابة حبث عنها، فوجدت فيها آدابا موسوما به بألخالق االجتماعية يف سورة النور  

ن، دراسة موضوعيه. إن هذه األخالق االجتماعية ضرورية جدا يف كل زمان ومكا
لكن يف هذه الوقت بالذات ال بد من مراعاهتا  حق الرعاية والعمل اجلادة على نشرها 
يف ربوع املعمورة فبعد أن كانت العادات والتقاليد السائدة يف زمان أسالفنا مستمدة 

 من وحي القرآن والسنة.

                                                             
3
Muhammad al-Ghazali, Berdialog dengan Al-Qur’an, Cet. IV, 

(Bandung: Mizan, 1999) hal. 71. 



 

4 
 

فقد جاء الزمن الذي اخذ أفراد اجملتمع عادات الغرب وتقاليدهم تغزونا من كل  
دب، واخذ شباب اإلسالم حياكي الغرب يف عاداهتم وتقاليدهم، فواجبنا جتاه هذا ح

الغزو أن ننشئ جيل املستقبل حىت  نريب على الفضيلة وتنتشر األخالق 
الفاضلة،وتعود لألمة مكانتها بني األمم،فان للمسلمني آداب وأخالق تعلو فوق 

 عوب العامل بأسره.تقدمهم العلمي، وعادات وتقاليد يفتخرون هبا بني ش

فجاءت هذه السورة بأغراض ومقاصد، تكلمت فيه عن االستئذان وكيفيته  
وأمهيته، ذكرت فيها حفظ اللسان واخلطر من إطالق العنان له،وأمهية السالم يف تقوية 

 الصلة بني أفراد  اجملتمع و غض البصر وحفظ اللسان.

ة اليت إذا توفرت يف اجملتمع فجاءت سورة النور جبملة من تلك اآلداب االجتماعي
عّمت الفضيلة وانتشرت، وٕاننا يف زمان كثرت فيه آداب وعادات اجملتمعات الغربية 
واليت هي بعيدة عن آداب وتعاليم ديننا فجاء البحث حماوال أن يلخص أهم اآلداب 
  االجتماعية اليت أكدت السورة عليها.إنطالقا من املعاين الواردة يف سورة النور قام

الباحث بدراسة موضوعية  عن تربية  أخالقية للمجتمع  حسب تفسري  املنري لوهبه 
الزحيلي الذي يعترب من كتب تفسري املعاصرة، وهبه الزحيلي من العلماء الذي تويف يف 

 .2113عام 

تفرد تفسريه باملزايا مقرونا بكتب التفسري األخرى. شرح بدقة حمتوى معىن اآلية  
ب اللغوية حىت يتم تفسري مبشاكل العقيدة، الفقه،مناسبة السورة . بدءًا من اجلوان

شيء معقول إذا كان هذا الكتاب واحد من كتب التفسري النافع .منميزة األخرى، 
 6وهبه الزحيلي  هو قادرعلى إجياد عالقة اآليات حبياة الفرد يف اجملتمع بشكل دقيق. 
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 تساؤالت البحث  - ب

الباحث ىف نظر املسألة األساسية هي  القيم األخالقية تعبري املسألة الذي سيقدم 
 االجتماعية ىف سورة النور، بسسب ذلك فيحتاج الباحث لتعبري املسألة كما يلي:

 أي القيم األخالقية االجتماعية الواردة ىف سورة النور  عند  التفسري املنري؟  .1

ية الواردة ىف كيف يفسر وهبة الزحيلي اآليات حول القيم األخالقية االجتماع .2
 سورة النور؟

 

 أهداف البحث واهميته - ج
 أهداف البحث -1

 هتدف هذه الرسالة العلمية اىل:

 اوال: معرفة القيم األخالقية االجتماعية الواردة ىف سورة النور.

ثانيا: معرفة تفسري وحبه الزحيلي حول القيم األخالقية االجتماعية الواردة ىف سورة 
 النور.

 أهمية البحث -2

 الباحث من نتيجة هذا البحث العلمي ان تكون لذا امهية وفائدة:يرجو 

 اوال: لزيادة معلومات الباحث خصوصا و األخرين.

 ثانيا: ليكون مرجعا ملن يريد حبث عن عمقهذا املوضوع.

 ثالثا: ليكون تربعة خلرائن املكتبة اجلامعة اإلسالميةاحملمدية.
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 حدود للمصطلح) الصيغ والداللة(    -د

 مفهوم القيمة من نظراإلسالم -1
ينظر اإلسالم للقيم نظرة تكاملية، فهو يأخذ بالقيم املوضوعية املطلقة النابعة من 
القرآن الكرمي والسنة املطهرة كقيم التوحيد والتقوى واإلحسان، كما يأخذ بالقيم املادية 

نظام وااللفة واألخو املرتبطة بواقع احلياة واملتسقة مع الرتاث اإلجتماعي كقيم الطهارة وال
ة، والقيم هي جوهر األخالق يف اإلسالم، ويشكل اإلسالم نظامًا قيام متكامال 

 1لإلنسان، والقيم يف اإلسالم ثابتة.

هذا يدلنا على أن هناك صلة وثيقة بني اإلسالم والقيم، فإلسالم يعد مصدر القيم 
بني اخلري والشر وقد تضمنت األخالقية ، وهو األساس يف توجيه سلوك اإلنسان والتمييز 

تعاليم اإلسالم دعوات إىل قيمة رائعة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، كاحلث على 
 مكارم األخالق، والتأكيد على قيم التسامح والرمحة والرب والتقوى وغريها.

هكذا جند أن العلماء والباحثني املسلمني انطلقوا من هذه النظرة يف تعريفاهتم للقيمة 
فنجد أن احلياري يعرفها بأهنا)جمموعة األنظمة والقوانني والتشريعات واملقاييس اليت يبينها 
احلق سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز وسنة رسوله الكرمي، أما األمور اليت مل يرد فيها نص 
تشريعي فإن قيمتها تكمن فيما حتققه من خري للناس واجملتمع جبانب اإلنسجام التام مع 

ومن خالل ما سبق  ميكننا تعريفها بأهنا: جمموعة 9ن اإلسالمي وتعاليمه املؤثرة(.الدي
مبادئ وقواعد حددها القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، واليت من خالهلا حنكم على 

 السلوك اإلنساين من حيث الرغبة فيه أو عنه.

 
                                                             

معني عبد اللطيف اخللف: القيم الرتبوية الواجب توافرها لدى طلبة كليات الرتبية الرياضية من وجهة  نظرهم ، رسالة 1
 .22م، ص  1816ماجستري، جامعة الريموك، اربد، االردن، 

ها إسالميا، مؤمتر القيم والرتبية يف عامل متفري، قسم االرشاد وعلم ( . النفس، كلية حسني أمحد احلياري: ماهية القيم وأنواع9
 .21م، ص  2112الرتبية، جامعة الريموك، اربد، االردن، 
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 تعريف األخالق   -1.1
 تعريف األخالق لغة وإصطالحا:  -

 األخالق لغة : 

 األخالق يف اللغة مجع خُلُق، واخلُلُق اسم لسجية اإلنسان اليت خلقعليها

ويقول ابن منظور  )واخللق بضم الالم وسكوهنا: و هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته  
أن صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصة هبا مبنزلة اخللق لصورته 

أوصافها ومعانيها، وهلما )أي للصورتني( أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب الظاهرة و 
 8والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقَّان بأوصاف الصورة الظاهرة(.

 

 : األخالق اصطالحا

لكي نوضح مفهوم األخالق، البد من التعر فُّ على املفهوم اإلصطالحيلتعريف 
لماء وعرفه الرتبويون، وسنحاول الكشف عن ذلك يف الفقرات األخالق كما فهمه الع

 التالية:

يرى اجلاحظ )أن اخللق هو حال النفس، هبا يفعل اإلنسان أفعاله بال روية وال 
إختيار، واخللق قد يكون يف بعض الناس غريزة وطبعا، ويف بعضهم ال يكون إال بالرياضة 

س من غري رياضة وال تعمل ، وكالشجاعة واإلجتهاد،كالسخاء قد يوجد يف كثري من النا
 11واحللم والعفة والعدل وغري ذلك من األخالق احملمودة(.

                                                             
 96ه،ص 1598 .لسانالعرب، دارلسانالعرب،بريوت :مجااللدينابنمنظور 8

 .12م، ص  1898 -ه  1411عمرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ: هتذيب األخالق، دار الصحابة للرتاث،  11
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يعّرفها عطية الصاحل بأهنا )جمموعة املبادئ والقواعد اليت حددها الوحي لتنظيم حياة 
اإلنسان  وحتديد عالقته بربه وبنفسه وباآلخرين، وسائر املخلوقات على حنو حيقق  الغاية 

 11جوده يف هذا العامل على أكمل وجه(.من و 

ميكننا من خالل ما سبق تعريف األخالق بأنه: قواعد ومبادئ حمددة شرعا لتنظيم 
 حياة وسلوك اإلنسان وعالقته بغريه من أجل حتقيق الغاية من وجوده على أكمل وجه.

 

 مفهوم القيم االخالقية -1.2

اللغوي واإلصطالحييمكننا أن بعد أن تعريفنا ملفهومي القيم واألخالق مبعناها  
نتعرف على مفهوم القيم األخالقية  اليت جتتمع من املصطلحني فنجد أنه قد عرفها 
الباحثون بعدة تعريفات ، فقد عرفتها حنان مرزوق بأهناجمموعة من املبادئ تعمل 
علىإحرتام اإلنسان لنفسه، ولآلخرين كقيمة يتميز هبا اإلنسان، وتكون الوازع النفسي 

لذي مينعه من اإلحنراف عن الصالح، وذلك لصياغة سلوكه وتصرفاته يف إطار حمدد ا
 12يتفق  وينسجم مع املبادئ والقواعد اليت يؤمن هبا بقية أفراد اجملتمع.

أما عوض احلسين فيعرفها بأهنا   معايري وحمددات سلوكية منبثقة من مصدري 
ع نفسه، ومع غريه من بين جنسهعن الشريعة اإلسالمية تنظم عالقة املسلم مع ربه، وم

قناعة وإختيار، يف أي جمال من جماالت احلياة، حيقق الغاية العظمى من الوجود اإلنساين 
 15يف هذا الكون على أكمل وجه، دون تعارض أو  إضطراب.

                                                             
عطيه حممد الصاحل: تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األساسي العليا من وجهة نظر معلمي  . الرتبية 11

 .91اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلامشية، مرجع سابق، ص 
ان مرزوق حسني أمحد: فاعلية برنامج لتنمية بعض القيم ألخالقية ألطفال الشوارع، رسالة دكتوراه غري. منشورة، جامعة حن12

 .11، ص  2114عني مشس، مصر، 
قباس،  -142عوض محد زاهر احلسين: تنمية القيم األخالقية يف املرحلة الثانوية من خالل األنشطة غري الصفية، عجرم .15

 .142-141ص 
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 القيم االخالقية اإلجتماعية -1.1

متثل القيم االخالقيةيف كيان اجملتمع حيث يعتمد اجملتمع يف تكامل بنائه اإلجتماعي  
على التشابه يف املنظومة القيمية األخالقية بني أفراده، فكلما اتسع مدى التشابه بينهم، 
ازدادت وحدة اجملتمع متاسكا، فيما يؤدي تباينتلك املنظومات القيمية بينهم إىل إختالف 

 14وصراع بني أفراد اجملتمع، األمر الذي يؤدي إىل تفككه.يف  القيم 

تعّد القيم األخالقية من أهم الركائز اليت تُبىن عليها اجملتمعات، وتقام عليها األمم، 
وتتعلق القيم باألخالق واملبادئ، وهي معايري عاّمة وضابطة للسلوك البشري الصحيح، 

ببة واملرغوب فيها لدى أفراد اجملتمع، والقيم االجتماعّية هي اخلصائص أو الصفات احمل
واليت حتددها ثقافته مثل التسامح والقوة، وللقيم االجتماعّية أمثلة وأنواع، وهلا أسباب 

 تؤدي إىل غياهبا عن واقع احلياة، كما أّن هناك طرق لتعزيزها وبنائها. 

 
 تعريف سورة النور  -2

 تسميتها: -2.1

من عهد النيبء صلى اهلل عليه وسلم. روي عن  )سورة النور(مسيت هذه السورة 
ومل أقف على إسناده. وعن حارثة « علموا نساءكم سورة النور»جماهد، قال رسول اهلل: 

. وهذه )كتب إلينا عمر بن اخلطاب أن تعلموا سورة النساء واألحزاب والنور(بن مضر: 
قال وهبة   13خر.تسميتها يف املصاحف وكتب التفسري والسنة، وال يعرف هلا اسم آ

الزحيلي: مسيت سورة النور لتنويرها طريق احلياة االجتماعية للناس، ببيان اآلداب 
والفضائل، وتشريع األحكام والقواعد، ولتضمنها اآلية املشرقة وهي قوله تعاىل: اللَُّه نُوُر 

                                                             
م، ص  2115شادية التل: املنظومة القيمية لطلبة جامعة الزرقاء األهلية، جملة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم. 14

13. 
 .158ص  19ه,ج  1894تونس   –بن عاشور التونسي, الناشر : الدار التونسية للنشر 13
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اهتدى  ( أي منورمها، فبنوره أضاءت السموات واألرض، وبنوره53السَّماواِت َواأْلَْرِض )
 16احليارى والضالون إىل طريقهم.

 إشتماالتها: -2.2

اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق باألسرة، من أجل بنائها على أرسخ 
الدعائم، وصوهنا من املخاطر والعواصف، والرتكيز على متاسكها وتنظيمها، ومحايتها من 

لعفاف والّسرت. بدأت  السورة االهنيار والدمار. فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام ا
ببيان حد الزىن، وحد القذف احملصنات، وحكم اللعان عند االهتام بالفاحشة أو لنفي 
نسب الولد، من أجل تطهري اجملتمع من االحنالل والفساد واختالط األنساب، وبعدا عن 
هدم حرمة األعراض، وصون األمة من الرتدي يف محأة اإلباحية والفوضى. مث ذكرت 
قصة اإلفك املبنية على سوء الظن والتسرع باالهتام لتربئة أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها، وحماربة شيوع الفاحشة، وترديد اإلشاعات املغرضة اليت هتدم صرح األمة، وتقّوض 
بنيتها اليت ينبغي أن تقوم على الثقة واحملبة، واالبتعاد عن وساوس الشيطان. مث حتدثت 

قية من اآلداب االجتماعية يف احلياة اخلاصة والعامة، وهي االستئذان عند السورة عن با
دخول البيوت، وغض األبصار، وحفظ الفروج، وإبداء النساء زينتهن لغري احملارم مما يدل 
على حترمي االختالط بني الرجال والنساء غري احملارم، وتزويج األيامى )غري املتزوجني( من 

تعفاف ملن مل جيد مؤن الزواج، من أجل حتقيق االستقامة على الرجال والنساء، واالس
 11شريعة اهلل، وصون األسرة املسلمة، ورعاية حال الشباب والفتيات، والبعد عن الفتنة.

 

 

 
                                                             

 .119ص  19هـ,ج  1419دمشق,  –وهبة  الزحيلي, دار الفكر املعاصر 16
 . 121-188ص  19هـ,ج  1419دمشق,  –بة  الزحيلي, دار الفكر املعاصر وه11
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 السابقة اتالدراس -ه

إن البحت عن الدراسة السابقة يف املكتبة مهم جدا لكل من قبل القيام بالتحليل 
سيقام به التحليل إما كان موجود من قبل أم مل حتلل أحد. عن موضوع البحث الذي 

 ولقد وجد الكاتب الكتابة اليت تتعلق بالقيم األخالقية االجتماعية الواردة ىف سورة النور.

-39األول، بعنوان القيم " الرتبية األخالقية" يف القرآن الكرمي سورة النور من آية 
( القيم الواردة يف 1وأظهرت النتائج أن: الرتبية األخالقية )  19لباحثة  سيت أمينه. 61

وهناك القيمة الرتبوية األخالقية عن أخالقيات اإلستئذان دخول  38و  39النور  آية  
من هناك األخالق قيمة تثقيفية حول القانون المرأة   61الغرفة لآلباء واألمهات. يف آية 

( تدرس تنفيذ 2اك الرتبية األخالقية للمرضى؛ و )، هن61اليت تبلغ من العمر. ويف آية 
 القيم يف احلياة اليومية.

 

 منهج البحث -و

استخدمت الدراسة احلالية يف حماولتها اإلجابة عن األسئلة اليت طرحتها 
املنهجالوصفي التحليلي، منهجية اإلستقراء واستقصاء كل ما تعلق باملوضوع من 

ملنري  لسورة النور وغريها من املراجع، من خالل مصادر متنوعة يف مقدمتها تفسري ا
التعريف بسورة النور مث استعراض املضامني القيم األخالقية االجتماعية، ومن مث حتليل 
ما مت استقراءه مبنهجية علمية مستشهدين بأقوال العلماء واملفكرين حول سورة النور 

ستنبطة من السورة، واالستعانة وتوضيح املراد منها ودالالهتا الرتبوية االجتماعية امل
 .باألدب الرتبوي واإلسالمي املتصل باملوضوع

                                                             
19
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 Libraryهذا البحث العلمي استخدمها الكاتب بالبحث املكتيب )
Research)  يعىن مجع اليانات من الكتب املتنوعة ذات العالقة بالبحث. على

 التحليل والبيان، ىف هذا اجملال يسرد الكاتب منهج التفسري املوضوعي ِبطوات التالية:

حصر األيات اليت  تدور حول القيم األخالقية االجتماعية الواردة ىف سورة  -1
 النور.

ماعية الواردة يف سورة النور عند مجع األيات تتعلق بالقيم األخالقية االجت -2
تفسري املنري مث التعريف بسورة النور ويشتمل على: اسم السورة، مكان نزوهلا 

 وعدد آياهتا، أمهيتها وفضلها.

حتليل  عن مضامني القيم األخالقية االجتماعية ودالالهتا الرتبوية يف السورة  -5
 حسب تفسري املنري.

 

 البينات ومصادرها     -ز

احملتاجة ىف هذا البحث العلمي تتكون من األيات يف سورة النور اليت تتكلم  البينات
 عن األخالق و اآلدب و عالقته باجملتمع.

 خطة البحث    -ح
 :  سة فصول و خامتة. و هي مما يليخطة اليت رمست تضمنت مقدمة و مخ

الفصل األول: مقدمة. يف هذا الفصل يتضمن على خلفية البحث   -1
البحث، أهداف البحث، أمهية البحث, حدود للمصطلح)الصيغ تساؤالت 

 والداللة( و خطة البحث.
الفصل الثاين:دراسة النظرية . يتضمن وصف مفهوم القيم  األخالقية   -2

 اإلجتماعية وسورة النور.
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الفصل الثالث: فيه  بيان عن األساليب البحثية املستخدمة يف الدراسة.   -5
 بحث و طريقتهوسيصف يف هذا الفصل منهج  ال

 الفصل الرابع: نتائج البحث و مناقشتها -4
 الفصل اخلامس: خامتة و مقرتحات. -3

 


