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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل بيان التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية
يف الإ�سالم درا�سة حتليلية ناقدة ،انطالق ًا من خا�صية العقيدة
وال�رشيعة الإ�سالمية املتمثلة مبنا�سبتها و�صالحيتها لكل زمان
ومكان ،فهي القيم التي �أقرها الإ�سالم من بداية دعوته و�أمر
بالتخلق والعمل بها �إىل يوم القيامة دون تعطيل �أو تبديل �أو تعديل
يف �أ�صولها.
وهذه القيم التي تو�صل �إليها الباحث من خالل املنهج
الو�صفي التحليلي اال�ستقرائي كما وردت يف القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ،وذلك لبيان �إن�سانية الإ�سالم ودوره يف تكرمي الإن�سان،
والتعاي�ش الإن�ساين العاملي ،والإ�سهام يف احل�ضارة الإن�سانية،
واملجال التكرميي حلياة الإن�سان ،واملجال االجتماعي والفكري
والعلمي والنف�سي والعاطفي واالقت�صادي والأ�رسي والبيئي ،وقد
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل جمموعة من القيم عددها ( )112قيمة
تربوية ،و�أن القيم اجلوهرية من هذه القيم تتمثل بقيمة تكرمي
الإن�سان ،وحفظ حياته ،وحرية االعتقاد ،وعمارة الأر�ض ،وت�أتي
بعدها باقي القيم الأخرى ،ومل يعتمد الباحث ت�صنيف ًا �أو تق�سيم ًا
حمدداً يف عر�ضه الت�سل�سلي للقيم التي تو�صلت �إليها نتائج الدرا�سة،
لكنه راعى يف عر�ضها �أن تكون قريبة من بع�ضها يف امل�ضمون،
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �أن تتوىل امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة
يف البالد العربية والإ�سالمية ،وخا�صة الرتبوية منها برتبية
�أبناء امل�سلمني على هذه القيم وغر�سها يف نفو�سهم ،ون�رش هذه
القيم للمجتمعات الدولية غري امل�سلمة لتعريفهم بحقيقة الإ�سالم
و�إن�سانيته  ،خا�صة يف ظل الت�شويه الذي تعر�ض له.
و�أثبت الدرا�سة ب�أن الب�رشية م�ستحيل �أن ت�ستمر يف الرقي
واحل�ضارة �إال بهذه القيم ،بل بقا�ؤها مرهونة مبدى بقاء هذه القيم
يف املجتمعات.
الكلمات املفتاحية :القيم ،القيم الإ�سالمية ،القيم الإن�سانية،
القيم الرتبوية ،التطبيقات الرتبوية.
The educational Applications of the human values in
)Islam (A Critical Analytical Study

Abstract:
The study aimed at examining the educational
applications of the human values of Islam and how
we have approached them in critical analytical way.
Based on the characteristics of the Islamic law and the
doctrine which is known by its suitability and validity
for all eras and places, the values that Islam adopted
from the beginning of Da‘wah, guided man to abide to
its rules and work by it until the Day of Resurrection
without disrupting or altering or modifying its values .

The study aimed to explore the human educational
values in Islam as they have been mentioned in Quran
and Mohammed’s tradition to explore the humane
side of Islam and its role in: honoring mag,yhumane
coexistence, contribute in building human civilization,
human educational field. The researcher used
the analytical descriptive approach and the study
reached to p set of moral values (112) comprising
the educational values. The study highlightedethe
fundamental valueseof Islam reflected in man honoring,
saving his life,mfreedom of belief,gbuilding human
civilization and the other values come after that. The
researcher did not depend on a specific classification
in displaying the study values but, in his display, he
took into consideration to be nearer to each other in
their content.
The study recommended that the private and
official organization especially the educational to
work hard in promoting these values among the
Muslimsto be their guidance in life , and disseminate
these values in non-Muslim communities in order to
reflect the reality of Islam and its noble values. dIn
addition,
Key words: values, human vakues, Islamic values,
educational value, the educational applications.

املقدمة:
�إن التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم عرفت منذ
مطلع دعوته ،فقد عر�ض هذه القيم �سفري الإ�سالم املتحدث با�سم
املهاجرين من مكة املكرمة �إىل احلب�شة جعفر بن �أبي طالب ،عندما
خاطب ملك احلب�شة بقوله� :أيها امللك ،كنا قوم ًا �أهل جاهلية ،نعبد
الأ�صنام ،ون�أكل امليتة ،ون�أتي الفواح�ش ،ونقطع الأرحام ،ون�سيء
اجلوار ،وي�أكل القوي منا ال�ضعيف ،فكنا على ذلك حتى بعث اهلل
�إلينا ر�سو ًال نعرف ن�سبه و�صدقه و�أمانته وعفافة ،فدعانا �إىل اهلل
لنوحده ونعبده ،ونخلع ما كنا نعبد نحن و�آبا�ؤنا من دونه من
احلجارة والأوثان ،و�أمرنا ب�صدق احلديث ،و�أداء الأمانة ،و�صلة
الرحم ،وح�سن اجلوار ،والكف عن املحارم والدماء ،ونهانا عن
الفواح�ش ،وقول الزور ،و�أكل مال اليتيم ،وقذف املح�صنة ،و�أمرنا �أن
نعبد اهلل وحده ال ن�رشك به �شيئاً ،و�أمرنا بال�صالة والزكاة وال�صيام،
تقول ال�سيدة �أم �سلمة – ر�ضي اهلل عنها -فعدد عليه �أمور الإ�سالم،
وحرمنا ما حرم علينا ،و�أحللنا ما �أحل لنا ،فعدا علينا قومنا،
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ،لريدونا �إىل عبادة الأوثان من عبادة
اهلل ،و�أن ن�ستحل ما كنا ن�ستحل من اخلبائث ،فلما قهرونا وظلمونا
و�شقوا علينا ،وحالوا بيننا وبني ديننا ،خرجنا �إىل بلدك ،واخرتناك
على من �سواك ،ورغبنا يف جوارك ،ورجونا �أن النظلم عندك (ابن
ه�شام ،ج� ،2ص)79
وتعترب القيم من املفاهيم اجلوهرية يف جميع ميادين احلياة
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية والفل�سفية؛ لأنها
مت�س العالقات الإن�سانية بكافة �صورها ،فهي معايري و�أهداف ال بد
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�أن جندها يف كل جمتمع منظم ،وتختلف هذه القيم من جمتمع لآخر
(الزيادي واخلطيب� ،2001،ص.)34
وبني (الأ�سمر�،1997،ص� )56أن القيم العليا هي التي تقرها
الفطرة ال�سليمة لكل �إن�سان �سوي عاقل ب�أنها نافعة وخرية وعادلة،
من القول والعمل والت�رصف ،والتي يبني على �أ�سا�سها الإن�سان
�سواء كانت
عالقته ب�أخيه ،يف جميع الن�شاطات التي يقوم بها
ً
�سيا�سية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية �أو فكرية ،لأنه ال بد من وجود
معايري يحتكم �إليها النا�س يف تعاملهم وعالقاتهم ببع�ضهم،
ليعي�شوا يف �سالم ووئام ،وحب وتعاون وتعاطف وتراحم وحق
وعدل وخري ،في�سودهم الأمن واالطمئنان والر�ضا وبذلك ي�ستطيعون
العمل بكفاية خلري �أنف�سهم وجمتمعاتهم.
و�أكدت (التل�،2003،ص� )13أن القيم تعد �أحكام ًا معيارية
تف�صيلية ثابتة ن�سبي ًا حيال الظواهر واملو�ضوعات والأ�شخا�ص
والأفكار وحتدد تفاعل املرء معها ،وتنظم قيم الفرد واملجتمع يف
منظومة قيمية �شاملة ،حيث متثل كل قيمة يف هذه املنظومة عن�رصاً
من عنا�رصه ،وتتفاعل هذه العنا�رص مع ًا لت�ؤدي وظيفة معينة
للفرد ،وترتبط فيما بينها يف �إطار هرمي ينظمها وفق �أهميتها من
القيم الأقل �أهمية �إىل القيم الأكرث �أهمية.
ويرى (فهمي�،1999،ص� )22أن جمموعة القيم املكت�سبة ت�ؤلف
ن�سق ًا متما�سك ًا للقيم بحيث حتتل كل قيمة يف هذا الن�سق �أولوية
خا�صة بالن�سبة للقيم الأخرى ،وترتيب القيم ميكننا من درا�سة
الثبات والتغري الذي يطر�أ على �أن�ساق القيم يف املجتمع.
وتربز �أهمية القيم يف قدرتها على حتقيق التكامل واالتزان
يف �سلوك الإن�سان وتربيته ،والتوازن بني م�صاحلة ال�شخ�صية،
وم�صلحة املجتمع ،وتقدمي امل�صالح العامة على امل�صلحة اخلا�صة،
والقيم حتول املجتمع من جمتمع له حدود جغرافية �إىل جمتمع ميثل
الب�رش جميع ًا (طهطاوي�،1996،ص.)34
و�إن القيم الرتبوية الإ�سالمية تتميز عن غريها ب�أنها ربانية
امل�صدر ،وباال�ستمرارية واخللود ،والثبات واملرونة ،والواقعية،
وال�شمول والتكامل ،واحلفاظ على نظام احلياة ،والو�سطية والتوازن،
وتنمية الوعي بالدور احل�ضاري (�أحمد�،1983 ،ص.)53
ومبا �أن القيم الإ�سالمية الإن�سانية م�ستمدة من ال�رشيعة
الإ�سالمية ف�إن �أ�صالتها ومعا�رصتها تنبع من خ�صائ�ص العقيدة
وال�رشيعة الإ�سالمية ،ومن هذه اخل�صائ�ص التي ذكرها علماء
ال�رشيعة :الثبات ،لأن حقائق العقيدة الإن�سانية لي�ست نظريات
�صاغها الب�رش� ،أو ظنون ًا و�ضعت من تخيالتهم ،لكنها من عند اهلل
تعاىل ،فثباتها يظهر يف كل ركن من �أركانها� ،إال �أن هذا الثبات
ال يعني جتميد الن�شاط الإن�ساين ،و�إمنا يعني االلتزام مبقايي�س
ثابتة ،يقا�س ن�شاط الب�رش بها ،ويف حقائق الإ�سالم الثابتة ي�ستطيع
الإن�سان �أن يتحرك ويرتقي ويطور من و�سائل معي�شته ،وهذا من
ف�ضل اهلل الذي و�ضع لعباده منهاج ًا مرن ًا وا�سعاً ،جلميع مظاهر
الن�شاط الإن�ساين يف كل زمان ومكان (الهندي� ،1981 ،ص.)70
والعقيدة وال�رشيعة الإ�سالمية التي ت�ستمد منها القيم
الإ�سالمية الإن�سانية ،متتاز بنظرتها ال�شمولية للكون والإن�سان
عرفت الإن�سان تعريف ًا كامالً ،فبينت �أ�صل مكونه
واحلياة ،فقد ّ
ومراحل تطوره وحياته وموته وما بعد موته ،وتطرقت للكون
73

وظواهره والغاية منه ،وتطرقت للحياة الدنيا والآخرة ،وما يرتتب
على الإن�سان يف الدارين ،وامتازت هذه النظرة بالتوازن ،وال�رشيعة
الإ�سالمية واقعية فهي عقيدة و�رشيعة الواقع ،ال عقيدة اخليال ،فهي
تتم�شى مع واقع الإن�سان ومتطلبات وجوده ،كما �أنها لي�ست خيالية
ي�صعب تطبيقها ،فال تطلب من الإن�سان فوق طاقته ،ذلك لأنها
ربانية امل�صدر (اخلطيب والهزامية� ،1997 ،ص.)18
وبني ملحم �أن من خ�صائ�ص العقيدة الإ�سالمية :الربانية،
املوافقة للفطرة والعقل ،وال�شمول والواقعية والي�رس ،والو�ضوح،
والإيجابية (ملحم� ،2005 ،ص.)13-17
و�إن هذه اخل�صائ�ص التي متتاز بها ال�رشيعة الإ�سالمية جعلت
من القيم امل�ستمدة منها قيم �أ�صالة ومعا�رصة ،ومتتاز عن غريها
بارتباطها بعقيدة امل�سلم الثابتة يف قلبه  ،وارتباطها بالغاية
الكربى وهي ر�ضى اهلل – �سبحانه وتعاىل ، -وعدم ارتباطها
بامل�صالح ال�شخ�صية فقط  ،و�إن�سانيتها وعامليتها وعدم ح�رصها
بقوم �أو بجن�س.

الدراسات السابقة:
وقد �أجريت عديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع القيم
يف الإ�سالم ومن تلك الدرا�سات ذات العالقة بالدرا�سة احلالية درا�سة
(عبد اللطيف )1974 ،بعنوان (القيم الرتبوية يف احلديث النبوي
ال�رشيف ،حيث هدفت �إىل بيان الأثار الرتبوية للقيم على الفرد
واملجتمع من خالل الأحاديث النبوية ال�رشيفة ،وذلك باعتبار القيم
نابعة من الرتبية الإ�سالمية للإن�سان ،الرتباطها باجلانب الديني،
وبينت الدرا�سة �أن هناك قيم ًا دينية تعمل على حتيق التوازن النف�سي
والوجداين للإن�سان ،وتزكية النف�س وا�ست�شعارها لعظمة اهلل ،و�إطالق
حرية العقل يف حدود ال�رشع وال�شورى ،و�أن يكون الإن�سان فا�ض ًال مع
الآخرين ،وممار�س ًا للف�ضيلة يف �إطارها االجتماعي ،و�أكدت الدرا�سة
عناية الرتبية الإ�سالمية باجلانب الأخالقي ،وحر�ص الإن�سان على
الأ�رسة واهتمامه بها لأنها بداية جمال الرتبية للإن�سان.
وبحث (�أبو العينني )1988،يف القيم الإ�سالمية والرتبية ،والتي
هدفت �إىل �إبراز دور القيم الإ�سالمية يف �صوغ احلياة و�أهدافها ،و�إبراز
فعاليات منظومة القيم الإ�سالمية يف ظل التقدم العلمي والتقني،
ودور القيم الإ�سالمية يف جمال الرتبية ،والإ�سهام يف �صوغ �أهداف
الرتبية الإ�سالمية ،وا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي للوقوف على
مفهوم القيم وطبيعة القيم الإ�سالمية وخ�صائ�صها ،وتو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن لكل جمتمع قيمه التي ت�شكل �شخ�صيته ،و�أن املجتمع
الإ�سالمي له قيمه التي متيزه عن غريه من املجتمعات الأخرى ،و�أن
هدف القيم الإ�سالمية املحافظة على كرامة الإن�سان وحريته ،و�أن
م�س�ؤولية تنمية القيم تقع على جميع الأنظمة التي �أقرها الإ�سالم،
و�أن م�صادر القيم الإ�سالمية تنبع من م�صادره املتمثلة بالقر�آن
وال�سنة والإجماع والقيا�س ،ومن خ�صائ�صها اال�ستمرارية واملرونة
والو�سطية.
وبحث (احلياري )1991،يف القيم الإ�سالمية املطلقة والن�سبية،
حيث هدفت الدرا�سة �إىل بيان القيم الإ�سالمية املطلقة والن�سبية،
وتناول الباحث مفهوم القيمة وثبات القيم وتغريها وهل هي مطلقة
�أم ن�سبية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن القيم الإ�سالمية ت�ستند �إىل القيمة
الأوىل وهي الإميان باهلل وحده ،و�أن القيمة التي ال تبنى عليه ال
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اعتبار لها ،و�أنها تتفاوت يف درجة �إلزامها ،فمنها ال�رضوري ومنها
ما هو دون ذلك ،و�إن درجة اكت�ساب القيم �أمر ن�سبي ح�سب درجة
�إلزام كل قيمة ،و�أن القيم يتم حتديد اكت�سابها بالتطبيق العملي،
وبينت �أن هناك فرق ًا بني القيمة وو�سائل حتقيقها فالو�سائل هي
اجتهادات قد تكون �صحيحة وقد تكون خط�أ ،و�أن ن�سبة حتقيق
القيمة يكون ح�سب قوة ت�رشبها بح�سب ظروف ن�شاطات حتقيقها،
و�أن املنهج الرتبوي الإ�سالمي ال يقبل القيم التي جاء التو�صل �إليها
عن طريق االجتهاد دون �أن يتم متحي�ص هذه القيم.
كما هدفت درا�سة (القي�سي )1995،يف املنظومة القيمية
الإ�سالمية كما حتددت يف القر�آن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة� ،إىل بيان
املنظومة القيمية الإ�سالمية التي حددها القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ،وقام الباحث برتتيب القيم يف جمموعات هي (:قيم
التوحيد والعدل والعلم والدعوة واجلهاد والبيئة والقيم االجتماعية
وال�سيا�سية) وكان عدد القيم التي �أح�صاها الباحث  450قيمة حيث
كانت القيم االجتماعية �أكرثها عدداً ،و�أكدت الدرا�سة على �رضورة
�إيالء �أهمية خا�صة لق�ضية الف�صل والتمييز بني قيم الإ�سالم الثابتة
املطلقة وقيم امل�سلمني املتغرية ،والف�صل بني م�صدري النوعني
من القيم ،فالأوىل م�صدرها الن�صو�ص الثابتة والثانية م�صدرها
الأبحاث امليدانية والعلوم الإن�سانية ،كما �أكدت الدرا�سة على عدم
�إفراد القيم الدينية �أو الأخالقية يف جمموعات خا�صة بها ،وذلك
ل�صعوبة ف�صل هذين النوعيني من القيم الإ�سالمية ،و�أن جميع القيم
يف الإ�سالم هي قيم دينية و�أخالقية.
ودرا�سة (مفرج )2002 ،القيم الرتبوية يف القر�آن الكرمي ،ك�شفت
عن القيم الرتبوية املوجودة يف كتاب اهلل تعاىل ،وتو�صلت النتائج
�إىل جمموعة من القيم �أولها و�أعالها قيمة دخول اجلنة فهي القيمة
املحورية ملنظومة القيم الإ�سالمية ،تدور يف فلكها قيم الإ�سالم
عامة ،وبعدها قيمة ر�ضى اهلل ،والإخال�ص له ،ثم التوبة واال�ستغفار
وخ�شية اهلل تعاىل ،ثم اال�ستقامة على �رشعه ،كقيم كلية من �أمهات
قيم القر�آن الكرمي ،ثم قيمة ال�صالة واخل�شوع فيها وال�صوم والزكاة
واحلج والعمرة واالعتكاف والزهد واجلهاد وجماهدة النف�س والزهد
وال�صدق والوفاء وغريها من القيم الأخرى التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة.
كما هدفت درا�سة (اللوح� )2004 ،إىل ا�ستنباط احلقائق والعرب
الأخالقية الواردة يف �سورة احلجرات وربطها يف واقع احلياة
املعا�رص ،وقام الباحث بتق�سيم ال�سورة �إىل مقاطع ح�سب الق�ضايا
الواردة فيها والربط بني هذه املقاطع ،وجاء التق�سيم بخم�س مقاطع
هي( :الأدب مع اهلل ور�سوله ،التثبت من الأخبار وطاعة القيادة،
ف�ض اخلالف والإ�صالح بني امل�ؤمنني ،جملة �آداب و�أخالق ،حقيقة
الإميان باهلل تعاىل) .وتو�صلت النتائج �إىل �أن الرتبية الأخالقية
تعترب حمور ال�سورة الرئي�س ،و�أن ال�سورة جمعت مكارم الأخالق
و�أر�شدت �إليه ،ومن خالل ربط ق�ضايا ال�سورة بالواقع املعا�رص تبني
كيف ت�سهم ال�سورة يف حل كثري من امل�شكالت ،وكيف ت�سهم يف بناء
جمتمع فا�ضل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف �أمرين هما:
 �أوالً :غياب التطبيق الرتبوي العملي للقيم الإن�سانية يف

الإ�سالم عن واقع حياة جمتمعاتنا امل�سلمة التي يفرت�ض بها �أن
تكون �أحر�ص املجتمعات على تطبيقها .و�إزالة �إ�شكالية املمار�سات
اخلط�أ لهذه القيم ،واالتهامات الكاذبة للإ�سالم من قبل �أعدائه ومن
هذه الق�ضايا التي حدث فيها الإ�شكال ( النطرة العدائية للمجتمعات
الإن�سانية, ،املمار�سات التي تقوم بها اجلماعات الإرهابية, ،خطاب
الكراهية والعن�رصية, ،التعاي�ش الإن�ساين, ،حوار احل�ضارات, ،ق�ضايا
املر�أة, ،امل�ساهمة يف احل�ضارة الإن�سانية).
 ثانياً :حاجة املجتمعات الإن�سانية ب�شكل عام لتطبيق
هذه القيم التي تقرها الفطرة ال�سليمة والعقل ال�سليم يف واقعها.
وللوقوف على هذه امل�شكلة وبيان التطبيقات الرتبوية للقيم
الإن�سانية يف الإ�سالم ال بد من الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة الآتية:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف
الإ�سالم يف املجال التكرميي حلياة الإن�سان؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف
الإ�سالم يف املجال الفكري والعلمي؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف
الإ�سالم يف املجال النف�سي والعاطفي؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف
الإ�سالم يف املجال االجتماعي؟
◄◄ال�س�ؤال اخلام�س :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية
يف الإ�سالم يف املجال االقت�صادي؟
◄◄ال�س�ؤال ال�ساد�س :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية
يف الإ�سالم يف املجال الأ�رسي؟
◄◄ال�س�ؤال ال�سابع :ما التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف
الإ�سالم يف املجال البيئي؟

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �أنها:
1 .1تتناول مو�ضوع ًا مهم ًا يتناول �رشيحة كبرية من املجتمع
ويعانون منها ،لأنها تعني ببيان التطبيقات الرتبوية للقيم
الإن�سانية يف الإ�سالم والتي ينبغي للم�سلم �أن يتعامل بها مع غريه
من النا�س ،وبيان �إن�سانية الإ�سالم ورحمته و�سماحته ،ودوره يف
تكرمي الإن�سان ،واحرتام حريته ،ودوره يف الدعوة للتعاي�ش الإن�ساين
العاملي ،و�إ�سهامه يف احل�ضارة الإن�سانية ،واملجال الرتبوي
الإن�ساين ،و�أ�صالة هذه القيم ومعا�رصتها باعتبارها من الثوابت يف
الرتبية الإ�سالمية.
�2 .2أنها الأوىل من نوعها بح�سب علم الباحث واطالعه.
3 .3حتل م�شكلة كبرية من خالل تطبيقها يف واقع جمتمعاتنا
امل�سلمة ب�شكل خا�ص ،واملجتمعات الإن�سانية ب�شكل عام ،وترقى
بها املجتمعات �إىل عمارة الأر�ض وبناء احل�ضارة الإن�سانية،
و�إقامة املجتمعات على �أ�سا�س التعاي�ش ال�سلمي واملحبة واالحرتام
والتعاون والعدل وامل�ساواة واحلرية الفكرية والعلمية واال�ستقرار
النف�سي والأمني.
4 .4ترفد املكتبة العربية والإن�سانية بالقيم النافعة وي�ستفيد
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التطبيقات التربوية للقيم اإلنسانية في اإلسالم
-دراسة حتليلية ناقدة-

د .فادي عبدالكرمي سليمان الربابعة

منها املخت�صون و طلبة العلم.

حمددات الدراسة:

6 .6توثيق وتخريج الأحاديث النبوية ال�رشيفة ،التي ا�ست�شهد
بها الباحث يف درا�سته وعزوها �إىل م�صادرها.
7 .7تق�سيم التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم �إىل
جماالت.

اقت�رصت هذه الدرا�سة على بيان الآتي:
1 .1القيم التي ينبغي للم�سلم �أن يطبقها يف حياته يف خمتلف
املجاالت الرتبوية.
2 .2لن يتناول الباحث التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف
الإ�سالم املرتبطة يف البعد العقائدي والعبادات.

اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف ا�ستخراج القيم
الرتبوية الإن�سانية يف الإ�سالم.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

نتائج الدراسة:

الإ�سالم :هو الدين الذي ارت�ضاه اهلل تعاىل للنا�س و�أر�سل الر�سل
لهم ليبلغوهم �أحكامه وقيمه وختم ب�رشيعة النبي حممد – �صلى اهلل
عليه و�سلم – ف�رشيعته هي الإ�سالم املتمثل بالقر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية وما انبثق عنهما من �أ�صول.
القيم الرتبوية :جمموعة من املبادئ والقواعد واملثل العليا
التي ي�ؤمن بها النا�س ويتفقون عليها فيما بينهم ،ويتخذون منها
ميزان ًا يزنون به �أعمالهم ويحكمون بها على ت�رصفاتهم املادية
واملعنوية (طهطاوي�،1996،ص.)33
ويعرف الباحث �إجرائي ًا القيم الرتبوية الإن�سانية ب�أنها :عبارة
عن جمموعة من امل�ؤ�رشات التي دعا �إليها النظام الإن�ساين من خالل
الت�رشيعات واملنظمات الإن�سانية العاملية والتي �أقرها الإ�سالم
يف �رشيعته والتي حتكم على ميول الأفراد و�شخ�صيتهم من خالل
�سلوكهم العملي.
التطبيقات الرتبوية :جمموعة من املبادئ التي تعمل على
توجيه ال�سلوك الإن�ساين توجيه ًا �صحيح ًا ومقبوالً.

الطريقة واإلجراءات:
1 .1ا�ستق�صاء الآيات القر�آنية الكرمية ال�ستخراج القيم
الرتبوية الإن�سانية التي وردت فيها.
2 .2ا�ستق�صاء الأحاديث النبوية ال�رشيفة ال�ستخراج القيم
الرتبوية الإن�سانية التي وردت فيها.
3 .3اال�ست�شهاد على كل قيمة من القيم الواردة يف البحث ب�آية
قر�آنية كرمية مبا�رشة الداللة �إن وجد ،و�إن مل يوجد ي�ست�شهد الباحث
باحلديث النبوي ال�رشيف مبا�رش الداللة.
4 .4االكتفاء باملعنى العام للآيات القر�آنية الكرمية والأحاديث
النبوية ال�رشيفة ،ومثال ذلك قول اهلل � -سبحانه وتعاىلَ } : -يا �أَ ُّي َها
ل �شُ َه َدا َء بِا ْلق ِْ�سطِ َولاَ َي ْج ِر َم َّن ُك ْم �شَ َن�آَ ُن
ني لِهَّ ِ
ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا كُونُوا َق َّوامِ َ
َق ْو ٍم َعلَى �أَ اَّل َت ْع ِدلُوا ْ
اع ِدلُوا ُه َو �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّتقُوا اللهَّ َ �إِ َّن اللهَّ َ خَ ِبريٌ
با َت ْع َملُو َن{(�سورة املائدة )8 :فاملعنى العام الذي دلت عليه هذه
مِ َ
الآية الكرمية ،هو �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ي�أمر عباده ب�أن يكونوا
�صادقني وعادلني يف �شهادتهم وحكمهم حتى لو كان خ�صمهم ممن
يبغ�ضونه ويبغ�ضهم ومن �أعدائهم.
5 .5توثيق الآيات القر�آنية الكرمية ،وعزوها �إىل موقعها يف
القر�آن الكرمي با�سم ال�سورة ورقم الآية.
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منهج الدراسة:

نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول :ما التطبيقات
الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال التكرميي حلياة
الإن�سان؟
1 .1قيمة تكرمي الإن�سان.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َل َق ْد َك َرّ ْمنَا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم
م ْن
فيِ ال رَ ِ
ْبّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َاه ْم مِ َن ال َّط ِ ّي َباتِ َوف ََّ�ض ْلنَا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍري مِ َّ
خَ َل ْقنَا َتف ِْ�ضيل{ (الإ�رساء.)70 :
2 .2قيمة حفظ حياة الإن�سان.
اللُ
ْ�س ا َّلتِي َح َرّ َم َهّ
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:ولاَ َت ْق ُتلُوا ال َّنف َ
َ
�
ي
ف
ًا
ن
ِ�إ َاّل ِبالحْ ِ َّق َو َم ْن ُق ِت َل َمظْ لُو ًما َف َق ْد َج َع ْلنَا ِل َو ِل ِ ّي ِه ُ�س ْلطَا
فْ
لاَ
ُ سرْ ِ فيِ
ا ْل َق ْت ِل �إِ َّن ُه كَا َن َمن ُْ�صو ًرا{ ( الإ�رساء.)33:
 3 .3قيمة االبتعاد عن االنتحار وقتل النف�س.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا لاَ َت�أْ ُكلُوا
ا�ض مِ ْن ُك ْم َولاَ
�أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل �إِ اَّل �أَ ْن َتكُو َن جِتَا َر ًة َع ْن َت َر ٍ
َت ْق ُتلُوا �أَ ْنف َُ�س ُك ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ كَا َن ِب ُك ْم َرحِ ي ًما َو َم ْن َي ْف َع ْل َذ ِل َك ُع ْد َوانًا َوظُ ْل ًما
ف ََ�س ْوفَ ن ُْ�صلِي ِه نَا ًرا َوكَا َن َذ ِل َك َعلَى اللهَّ ِ َي�سِ ريًا{(الن�ساء.)30 - 29:
4 .4قيمة احلفاظ على العقل من امل�سكرات واملخدرات التي
تعترب �آفة �إن�سانية يعاين منها العامل الإن�ساين ويجرمها القانون
الدويل ويكافحها.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا �إِ مَّنَا الخْ َ ْمرُ
َاج َت ِن ُبو ُه
اب َو ْ أ
َوالمْ َ ْي�سرِ ُ َو ْ أ
الَزْلاَ ُم ِر ْج ٌ�س مِ ْن َع َم ِل ال�شَّ ْيط ِ
َان ف ْ
الَن َ
ْ�ص ُ
َ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن �إِ مَّنَا ُي ِري ُد ال�شَّ ْيطَا ُن �أ ْن ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغْ�ضَ ا َء
ال�صلاَ ِة َف َه ْل �أَ ْن ُت ْم
فيِ الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي�سرِ ِ َو َي ُ�ص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َو َع ِن َّ
ُم ْن َت ُهو َن{ (املائدة.) 91 - 90:
5 .5قيمة التداوي من الأمرا�ض والرعاية ال�صحية:
ال�شاهد النبوي :عن �أ�سامة بن �رشيك قال :قالت الأعراب :يا
ر�سول اهلل �أال نتداوى؟ قال( :نعم ،يا عباد اهلل تداووا ،ف�إن اهلل مل ي�ضع
داء �إال و�ضع له �شفاء� ،أو قال دواء �إال داء واحداً ،قالوا يا ر�سول اهلل
وما هو :قال :الهرم) (الرتمذي ،1977 ،رقم  ،2038ج� ،4ص ،33وهو
حديث ح�سن �صحيح).
6 .6قيمة احلجر ال�صحي
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم�(:-إذا
�سمعتم بالطاعون يف �أر�ض فال تدخلوها ،و�إذا وقع ب�أر�ض و�أنتم
بها فال تخرجوا منها)( البخاري ،2002 ،رقم ،5782ج� ،1ص.)1451
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7 .7قيمة الوقاية من العدوى من الأمرا�ض.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم( :فر من
املجذوم فرارك من الأ�سد) (البخاري ،2002 ،رقم،7507ج�،1ص.)1447
8 .8قيمة تكرمي الإن�سان بعد موته م�سلماً كان �أو غري م�سلم.
ال�شاهد النبوي :عن جابر بن عبد اهلل -ر�ضي اهلل عنهما -قال:
ام َل َها ال َّنب ُِّي �َ -صلَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َ -و ُق ْم َنا
(م َّر ِب َنا َج َنا َز ٌةَ ،ف َق َ
َ
جل َنا َز َة،
ِبهَِ ،ف ُق ْل َناَ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ �إِ َّن َها ِج َنا َز ُة َي ُهود ٍِّي ،قَالَ � :إِذَا َر�أَ ْي ُت ُم ا ِ
وموا) (البخاري ،2002 ،رقم،1311ج�،1ص.)543
َف ُق ُ
◄◄نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين :ما
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال الفكري
والعلمي؟
1 .1قيمة حرية اعتقاد الإن�سان.
ي الرُّ�شْ ُد
ال�شاهد من القر�آن الكرمي} :لاَ �إِ ْك َرا َه فيِ ال ِ ّد ِ
ين َق ْد َت َب َنّ َ
ا�س َت ْم َ�س َك بِا ْل ُع ْر َو ِة
مِ َن ا ْلغ ِ َّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِال َطّاغُ وتِ َو ُي�ؤْمِ ْن ب َهّ ِ
ِالل َف َق ِد ْ
ِ�صا َم َل َها َو َهّ
اللُ َ�سمِي ٌع َعلِي ٌم{(البقرة.)256:
ا ْل ُو ْثقَى لاَ ا ْنف َ
2 .2قيمة احرتام جميع الأنبياء والر�سل والإميان بهم على
اختالف �أقوامهم و�أزمانهم وعدم الإ�ساءة اليهم.
با �أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي ِه مِ ْن
ال�شاهد من القر�آن الكرمي�} :آَ َم َن ال َّر ُ�سو ُل مِ َ
َر ِّب ِه َوالمْ ُ�ؤْمِ نُو َن ُك ٌّل �آَ َم َن ِباللهَّ ِ َو َملاَ ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ�س ِل ِه لاَ ُن َف ِّرقُ َبينْ َ
�أَ َح ٍد مِ ْن ُر ُ�س ِل ِه َوقَالُوا َ�س ِم ْعنَا َو�أَطَ ْعنَا غُ ْف َرا َن َك َر َّبنَا َو�إِ َل ْي َك المْ َِ�صريُ{
(البقرة.)185:
3 .3قيمة التفكر.
�ض
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
الَ ْر ِ
ال�شاهد من القر�آن الكرمي�} :إِ َّن فيِ خَ ل ِْق َّ
ول ْ أَ
اب ا َّلذِي َن َي ْذ ُكرُو َن َهّ
اللَ ِق َيا ًما
َواخْ تِلاَ ِف ال َلّ ْي ِل َوال َّن َها ِر لَ آ َي ٍ
ال ْل َب ِ
ات ِ أُل يِ
ال�س َما َواتِ َو ْ أَ
�ض َر َّبنَا
ال ْر ِ
َو ُق ُعو ًدا َو َعلَى ُجنُو ِب ِه ْم َو َي َت َف َّكرُو َن فيِ خَ ل ِْق َّ
َاب ال َنّا ِر{ ( �آل عمران)91 - 90:
َما خَ َلق َْت َهذَا َباطِ لاً ُ�س ْب َحا َن َك َف ِقنَا َعذ َ
4 .4قيمة العلم.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:ق ْل هل َي ْ�س َت ِوي ا َّلذِي َن َي ْع َل ُمو َن
َوا َّلذِي َن لاَ َي ْع َل ُمو َن �إِ َمّنَا َي َت َذ َّكرُ �أُولُو ْ أَ
اب{ ( الزمر.)9:
ال ْل َب ِ
5 .5قيمة �إجراء التجارب العلمية وال�سلوكية.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:-
(ال حليم �إال ذو عرثة ،وال حكيم �إال ذو جتربة) الرتمذي ،1977،ج،4
�ص ،378رقم  ،2033وهو حديث ح�سن)
6 .6قيمة عمارة الأر�ض.
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم
}ه َو �أَنْ�شَ �أَ ُك ْم مِ َن ْ أ
الَ ْر ِ
ال�شاهد من القر�آن الكرميُ :
�ض َو ْ
فِي َها{(هود.)61 :
7 .7قيمة ال�شورى.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:ف ِب َما َر ْح َمةٍ مِ َن اللهَّ ِ ِلن َْت َل ُه ْم َو َل ْو
ا�س َت ْغ ِف ْر
ُكن َْت َفظًّا غَ لِيظَ ا ْل َقل ِْب لاَ ْنف َُّ�ضوا مِ ْن َح ْو ِل َك ف ْ
َاعفُ َع ْن ُه ْم َو ْ
َ
للهَّ
للهَّ
الَ ْم ِر َف�إِذَا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َعلَى ا ِ �إِ َّن ا ُيحِ ُّب
َل ُه ْم َو�شَ ا ِو ْر ُه ْم فيِ ْ أ
ني{(�آل عمران.)159:
المْ ُ َت َو ِّك ِل َ
◄◄نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث :ما
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال النف�سي

والعاطفي؟
1 .1قيمة تربية النف�س على الف�ضائل.
اها َف�أَ ْل َه َم َها ف ُُجو َر َها
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:و َنف ٍْ�س َو َما َ�س َّو َ
اها{ (ال�شم�س.)10 - 7:
اب َم ْن َد َّ�س َ
اها َق ْد �أَ ْفل ََح َم ْن َزك َ
َو َت ْق َو َ
َّاها َو َق ْد خَ َ
2 .2قيمة ال�صرب.
ال�صا ِب ِرين{(�آل
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:واللهَّ ُ ُيحِ ُّب
َّ
عمران.)146:
3 .3قيمة احللم.
ْ�صَ ،ح َّد َث َنا �أَبِيَ ،ح َّد َث َنا
ال�شاهد النبويَ :ح َّد َث َنا ُع َم ُر ْب ُن َحف ٍ
َ
ِيق ،قَالَ َع ْب ُد اللهَّ ِ :كَ �أَنيِّ �أ ْنظُ ُر �إِلىَ ال َّنب ِِّي َ�صلَّى
الأَ ْع َم ُ�ش ،قَالَ َ :ح َّد َثنِي َ�شق ٌ
ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمَ ،ي ْحكِي َنب ًِّيا مِ َن الأَ ْن ِب َيا ِء � ،ضرَ َ َب ُه َق ْو ُم ُه َف�أَ ْد َم ْو ُهَ ،و ُه َو
ون)
يمَ ْ َ�س ُح ال َّد َم َع ْن َو ْج ِه ِه َو َيقُولُ ( :ال َّل ُه َّم ْاغف ِْر ِل َق ْومِ ي َف�إِ َّن ُه ْم َال َي ْعل َُم َ
(البخاري ،2002 ،رقم  ،3477ج� ،4ص.)175
4 .4قيمة الأمل والتفا�ؤل ،وعدم الي�أ�س.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ } :ولاَ َتاْ ْيئ َُ�سوا مِ ْن َر ْو ِح اللهَّ ِ{
(يو�سف.)87:
5 .5قيمة �ضبط النف�س واالبتعاد عن الغ�ضب.
ال�شاهد النبوي :عن �أبي هريرة – ر�ضي اهلل عنه� -أن رج ًال
قال للنبي – �صلى اهلل عليه و�سلم� :-أو�صني ،قال( :ال تغ�ضب .فردد
مراراً ،قال :ال تغ�ضب) (البخاري ،2002،رقم،6116ج�،1ص.)1529
◄◄نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرابع :ما
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال
االجتماعي؟
1 .1قيمة االبتعاد عن ظلم النا�س.
ال�شاهد النبوي :عن جابر بن عبداهلل �أن ر�سول اهلل – �صلى اهلل
عليه و�سلم – قال (:اتقوا الظلم ف�إن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا
ال�شح ف�إن ال�شح �أهلك من كان قبلكم حملهم على �أن �سفكوا دماءهم
وا�ستحلوا حمارمهم) (م�سلم،1991 ،رقم ،4681ج�،6ص.)33
2 .2قيمة ن�رصة املظلوم ورد الظامل عن ظلمه.
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم –�( :أن�رص �أخاك ظاملا �أو مظلوما قالوا يا ر�سول اهلل هذا نن�رصه
مظلوم ًا فكيف نن�رصه ظاملا قال ت�أخذ فوق يديه) (البخاري،2002 ،
رقم  ،2443ج� ،1ص.)591
3 .3قيمة العدل بني النا�س حتى لو كان اخل�صم من غري �أهل
املعتقد ،ولو كان ممن يكرهه القائم باحلكم.
ني
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا كُونُوا َق َّوامِ َ
اع ِدلُوا
لِ َهّ ِ
ل �شُ َه َدا َء بِا ْلق ِْ�سطِ َولاَ َي ْج ِر َم َّن ُك ْم �شَ َن�آ ُن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َاّل َت ْع ِدلُوا ْ
اللَ �إِ َّن َهّ
ُه َو �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّتقُوا َهّ
با َت ْع َملُو َن{( املائدة.)8:
اللَ خَ ِبريٌ مِ َ
4 .4قيمة امل�ساواة بني النا�س خا�صة �أمام القانون.
ال�شاهد النبوي :عن عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها – �أن قري�ش ًا
�أهمهم �ش�أن املر�أة املخزومية التي �رسقت ،فقالوا :ومن يكلم فيها
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -؟ فقالوا :ومن يجرتئ عليه
�إال �أ�سامة بن زيد ،حب ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم –
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د .فادي عبدالكرمي سليمان الربابعة

فكلمه �أ�سامة ،فقال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �( :-أت�شفع
يف حد من حدود اهلل ،ثم قام فاختطب ،ثم قال�(:إمنا �أهلك الذين من
قبلكم� ،أنهم كانوا �إذا �رسق فيهم ال�رشيف تركوه ،و�إذا �رسق فيهم
ال�ضعيف اقاموا عليه احلد ،وامي اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت
لقطعت يدها) (م�سلم ، 1991 ،رقم ،8298ج�،8ص.)55
5 .5قيمة الرحمة بالنا�س.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َما �أَ ْر َ�س ْلنَا َك �إِ اَّل َر ْح َم ًة
ني{( الأنبياء.)107:
ِل ْل َعالمَ ِ َ
6 .6قيمة الأمانة.
اللَ َي�أْ ُمرُ ُك ْم �أَ ْن ُت َ�ؤ ُّدوا ْ أَ
ال�شاهد من القر�آن الكرمي�ِ } :إ َّن َهّ
ال َمانَاتِ
ت ُك ُموا بِا ْل َع ْدلِ ِ�إ َّن َهّ
اللَ نِعِ َّما
ّا�س َ �أ ْن حَ ْ
�إِ ىَل �أَ ْه ِل َها َو ِ�إذَا َح َك ْم ُت ْم َبينْ َ ال َن ِ
َيعِ ُظ ُك ْم ِب ِه �إِ َّن َهّ
اللَ كَا َن َ�سمِي ًعا َب ِ�صريًا{ (الن�ساء.)58:
 7 .7قيمة ال�صدق.
اللَ
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ا َّتقُوا َهّ
ني{(التوبة.)119:
ال�صا ِد ِق َ
َوكُونُوا َم َع َّ
8 .8قيمة الوفاء بالعهد والوعد.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:ولاَ َت ْق َر ُبوا َما َل ا ْل َيتِي ِم �إِ َاّل
بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن َح َتّى َي ْبلُ َغ َ�أ�شُ َّد ُه َو َ�أ ْوفُوا بِا ْل َع ْه ِد �إِ َّن ا ْل َع ْه َد كَا َن
َم ْ�سئُول{(الإ�رساء.)34:
9 .9قيمة التوا�ضع.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:ولاَ مَت ِْ�ش فيِ ْ أَ
�ض َم َر ًحا �إِ َّن َك َل ْن
ال ْر ِ
تَخْ ِرقَ ْ أ
ال َبا َل طُ وال{(اال�رساء.)37:
الَ ْر َ
�ض َو َل ْن َت ْبلُ َغ جْ ِ
1010قيمة الن�صيحة.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم(: -الدين
الن�صيحة هلل ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم) (البخاري،2002،
رقم ،57ج� ،1ص.)25
1111قيمة الإح�سان يف كل �شيء.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم�(:-إن
اهلل كتب الإح�سان على كل �شيء ،ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة ،و�إذا
ذبحتم ف�أح�سنوا الذبحة ،وليحد �أحدكم �شفرته ،ولريح ذبيحته)
(ال�شيباين ،2001 ،رقم  ،16779ج�،30ص.)311
1212قيمة احرتام املواطنني غري امل�سلمني ،الذين يعي�شون
يف املجتمع امل�سلم ويطلق عليهم (�أهل الذمة) ومن يف حكمهم من
املعاهدين.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي} :لاَ َي ْن َها ُك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّلذِي َن لمَ ْ
وه ْم َو ُتقْ�سِ طُوا
ُيقَا ِتلُو ُك ْم فيِ ال ِّد ِ
َب ُ
ين َولمَ ْ ُيخْ ِر ُجو ُك ْم مِ ْن ِد َيا ِر ُك ْم �أَ ْن ت رَ ُّ
لمْ
ُ
ق
ا
ني{(املمتحنة.)8:
ِ�إ َل ْي ِه ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب ْ�سِ طِ َ
1313قيمة �إجارة امل�ستجري.
ا�ست ََجا َر َك
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و ِ�إ ْن َ�أ َح ٌد مِ َن المْ ُ�شرْ ِ ِك َ
ني ْ
َف�أَجِ ْر ُه َحتَّى َي ْ�س َم َع كَلاَ َم اللهَّ ِ ُث َّم �أَ ْب ِل ْغ ُه َم�أْ َم َن ُه َذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم لاَ
َي ْع َل ُمو َن{(التوبة.)6:
1414قيمة الإح�سان �إىل الأ�سري.
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ال�شاهد النبوي� :أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� -أعطى
لأبي الهيثم بن التيهان �أ�سرياً ،و�أمره بالإح�سان �إليه ،ف�أخذه �أبو الهيثم
�إىل منزله ،ثم قال� :إن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� -أو�صاين
بك خرياً ،ف�أنت حر لوجه اهلل ،وروي �أنه قال له�(:أنت حر لوجه اهلل،
ولك �سهم من مايل) (البيهقي ،2003،رقم،4286ج�،6ص.)334
1515قيمة الإح�سان �إىل اململوك (العبد) ومن بحكمه كاخلادم.
ال�شاهد النبوي :عن املعرور بن �سويد ،قال :ر�أيت �أبا ذر-
ر�ضي اهلل عنه -وعليه حله وعلى غالمه مثلها ف�س�ألته عن ذلك ،فذكر
�أنه �ساب رج ًال على عهد ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم -ب�أمه،
فقال له النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم�( :-إنك �أمر�ؤ فيك جاهلية ،هم
�إخوانكم وخولكم جعلهم اهلل حتت �أيديكم ،فمن كان �أخوه حتت يده،
فليطعمه مما ي�أكل ،وليلب�سه مما يلب�س ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،ف�إن
كلفتموهم ف�أعينوهم) (م�سلم ،1991 ،رقم،3147ج� ،6ص.)56
1616قيمة الرفق والت�أين.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم:-
(�إن الرفق ال يكون يف �شيء �إال زانه ،وال ينزع من �شيء �إال �شانه)
(م�سلم ،1991،رقم ،2594ج� ،5ص.)112
1717قيمة االبتعاد عن الغ�ش بكل جماالته و�أ�ساليبه.
ال�شاهد النبوي( :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه � َّأن ر�سولَ اهلل –
طعام ف�أ ْد َخل ي َده فيها ،ف َنال َْت
مر على ُ�صبرْ ِة
ٍ
�صلى اهلل عليه و�سلم َّ -
ال�س َم ُاء
�أ�صاب ُعه ب َلالً ،ف َقال :ما َهذا يا َ�صاحِ َب الطِّ َعام؟! قالَ � :أ�صاب ْت ُه َّ
غ�ش
يرا ُه ال َّنا�س؟! َم ْن َّ
فوقَ الطَّ ِ
َيا َر ُ�سولَ اهلل ،قال� :أفَال جع ْل َت ُه ْ
عام كي َ
فلي َ�س م َّنا)(م�سلم ،1991 ،رقم ،102ج� ،1ص.)99
ْ
1818قيمة االبتعاد عن الر�شوة.
ال�شاهد النبوي :عن عبداهلل بن عمرو قال(:لعن ر�سول اهلل
الرا�شي واملرت�شي) (الني�سابوري ،2002،ج ،4،115وقال احلاكم
حديث �صحيح الإ�سناد)
1919قيمة االبتعاد عن ال�رسقة.
ال�سا ِر َق ُة فَا ْق َط ُعوا
ال�سا ِرقُ َو َّ
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َّ
با ك ََ�س َبا َنكَالاً مِ َن اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َع ِزيزٌ َحكِي ٌم{( املائدة.)38:
�أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزا ًء مِ َ
2020قيمة املحافظة على املال العام وعدم الآخذ منه بدون
وجه حق ،ويطلق عليه (الغلول) وي�شمل الآخذ من املال العام
والأمانات والغنائم.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َما كَا َن ِل َنب ٍِّي �أَ ْن َي ُغ َّل َو َم ْن َي ْغلُ ْل
با غَ َّل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُث َّم ُت َوفَّى ُك ُّل َنف ٍْ�س َما ك ََ�س َب ْت َو ُه ْم لاَ
َي�أْتِ مِ َ
ُيظْ َل ُمو َن{(�آل عمران.)161,
2121قيمة االبتعاد عن تقدمي الهدايا للم�س�ؤولني وابتعاد
امل�س�ؤولني عن قبولها من النا�س ،لكي ال تكون و�سيلة لإ�ضاعة
حقوق الآخرين �أو احل�صول على امتيازات �شخ�صية من املال العام
ومزايا املجتمع العامة التي هي من حق جميع املواطنني.
ال�شاهد النبوي :عن �أبي حميد ال�ساعدي ،قال :ا�ستعمل ر�سول
اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم -رج ًال من الأ�سد ،يقال له ابن اللتبية،
على ال�صدقة ،فلما قدم ،قال :هذا لكم وهذا �أهدي يل ،قال :فقام
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم -على املنرب ،فحمد اهلل و�أثنى
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عليه ،وقال :ما بال عامل �أبعثه ،فيقول هذا لكم وهذا �أهدي يل،
�أفال قعد يف بيت �أبيه �أو يف بيت �أمه حتى ينظر �أيهدى �إليه �أم ال،
والذي نف�س حممد بيده ،ال ينال �أحد منكم منها �شيئاً� ،إال جاء به
يوم القيامة يحمله على عنقه بعري له رغاء �أو بقرة لها خوار �أو �شاة
تيعر ،ثم رفع يديه حتى ر�أينا عفرتي �إبطيه ،ثم قال :اللهم هل بلغت؟
مرتني) (البخاري، ،2002 ،رقم،6636ج�،1ص.)1644
2222قيمة ال�شهادة باحلق وعدم كتمانها.
ت ُدوا
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و ِ�إ ْن ُك ْن ُت ْم َعلَى َ�س َف ٍر َولمَ ْ جَ ِ
ْت َن
كَا ِت ًبا َف ِر َها ٌن َم ْق ُب َ
و�ض ٌة َف ِ�إ ْن َ�أمِ َن َب ْع�ضُ ُك ْم َب ْع ً�ضا َف ْل ُي َ�ؤ ِّد ا َّلذِي ا�ؤ مُ ِ
�أَ َما َن َت ُه َو ْل َيت َِّق اللهَّ َ َر َّب ُه َولاَ َت ْك ُت ُموا ال�شَّ َها َد َة َو َم ْن َي ْك ُت ْم َها َف ِ�إ َّن ُه �آَ ِث ٌم َق ْل ُب ُه
با َت ْع َملُو َن َعلِي ٌم{(البقرة.)238:
َواللهَّ ُ مِ َ
�سواء كان حاكم ًا �أو �أب ًا �أو
2323قيمة رعاية كل م�س�ؤول لرعيته ً
�أم ًا �أو خادم ًا مبختلف جوانب الرعاية �ضمن واجباته.
ال�شاهد النبوي :عن عبداهلل بن عمر قال� :سمعت ر�سول اهلل –
�صلى اهلل عليه و�سلم -يقول(:كلكم راع وكلكم م�سئول عن راعيته
الإمام راع وم�سئول عن رعيته والرجل راع يف �أهله راع وهو م�سئول
عن رعيته واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�سئولة عن رعيتها
واخلادم راع يف مال �سيده راع وم�سئول عن رعيته قال وح�سبت
�أن قد قال والرجل راع يف مال �أبيه وم�سئول عن رعيته وكلكم راع
وم�سئول عن رعيته)(البخاري ،2002 ،رقم ،893ج�،1ص .)216
2424قيمة التعارف بني النا�س.
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:يا �أَ ُّي َها الن ُ
َو�أُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا ِ�إ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم
�إِ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِبريٌ{(احلجرات.)13:
2525قيمة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ودعوة النا�س
�إىل اخلري و�إر�شادهم لكل ما ينفعهم يف الدنيا والآخرة.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و ْل َت ُك ْن مِ ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن ِ�إ ىَل الخْ َ يرْ ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحون{(�آل
َو َي�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
عمران.)104:
2626قيمة الوفاء بالكيل وامليزان.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َ�أ ْوفُوا ا ْل َك ْي َل ِ�إذَا ِك ْل ُت ْم َو ِزنُوا
َا�س المْ ُْ�س َتقِي ِم َذ ِل َك خَ يرْ ٌ َو َ�أ ْح َ�س ُن َت�أْ ِويللآ (الإ�رساء.)35:
بِا ْلق ِْ�سط ِ
2727قيمة ال�سماحة يف البيع وال�رشاء.
ال�شاهد النبويَ :ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
اع َ�س ْم ًحا �إِذَا
(رحِ َم اللهَّ ُ َع ْب ًدا َ�س ْم ًحا �إِذَا َب َ
 َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َ :-ا�شترَ َ ى َ�س ْم ًحا ِ�إذَا ا ْق َت َ�ضى)(البخاري ،2002،رقم ،2076ج� ،1ص.)500
ْ
2828قيمة �إعطاء العامل والأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه.
ال�شاهد النبوي :قَالُ �َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمَ :-ع ْن اللهَّ ِ َت َعالىَ
امةَِ ،و َم ْن كُ ْن ُت َخ ْ�ص َم ُه َخ َ�ص ْم ُت ُهَ :ر ُج ٌل
(ثَلاَ َث ٌة �أَ َنا َخ ْ�ص ُم ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ريا
�أَ ْعطَ ى بِي ث َُّم غَ َد َر َو َر ُج ٌل َب َ
ا�س َت ْ�أ َج َر َ�أ ِج ً
اع ُح ًّرا َف�أَكَ لَ ث ََم َن ُه َو َر ُج ٌل ْ
َا�س َت ْوفَى َع َم َل ُه َولمَ ْ ُي ْعطِ ِه �أَ ْج َر ُه)(البخاري ،2002 ،رقم  ،2227ج،1
ف ْ
�ص.)531
2929قيمة التداين املايل واملادي بني النا�س لتي�سري املعامالت
املالية والتبادل التجاري ،وكتابة الدين وتوثيقة حلفظ احلقوق

املالية.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي َ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا �إِذَا َت َدا َي ْن ُت ْم
ِب َد ْي ٍن �إِ ىَل �أَ َجلٍ ُم َ�س ًّمى فَا ْك ُت ُبو ُه{(البقرة.)282:
 3030قيمة �أداء الدين.
ال�شاهد النبوي :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �َ -صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم (:-من
�أخذ �أموال النا�س يريد �أدائها �أدى اهلل عنه ومن �أخذها يريد �إتالفها
�أتلفه اهلل)(البخاري ،2002 ،رقم،2387ج�،1ص.)574
 3131قيمة �إمهال املع�رس عن �سداد دينه �إىل اال�ستطاعة.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و ِ�إ ْن كَا َن ذُو ُع�سرْ َةٍ َفنَظِ َر ٌة ِ�إ ىَل
َم ْي�سرَ َةٍ َو�أَ ْن ت ََ�ص َّدقُوا خَ يرْ ٌ َل ُك ْم �إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمو َن{( البقرة.)280:
 3232قيمة االعتماد على النف�س وعدم �س�ؤال النا�س �إال حلاجة
�رضورية يقدرها �أهل اخلربة.
ال�شاهد النبوي :عن قبي�صة بن خمارق الهاليل ر�ضي اهلل
أتيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
عنه :قال:
(حتملت َح َمالة ،ف� ُ
َّ
�أ�س�أله فيها ،فقال� :أق ِْم حتى ت�أت َينا ال�صدقةُ ،فن� ُأم َر لك بها ،ثم قال :يا
قبي�صةَّ � ،إن امل�س�أل َة ال حت ّل �إال لأحد ثالثة :رجل حتمل حمالة  ،فَحل َّْت
ورجل �أ�صابت ُه جائحة اجتاحت،
له امل�س�ألة حتى ُي�صي َبها ،ثم يمُ ْ �سِ كُ ُ ،
قواما مِ ْن َع ْي�ش � -أو قال� :سِ دادا مِ ْن
فحل ّْت له امل�س�ألة حتى ُي�صيب َ
َع ْي�ش  -ورجل �أ�صابته فاقة ،حتى يقول ثالثة من ذوي احل َِجا من
ي�صيب َق َواما
قومه :لقد �أ�صابت فالن ًا فاقة ،فحلّت له امل�س�ألة حتى
َ
ُهن من امل�س�ألة يا
من َع ْي�ش � -أو قال� :سِ َدادا من عي�ش  -فما �سِ َوا َّ
قبي�صة ُ�س ْحت  ،ي�أكلها �صاحبها ُ�س ْحتاً) (الطرباين ،رقم ،15357ج،12
�ص.)311
 3333قيمة تكليف الإن�سان ما يطيقه والتخفيف عنه مبا ال
يطيقه.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:لاَ ُي َك ِّلفُ اللهَّ ُ َنف ًْ�سا �إِ اَّل ُو ْ�س َع َها{
(البقرة.)286:
 3434قيمة احرتام وتوقري الوالدين وخدمتهم بكل ما يحتاجونه
حتى لو كانوا غري م�سلمني.
الن َْ�سا َن ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْ�سنًا
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َو َّ�ص ْينَا ِْ إ
ل َم ْرجِ ُع ُك ْم
اه َدا َك ِل ُت�شرْ ِ َك بِي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه عِ ْل ٌم َفلاَ تُطِ ْع ُه َما �إِ يَ َّ
َو�إِ ْن َج َ
با ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُو َن{(العنكبوت.)8:
َف�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم مِ َ
 3535قيمة �إكرام �أ�صدقاء الوالدين بعد موتهما.
ال�شاهد النبوي :عن �أبي �أ�سيد مالك بن ربيعة ال�ساعدي قال
بينا نحن عند ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم�( -إذ جاءه رجل
من بني �سلمة فقال يا ر�سول اهلل هل بقي من بر �أبوي �شيء �أبرهما
به بعد موتهما قال نعم ال�صالة عليهما واال�ستغفار لهما و�إنفاذ
عهدهما من بعدهما و�صلة الرحم التي ال تو�صل �إال بهما و�إكرام
�صديقهما) (�آبادي ،رقم  ،5142ج� ،5ص)42
3636قيمة رعاية الأيتام وكفالتهم.
ال�شاهد النبوي :قال – �صلى اهلل عليه و�سلم�( :-أنا وكافل اليتيم
يف اجلنة هكذا وقال ب�إ�صبعية ال�سبابة والو�سطى) (البخاري،2002،
رقم  ،6005ج� ،1ص.)1507
 3737قيمة احرتام اجلوار.
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ال�شاهد النبوي :قال �َ -ص َلّى َهّ ُ
ان ُي�ؤْمِ ُن
(م ْن كَ َ
الل َعل َْي ِه َو َ�س َل َّم َ :-
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر فال ي�ؤذي جاره ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم
ب َهّ ِ
الآخر فليكرم �ضيفه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرياً
�أو لي�صمت)( م�سلم ، 1991،رقم ،75ج�،1ص.)68
 3838قيمة القاء التحية على النا�س والرد على من �ألقاها
مبثلها �أو ب�أح�سن منها.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و ِ�إذَا ُح ِّيي ُت ْم ِبتَحِ َّيةٍ ف ََح ُّيوا ِب�أَ ْح َ�س َن
وها �إِ َّن اللهَّ َ كَا َن َعلَى ُك ِّل �شَ ْيءٍ َح�سِ ي ًبا{( الن�ساء.)56:
مِ ْن َها �أَ ْو ُر ُّد َ
 3939قيمة �إطعام اجلائع.
ال�شاهد النبوي :قال –�صلى اهلل عليه و�سلم�( :-أطعموا
اجلائع وعودوا املري�ض ،وفكوا العاين) قال �سفيان :العاين الأ�سري»
(البخاري ،2002 ،رقم ،5373ج� ،1ص.)1370
 4040قيمة زيارة املري�ض حتى لو كان غري م�سلم.
ال�شاهد النبوي :كان غالم يهودي يخدم النبي – �صلى اهلل
عليه و�سلم -فمر�ض ،ف�أتاه النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم -يعوده،
فقعد عند ر�أ�سه ،فقال له� :أ�سلم ،فنظر �إىل �أبيه وهو عنده ،فقال له:
�أطع �أبا القا�سم ،ف�أ�سلم فخرج الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم -وهو
يقول( :احلمد هلل الذي �أنقذه من النار)(البخاري ،2002،رقم،1356
ج� ،1ص.)327
 4141قيمة التي�سري والتب�شري.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم:-
(ي�رسوا وال تع�رسوا ،وب�رشوا وال تنفروا)(م�سلم ،1991 ،رقم،1732
ج� ،4ص.)123
 4242قيمة االبتعاد عن التنازع والقطيعة.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َ�أطِ ي ُعوا اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َولاَ َتنَا َز ُعوا
ال�صا ِب ِري َن{(الأنفال.)46:
َف َت ْف�شَ لُوا َو َتذ َْه َب ِر ُ
يح ُك ْم َو ْ
ا�ص رِبُوا �إِ َّن اللهَّ َ َم َع َّ
 4343قيمة الإ�صالح بني النا�س.
َات َب ْي ِن ُك ْم{ (الأنفال.)1:
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َ�أ ْ�صل ُِحوا ذ َ
 4444قيمة العفو وال�صفح والت�سامح.
َّاه ْم
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:ف ِب َما َنق ِْ�ض ِه ْم مِ يثَا َق ُه ْم َل َعن ُ
ما
َو َج َع ْلنَا ُقلُو َب ُه ْم قَا�سِ َي ًة ُي َح ِّرفُو َن ا ْل َك ِل َم َع ْن َم َو ِ
ا�ضعِ ِه َون َُ�سوا َحظًّا مِ َّ
َاعفُ َع ْن ُه ْم
ُذ ِّكرُوا ِب ِه َولاَ َت َزا ُل تَطَّ ِل ُع َعلَى خَ ا ِئنَةٍ مِ ْن ُه ْم �إِ اَّل َق ِليلاً مِ ْن ُه ْم ف ْ
ني{(املائدة.)13:
ا�صف َْح ِ�إ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب المْ ُْح�سِ ِن َ
َو ْ
 4545قيمة تقدمي الهدية للنا�س وقبولها منهم وتبادلها معهم
لأنها تن�رش املحبة بينهم.
ال�شاهد النبوي :عن عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها – �أن ر�سول
اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم -كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
(الرتمذي،1977،ج� ،4ص ،338رقم  ،1953وهو حديث ح�سن �صحيح).
 4646قيمة التثبت والتبني من �صحة الأخبار املنقولة
واملتداولة بني النا�س قبل الأخذ بها خا�صة �إذا كانت الو�سيلة
الناقلة م�شبوهة وحر�صاً من ال�شائعات.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا ِ�إ ْن َجا َء ُك ْم
َفا�سِ ٌق ِب َن َب ٍ�أ َف َت َب َّينُوا �أَ ْن ت ُِ�صي ُبوا َق ْو ًما ب َِج َهالَةٍ َفت ُْ�صب ُِحوا َعلَى َما
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ني{(احلجرات.)6:
َف َع ْل ُت ْم نَادِمِ َ
 4747قيمة اال�ستئذان من �أ�صحاب البيوت قبل دخولها.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا لاَ َت ْدخُ لُوا
ُب ُيوتًا غَ يرْ َ ُب ُيو ِت ُك ْم َحتَّى ت َْ�س َت�أْن ُِ�سوا َوت َُ�س ِّل ُموا َعلَى �أَ ْه ِل َها َذ ِل ُك ْم خَ يرْ ٌ
ُوها َحتَّى ُي�ؤْ َذ َن
َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّكرُو َن َف�إِ ْن لمَ ْ جَ ِ
ت ُدوا فِي َها �أَ َح ًدا َفلاَ َت ْدخُ ل َ
با َت ْع َملُو َن
َل ُك ْم َو ِ�إ ْن قِي َل َل ُك ُم ا ْرجِ ُعوا فَا ْرجِ ُعوا ُه َو �أَ ْزكَى َل ُك ْم َواللهَّ ُ مِ َ
َعلِيم{ (النور.)28 - 27:
 4848قيمة �إكرام ال�ضيف.
(م ْن
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلمَ :-
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر فال ي�ؤذي جاره ،ومن كان ي�ؤمن باهلل
ان ُي�ؤْمِ ُن ب َهّ ِ
كَ َ
واليوم الآخر فليكرم �ضيفه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل
خرياً �أو لي�صمت)(م�سلم ،1991،رقم  ،75ج�،1ص.)68
- 4949قيمة التعاون والتكافل االجتماعي على كل ما هو من
الرب من القول والعمل.
ْبّ َوال َّت ْق َوى َولاَ
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َت َعا َونُوا َعلَى ال رِ ِ
اللَ �إِ َّن َهّ
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان َوا َّتقُوا َهّ
َاب{
َت َعا َونُوا َعلَى ْ إِ
اللَ �شَ دِي ُد الْعِ ق ِ
(املائدة.)2 :
 5050قيمة الت�صدق على املحتاجني من الفقراء وامل�ساكني.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا �أَ ْن ِفقُوا مِ ْن
ما �أَخْ َر ْجنَا َل ُك ْم مِ َن ْ أَ
�ض َولاَ َت َي َّم ُموا الخْ َ بِيثَ
ال ْر ِ
طَ ِّي َباتِ َما ك ََ�س ْب ُت ْم َو مِ َّ
َ
َ
اع َل ُموا �أ َّن اللهَّ َ غَ ن ٌِّي
مِ ْن ُه ُت ْن ِفقُو َن َول َْ�س ُت ْم ِب َ�آخِ ذِي ِه ِ�إ اَّل �أ ْن ُت ْغمِ�ضُ وا فِي ِه َو ْ
َحمِي ٌد{(البقرة.) 267:
 5151قيمة االبت�سامة و طالقة الوجه.
قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم( :-تب�سمك يف وجه
�أخيك لك �صدقة)(الرتمذي ،1977،ج� ،4ص ،340رقم  ،1956وهو
حديث ح�سن).
 5252قيمة النظافة والطهارة وت�شمل نظافة البدن واملالب�س
والبيوت وال�شوارع واملدن ودور العبادة وكل ما ينبغي نظافته من
الأماكن واملرافق.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي�}:إِ َّن َهّ
ني َو ُيحِ ُّب
اللَ ُيحِ ُّب ال َّت َّوا ِب َ
المْ ُ َت َط ِ ّه ِري َن{(البقرة.)222 :
 5353قيمة التطيب والتعطر بالروائح الطيبة.
ال�شاهد النبوي :عن �أبي �أيوب الأن�صاري -ر�ضي اهلل عنه –
قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-الغ�سل يوم اجلمعة
واجب على كل حمتلم ،و�أن ي�سنت ،و�أن مي�س طيب ًا �إن وجد)( البخاري،
 ،2002رقم  ،880ج� ،1ص.)214
 5454قيمة الإيثار.
ميا َن مِ ْن
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:وا َّلذِي َن تبو�ؤوا ال َّدا َر َو ْ إ
الِ َ
ما
اج َر �إِ َل ْي ِه ْم َولاَ َيجِ ُدو َن فيِ ُ�ص ُدو ِرهِ ْم َح َ
َق ْب ِل ِه ْم ُيحِ ُّبو َن َم ْن َه َ
اج ًة مِ َّ
ا�ص ٌة َو َم ْن ُيوقَ �شُ َّح
�أُوتُوا َو ُي ْ�ؤ ِثرُو َن َعلَى �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َو َل ْو كَا َن ِب ِه ْم خَ َ�ص َ
َن ْف�سِ ِه َف ُ�أو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن{(احل�رش.)9:
 5555قيمة خف�ض ال�صوت �أثناء احلديث.
�ض مِ ْن
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:واق ِْ�ص ْد فيِ َم�شْ ِي َك َواغْ �ضُ ْ
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ال ْ�ص َواتِ ل ََ�ص ْو ُت الحْ َ مِري{(لقمان.)19:
َ�ص ْو ِت َك ِ�إ َّن َ�أ ْن َك َر ْ َأ
 5656قيمة غ�ض الب�رص عن �أعرا�ض النا�س.
ني َيغ ُّ
ُ�ضوا مِ ْن �أَ ْب َ�صا ِرهِ ْم
ال�شاهد من القر�آن الكرميُ }:ق ْل ِل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
با َي ْ�ص َن ُعو َن َو ُق ْل
وج ُه ْم َذ ِل َك �أَ ْزكَى َل ُه ْم �إِ َّن اللهَّ َ خَ ِبريٌ مِ َ
َو َي ْح َفظُوا ُفرُ َ
َ
ُ
وج ُه َّن{ (النور- 30:
ِل ْل ُم�ؤْمِ نَاتِ َيغْ�ضُ ْ�ض َن مِ ْن �أ ْب َ�صا ِرهِ َّن َو َي ْحفَظْ َن فرُ َ
.)31
 5757قيمة ال�سرت على النا�س يف �أحوالهم اخلا�صة ما مل يكن
لك�شفهم �رضورة �رشعية وقانونية.
ال�شاهد النبوي :قال – �صلى اهلل عليه و�سلم ( : -من نف�س
عن م�ؤمن كربة من كرب الدنيا نف�س اهلل عنه كربة من كرب يوم
القيامة ،ومن ي�رس على مع�رس ي�رس اهلل عليه يف الدنيا والآخرة،
ومن �سرت م�سلما �سرته اهلل يف الدنيا والآخرة) (م�سلم ،1991 ،رقم
،4873ج�،7ص.)44
 5858قيمة حق الطريق.
ال�شاهد النبوي :عن �أبي �سعيد اخلدري – ر�ضي اهلل عنه -عن
النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم -قال�(:إياكم واجللو�س يف الطرقات
قالوا يا ر�سول اهلل ما لنا بد من جمال�سنا نتحدث فيها قال – �صلى
اهلل عليه و�سلم:-ف�إذا �أبيتم �إال املجل�س ف�أعطوا الطريق حقه .قالوا:
وما حقه؟ قال :غ�ض الب�رص ،وكف الأذى ،ورد ال�سالم ،والأمر
باملعروف والنهي عن املنكر)( م�سلم ،1991 ،رقم ،3967ج� ،6ص.)35
 5959قيمة فتح باب التوبة والرجوع للمخالفني وعدم �إغالق
طريق العودة �أمامهم.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي �}:اَّإل ا َّلذِي َن تَا ُبوا َو�أَ ْ�صل َُحوا َو َب َّينُوا
اب ال َّرحِ ي ُم{( البقرة.)160:
ُوب َع َل ْي ِه ْم َو�أَنَا ال َّت َّو ُ
َف�أُو َل ِئ َك �أَت ُ
 6060قيمة االبتعاد عن ن�رش الفواح�ش والرذائل يف املجتمعات.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي�}:إِ َّن ا َّلذِي َن ُيحِ ُّبو َن �أَ ْن تَ�شِ ي َع
الَخِ َر ِة َواللهَّ ُ
َاب �أَلِي ٌم فيِ ال ُّد ْن َيا َو ْ آ
ا ْل َفاحِ �شَ ُة فيِ ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا َل ُه ْم َعذ ٌ
َي ْع َل ُم َو�أَ ْن ُت ْم لاَ َت ْع َل ُمون{(النور.)19 :
 6161قيمة ال�شجاعة ،اجلمال ،اجلود والكرم.
ال�شاهد النبوي :عن �أن�س بن مالك قال :كان ر�سول اهلل� -صلى
اهلل عليه و�سلم -من �أجمل النا�س و�أجود النا�س و�أ�شجع النا�س ،فزع
�أهل املدينة مرة فركب ر�س ًا لأبي طلحة عرياناُ� ،إنا وجدناه بحراً،
ثم رجع وهو يقول( :لن تراعوا لن تراعوا) (م�سلم ،1991 ،رقم ،4273
ج� ،6ص.)232
 6262قيمة الإعرا�ض عن اجلاهلني.
�ض
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:خُ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْ�أ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِف َو�أَ ْع ِر ْ
ني{(الأعراف.)199:
َع ِن جْالَاهِ ِل َ
 6363قيمة خماطبة النا�س وجمادلتهم باحل�سن من القول.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و ُق ْل لِعِ َبادِي َيقُولُوا ا َّلتِي هِ َي
ان َع ُد ًّوا
�أَ ْح َ�س ُن ِ�إ َّن ال�شَّ ْيطَا َن َي ْن َز ُغ َب ْي َن ُه ْم ِ�إ َّن ال�شَّ ْيطَا َن كَا َن ل ْ إِِلن َْ�س ِ
ُمبِينًا{(الإ�رساء.)53:
 6464قيمة ح�سن الظن بالنا�س.
اج َت ِن ُبوا َك ِث ًريا
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا ْ

�ض الظَّ ِّن ِ�إ ْث ٌم{(احلجرات.)12:
مِ َن الظَّ ِّن ِ�إ َّن َب ْع َ
 6565قيمة �شكر النا�س على �إح�سانهم.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من ال
ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل) (الرتمذي،1977،ج� ،4ص،316رقم،1954
وهو حديث ح�سن �صحيح).
 6666قيمة االبتعاد عن احل�سد :وهو متني زوال النعمة عن
الآخرين.
َّا�س َعلَى َما َ�آتَا ُه ُم
ال�شاهد من القر�آن الكرمي�}:أَ ْم َي ْح ُ�س ُدو َن الن َ
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َو�آَ َت ْينَا ُه ْم ُم ْلكًا
اللهَّ ُ مِ ْن ف َْ�ض ِل ِه َف َق ْد �آَ َت ْينَا �آَ َل �إِ ْب َراهِ ي َم ا ْل ِكت َ
َعظِ ي ًما{(الن�ساء.)54:
 6767قيمة االبتعاد عن ازدراء النعمة فال ينبغي للإن�سان �أن
يعيب النعمة مهما كانت قيمتها.
ال�شاهد النبوي :عن �أبي هريرة – ر�ضي اهلل عنه  -قال :ما
عاب ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – طعام ًا قط كان �إذا ا�شتهاه
�أكله و�إال تركه)(الرتمذي ،1977،ج� ،4ص ،377رقم  ،2031وهو حديث
ح�سن �صحيح).
 6868قيمة احلياء.
ال�شاهد النبوي :عن �سامل بن عبد اهلل عن �أبيه� ،أن ر�سول اهلل –
�صلى اهلل عليه و�سلم – مر على رجل من الأن�صار وهو يعظ �أخاه يف
احلياء فقال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم –( :دعه ف�إن احلياء
من الإميان)( البخاري ،2002،رقم،24ج� ،1ص.)16
 6969قيمة حب اخلري للآخرين.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم(:-خري
الأ�صحاب عند اهلل خريهم ل�صاحبه وخري اجلريان عند اهلل خريهم
جلاره)(م�سند �أحمد ،2001 ،رقم  ،6387ج� ،17ص.)322
 7070قيمة االبتعاد عن ال�سخرية واال�ستهزاء بالآخرين وعدم
مناداتهم ب�ألقابهم التي يكرهونها و�سبهم و�شتمهم.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا لاَ َي ْ�سخَ ْر قَو ٌم
مِ ْن َق ْو ٍم َع َ�سى �أَ ْن َيكُونُوا خَ يرْ ًا مِ ْن ُه ْم َولاَ ن َِ�سا ٌء مِ ْن ن َِ�ساءٍ َع َ�سى َ�أ ْن َي ُك َّن
خَ يرْ ًا مِ ْن ُه َّن َولاَ َت ْل ِمزُوا �أَ ْنف َُ�س ُك ْم َولاَ َتنَا َبزُوا ب ْ أ
ْ�س اِال ْ�س ُم ا ْلف ُُ�سوقُ
ِالَ ْلق ِ
َاب ِبئ َ
ان َو َم ْن لمَ ْ َيت ُْب َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم الظَّ المِ ُو َن{(احلجرات.)11:
مي ِ
َب ْع َد ْ إِ
ال َ
 7171قيمة االبتعاد عن الغيبة :وهي ذكر الآخرين مبا يكرهونه
يف جمل�س وهم غائبون.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:ولاَ َي ْغت َْب َب ْع�ضُ ُك ْم َب ْع ً�ضا �أَ ُيحِ ُّب
اب
�أَ َح ُد ُك ْم �أَ ْن َي�أْ ُك َل لحَ ْ َم َ�أخِ ي ِه َم ْيتًا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّتقُوا اللهَّ َ �إِ َّن اللهَّ َ َت َّو ٌ
َرحِ يم{ (احلجرات.)12:
 7272قيمة االبتعاد عن نقل احلديث من �شخ�ص ل�شخ�ص
�أو جمتمع وجمتمع بق�صد الإف�ساد بينهما و�إيقاع الفرقة والعداوة
و�إثارة الفتنة ويطلق عليها (النميمة).
ني َه َّما ٍز
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:ولاَ تُطِ ْع ُك َّل َحلاَّ ٍف َم ِه ٍ
ِيم{(القلم.)11 - 10:
َم�شَّ اءٍ ِب َنم ٍ
 7373قيمة حفظ ال�رس.
ال�شاهد النبوي :عن ثابت ،عن �أن�س بن مالك – ر�ضي اهلل عنه
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د .فادي عبدالكرمي سليمان الربابعة

– قال� :أتي علي ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ، -و�أنا
�ألعب مع الغلمان ،قال :ف�سلم علينا ،فبعثني �إىل حاجة ،ف�أبط�أت على
�أمي ،فلما جئت ،قالت :ما حب�سك؟ قلت :بعثني ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم -حلاجة ،قالت :ما حاجته؟ قلت� :إنها �رس ،قالت :ال
حتدثن ب�رس ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� -أحداً ،قال �أن�س :واهلل
لو حدثت به �أحداً حلدثتك يا ثابت)( م�سلم ،1991 ،رقم  ،4539ج،7
�ص.)123
 7474قيمة ترتيب الأجر والثواب ملن التزم بهذه القيم الرتبوية،
والعقاب والعذاب ملن مل يلتزم بها.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:ل ْي َ�س َعلَى ْ أَ
ال ْع َمى َح َر ٌج َولاَ
َعلَى ْ أَ
ي�ض َح َر ٌج َو َم ْن ُيطِ ِع اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه
ال ْع َر ِج َح َر ٌج َولاَ َعلَى المْ َ ِر ِ
َ
ال ْن َها ُر َو َم ْن َي َت َولَّ ُي َع ِّذ ْب ُه َعذَا ًبا
ت ِت َها ْ أ
ُي ْدخِ ْل ُه َجن ٍ
َّات جَ ْ
ت ِري مِ ْن حَ ْ
�أَلِي ًما{(الفتح.)17:
 7575قيمة �إقرار نظام العقوبات واحلدود ل�ضبط وتنظيم حياة
النا�س ،ولكل جمتمع من املجتمعات الإن�سانية نظامها القانوين
اخلا�ص بها ،وللإ�سالم قانونه اخلا�ص يف الدنيا والآخرة ملن مل
يلتزم بهذه القيم من �أتباعه.
ول
ِ�ص ِ
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:و َل ُك ْم فيِ ا ْلق َ
ا�ص َح َيا ٌة َيا �أُ يِ
ْ أَ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُو َن{(البقرة.)179:
ال ْل َب ِ
◄◄نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة اخلام�س :ما
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال
االقت�صادي؟
1 .1قيمة التجارة والبيع وال�رشاء.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ } :و َ�أ َح َّل اللهَّ ُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم
ال ِّر َبا{(البقرة)275:
 2 .2قيمة العمل:
ال�شاهد النبوي :قال َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �َ -صلَّى اللَّهم َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم –:
اما قَطُّ َخيرْ ً ا مِ ْن �أَ ْن َي ْ�أكُ لَ مِ ْن َع َملِ َي ِد ِه َو ِ�إ َّن َنب َِّي
َ
(ما �أكَ لَ �أَ َح ٌد طَ َع ً
ْ
للهَّ
ه
َي
ل
ع
د
او
د
ان َي�أكُ لُ مِ ْن َع َملِ َي ِدهِ)(البخاري،2002،
ِ
ِ
ال�سلاَ م كَ َ
ا َ ُ َ َ ْ َّ
رقم 2072ج� ،1ص.)499
3 .3قيمة �إتقان العمل.
ال�شاهد النبوي :قال – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�( :-إن
اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه)(م�سلم ،1991،رقم ،1786
ج�،2ص.)22
4 .4قيمة العمل املهني مبختلف ميادينه ،ومنها عمل احلطاب
والنجار واخلياط واحلراث واجلزار.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم-
(:لأن ي�أخذ �أحدكم �أحبله ثم ي�أتي اجلبل ،في�أتي بحزمة من حطب
على ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل بها وجهه خري من �أن ي�س�أل النا�س
�أعطوه �أو منعوه)(البخاري ،2002 ،رقم ،2074ج� ،1ص.)499
5 .5قيمة االقت�صاد واالبتعاد عن الإ�رساف والتبذير.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا َبنِي �آ َد َم خُ ذُوا ِزي َن َت ُك ْم عِ ْن َد ُك ِ ّل
ني{(الأعراف
َم ْ�سجِ ٍد َو ُكلُوا َوا�شرْ َ ُبوا َولاَ ُت�سرْ ِفُوا �إِ َّن ُه لاَ ُيحِ ُّب المْ ُ�سرْ ِ ِف َ
.)31:
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6 .6قيمة االبتعاد عن التعاطي بالربا ملا فيه من ا�ستغالل
النا�س والأثر ال�سلبي على االقت�صاد الفردي والوطني.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي َ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا ا َّتقُوا اللهَّ َ َو َذ ُروا
ني َف�إِ ْن لمَ ْ َت ْف َعلُوا َف�أْ َذنُوا ب َِح ْر ٍب
َما َبق َِي مِ َن ال ِّر َبا �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُم�ؤْمِ ِن َ
َ
و�س �أ ْم َوا ِل ُك ْم لاَ تَظْ ِل ُمو َن َولاَ
مِ َن اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه َو�إِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
تُظْ َل ُمو َن{(البقرة)279 - 278:
◄◄نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة ال�ساد�س :ما
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال الأ�رسي؟
1 .1قيمة احرتام املر�أة واكرام الزوجة والو�صية بها ،و�إعطاءها
حقوقها كما بينها الإ�سالم وهي كثرية مثل حقها يف احلياة بعد
�أن كانت ت�ؤد حية ،ويف الرعاية ،ويف املرياث ،ويف اختيار الزوج
املنا�سب ،ويف املهر ،ويف العلم والعمل والر�أي وغريها كما بينها
الفقهاء والباحثني.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا لاَ َيحِ ُّل َل ُك ْم �أَ ْن
�ض َما �آَ َت ْي ُت ُمو ُه َّن �إِ اَّل �أَ ْن
َت ِرثُوا ال ِّن َ�سا َء َك ْر ًها َولاَ َت ْع�ضُ لُو ُه َّن ِل َتذ َْه ُبوا ِب َب ْع ِ
وف َف�إِ ْن َك ِر ْه ُت ُمو ُه َّن َف َع َ�سى
وه َّن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
ني ِب َفاحِ �شَ ةٍ ُم َب ِّينَةٍ َو َعا�شرِ ُ ُ
َي�أْ ِت َ
�أَ ْن َت ْك َر ُهوا �شَ ْيئًا َو َي ْج َع َل اللهَّ ُ فِي ِه خَ يرْ ًا َك ِثريًا{(الن�ساء.)19:
2 .2قيمة �إكرام �صديقة الزوجة بعد موتها.
ال�شاهد النبوي :عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها -قالت:
غرت
غرت على �أحد من ن�ساء النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ما ُ
ما ُ
على خديجة -ر�ضي اهلل تعاىل عنها ،-وما ر�أيتها قط ،ولكن كان
ُيكرث ذكرها -يعني :النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ورمبا ذبح
ال�شاة ثم يقطعها �أع�ضاء ،ثم يبعثها يف �صدائق خديجة  -يعني� :إىل
�صديقاتها ،-فرمبا قلت له :ك�أن مل يكن يف الدنيا امر�أة �إال خديجة!،
فيقول�( :إنها كانت ،وكانت) ،يعني :يثني عليها( ،وكان يل منها
ولد) ( .البخاري ،2002 ،رقم ،3818ج�،5ص.)39
3 .3قيمة التزاوج بني الذكر والأنثى؛ لتكوين �أ�رسة وحت�صني
املجتمع من العالقات اجلن�سية غري امل�رشوعة التي حتدث خارج
�إطار الزوجية.
اب َل ُك ْم مِ َن ال ِّن َ�سا ِء
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:فَا ْنك ُِحوا َما طَ َ
اع َف ِ�إ ْن خِ ْف ُت ْم �أَ اَّل َت ْع ِدلُوا َف َواحِ َد ًة �أَ ْو َما َم َلك َْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم
َم ْثنَى َو ُثلاَ ثَ َو ُر َب َ
َذ ِل َك �أَ ْدنَى �أَ اَّل َت ُعولُوا{( الن�ساء.)3:
4 .4قيمة االبتعاد عن العالقات اجلن�سية غري امل�رشوعة ،مثل
الزنا واللواط واملثلية التي حتدث خارج �إطار الزوجية ،وما ينتج
عنها من اعتداء على الأعرا�ض ،واختالط الأن�ساب ،وانت�شار مواليد
اللقطاء ،والأمرا�ض ال�صحية التي �أقرتها التقارير الطبية العاملية
ومن �أبرزها مر�ض الإيدز.
ال�شاهد من القر�آن الكرميَ } :ولاَ َت ْق َر ُبوا ال ِّزنَى �إِ َّن ُه كَا َن َفاحِ �شَ ًة
َو َ�سا َء َ�سبِيل{(الإ�رساء.)32:
5 .5قيمة احلفاظ على النوع الإن�ساين من االنقرا�ض عن طريق
الإجناب.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم:-
(تزوجوا الودود الولود ف�إين مكاثر بكم الأمم)(الني�سابوري،2002،
ج� ،2ص ،176وقال احلاكم� :صحيح الإ�سناد).
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6 .6االبتعاد عن قتل الأبناء خوف ًا من الفقر.
ال�شاهد القر�آينَ }:ولاَ َت ْق ُتلُوا �أَ ْولاَ َد ُك ْم خَ �شْ َي َة �إِ ْملاَ ٍق ن َْح ُن َن ْر ُز ُق ُه ْم
َو�إِ َّيا ُك ْم �إِ َّن َق ْت َل ُه ْم كَا َن خِ طْ ئًا َك ِبريًا{(الإ�رساء.)31:
 7 .7قيمة �صلة الأرحام.
ال�شاهد من القر�آن الكرمي}:ف َه ْل َع َ�س ْي ُت ْم ِ�إ ْن َت َو َّل ْي ُت ْم َ�أ ْن ُت ْف�سِ ُدوا
فيِ ْ أَ
�ض َو ُت َقطِّ ُعوا �أَ ْر َحا َم ُك ْم �أُو َل ِئ َك ا َّلذِي َن َل َع َن ُه ُم اللهَّ ُ َف�أَ َ�ص َّم ُه ْم َو�أَ ْع َمى
ال ْر ِ
�أَ ْب َ�صا َر ُه ْم{(حممد.)22:
◄◄نتائج الإجابة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة ال�سابع :ما
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم يف املجال البيئي
1 .1قيمة املحافظة على م�صادر املياه من التلوث.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم-
َ ( :ال َي ُبول ََّن �أَ َح ُدكُ ْم يف المْ َا ِء ال َّدا ِئ ِم ا َّلذِي َال َي ْج ِري ث َُّم َي ْغ َت�سِ لُ فِيه)
(البخاري،2002 ،رقم،239ج� ،1ص.)69
2 .2قيمة الزراعة.
ال�شاهد النبوي :عن �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه  -قال
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�( -إذا قامت ال�ساعة وبيد
�أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع �أن ال يقوم حتى يغر�سها فليفعل)
(ال�شيباين ،2001 ،رقم  ،12658ج� ،36ص.)437
 3 .3قيمة الرفق باحليوان.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم:-
(دخلت امر�أة النار يف هرة ربطتها ،فال هي �أطعمتها ،وال هي
�أر�سلتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض حتى ماتت هزالً)(البخاري،
 ،2002رقم ،3318ج�،1ص.)815
 4 .4قيمة الرفق بالطري.
ال�شاهد النبوي :قال ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم( :-ما
من �إن�سان يقتل ع�صفوراً فما فوقها بغري حقها� ،إال ي�س�أل اهلل عنها
يوم القيامة .قيل يا ر�سول اهلل :وما حقها؟ قال :حقها �أن تذبحها
فت�أكلها ،وال تقطع ر�أ�سها فرتمي به)(الني�سابوري ،2002 ،ج،4
�ص.)261

مناقشة النتائج:
بينت نتائج الإجابة �أن الإ�سالم دعا �إىل جمموعة من
التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم ،ومل تقت�رص �أثار
و�أهمية هذه التطبيقات الرتبوية على املجتمع امل�سلم فقط ،بل
ي�صل �أثرها ونفعها للمجتمعات الإن�سانية الأخرى فهي قيم �إن�سانية
لتنظم العالقة بني النا�س  ،وبلغت عدد القيم التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة ( )112قيمة تربوية �إن�سانية.
و�إن هذه القيم لها عديد من ال�شواهد يف القر�آن الكرمي ،وال�سنة
النبوية املطهرة.
وتختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة التي ا�ست�شهد
بها الباحث يف درا�سته يف �أن هذه الدرا�سة اقت�رصت على القيم
الرتبوية التي ت�شمل تعامالت امل�سلمني فيما بينهم وتعامالتهم مع
غريهم من املجتمعات غري امل�سلمة ،ومل تتناول هذه الدرا�سة القيم
العقائدية كالتوحيد والقيم اخلا�صة بامل�سلمني كاجلهاد وغريها

من القيم الفقهية يف جمال العبادات كال�صالة وال�صوم واحلج و�إمنا
تناولت البعد الإن�ساين الأخالقي واالجتماعي.
وتتفق نتائج الدرا�سة يف عديد من القيم التي وردت يف
الدرا�سات ال�سابقة والتي تناولت جملة من القيم التي تو�صلت
�إليها نتائج الدرا�سة احلالية وهي درا�سة (عبد اللطيف1974 ،؛�أبو
العينني1988،؛ احلياري1991،؛ القي�سي1995،؛ مفرج2002 ،؛ اللوح،
.)2004
كما �أن الدرا�سة احلالية ذكرت عديد من القيم الرتبوية التي مل
تذكر يف الدرا�سات ال�سابقة.

االستنتاجات:
�1 .1إن التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم مل
تقت�رص على املجتمعات امل�سلمة و�إمنا ينبغي التعامل بها مع غري
امل�سلمني.
�2 .2إن التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم ،دعت
�إىل احرتام حرية االعتقاد وحق احلياة للنا�س كافة.
�3 .3إن التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم،
دعت �إىل التعاي�ش الإن�ساين والإ�سهام يف عمارة الأر�ض والتقدم
احل�ضاري والعلمي.
�4 .4إن التطبيقات الرتبوية للقيم الإن�سانية يف الإ�سالم،
تناولت املجال التكرميي حلياة الإن�سان والعلمي والفكري
واالجتماعي واالقت�صادي والأ�رسي والنف�سي والعاطفي والبيئي.

التوصيات:
� 1 .1أن تتوىل امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة يف البالد العربية
والإ�سالمية ،وخا�صة الرتبوية منها برتبية �أبناء امل�سلمني على هذه
القيم وغر�سها يف نفو�سهم.
� 2 .2أن تتوىل امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة يف البالد العربية
والإ�سالمية ،ن�رش هذه القيم يف املجتمعات الدولية غري امل�سلمة
لتعريفهم بحقيقة الإ�سالم و�إن�سانيتة  ،خا�صة يف ظل الت�شويه الذي
تعر�ض له.
3 .3اجراء درا�سات تبحث مدى التزام املجتمعات امل�سلمة
بهذه القيم يف واقعهم.
4 .4الرتكيز على تنمية القيم الإن�سانية وتعزيزها يف نفو�س
النا�شئ يف جميع مراحلهم العمرية من خالل املناهج املدر�سية
واجلامعية.
5 .5امل�شاركة االجتماعية يف تعزيز القيم االن�سانية التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة يف خمتلف املجاالت.
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