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 الفصل الثاني

 النظرية دراسة

 القيم مفهوم -أ
 :اللغة في القيم مفهوم: االول المطلب

 السلعة قومت يقال الشيء مقام يقوم لنه أ الواو واصله القيم واحدة القيمة
 تعاىل قال العدل ،والقوام مستقيم قومي اي فهو الشيء االعتدال وقومت ،واالستقامة

 له احلافظ امللك يف طوله. والقائم وحسن الرجل ايضا قامته وقوام)قواما ذلك بني وكان(
 19دائم. ي أ قائم فيه. وماء تقيم الذي املكان واملقامة ، املقام

 :منها معان لعدة اللغة يف استعملت) قَ َومَ (مادة ان يتضح سبق مما
 واالعتدال تقامة االس -2 ومثنه الشيء قيمة -1
 واالستمرار والدوام الثبات-4 وعماده االمر نظام -3

 .الشئء على واالستمرار والدوام الثبات هو حبثنا ملوضوع املعاين هذه ولعل اقرب
 

 :االصطالح في القيم مفهوم :الثاني المطلب
 :منها تعريفات بعدة االصطالح يف القيم عرفت

 على وحندد به ونقيس مبقتضاه حنكم معيار أو مقياس أو مستوى(هي القيم أن 
 يصدره حكم(هو اجملتار التعريف ولعل 20السلوك. عنه من واملرغوب فيه املرغوب اساسه

حمددا  الشرع ارتضاها اليت واملعايري املبادئ مبجموعة مهتديا ما شيء على االنسان
 اىل راجعة القيم جعل مانع جامع تعريف ألنه )السلوك من عنه واملرغوب فيه املرغوب

 على حكمه يف االنسان يلتزمها ومعايري مبادئ خالل منه من مستمدة القومي الشرع
 .االشياء

                                                           

 (2/102اللغة )  يف الصحاح نظرا19  
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 احلياة عن هبا وختتلف االنسانية احلياة عليها تقوم اليت القواعد( :لدهنا عرفت كما
 هلا حبسب تصورها احلمارات ختتلف كما احليوانية

 املبادئ مبجموعة مهتديا ما شيء على االنسان يصدره حكم( : لدهنا وعرفت
 فيه املرغوب حمددا الشرع ارمتاها اليت واملعايري

 )السلوك من عنه واملرغوب
 

 اإلجتماعية األخالقية القيم مفهوم :لثالثا المطلب
قيم شخصية وقيم مجاعية واحتاد هذه القيم يكون ما يسمى القيم االجتماعية اليت 
يدخل يف معناهاكل القيم اليت ورثها اجملتمع من دين أو عصبية أو غريها من الروابط 
والضوابط والتقاليد والعوائد والعالقات اليت تستوعب اللسانكما تستوعب الدين والفكر 

غايته التواضع على قيم اجتماعية معينة ، حتدد طبيعة  يف شكل عقد اجتماعي تكون
 .خاصة خالصة له ، ال تكون لغريووجهة اجملتمع،وتضفي عليه صبغة 

وهناك اعتقاد خاطئ عند كثري من الباحثني االجتماعيني يف حصر القيماالجتماعية 
ب ، يف العالقات االجتماعية اليت تكون بني أفراد أمة من األمم أو شعب من الشعو 

 جتماعية ، اليت تضم يف حقيقتهافهذه نظرة ضيقة وقاصرة للقيماال
كل ما ينتجه اجملتمع ويفضي إليه   –وحسب ما يدل عليه وضعها االجتماعي 

ة االجتماع وبذلكفإنه ال میكن فصل القيم الشخصية والقيم الدينية واالقتصادية والسياسي
 ا كل القيمبوتقة تنصهر فيهعن القيم االجتماعية اليت متثل

السابقة ، من حيث كون القيم االجتماعية أصال هلذه القيم املتفرعة عنها ، والقيم 
االجتماعية اليت نتحدث عنها هي من شاكلة املفاهيمالقيمية اليت تشمل الكرامة 

 21.اإلنسانية والوالء واحلكومة واحلرية واملساواة
 

                                                           
 . 329، ص  1 1994جودت أمحد سعادة ، مناهج الدراسات االجتماعية ، دار العلم للماليني ، بريوت لبنان ، ط 21
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 أهمية القيم األخالقية -ب

مكانة كبرية يف كافة امليادين العلمية واحلياتية، حيث أهنا إحدى حتتل القيم األخالقية 
األسس العامة لعمليات التعليم والتكيف اإلنساين، بل تلعب القيم دورا هاما يف حياة 
الفرد واجملتمع حيث أهنا املوجه والضابط للسلوك اإلنساين، كما تلعب دورا هاما يف 

 حتقيق التوافق النفسي واإلجتماعي.

رب القيم من الوسائل الرتبوية املستخدمة يف حتقيق التماسك اإلجتماعي إلعطاء وتعت
اجملتمع وحدته. وال تقف أمهية القيم األخالقية يف نطاق الفرد بل تتعداه إىل اجملتمع 

 ومتس كل العالقات اإلنسانية، ومیكن أن يبني أمهية القيم األخالقية من خالل احملورين 

:تشكل اجلانب املعنوي يف القيم على مستوى الفردي أهمية:  المحور األول
السلوك متثل القيم دورًا بارزًا يف حياة الفرد,وذلك ألهنا اإلنساين، والعصب الرئيسي 
للسلوك الوجداين والثقايف واإلجتماعي عند اإلنسان، ومیكن القول أن القيم تشكل 

 22لقيم.مضمون الثقافة وحمتواها، والثقافة هي التعبري احلي عن ا

كما أن القيم تعترب يف حياة الفرد  عامال هاما يف حتديد سلوك الفرد ووقوفها وراء  
كل نشاط إنساين، وترتيب القيم يظهر تفضيالت الفرد، وبالتايل إمكانية التنبؤ بسلوكه، 

إىل أنه إذا أردنا فهم شخصية اإلنسان وسلوكه فإن  (Murphyوقد أشار موريف )
 23منظومة القيم لديه.ذلك  يتطلب أن ندرس 

 

 
                                                           

دراسة ميدانية، اجمللة  -محد فاحل الرشيد: بعض العوامل املرتبطة بالقيم الرتبوية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الكويت22
 .20م، ص  2000,, .  65العدد الرتبوية, 

 .21مرام حامد احلازمي: موقف طالب اجلامعة من بعض القيم الرتبوية يف اجملتمع السعودي، قباس عجرم، ص 23
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 ومیكن تلخيص أمهيتها يف حياة الفرد يف النقاط التالية:  

أهنا  هتيأ إختيارات معينة حتدد السلوك الصادر عن فهمي، تلعب دورا هاما   -1
 يف تشكيل الشخصية الفردية وحتديد أهدافها يف إطار معياري صحيح.

ليكون قادرا على التكيف أهنا تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه  -2
 والتوافق بصورة إجيابية.

حتقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعني هبا على مواجهة ضعف نفسه  -3
 والتحديات اليت تواجهه يف حياته.

 تعطي للفرد فرصة للتعبري عن نفسه وتأكيد ذاته. -4

تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه وبالتايل تساعده  -6
 على فهم العامل من حوله وتوسع إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاته.

تعمل على إصالح  الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه حنو اإلحسان واخلري  -5
 والواجب.

 24تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ووجدانه. -7

 المحور الثاني: أهمية القيم األخالقية علي المستوى اإلجتماعي: 

متثل القيم أمهية يف كيان اجملتمع حيث يعتمد اجملتمع يف تكامل بنائه اإلجتماعي   
على التشابه يف املنظومة القيمية بني أفراده، فكلما اتسع مدى التشابه بينهم، ازدادت 

                                                           
حممود عطا عقل: القيم السلوكية لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية، مكتبة الرتبية العربية لدول  اخلليج, الرياض، 24

 .74-59ه، ص   1422
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وحدة اجملتمع متاسكا، فيما يؤدي تباين تلك املنظومات القيمية بينهم إىل إختالف يف 
 26اد اجملتمع، األمر الذي يؤدي إىل تفككه.القيم وصراع بني أفر 

كما تزداد أمهية القيم يف أي جمتمع بسبب إزدياد تعقيد ظواهر اإلجتماع البشري، 
وحاجة اإلنسان املعاصر إىل اإلحساس هبويته وإنتمائه وأصالته وفطرته وتنظيم عالقته 

 الية:ومیكن تلخيص أمهية القيم على مستوى اجملتمع يف النقاط الت25بغريه.

حتافظ على متاسك اجملتمع، فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه  -1
 الثابتة.

تساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه بتحديدها اإلختيارات  -2
الصحيحة وذلك يسهل على الناس حياهتم وحيفظ للمجتمع إستقراره وكيانه 

 يف إطار موحد.

عضها حىت تبدو متناسقة كما أهنا تعمل على تربط أجزاء ثقافة اجملتمع بب -3
وضع النظم اإلجتماعية أساسا عقليا يصبح عقيدة يف ذهن أعضاء اجملتمع 

 املنتمني إىل هذه الثقافة.

تقي اجملتمع من األنانية املفرطة والنزعات والشهوات الطائشة،فالقيم   -4
 واملبادئ يف أي مجاعة هي اهلدف الذي يسعى مجيع أعضائها للوصول

 27إليه.

                                                           
شادية التل: املنظومة القيمية لطلبة جامعة الزرقاء األهلية، جملة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم ، اإلنسانية 26

 .16م، ص  2003  1واإلجتماعيةالعدد
عب      دان عثم      ان الش      ايع: التفك      ري العلم      ي وال      وعي اإلجي      ال ب      ني وس      ائل اإلع      الم ومن      اهج التعل      يم يف اململك      ة العربي      ة 25

 .71م، ص  2001عودية، مطبوعات النادي األدل باملدينة املنورة، الس

 .74-59حممود عطا عقل: القيم السلوكية لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية، مرجع سابق, ص 27
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يؤكد حممود عطا على العناية مبحور ثالث يربز أمهية القيم وهو احملور القومي. إذ أن  
لكل اجملتمع  نظمان حيمي هبما سياجة القومي: نظام عسكري حيميه من الغزو املسلح 
من اخلارج ، ونظام قيمي حيميه من الغزو الفكري، وقد وصف علماء اإلجتماع األمن 

ة الدولة على محاية قيمها الداخلية من التهديد(، وقد زادت دواعي القومي بأنه )قدر 
 اإلهتمام بالقيم إحلاحا. 

أن اجملتمع اإلسالمي يواجه أخطار تذويب ثقايف وحضاري وغزوا فكريا بأشكال  
متعددة فهي هتدف ضمن ما هتدف إليه حماولة تنميط أفكار البشر وسلوكاهتم وقيمهم 

 29للنمط  الغرل. الفردية واجلماعية وفًقا

وإزاء تلك املتغريات يرى يزيد السورطي ضرورة التبين لفلسفة تربية إسالمية حمددة 
وشاملة تبىن على أساس اإلسالم ونظرته لإلنسان والكون واحلياة، وتتحرر من التبعية 

واآلخرة، للرتبية الغربية، ويشرتك يف إعدادها األطراف املؤثرة واملتأثرة هبا، وتركز على الدنيا 
والنظرية والتطبيقية، والتعليم الديين والدنيوي، والعلم والعمل، وتعمل على تنمية الفرد 
واجملتمع، وتشجع اإلنفتاح على العلوم واخلربات، ومتتاز باملرونة والشمول والتجديد 

 29والوضوح.

 

 وظائف القيم على المستوى اإلجتماعي -ج

لألفراد واجلماعات، میكناستخالص  من خالل التعرف على أمهية القيم وضرورهتا
 وظائف القيم وفوائدها للمجتمع فيما يلي:

                                                           
 .74حممود عطا عقل: القيم السلوكية لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية، مرجع سابق، ص 29
م، ص  1997، جامعة الكويت، الكويت،  37، العدد  10فة الرتبية يف اإلسالم، اجمللة الرتبوية، ج يزيد السورطي: فلس29

10 
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حتفظ على اجملتمع متاسكه، فتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه   -1
 املستقرة.

تربط أجزاء ثقافة اجملتمع بعضها ببعض حىت تبدو متناسقة، وتعطيها  -2
 أساسا عاليا يستقر يف أذهان أفراد اجملتمع.

اجملتمع من األنانية املفرطة والنزوات والشهوات الطائشه، حيث أهنا تقي  -3
حتمل األفراد على التفكري يف أعماهلم على  أهنا وسائل للوصول إىل 

 غايات سامية وليست جمرد أعمال إلشباع الرغبات والشهوات.

تلعب القيم دور ًا بارز ا يف التقريب بني الشعوب، فذلك بداية للتفاهم  -4
وإذا كان الرأي السائد أن الشرق والغرب ال میكن أن يتقي الدويل، 

إلختالفها يف القيم األخالقية فإن املؤكد أن مادية الغرب حتتاج إىل روحانية 
 الشرق.

تساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه بتحديدها اإلختيارات  -6
قراره الصحيحة اليت تسهل على الناس حياهتم  و حتفظ للمجتمع إست

 30وكيانه يف  إطار موحد.

تتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف اإلجتماعية هلا حبيث تعطي يف النهاية 
منطا معينا من الشخصيات اإلنسانية القادرة على التكيف اإلجيال  مع ظروف احلياة، 

ومن   ألداء دورها احلضاري املنشود واملطلوب، كما  أهنا تعطي اجملتمع شكله املميز،
 31أجل هذا حيرص اجملتمع على تنشئة أفراده متشبعني ومتشربني ثقافته وقيمه.

 

                                                           
 .25حافظ فرج أمحد: الرتبية وقضايا اجملتمع املعاصر، مرجع سابق، ص 30
 .239علي خليل أبو العينني وآخرون: األصول الفلسفية للرتبية قراءات ودراسات، مرجع سابق، ص 31
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 العالقة بين القيم و التربية  و مصادرها في اإلسالم -د

تتشكل القيم داخل مؤسسات اجملتمع املختلفه كاألسرة واملدرسة وغريها، واليت هي 
الرتبيةعلى أساس ثقافة وسائط للرتبية وواجهة هلا، ومن خالل تلك املؤسسات تتحقق 

اجملتمع اليت تعترب القيم ركن من أركاهنا، وهنا ترتبط هبا الرتبية ومن خالل تلك ومصادرها 
 تنبع القيم وتتحدد خصائصها، ويف هذا املبحث سنناقش ثالثة حماور أساسية وهي:

 أوال : عالقة القيم بالرتبية.

 ثانياً: مصادر القيم األخالقية. 

 القيم األخالقية. ثالثاً: خصائص 

يؤثر فال میكن الفصل بينهما,كل منهما القيم والرتبية أمران مرتبطان بعضهما ببعض،
يف اآلخر سلبيا أو إجيابا، فإذا كانت هناك تربية سليمة سلمت القيم من الدناءة 
واخلسة، والعكس، فالرتبية السليمة والقيم الفاضلة تعين بيئة تربوية صاحلة مناسبة داخال 

سرة واملدرسة واملسجد ومجاعة الرفاق ووسائل اإلعالم مما يشكل جمتمًعا  صاحلا بإذن أل
ان فالفرد يكتسب قيمه بإتداء ا من األسرة فاملدرسة فاملسجد فجماعة  األقران ووسائل 
اإلعالم ووسائط أخرى ضمن اجملتمع، وكل هذه الوسائط تستقي  قيمها من ثقافة 

 32الرتبوية لألفراد. اجملتمع الذي میثل البيئة

فداخل األسرة يستطيع املرء منذ نعومة أظفاره أن يتعرف على القيم األخالقية 
الفاضلة، فوالداه يقومان بدور املرل له يف كيفية تعرفه وإكتسابه للقيم األخالقية 
الفاضلة، كون ديننا احلنيف الذ ركز عليها بل هي مداره، كما يقومان حبمايته من 

 جتماعية السيئة.األخالق اإل

                                                           
 1993د املخزجني: تنمية القيم الرتبوية والنفسية لألبناء، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الكتبة الثقافية،  القاهرة، السيد أمح32

 .92م.ص 
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املعلم يف املدرسة يعتين بتعريف الطالب على فضائل األخالق ويكون قدوة صاحلة 
له، ويعمل على غرسها يف نفس الطالب من خالل األنشطة واملنهج والربامج اهلادفه، 
وأما املسجد فيعزز القيم اإلجابية لدى نفوس الناشئة من خالل أداء العبادات يف 

ل الدروس واحملاضرات وحلقات التحفيظ، وداخل مجاعة الرفاق يظهر أوقاهتا، ومن خال
املرء قيمه ويعتز هبا ويتمثلها، ووسائل اإلعالم إذا توفرت لدى مسؤوليها الرتبية السليمة 
الصاحله فإهنا بال شك تبث القيم األخالقية الفاضلة ملشاهدهتا وتعزز من ظهورها داخل 

 لوكيات اخلاطئة من خالل براجمها.ألخالقية والساجملتمع وتعمل على حل املشاكل ا

إن العالقة بني القيم والرتبية عالقة قوية، فالرتبية تسعى لغرس القيم يف نفوس  
الناشئة، أما القيم فتؤثر يف الرتبية بإعتبارها أحكاما ومعايري وضوابط وأطر حياة توجه 

الرتبية عقيمة غري ذات  العملية الرتبوية، فبدون الرتبية يصعب غرس القيم وتصبح
 33فائدة.

إن للقيم دورا واضحا يف الرتبية, والرتبية يف جوهرها عملية قيمية سواء عربت عن 
نفسها يف صورة واضحة أو ضمينة واملؤسسة الرتبوية مؤسسة تسعى إىل بناء القيم يف كل 

 34جماالهتا اخللقية والنفسية واإلجتماعية والفكرية والسلوكية.

عناها الواسع هي العملية اليت متكن اإلنسان من فهم وتقدير القيم، والرتبية فالرتبية مب
تستمد أهدافها من القيم وعلى أساس هذه القيم يقوم اإلختيار الرتبوي لنوع  املعرفة 

 36والطرائق واألساليب ويف ضوء تلك القيم تعني األمناط السلوكية.

معات واملربني واملؤسسات الرتبوية، فالقيم تلعب دورا مهما يف حياة األفراد واجملت
فاجملتمع جبميع تنظيماته يقوم على أساس تبين جمموعة من القيم اليت توجه أهدافه 

                                                           
 .93السيد أمحد املخزجني: تنمية القيم الرتبوية والنفسية لألبناء، مرجع سابق، ص 33
 32م، ص  3199لطفي بركات أمحد: القيم والرتبية، دار املريخ، الرياض، 34
 .279ه، ص  1397حممد اهلادي عفيفي: يف أصول الرتبية، مكتبة األجنلواملصرية، القاهرة، 36
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وترمسها وحتدد غاياته. يوجه العمل الرتبوي كذلك جمموعة من القيم الرتبوية اليت حيرص 
ء أكان هذا املربون  وأيضا على السري يف مداها فيما يقومون به من عمل تربوي سوا

 35العمل الرتبوي  مقصودا أو غري مقصود،نظاميا أو غري نظاميا.

وهلذا جند أن مقداد ياجلن يرى أن هذه العالقة تتمحور يف ثالثة نقاط أوهلا أن 
الصفة األخالقية تتغلغل يف مجيع اإلهتمامات والعمليات الرتبوية، وثانيها أنه تؤثر القيم 

الرتبية وغاياهتا، أما ثالثها فإهنا تتأثر ميادين الرتبية األخالقية على حتديد أهداف 
 37وأساليبها . وخاصة الرتبية األخالقية بالقيم األخالقية.

أن العالقة بني القيم والرتبية عالقة متبادلة تأثر، يتأثرفكما أن الرتبية تتأثر بقيم 
لك تؤثر يف غرس اجملتمع من آباء ومعلمني وإعالمني يف تربية الناشئة وغرس قيمهم كذ

قيم الناشئة وإكساهبم السلوك احلسن والصفة احلميدة واخللق الفاضل، ومیكننا إمجال 
 العالقة بني القيم والرتبية يف النقاط التالية:

 أن الرتبية هي عملية قيمية ما دام هدفها تنمية الفرد إىل مستوى أفضل.  -1

مسؤولية مشرتكة  أن بناء القيم ليست مسؤولية مؤسسة تربوية فقد بل هي -2
 بني مجيع وسائط الرتبية يف خمتلف مواقعها.

 أن بناء القيم مسؤولية مجيع جوانب العمل الرتبوي يف كلياته وجزيئاته. -3

 أن بناء القيم يتطلب ختطيطا يشرتك فيه مجيع وسائط الرتبية.  -4

 أن القيم هي اليت توجه العمليه الرتبوية مل جيعلكم أن تكون عليه.  -6

 
                                                           

م، ص  1990عبد الغين عبود، وحسن إبراهيم عبد العال: الرتبية اإلسالمية وحتديات العصر، دار الفكر العرل، القاهرة،. 35
79. 

 100سابق، ص  مقداد ياجلن: الرتبية األخالقية اإلسالمية، مرجع37
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 يم األخالقية في اإلسالم مصادر الق -ه

إن مصادر القيم األخالقية متثل املنبع األسياسي له، والقيم األخالقية يف الرتبية 
 اإلسالمية  تستمد من نفس مصادر التشريع اإلسالمي واليت هي كالتايل:

 القرآن الكريم  -1

العاملني إىل إن القرآن هو املصدر األسياس للقيم ويعد القرآ ن دستورًا ربانيا يهدي 
خري الدنيا واآلخرة، وهو كتاب ان أنزله تعاىل على سيد املرسلني بلسان عرل مبني 

ليخرجهم من الظلمات إىل النور، ولذا فهو منهج حياة متكامل يوجد فيه ماحيتاج إليه  
 39كل  إنسان.

ْن َشْيٍء )  وفيه قال ان  تعاىل :   (39َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي مي

, فقد جاء القرآنالكرمي بكل شيء وبينه سبحانه وتعاىل لنبيه صلى ان )سورة األنعام(
َيانًا ليُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى  عليه وسلم وأمتهفقال:َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلكيَتاَب تيب ْ

نَي )  )سورة النحل((99ليْلُمْسليمي

بشرى باحلياة اإلجتماعية املطمئنة ألنه اشتمل بل إنه حيتوي على اهلداية والرمحة وال
نظام أخالقيفريد، فقد جاء القرآن على النظام القيمي يف اإلسالم  بتفصيالته وتفريعاته، 
وهو الدستور الذي يستند إليه يف إشتقاق القيم، ويتضمن طرقًا  متعددة يف الرتبية على 

 39القيم منها القصة واملثل والقدوة.

القرآن الكرمي نظام للحياة ودستور عليه يستند يف معايري ومبادئ  ال عجب أن يكون
اجملتمع، ومنبع منه تستلهم األخالق واملُثل، فقد جعله ان أفضل الكتب وأمشلها، فعليه 

 مدار الشريعة والدين.ويف القرآن الكرمي جند أن القيم تتمثل فيه على ثالثة أنواع وهي:
                                                           

 .41م، ص  2004سعد رياض: علم النفس يف القرآن الكرمي، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 39
 .53علي خليل أبو العينني: القيم اإلسالمية والرتبية، مرجع سابق، ص 39
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ن اليت تتعمق مبا جيب املكلف إعتقاده يف ان وهي قيم اإلمیا قيم  إعتقادية:
 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره.

وهي قيم السلوك واليت تتعلق مبا جيب على املكلف أن يتحلى به من  قيم خلقية :
 الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل.

وأقوال وتصرفات وهي : وهي تتعلق مبا يصدر عن املكلف من أعمال قيم عملية
 على نوعني : العبادات واملعامالت.

كل تلك األنواع مرتابطة ال ينفك بعضها عن البعض اآلخر وهنا ينبغي أن يكون 
هذا املصدر هو اإلطار العام للرتبية األخالقية حيث أنه املصدر األساس من مصادر 

كصالح كل زمان   القيم والذي يعطي الثبات لتلك القيم وصالحها لكل زمان ومكان
ومكان لتطبيق القرآن الكرمي، ومن أهم تلك األمكنة البيئة املدرسية اليت عليها األخذ 
بآداب القرآن وقيمه ومتثل طالهبا بكل فئات أعمارهم وباألخص طالب املرحلة املتوسطة 

 بقيم ذلك الكتاب املبني، اليت حتقق السلوك الرتبوي السليم.

 السنة  -2

هي ثاين مصادر القيم األخالقية يف اإلسالم وهي متثل كل ما صدر عن الرسول 
صلى ان عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير و فيها بيان للشريعة فهو شرع متبع، 

وبالتايل يكون قيمة متبعة، وقد أمرنا ان  عزوجل  باتباع الرسول صلى ان عليه وسلم يف  
يُبوا ليلَّهي َوليلرَُّسولي إيَذا َدَعاُكْم كثري من اآليات فيقوَل جل  يَن آَمُنوا اْسَتجي وعال:يَا أَي َُّها الَّذي

. وقد رغب النيب صلى ان عليه وسلم يف إتباع سنته )سورة األنفال(( 24ليَما حُيْيييُكْم )
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والعمل هبا يف أحاديث كثريه منها قوله  )من أطاعين فقد أطاع ان، ومن عصاين فقد 
 40ن عز وجل(.عصى ا

قد جاءت السنة النبوية بالنظام القيمي األخالقي الكامل فقد قال صلى ان عليه 
، فالسنة النبوية هي مصدر لكثري من 41وسلم :إمنا بعثت المتم مكارم األخالق(

األخالق وعليها تبىن الشريعة فهي مفسرة ومكملة للمصدر األول القرآن الكرمي، ومها 
من أدلة األحكام وأهنال غىن احدمها  عن اآلخر، ومن مث كان  حجة يف الدين ودليل

لزاًما وضروريًا أن يكون القرآن الكرمي والسنة النبوية املصدرين الرئيسني للقيم األخالقية 
 الالزمة لطالب املدرسة  حىت يتأسس الطالب على تلك القيم اخلالقية اإلجيابية.

 إجمعاع -3

ين املسلمني يف عصر من العصور بعد وفاة النيب يقصد  بإمجاع إتفاق مجيع اجملتهد
صلى ان عليه وسلم على حكم شرعي يف الواقع، فإذا ثبت اإلمجاع حول الواقع بذاهتا 
فإهنا تندرج ضمن السلم القيمي احلاكم للجماعة املسلمة وألفراداه وعليهم األخذ به، 

َر َوَمْن ُيَشاقيقي الرَُّسوَل مي  :فان سبحانه وتعاىل يقول َ َلُه اهْلَُدى َويَ تَّبيْع َغي ْ ْن بَ ْعدي َما تَ بَ نيَّ
ريًا ) نينَي نُ َولِّهي َما تَ َوىلَّ َوُنْصليهي َجَهنََّم َوَساَءْت َمصي ويعد  )سورة النساء(( 116َسبييلي اْلُمْؤمي

 هذا  اإلمجاع مالزمة جلميع فئات 

د واجملتمع، وبذلك ما اجملتمع املسلم حيث أنه ال جيمع إال على ما فيه صالح للفر 
أمجع عليه من نظام وقانون حيقق املصلحه ويقوم السلوك وتنتظم به احلياة داخل البيئة 
املدرسية فعلى الطالب اإللتزام به واألخذ مبحاسنهحىت سيقومسلوكه وتعتدل قيمه 

 ويتحقق اهلدف من الرتبية.

                                                           
، حتقيق مصطفى الديب البغا، دار احياء الرتاث، بريوت، ص 3، ط 3حممد ابن امساعيل البخاري: صحيح البخاري، ج 40

 .2797، رقم احلديث  1090
 .9939، رقم احلديث  391، مرجع سابق، ص 2أمحد بن حنبل: املسند، ج 41
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 قياس -4

بينهما، والقياس وما يبىن عليه من هو إحلاق ما ال نص فيه مبا فيه نص جبامع العلة 
أحكام يعترب مصدرًأ من مصادر اشتقاق القيم يف اجملتمع اإلسالمي؛ ألن هذا احلكم 
حيدد قيمة الشيء بالنسبة للتشريع، ومن مث تُعترب قيمة من القيم اليت حتدد سلوك الفرد 

الذي ورد فيه واجلماعة حنو ذلك الشيء الذي صدر فيه احلكم قياساً على احلكم اآلخر 
 النص.

هذه أهم مصادر القيم األخالقية يف اجملتمع اإلسالمي  وتربيته، وحيث أن هلا صفة 
اهليمنة التشريعية، مبعىن أن كل حكم من أحكام الشريعة له طابعه األخالقي، ووراءه 
الدافع اإلنساين، فإن مصادر التشريع تعترب مصادر القيم، ألن كل ما حيقق أهداف 

اإلسالمية من رفع احلرج وتيسري حياة الناس،و دفع املفاسد عنها يعترب مصدرا الشريعة 
 من مصادر القيم األخالقيةاإلسالمية.

 خصائص القيم األخالقية: -و

إن القيم األخالقية تنبع وتستمد من الرتبية اإلسالمية ، وهي اليت حتدد معاملها 
ص ومسات متيزها عن أنواع وخصائصها ومساهتا، وقد جاءت الرتبية اإلسالمية خبصائ

الرتبية األخرى، فأتت تلك اخلصائص متنوعة متعددة شاملة لكل احلياة مستمدة ذلك 
من مصادر التشريع اإلسالمي الذي لّبى كل شؤون احلياة ومتطلباهتا، وهبذا فخصائص 
القيم األخالقية اإلسالمية هى خصائص ومسات الرتبية اإلسالمية ذاهتا، ويف هذا املبحث 

 سنستعرض تلك اخلصائص والسماتأكثر وأبرز أثراً على القيم األخالقية:

 الربانية -1

 ,تعترب مسة الربانية السمة األوىل من مسات وخصائص القيم األخالقية اإلسالمية
فالقيم األخالقية يف اإلسالم تستمد من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وهي تربط سلوك 
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بأسس العقيدة اإلسالمية قال تعاىل: أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو  اإلنسان وتصرفاته املختلفة 
ْن عيْندي َغرْيي اللَّهي َلَوَجُدوا فييهي اْختيالفًا َكثيريًا ) ()سورة النساء(. بل ودعا اإلسالم 92َكاَن مي

ن تعاىل  إىل توجيه اإلنسان ليكون ربانًيا يف كل أفعاله وأقواله الظاهرة  والباطنة إخالصا
نَي )  (152، يقول سبحانه وتعاىل: ُقْل إينَّ َصالِتي َوُنُسكيي َوحَمَْياَي َومَمَاِتي ليلَّهي َربِّ اْلَعاَلمي

نَي ) ْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسليمي ()السورة األنعام(وربانية القيم 153ال َشرييَك َلُه َوبيَذليَك أُمي
 42ملصدر واملنبع، وربانية الوجهة والغاية.األخالقية  يقصد  هبا أمران:ربانية ا

فكوهنا ربانية املصدر واملنبع؛ فألنه أول مقومات النظام اإلسالم، إنه نظام رباين صادر 
من ان لإلنسان، وعمل اإلنسان فيه هو تلقيه وإدراكه والتكيف به، وتطبيق  مقتضياته 

 43يف احلياة البشرية.

فألن اإلسالم  جيعل حياة اإلنسان األخرية وهدفه أما كوهنا ربانية الوجهة  والغاية 
البعيد، هو حسن الصلة بان تبارك وتعاىل، واحلصول على مرضاته، فهذه غاية اإلنسان 

 44ووجهة اإلنسان ومنتهى أمله وسعيه وكدحه يف احلياة.

ربانية القيم اخللقية تتمثل يف الغاية العظمى من وجود اإلنسان والكون وهي إستناد  
قيمة عبادة ان عز وجل، هذه الغاية اليت تستند إليها هذه القيم اخللقية وإن خلقية كل 

دنيوية، أو إجتماعية، أو أخروية إىل نية طاعة ان يصبح من املنطقي تسمية األخالق 
 46اإلسالمية باألخالق اإلهلية، أو الدينية.

 

 
                                                           

 . 7م، ص 1991 -ه 1401، مكتبة وهبة، القاهرة، 2يوسف القرضاوي: اخلصائص العامة لإلسالم، ط 42  .
 .44م، ص  1992 -ه 1402، دار الشروق، بريوت، 7سيد قطب : خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، ط 43
 .7يوسف القرضاوي: اخلصائص العامة لإلسالم، مرجع سابق، ص 44
 49ه، ص  1402أمحد عبدالرمحن إبراهيم: الفضائل اخللقية يف اإلسالم، دار العلوم، الرياض، 46
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 الشمول والتكامل  -2

يف اإلسالم بالشمول حيث تراعي عامل من خصائص القيم األخالقية أهنا تتميز 
اإلنسان ومافيه، واجملتمع الذي يعيش فيه، وحتدد أهداف حياة اإلنسان وغايتها، فهي 
مشلتناشط اإلنسان وحياته، ذلك الشمول الذي جعل منها منهجا كامال ملشي مجيع 
مظاهر النشاط احليوي للفرد ومجيع عالقات اإلنسان وكافة جوانب حياته ومجيع 

 رتباطاته باحلياة واألحياء.إ

أيضا متيزت بالتكامل يف القيم األخالقية وذلك أهنا مجعت بني النفع واإلصالح 
للحياة الفردية وأيضا احلياة اجلماعية. إن القيم األخالقية نشأت من التكامل والصالحية 

ح الفرد حدًا مثاليا ذالك أهناحتتضن مجيع الفضائل اإلنسانية، واألعمال الصاحلة لصاال
واجملتمع، وتنفر من مجيع الرذائل والشرور مما جعل هذه األخالق قادرة على مسايرة  

 45تطور احلياة وأشكاهلا املختلفة.

خاصية الشمول والتكامل مل تقتصر على كوهنا مشلت كل فضيله تنفع الفرد واجملتمع 
اجلزاء والثواب، فرتتب بل إنه امتدت من احلياة الدنيا إىل احلياة اآلخرة اليت يكون فيها 

عليها أفضل وأعلى ثواب,ذلك لقوله صلى ان عليه وسلم أال أخربكم بأحبكم إيل 
وأقربكم مين جملسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتني أو ثالث، قال القوم: نعم  

 47يا رسول ان، أحسنكم خلقا.

 الثبات و المرونة  -3

القيم اخللقيةيف اإلسالم تتميز بصفتيالثبات واملرونة، فهناك قيم عليا ثابتة ال تقبل 
اإلجتهاد أو التغيريأو التبديل، كالقيم يف العقيدة وقيم يف العبادات وقيم األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، مبعىن  أن القيم اليت تستند إىل نص قطعي الداللة الجيوز فيها التغيري 

                                                           
 .96مقداد ياجلن: الرتبية األخالقية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 45
 .55رقم احلديث  309أمحد بن حنبل: املسند، مرجع سابق  ، ص 47
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لتبديل، أما األخرى، فإن جمال اإلختيار فيها واسع وهي مرونة كافية ملواجهة مايتولد أو ا
يف حياة الناس من مواقف وحوادث وما تصري إليه األمور يف اجملتمعات، وهي مما حيتاج 

 إىل نظر وتأمل وإستنباط.

ا واملقصود بثبات القيم اخللقية هنا ثبات أصوهلا ثباتا يضمن متاسكها وإستمراره
وقوهتا وصالحها يف كل عصر وكل مكان، فأصول القيم األخالقية ال تغيري فيها وهذا 
الثبات يف األصل واجلوهر يضمن متاسك اجملتمع وقوته ومینعه من السقوط عند العاصفة 

 العنيفة، ومینعه من أن يتخبط يف التيه والضالل.

واألحوال دون اإلخالل هبا  أما املقصود مبرونة القيم األخالقية هو مسايرهتا للظروف 
كقيمة وبأمهيتها، فليس ينايف األخالق القيام بضدها عند احلاجة مثل جواز الكذب 
عند الضرورة أو بقصد اإلصالح ، أو بقصد اإلصالح، يقول صلى ان عليه وسلم : ال 
يصح الكذب إال يف ثالث: كذب الرجل مع امرأته لرتضى عنه ، أو كذب يف احلرب؛ 

 49خدعة، أو كذب يف إصالح الناس. فإناحلرب

 الواقعية -4

()سورة البقرة( فالقيم اإلسالمية  295قال تعاىل : ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا إيال ُوْسَعَها )
واقعية میكن تطبيقها ال تكليف فيها مبا ال يطاق، فالعبادات واقعية، واألخالق واقعية، 

لناس فاعرتفت بالضعف البشري وبالدافع والقيم كذلك واقعية راعت الطاقة احملدودة ل
 49البشري، واحلاجات املادية، وباحلاجات النفسية. 

كوهنا واقعية حيث أهنا تراعي التكوين اإلنساين فال يشق إلتزامها على النفس، ألهنا  
واقعية يف القدر املطلوب من اإلنسان فليس عليه أن يلتزم من األخالق ما حيق منه 
الضرر يف مواقف معينه، وهذه واقعية متمثلة يف املطلب والسلوك، وذلك ألن الرتبية 

                                                           
 .27697، رقم احلديث  75،  مرجع سابق ، ص 2أمحد بن حنبل: املسند، ج 49
 .16يوسف القرضاوي: اخلصائص العامة لإلسالم، ص 49
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اقع احملسوس وامللموس يف حياة اإلنسان؛ فهي حيدث مبجريات اإلسالمية تتعامل مع الو 
األحداث يف حياته ، وال تذهب به إىل عامل اخليال واملتاهات، بل تعامله وتطلب 

منهقدر طاقته،مراعية حاجاته وغرائزه وضعفه ومما يدلنا على واقعية القيم األخالقية  
العطرة فقد وصفه ان سبحانه  متثلها يف شخصية النيب صلى ان عليه وسلم وسريته

يٍم ) وتعاىل بقوله:   ). ()سورة القلم4َوإينََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظي

 موافقة للفطرة -5

يعد من خصائص القيم األخالقيةاإلسالمية موافقتها للفطرة اإلنسانية، فالدين 
سالم الغسالمي يقر بالفطرة اإلنسانية ويدعو إىل عدم تغيريها، ويظهر ذلك يف إبراز اإل

يني  أن اإلنسان فطر على توحيد ان سبحانه وتعاىل، يقول ان تعاىل : َفأَقيْم َوْجَهَك ليلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلكينَّ  َْلقي اللَّهي َذليَك الدِّ يَل خلي َها ال تَ ْبدي  َأْكثَ َر َحنييًفا فيْطَرَة اللَّهي الَّيتي َفطََر النَّاَس َعَلي ْ

 ( )سورة الروم(.30) النَّاسي ال يَ ْعَلُمونَ 

 العالمية  -6

جاء اإلسالم عقيدة وشريعة حلكم احلياة، وملا كانت العقيدة ربانية املصدر والغاية، 
وإنسانية الطابع، وخامتة الشرائع السماوية فهي عاملية، فجاءت القيم اخللقية يف اإلسالم 

 حممد صلى ان متضمنتا جاءت به رسالة األنبياء والرسل كافة واليت ختمها رسول ان
عليه وسلم؛ فهي ليست للمسلمني خبصوصهم وإمنا هي منفتحة على سائر األمم 
والشعوب، ينهلون منها فتقومى سلوكياهتم، وتعدل من إجتامهتها، فتكون هذه العاملية 

َوَما  مدخال إىل اإلسالم عند كثري من األمم والشعوب واألفراد يقول تعاىل : 
يرًا َوَلكينَّ َأْكثَ َر النَّاسي ال يَ ْعَلُموَن )أَْرَسْلَناَك إيال كَ  ريًا َوَنذي ()سورة سبأ( وقد 29افًَّة ليلنَّاسي َبشي

أتى نبينا حممد صلى ان عليه وسلم هبذه القيم العاملية وجاء ليتممها، فقال: إمنا بعثت 
 ألمتم صاحل األخالق.
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اإلمالسية ميزة خاصة متيزها تلك اخلصائص السابقة تعطي القيم األخالقية يف الرتبية 
عن سائر القيم يف الفلسفات األخرى اليت تتذبذب فيها القيم وختضع للمعايري املادية 
والشخصية، وهذه اخلصائص جتعل من القيم األخالقية اإلسالميةأمنوذجًا فريدا يف 

 اإلكتساب والتعامل وحتقيقها على أرض الواقع. وإن قيم تلك خصائصها جلدير بالبيئة
املدرسية األخذ هبا، واإلهتمام بشأنه، وتضمينها مناهجها وأنشطتها ، ومتثل معلميها 

 وعامليها هلا، وغرسها يف نفوس طالهبا.

 

 تعريف بسورة النور أسماء سورة النور و عدد آياتها  -ز

يقول سيد قطب: واحملور الذي تدور عليه السورة عليها هو حمور الرتبية اليت تشتد يف 
إىل درجة احلدود، وترقى إىل درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة، اليت تصل القلب  وسائلها

بنور ان وبآياته املبثوثة يف تضاعيف الكون وثنايا احلياة، واهلدف واحد يف الشد واللني، 
هو تربية الضمائر واستجاشة املشاعر ورفع املقاييس اخللفية للحياة حىت تشق وتتصل 

اآلداب النفسية الفردية وآداب البيت واألسرة وآداب اجلماعة والقيادة بنور ان وتتداخل 
بوصفها نابعة كلها من معني واحد هو العقيدة يف ان متصلة كلها بنور واحد هو نور 

 60ان.

َموتي  امسعوا معنا مرة أخرى اآلية احملورية يف السورة، آية النور: ) ٱن نُوُر ٱلسَّ
ْصَباُح يف ُزَجاَجٍة ٱلزَُّجاَجُة َكأَنََّه ا َكوَْكٌب ُدرى َوٱأَلْرضي َمَثُل نُوري  ْصَباٌح ٱْلمي ْشَكاٍة فييَها مي هي َكمي

ىء َوَلْو ملَْ مَتْسَ  بَ رََكٍة َزيْ ُتونٍَة الَّ َشْرقييٍَّة َواَل َغْربييٍَّة َيَكاُد َزيْ تُ َها ُيضي ن َشَجَرٍة مُّ ْسُه نَاٌر ى يُوَقُد مي
ى ٱن ليُنوريهي َمن َيَشاء َوَيْضريُب ٱن ٱأَلْمثَاَل ليلنَّاسي َوٱن بيكُ نُّوٌر َعَلى نُوٍر يَ هْ  لى َشْىء َعَلييٌم دي

 (.36()النور اآلية
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واملشكاة هي عبارة عن جتويف يف احلائط حييط باملصباح، وحيافظ عليه. فلكي 
اآلية الرئعة يبقى النور متوقداً، ال بد له من زجاجة حتيط به وحتافظ عليه. وكأن هذه 

ذوا شرع ان تعاىل، الذي هو نور اجملتمع، وحافظوا عليه، واجعلوا  تقول للمؤمنني: نفى
قلوبكم كالزجاجة اليت حتيط بالنور، لتضمن بقاءه متوهجًا يف حياتكم وحياة الناس من 

 حولكم.

وال بد هلذا النور من فتيل حىت يشعله، هذا الفتيل هو عملك واجيابيتك أيها  
من، فكأن اآليات تقول لك: "أشعل الفتيل حىت تنور اجملتمع"، ولذلك كانت بداية املؤ 

( ألهنا تدعو إىل التحرك بإجيابية 1السورة شديدة )ُسوَرٌة أَنزَْلنَ َها َوفَ َرْضنَ َها( )النور آية 
 61واشعال الفتيل الذي ينشر نور ان يف األرض.

 أسماء سورة النور وسبب تسميتها بالنور 1.1

كثر العلماء على إن تسمية السور القرآنية توفيقي، والدليل على ذلك قول امجع أ
َشاٌم ، َعْن حَيََْي ْبني َألي َكثيرٍي  ثَ َنا هي ثَ َنا َعْبُد اْلَمليكي ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ النيب)حديث مرفوع( َحدَّ

ْعتُ  ثَُه ، قَاَل : مسَي ٍم ، َعْن َألي أَُماَمَة ، َحدَّ َرؤا  ، َعْن َألي َسالَّ َرُسوَل اللِّه يَ ُقوُل : " اق ْ
َرُءوا الزَّْهراَوْيني : اْلبَ َقَرَة َوآَل عيْمراَن ، فَإي  َياَمةي ، اق ْ َْصَحابيهي يَ ْوَم اْلقي ن َُّهَما اْلُقْرآَن فَإينَُّه َشافيٌع ألي

َياَمةي َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاني ، َأْو َكأَن َُّهَما َغَياي َ  َما "، مُثَّ قَاَل يَْأتيَياني يَ ْوَم اْلقي اني َعْن أَْهليهي َتاني  حُيَاجَّ
ثَ نَا  يُعَها اْلَبطََلُة ". َحدَّ َرؤا اْلبَ َقَرَة فَإينَّ َأْخَذَها بَ رََكٌة ، َوتَ رَْكَها َحْسَر ٌة، َواَل َيْسَتطي : " اق ْ

ثَ َنا حَيََْي ْبُن َألي َكثيرٍي ، َعْن زَْيٍد  ثَ َنا أَبَاُن ، َحدَّ اُن،َحدَّ ٍم ، َعْن َألي أَُماَمَة، َعفَّ ، َعْن َألي َسالَّ
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه قَاَل َفذََكَر َمْعَناُه. وقد عرفت سورة النور هبذا االسم وال يعرف هلا أسم 

وسبب تسمية سورة النور هبذا  62أخر وهذا ما جاء يف املصاحف وبعض كتب التفسري.
النظر يف وجه اختصاص كل سورة مبا  االسم هو ما ذهب إليه الزركشي بقوله: ينبغي

                                                           
طارق غنيمات & غادة نوفل, القيم االجتماعية والرتبوية يف سورة النور جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس يف كلية 61

 .10ه, ص  1434ماعية واألسرية .جامعة القدس املفتوحة,التنمية االجت
 .124، ص  2، ج  3ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، طبعة  62
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مسيت به، والشك أن العرب تراعي يف الكثري من املسميات اخذ أمسائها من نادر أو 
مستغرب يكون يف الشيء من خلق أوصفة ختصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو اسبق 

 إلدارك الرائي للمسمى.

قصة فيها وتسمية سورة جرت أمساء سور الكتاب العزيز، كتسمية سو رة البقرة لذكر 
النساء لكثرة ما ورد فيها من أحكام النساء.وكذلك يكون سبب تسمية سورة النور هبذا 

 االسم لعدة أسباب منها:

: فلهذه األنوار اليت أضاءت السماوات لكثرة ذكر لفظة النور فيها -1
، ويف ذكر النور 63واألرض، استحقت السورة أن حتمل هذا االسم

واألدلة والرباهني وهلذا مسيت به السورة الشتماهلا إشارة للمعارف 
على ما أمكن من بيان النور اإلهلي بالتمثيل املفيد وهي أعظم 
مقاصد القرآن. والنور اسم من أمساء ان تعاىل احلسىن، واسم من 

، لقوله تعاىل:)يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم بُ ْرَهاٌن 64أمساء القرآن الكرمي
بيينا(سورة النساء: آية من رَّ  (، أي 174بيُكْم َوأَنزَْلَنا إيلَْيُكْم نُورا مُّ

القرآن الكرمي الذي تدرك به غامض احلالل واحلرام.هذا تشريف 
 عظيم من ان تعاىل هلذه السورة بأن خصها هبذا االسم )النور(.

: ملا فيها من إشعاعات النور لتنويرها طريق الحياة االجتماعية -2
بتشريع األحكام والفضائل واآلداب اليت هي قبس من  نور الرباين 

ان تعاىل على عباده وفيض من فيضانات رمحته وهي آداب وأخالق 
نفسيةوعائلية واجتماعية وتعاليم إهلية هتدف إىل بناء  اجملتمع 

                                                           
 46، ص  3على تفسري اجلاللني، ج  -حاشية الصاوي 63
 .41، ص  2الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج  64
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اإلسالمي السليم ومحايته من الفساد والضالل فتنري األرواح والقلوب 
 والضمائر وتنري احلياة

: كان غطى املسلمني ألنها حملت آيات قامت بكشف الظالم -3
قبل تنزيل هذه السورة ونزل معها آيات الرد  على حديث اإلفك 
اليت برأت الصديقة املربأة سيدتنا عائشة رضي ان عنها زوجة رسول 

 ان وأضاءت هذه السورة للمسلمني ظالم الليل الكثيف.

 عدد آيات سورة النور 102

آيات سورة النور، فعدد آياهتا يف عد أهل مكة واملدينة اثنتان اختلف يف عدد 
وستون آية، ويف عد البقية)الشام، الكوفة، البصرة( أربع وستون آية، ويف عد محص 
ثالث وستون آية، وسبب هذا االختالف هو إن النيب كان يقف على رؤوس اآلية 

ة ما بعدها طلباً لتمام املعىن، تعليماً ألصحابه أهنا رؤوس آية، حىت علموا ذلك وصل اآلي
فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النيب ليس فاصلة فيصلها مبا بعدها معتربا أن اجلميع 
آية واحدة، والبعض يعتربها آية مستقلة فال يصلها مبا بعدها، وذلك سهل يف القرآن 

 55ألنه ال يرتتب عليه يف القرآن ال زيادة وال نقص.

 النورمكان نزول سورة  1.3

لكن وقع يف  65أمجع العلماء على أن سورة النور مدنية كلها مل خيالف منهم احد. 
يَن َمَلَكْت أمَْیَاُنُكْم  نُكُم الَّذي يَن آَمُنوا ليَيْسَتْأذي تفسري القرطيب عند قوله تعاىل: )يَا أَي َُّها الَّذي

ن  نكْم َثالَث َمراٍت مي ُلُغوا احْلُُلَم مي يَن ملَْ يَ ب ْ َن َوالَّذي نَي َتَضُعوَن ثيَياَبُكم مِّ قَ ْبلي َصالةي اْلَفْجري َوحي
ْم ُجنَاٌح بَ ْعَدُهنَّ  ن بَ ْعدي َصالةي اْلعيَشاء َثالُث َعْواَرٍت لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيهي ريَةي َومي الظَّهي

                                                           
 .93. ص 1الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج  66
 .113الرازي، التفسري الكبري، ص  65
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ُ اللُّه لكُ  ُم اآليَاتي َواللُّه َعلييٌم َحكييٌم َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض َكَذليَك يُ بَ نيِّ
 (، فقال هي مكية.69()سورة النور: اآلية 

يبدوا أن ذلك خطأ يف النسخ أو يف الطباعة آلن القرطيب نفسه نقل اإلمجاع على أن 
مجيع آيات السورة مدنية، فيبدوا أن كلمة )مكية( قد حرفت عن كلمة )مكة( الواردة 

، ص  4، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، جملد يف تفسري ابن عطية، )األندلسي
(، الذي ينقل عنه القرطيب كثريا )أبن عاشور، تفسري التحرير والتنوير(، ومبا أنه ال 69

 يوجد دليل يؤكد على أهنا مكية فاآلية مدنية كباقي آيات السور وان تعاىل أعلم.

 خصائص سورة النور 1.4

اثبت بعض علماء التفسري واحلديث، )القرطيب، أوال : فضل السورة ومنزلتها: 
(، يف كتبهم عدة روايات مأثورة يف فضل سورة  261من  127واجلامع إلحكام القرآن 

من  157النور تتباين وتتفاوت يف صحتها. )البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 
252.) 

منزلتها وفضلها ومدى تدعوا إىل تعلم السورة وفهم إحكامها، مما يدل على عظيم 
 اهتمام سلفنا الصاحل هبا ومن أهم وأصح تلك الروايات.

 ما انفردت وتميزت به السورة 1.5

انفردت مبطلع وافتتاحية مل تشاركها سورة أخرى يف مثل تلك االفتتاحية وهي قول 
ُروَن ( )سورة َوأَنزَْلَنا فييَها آيَاتٍّ بَيي  -ان تعاىل: )ُسوَرٌة أَنزَْلَناَها َوفَ َرْضَناَها  َناتٍّ لََّعلَُّكْم َتذَكَّ

.( وهذا تفرد ال نظري له يف القرآن، بل هي السورة الوحيدة اليت ابتدأت مبا 1النور:آية 
 يشري إىل فضلها ومنزلتها وكأهنا افتتاحية للفت النظر إىل أمهية ما تتضمنه من االحكام.

مجيع آيات السورة حمكمة،  الذي نستنتجه من بعض أقوال أهل التفسري املختلفة أن
وأن مجيع أحكامها يقتضىي العمل كل يف موضعه وأن على املسلمني تنفيذ توجيهاهتا، 
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وهبذا فقد حصل التوبة مبجموع السورة ابتداء والتنويه بكل جزء منها ثانيا، وتكرير 
 هتمام.اإلنزال إلبراز كمال العناية بشأهنا، وهو يشبه ذكر اخلاص بعد العام للعناية واال

قد قيل جاءت بصيغة التشديد للمبالغة يف ضرورة التذكر واستحضار ما يف السورة 
من أحكام، وهو وصف للسورة بأهنا مبعث تذكر وعظة، وأنا أقول لعل السر العصيب 
يف هذا البدء للسورة هو أن ان يريد أن يسرتعي انتباه املسلمني ألحكامها فينظروا إىل ما 

اضع ويعلموا مبقتضاها، ففي السورة الكثرية من أسس احلياة املنزلية فيها من أحكام ومو 
وآداب احلياة الزوجية واآليات البينة ما لو تذكرها املسلم لنجا من مزالق النفس ومسالك 

 .( 392الشيطان واهلول، )التفسري الواضح، للحجازي ، ص 

 انفردت هذه السورة ببيان مجموعة من األحكام أهمها: 1.6

 (.6 – 4قذف احملصنات )اآليتان  حد -

 (. 10 - 5أحكام اللعان )اآليات  -

 (.33أحكام مكاتبة الرقيق )اآلية  -

 (. 33 - 32أحكام األمر واحلث على الزواج )اآليتان  -

 (.51 - 29 - 27أحكام الزيارة واالستئذان )اآليات  -

 (.31 - 30أحكام غض البصر )اآليتان  -

 (. 50 - 13واخلمار والزينة للنساء )اآليتان أحكام اللباس  -

 انفردت بذكر قصة اإلفك. -
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انفردت بذكر أسم من أمساء ان تعاىل احلسىن، وهو النور كما انفردت بذكر صفة  -
 67أخرى ألمسه )احلق(وهي )احلق املبني(.

 مناسبتها لما قبلها: 1.1

ُنوَن من وجهني:  َلَح اْلُمْؤمي  تظهر مناسبة هذه السورة لسورة َقْد أَف ْ

ْم حافيظُوَن(  -األول  هي يَن ُهْم ليُفُروجي أنه تعاىل ملا قال يف مطلع سورة املؤمنون: ) َوالَّذي
ذكر هنا أحكام من مل حيفظ فرجه من الزىن، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة 

صر الذي هو داعية الزىن، واالستئذان الذي جعل من أجل اإلفك، واألمر بغض الب
النظر، وأمر بالتزويج حفظا للفروج، وأمر من عجز عن مؤن الزواج باالستعفاف وحفظ 

 فرجه، وهنى عن إكراه الفتيات على الزىن.

بعد أن ذكر ان تعاىل يف سورة املؤمنون املبدأ العام يف مسألة اخللق، وهو أنه  -الثاني
ق اخللق عبثا، بل للتكليف باألمر والنهي، ذكر هنا طائفة من األوامر والنواهي يف مل خيل

 أشياء تعد مزلقة للعصيان واالحنراف والضالل.

 فضلها 1.1

هذه السورة أنس وشعور بالطمأنينة ألن املؤمن يرتاح للعفة والطهر، ويشمئز من 
ان عليه وسلم قال:  الفحش وسوء الظن واالهتام، ذكر جماهد أن رسول ان صلىى

وقال حارث بن مضرىب « علىموا رجالكم سورة املائدة، وعلموا نساءكم سورة النور»
رضي ان عنه: كتب إلينا عمر بن اخلطاب رضي ان عنه أن تعلىموا سورة النساء 

 واألحزاب والنور. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضا عن عائشة رضي ان عنها.

 

                                                           
 (.410 – 409/  10إبن حجر، فتح الباري ، ابن حجر/ فتح الباري ) 67
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 إشتماالتها. 1.1

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

 االهنيار والدمار.

رت. لقد بدأت ببيان حد الزىن،  فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسى
قذف احملصنات، وحكم اللعان عند االهتام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد، من  وحد

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 

تربئة أم املؤمنني عائشة رضي ان عنها، وحماربة املبنية على سوء الظن والتسرع باالهتام ل
شيوع الفاحشة، وترديد اإلشاعات اليت هتدم صرح األمة، واهندم بنيتها اليت ينبغي أن 

 تقوم على الثقة واحملبة، واالبتعاد عن وساوس الشيطان.

مث حتدثت السورة عن باقة من اآلداب االجتماعية يف احلياة اخلاصة والعامة، وهي 
ستئذان عند دخول البيوت، وغض األبصار، وحفظ الفروج، وإبداء النساء زينتهن اال

لغري احملارم مما يدل على حترمي االختالط بني الرجال والنساء غري احملارم، وتزويج األيامى 
)غري املتزوجني( من الرجال والنساء، واالستعفاف ملن مل جيد مؤن الزواج، من أجل 

يعة ان، وصون األسرة املسلمة،ورعاية حال الشباب والفتيات، حتقيق االستقامة على شر 
والبعد عن الفتنة. مث أبانت مزية تشريع األحكام وأنه نور وهدى، وفضل آيات القرآن، 
ومزية بيوت ان وهي املساجد، وعدم جدوى أعمال الكفار وتشبيهها بالسراب اخلادع 

 أو ظلمات البحار.

دلة وجود ان ووحدانيته يف صفحة الكون األعلى أعقب ذلك تنبيه الناس إىل أ
واألسفل من تقليب الليل والنهاروإنزال املطر وخلق السموات واألرض، وخضوع مجيع 
الكائنات احلية ن عز وجل، وطريان الطيور، وخلق الدواب ذات األنواع العجيبة. مث 
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 والرسول بإعراض انتقل إىل وصف مواقف املنافقني واملؤمنني الصادقني من حكم ان
األولني وإطاعة اآلخرين، ووعده تعاىل للمؤمنني الذين يعملون الصاحلات باالستخالف 

 يف األرض.

مث عادت اآليات لبيان حكم استئذان املوايل واألطفال يف البيوت يف أوقات ثالثة، 
 وحكم رفع احلرج عن ذوي األعذار يف اجلهاد، وعن األقارب واألصدقاء يف األكل من

بيوت أقارهبم بال إذن، واستئذان املؤمنني الرسول صلىى ان عليه وسلم عند االنصراف، 
وتفويضه باإلذن ملن شاء، وتعظيم جملسه ومناداته بأدب جم وحياء وتبجيل يليق به 
وبرسالته. االنصراف، وتفويضه باإلذن ملن شاء، وتعظيم جملسه ومناداته بأدب جم 

 69الته.وحياء وتبجيل يليق به وبرس

 

 الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيليسيرة ذاتية األستاذ -ح

 والدته ونشأته: 1.1
-ه 1361ولد وهبة مصطفى الزُّحيلي يف بلدة دير عطية من ريف دمشق عام

الح والتَّقوى.1932  م ألبوين كرمیني موصوفني بالصَّ
نة فوالده احلاج مصطفى الزُّحيلي كان حافظاً لكتاب ان تعاىل، شديد  التَّمسك بالسُّ

يام، ذا مهٍَّة عالية، وكان له األثراألكرب يف توجيه أوالده ملتابعة  النَّبوية، كثري العبادة والصِّ
رعية خباصَّة. راساتالشَّ  التَّحصيل العلمي، ويف إطار الدِّ
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 دراسته وشهاداته: 1.2
 14موعمرُه 1945بعد أن أهنى دراسَته االبتدائية قدم املرَتجم مدينَة دمشق سنة 

ى كلِّية  رعية اليت كانت ُتسمَّ عامًا ملتابعة دراسته يف معاهدها.التحق يف دمشق بالثانويةالشَّ
رعية عام  ريعة، وأمضى فيها ستَّ سنوات، نالبعدها شهادة الثانوية الشَّ م وكان 1962الشَّ

مني.  ترتيبه األوَل على مجيعاملتقدِّ
ه بعدها إىل مصر ليكمل مسريته العلمية، وحتصيله العلمي العايل،فالتحق بعدٍد  توجَّ

ريعة واللُّغة العربية،   من الكلِّيات يف آٍن واحد، فقد درس يف اجلامعة األزهرية يف كلِّييت الشَّ
راسة أن نال  كما درس يف كلِّية احلقوق جبامعة عني مشس، وكانت حصيلة تلك الدِّ

هادات اآلتية:  الشَّ
هادة العالية يف الشَّ  -1 ريعة باألزهر بتقدير ممتاز الشَّ ريعة اإلسالمية من كلية الشَّ

 م.1965عام 
 م.1967إجازة التَّخصص بالتَّدريس من كلية اللُّغة العربية باألزهر عام  -2
 م.1967إجازة يف احلقوق من جامعة عني مشس بتقدير جيد عام  -2

م إىل كلٍّ من ومل يكن األستاذ وهبة الزُّحيلي قد قضى هنمته يف طلب العلم  بعد،فتقدَّ
راسات التَّخصصية العليا،وتابع دراسته يف كلِّية احلقوق يف  جامعيت األزهر والقاهرة للدِّ

ريعة، ونال سنة  ريعة اإلسالمية، 1969جامعة القاهرة بقسم الشَّ م درجة املاجستري يف الشَّ
احلرب يف الفقه وبعد ذلك سجل أطروحته يف الدكتوراه يف الكلية نفسها بعنوان )آثار 

رف  –اإلسالمي  دراسة مقارنة(، ومنحته جلنة املناقشة الدرجة العلمية مع مرتبة الشَّ
 م.1953األوىل سنة 

 

 تفسير المنير   -ط

إنه كتاب تفسري الذي جيمع بني املأثور واملعقول، مستمدًا من أوثق التفاسري القدمیة 
اً، وبيان أسباب النزول، وإعرابًا يساعد واحلديثة، ومن الكتابات حول القرآن الكرمي تأرخي
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يف توضيح كثري من اآليات، ولست حباجة كثرية إىل االستشهاد بأقوال املفسرين، وإمنا 
ذكر املؤلف أوىل األقوال بالصواب حبسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق 

 .اآلية

يف كل ما كتب املؤلف متأثرًا بأي نزعة معينة، أو مذهب حمدد، أو إرث  سيول
اعتقاده سابق الجتاه قدمي، وإمنا رائدي هو احلق الذي يهدي إليه القرآن الكرمي، على 
وفق طبيعة اللغة العربية، واملصطلحات الشرعية، مع توضيح آراء العلماء واملفسرين، 

 .بأمانة ودقة وبُ ْعد عن التعصب

كن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض اآلراء املذهبية أو اجتاهات ول
ف يف التأويل لتأييد نظرية علمية قدمیة أو حديثة؛ ألن القرآن  الفرق اإلسالمية، أو التعسُّ
َرق، وليس  الكرمي أرفع بياناً، وأرقى مستوى، وأعلى شأنًا من تلك اآلراء واملذاهب والفي

م أو معارف كونية كالفلك وعلم الفضاء والطب والرياضيات وحنوها، وإن هو كتاب علو 
وجدت فيه بعض اإلشارات إىل نظرية ما، وإمنا هو كتاب هداية إهلية، وتشريع ديين، 

ونور يهدي لعقيدة احلق، وأصلح مناهج احلياة، وأصول األخالق والقيم اإلنسانية العليا،  
ي بيهي اللَُّه َمني ات ََّبَع  كما قال ان تعاىل: }َقْد جاءَُكمْ  َن اللَّهي نُوٌر وَكيتاٌب ُمبينٌي َويَ ْعُفو يَ ْهدي مي

راٍط  ْم إيىَل صي يهي َن الظُُّلماتي إيىَل النُّوري بيإيْذنيهي َويَ ْهدي المي َوخُيْريُجُهْم مي ريْضوانَُه ُسُبَل السَّ
يٍم{ )املائدة,  (15-16ُمْسَتقي

 :أِتوينحصر منهجه أو خطة حبثه فيما ي

 .قسمة اآليات القرآنية إىل وحدات موضوعية بعناوين موضحة -1

 .بيان ما اشتملت عليه كل سورة إمجاالً  -2

 .توضيح اللغويات -3
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إيراد أسباب نزول اآليات يف أصح ما ورد فيها، ونبذ الضعيف منها،  -4
وتسليط األضواء على قصص األنبياء وأحداث اإلسالم الكربى كمعركة بدر 

رية وُأحد من أوثق كتب  .السِّ

 .التفسري والبيان -6

 .األحكام املستنبطة من اآليات -5

البالغة وإعراب كثري من اآليات، ليكون ذلك عونًا على توضيح املعاين ملن  -7
شاء، وبعدًا عن املصطلحات اليت تعوق فهم التفسري ملن ال يريد العناية 

 .69هبا

 

                                                           
ر 11 يد اللَّحام، وهو الكتاب رقم ),وهبة الزحيلي، العامل الفقيه املفسِّ سلسلة: )علماءومفكرون ( يف 12الدكتور بديع السَّ

 م.2001 -ه  1422معاصرون، حملات من حياهتم وتعريف مبؤلفاهتم( اليت تصدرها دار القلم بدمشق، الطبعة األوىل، 
 


