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ملخص:

القراآن  الإ�ضالمية من خالل  الرتبوية  القيم  ا�ضتقراء منظومة  اإىل  الدرا�ضة  هدفت هذه 
الكرمي وال�ضنة النبوية املطهرة. اإذ ا�ضتخدم الباحث املنهج التكاملي، كاأحد مداخل املنهج 
الو�ضفي وتقنياته. وحددت نتائج الدرا�ضة �ضمات القيم الرتبوية يف �ضوء الروؤية القراآنية 
وال�ضنة النبوية بالآتي: الربانية، والع�ضمة، واخللود، وال�ضتمرارية، والعاملية، والإن�ضانية، 
والرتقائية،  والت�ضاق،  والواقعية،  واملرونة،  والتكيف،  والو�ضطية،  وال�ضمول،  والو�ضوح، 
والتوازن، والكمال، والثبات، واليجابية، والن�ضجام، والتكامل، واحلفاظ على نظام احلياة، 
وتربية الوازع الداخلي، وارتباط القيم بالدين، وتنمية الوعي بالكون، وتنمية الوعي بالدور 

احل�ضاري لالإن�ضان. 
وبينت نتائج الدرا�ضة اأن القيم يف جمموعها قيم دينية، وقد ُو�ضعت يف ترتيب �ضمن 
)الأدائية(،  التعبدية  والقيم  الإميانية،  القيم  ياأتي:  كما  متجان�ضة  تربوية  قيم  جمموعات 
والقيم  الجتماعية،  والقيم  الأ�رشية،  والقيم  الدعوة،  وقيم  العمل،  وقيم  العلمية،  والقيم 
والقيم  اجلهاد،  وقيم  ال�ضيا�ضية،  والقيم  الق�ضائية،  والقيم  القت�ضادية،  والقيم  الأخالقية، 
البيئية، والقيم اجلمالية. واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن املالمح الرئي�ضة للقيم الرتبوية تتمثل 
على �ضكل اأهداف وغايات ومبادئ يعمل الأفراد على حتقيقها، كونها متثل معايري للحكم 
على اأمناط �ضلوكهم. وتدعو الدرا�ضة اإىل عدم الف�ضل بني القيم الإميانية وبقية القيم الأخرى، 

وذلك لعتماد جميع القيم على توجيه القيم الإميانية لها، و�ضبط غاياتها ووجهتها. 
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Abstract: 
This study aimed to extrapolate the educational system of Islamic 

values in the Holy Koran and the Sunna. The researcher used the integrative 
approach, as one of the entrances and techniques of descriptive approach. 
The results of the study identified the characteristics of the educational values 
in light of Koranic and the Prophetical Hadith Al- Sharif vision as follows: 
holiness, infallibility, eternity, continuity, universality, humanity, clarity, 
inclusion, moderation, adaptation, flexibility, realism, consistency, divinity, 
balance, perfection, consistency, positivity, harmony, integration, conserving 
the life system, educating the religious interior sense, linking the values with 
religion, developing awareness to the universe, and to the cultural role of 
humans. The study showed that all values as a whole are religious ones. Thus 
they have been arranged in groups according to homogenous educational 
values as follows: values of: faith, devotion, religious, performance, work, 
ethics, family, society, economics, politics, environment, law, Jihad and 
aestheticism. 

The results of the study showed that the main features for the educational 
values are represented as goals, ends and principles that people try to achieve 
as they are standards which judge their behavior. The study calls for the 
integration between the religious values and the other human values since 
all these values depend on the religious faith and are guided by its goals and 
objectives. 
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مقدمة: 
تعد القيم نتاج الثقافة املتولدة لدى الأفراد واجلماعات، وهي من اأهم العوامل التي 
بو�ضاطتها يحكمون وجودهم الجتماعي، ويحافظون بها على اأو�ضاعهم الجتماعية. ويرى 
كل من بودون وبوريكو )1986( اأن مفهوم القيم يتغلغل يف منظومة املفاهيم الإبتكارية 
عند علماء الجتماع الكال�ضيكيني وخا�ضة عند كل من دوركهامي )E. Durkhiem( ، وماك�ص 
فيرب )M. Weber( . ول غرو يف ذلـك لأن الوحدة الجتماعية كما يعتقد اأن تقوم على اأ�ضا�ص 

وحدة القيم الكامنة يف وعي الأفراد، والتي تت�ضكل متكاملة يف �ضورة عقائد اإميانية. 
تت�ضل القيم ات�ضاًل مبا�رشاً بال�ضلوك الإن�ضاين، فهي التي حتدده وتوجهه يف جمالت 
احلياة كافة، وتقف وراء جميع الأن�ضطة الإن�ضانية والتنظيمات الجتماعية والقت�ضادية 
وال�ضيا�ضية، اأي اأنها متثل عالقة الإن�ضان بالعامل الذي يعي�ص فيه، ونظرته اإىل نف�ضه، واإىل 

غريه من الأفراد واإىل �ضلوكه، واإىل مكانته يف املجتمع )عفيفي، 1974( . 
ولكل جمتمع نظام متعارف عليه من القيم، ي�ضرتك فيه اأفراده، فيكون لكل فرد منهم 
اأي فرد وت�رشفاته  قيمه اخلا�ضة به، والتي متيزه عن غريه من الأفراد، ولهذا فاإن �ضلوك 
كثرياً ما تف�رش اأو يحكم عليها على اأ�ضا�ص القيم التي يت�ضف بها، فيعرف الإن�ضان بال�ضدق اإذا 
كان �ضادقًا فعاًل، ويعرف بالكذب اإذا كان كاذبًا فعاًل، ويعرف بالعدل اإذا كان عادًل فعاًل، 
ويعرف بالتوا�ضع والت�ضامح والأمانة اإذا كان ي�ضتهر بها فعاًل، ويتجنبه النا�ص ويتحا�ضون 
التعامل معه اإذا كان �رشيراً، لذا فاإن القيم توؤدي دوراً اأ�ضا�ضيًا ومهمًا يف ت�ضكيل حياة الفرد 

بجوانبها فتوؤثر يف تعامله مع غريه، ويف ت�رشفاته املختلفة، ويف اكت�ضابه للمعرفة. 
مع  تعامله  يف  للفرد  �رشورية  فهي  معًا،  واملجتمع  للفرد  ولزمة  �رشورية  فالقيم 
املعايري  ن�ضق  من  يتخذ  اإذ  اليومية،  حياته  يف  يواجهها  التي  واملواقف  الأفراد  من  غريه 
والقيم موجهًا ل�ضلوكه ون�ضاطه، وهي لزمة لأي جمتمع، لكي تنظم اأهدافه ومثله العليا كي 
ل تت�ضارب قيمه، وبالتايل ينتابها �رشاع قيمي اجتماعي يوؤدي بذلك املجتمع اإىل التفكك 

وال�ضقوط )هندي، 1990( . 
والتنظيمات  والفل�ضفات  الديانات  بها  اهتمت  فقد  وحيويتها،  القيم  لأهمية  ونظراً 
واختلفت  والثقافية،  والجتماعية  الرتبوية  والبحوث  والدرا�ضات  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية 

وجهات نظرها يف اأدراك طبيعة القيم وغايتها. 
قبل  العرب  كان  فقد  املعامل،  وا�ضحة  جذور  لها  كانت  الإ�ضالمي  الرتاث  يف  والقيم 
والت�ضحية،  والكرم  والبطولة  كال�ضجاعة  بها؛  يعتزون  حميدة  بقيم  ي�ضتهرون  الإ�ضالم 
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القراآن  نزول  وعند  كثري،  وغريها  املقدرة  عند  والعفو  والت�ضامح  اجلار  وحماية  والنجدة 
ال�ضدارة  لها  التي  الأمور  من  الأخالق  وتهذيب  القيم  كانت  حممد   النبي  على  الكرمي 
الإميان باهلل ور�ضله  بالغة بعد  اأهمية  الإ�ضالمي  الدين  اأولها  التي  الأ�ضا�ضية  املبادئ  يف 

ور�ضالته ال�ضماوية، وذلك لبناء جمتمع مثايل ت�ضوده الف�ضيلة ومكارم الأخالق. 
الإلهي  الوحي  نزول  قبل  حتى  الأمني  بال�ضادق  ي�ضمى  حممد   الر�ضول  كان  لقد 
: »اإمنا  َك َلَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم( ]القلم: 4[، وقوله  عليه، اإذ خاطبه اهلل بقوله تعاىل: )َواإِنَّ
ٌبعثت لأمتم مكارم الأخلق« )البيهقي، ج10، 1994( . ولقد تعزز البعث احل�ضاري لالأمة 
من  اأمة  بها  اأن حظيت  ي�ضبق  فلم  الف�ضائل،  واأعلى  القيم  اأعظم  مك�ضبها  بالإ�ضالم  العربية 
َتاأُْمرُوَن  ا�ِس  ِللنَّ اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ َخرْيَ  )ُكْنُتْم  الأمم الأخرى، مما جعلها ت�ضتحق قوله تعاىل: 
ِ...( ]اآل عمران: 110[، ويعد اهتمام الإ�ضالم  ِبامْلَْعرُوِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباللَّ
بالقيم والأخالق من اأهم العوامل التي حفظت الأمة العربية من التدهور والنحالل اخللقي 
الذي كانت تعاين منه الأمم الأخرى قدميًا وحديثًا، اإذ ي�ضود �ضياع القيم والأخالق والنتماء 

وغريها من املظاهر ال�ضلبية. 
ولعالقة القيم بال�ضلوك الإن�ضاين يف جميع ما يحمله من مقومات؛ كانت درا�ضة القيم 
يف الأ�ضل درا�ضة فل�ضفية، فقد تناولت الفل�ضفات القدمية واملعا�رشة مو�ضوع القيم، وعلى 
الرغم من تباينها يف نظرتها اإىل مفهومها، فاإنها تتفق كلها على اأهميتها يف حياة الفرد 
واملجتمع معًا، بحيث اأ�ضبحت من الأهداف التي حتاول اأية فل�ضفة حتقيقها، وبعد نظرة تلك 
الفل�ضفات اإىل الفرد واملجتمع، واملعرفة والكون والوجود تنظر اإىل القيم واملثل التي يوؤمن 
هدفت  فقد  �ضعيدة،  حياة  الإن�ضان  يحيا  لكي  املت�ضاربة  احلياة  قيم  لدرا�ضة  ونتيجة  بها، 
لها،  ال�ضاملة  املثل  وتكوين  احلياة،  لطبيعة  وا�ضح  فهم  اإىل  الو�ضول  اإىل  –اإذن-  الفل�ضفة 
واملثل  القيم  تلك  بو�ضاطتها حتقيق  التي ميكن  الفعالة  الأداة  التي هي  الرتبية  عن طريق 

وتطبيقها )النجيحي، 1967( . 
أهمية الدراسة: 

الرتبوية،  املجتمع  موؤ�ض�ضات  يف  �ضيما  ل  احلياة  جمالت  معظم  يف  كبري  اأثر  للقيم 
فغر�ص القيم يف الن�صء اأحد الأهداف الرئي�ضة التي تعنى بها العملية الرتبوية، اإذ اإن الفرد 
حتمله  التي  بنائه  اأعمدة  فاإنها  للمجتمع  بالن�ضبة  القيم  اأما  اتزانه.  يفقد  قيمه  يفقد  الذي 
ب�ضكل  الإ�ضالمية  وللمجتمعات  عام  ب�ضكل  الإن�ضانية  للمجتمعات  اأن  كما  جوانبه،  وتدعم 
حياة  عليها  تقوم  اإذ  القيم،  جمال  يف  الدرا�ضات  من  املزيد  لإجراء  متزايدة  حاجة  خا�ص 
ويف  م�ضتقبلها،  يرتبط  وبالقيم  ببع�ص،  بع�ضها  الأمم  وعالقات  واأن�ضطته  وال�ضعوب  الأمم 

�ضوئها تتقرر اأهداف العملية الرتبوية، مما يقرر م�ضري حياته كلها. 
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اإذ يت�ضكل  القيم �رشورية لتما�ضك الأنظمة الجتماعية واإ�ضتمرارها لدى الأمم،  وتعد 
اأن القيم ت�ضاعده على  اأمناط ال�ضلوك الذي تع�ضده قيم معينة، كما  النظام الجتماعي من 

الحتفاظ بهويته وذاتيته، وهي قوى حتدد م�ضتقبل الأمم وال�ضعوب. 
الرتبوية  القيم  منظومة  ل�ضتيعاب  امل�ضلم  الفرد  حاجة  من  الدرا�ضة  اأهمية  وتربز 
الإ�ضالمية، فهي �رشورية يف تعامله مع الأ�ضخا�ص واملواقف احلياتية املختلفة، كما اأنها 
تو�ضح للفرد الروؤية فيتمكن من التمييز بني القيم الرتبوية الإ�ضالمية والقيم غري الإ�ضالمية، 
الرتبوية  القيم  فرز  والعمل على  القيم  الدرا�ضات حول  املزيد من  اإجراء  يتطلب  الذي  الأمر 

الإ�ضالمية من غريها غري الإ�ضالمية. 
وتعد هذه الدرا�ضة خطوة على طريق تاأ�ضيل العلوم الرتبوية، والهتمام بالقيم الرتبوية 
الرتبوية  القيم  الدرا�ضة على منظومة  التاأ�ضيل، وقد ركزت  اأحد جوانب هذا  الإ�ضالمية هو 
الإ�ضالمية لأثرها يف �ضخ�ضية الإفراد و�ضلوكهم. وتكمن اأهمية القيم الرتبوية الإ�ضالمية يف 
اأنها ن�ضق تربوي اإن�ضاين للب�رشية كافة ل لفئة ما، وهي القادرة على توفري ما يتطلع اإليه 
ال�ضالم  الإن�ضان املعا�رش من ا�ضتقرار واأمن، وحتقق له متا�ضك الأ�رشة وا�ضتقرارها، ون�رش 

العاملي، الأمر الذي عجزت عنه القيم الإن�ضانية املعا�رشة على اختالفها. 

مشكلة الدراسة: 
اإىل علمنة املجتمع، وف�ضل الدين  الداعية  التيارات  عرف الفكر املعا�رش تدافعًا بني 
عن الدولة؛ بت�ضويغ احلداثة والنخراط يف العاملية القت�ضادية والثقافية، بعيداً عن القيود 
التم�ضك باأ�ضول الهوية الإ�ضالمية، والنفتاح املوزون  اإىل  الداعية  التيارات  الدينية، وبني 
على التجارب العاملية الإيجابية، والتي ت�ضتوعبها مقا�ضد ال�رشيعة الإ�ضالمية، مبا تكفله 

من رقي ح�ضاري مبختلف اأ�ضكاله؛ اعتماداً على مبداأ ال�ضتخالف. 
لقد اأدى انت�ضار قيم الغرب يف جمتمعاتنا اإىل تال�ضي بع�ص القيم التقليدية من جهة، 

واىل وجود �رشاع مـع هـذه القيم الغازية من جهة اأخرى. 
الدعوات جتلياتها واآثارها يف املجتمع امل�ضلم، يف جمالت احلياة  وقد وجدت هذه 
والدرا�ضات  الكتابات  من  العديد  ر�ضدتها  التي  والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية 
لل�ضعوب  احل�ضارية  الهوية  يف  التاأثري  مداخل  خمتلف  تتبع  على  زت  ركَّ اإذ  والتحليالت، 
خمتلف  بني  التدافع،  هذا  يف  والتعليم  الرتبية  مدخل  خطورة  على  فاأجمعت  الإ�ضالمية، 
املدى  على  واأفكارهم  لقناعتهم  واملوجهة  الأجيال،  لت�ضورات  املوؤطرة  القيمية  املداخل 
املتو�ضط والبعيد. ويكفي اأن تقراأ ف�ضوًل من كتاب »واقع العامل الإ�ضالمي بني تغريب التعليم 
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وك�ضف تخريب املتاآمرين« ل�ضعيد عبد احلكيم زيد؛ لتقف على معطيات تاريخية و�ضهادات 
ملف  على  الإ�ضالمي  العامل  على  لل�ضيطرة  املخططني  تركيز  خطورة  تثبت  مهمة،  ووثائق 
الرتبية والتعليم، بداأ مبا �ضمي باإ�ضالح معاهد التعليم التقليدية كالأزهر والقرويني، وتغيري 
مناهج التعليم بف�ضل العلوم ال�رشعية عن العلوم التجريبية، واإن�ضاء معاهد التعليم الغربية، 

ون�رش البعثات الأجنبية، ودعم املراكز الثقافية الغربية اأو املتغربة. 
لذا فاإن اأية حماولت خللخلة منظومة القيم الإ�ضالمية الثابتة، اأو طرح مبادرات من 
هنا اأو هناك جلعل تلك املنظومة قابلة ل�ضتيعاب قيم م�ضتمدة من معطيات العقل الب�رشي 
يعد حماربة �رشيحة  ذلك  كل  والفا�ضدة،  الإحلادية  املرجعيات  ذات  املجتمعية  واخلربات 
يدرك  املحاربة هو فر�ص عني على كل من  لهذه  الت�ضدي  فاإن  َثمَّ  الإ�ضالمي، ومن  للدين 

معامل هذه امل�ضكلة. 
القيم الرتبوية الإ�ضالمية من م�ضادرها  اإىل تق�ضي منظومة  ومن هنا �ضعى الباحث 
الأ�ضيلة، وترتيبها يف جمموعات قيمية، كما حاول الباحث البحث يف م�ضكلة ت�ضادم القيم 

وما ينبغي عمله جتاهها. وقد ت�سمنت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
النبوي  واحلديث  القراآنية  الروؤية  �ضوء  يف  �ضماتها  اأهم  وما  الرتبوية؟  القيم  ما  ♦ 

ال�رشيف؟ 
ما م�ضادر القيم الرتبوية يف �ضوء الروؤية القراآنية واحلديث النبوي ال�رشيف؟ ♦ 

ما منظومة القيم الرتبوية يف �ضوء الروؤية القراآنية واحلديث النبوي ال�رشيف؟ ♦ 

حمددات الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة باحلدين املو�سوعيني الآتيني: 

القيم الرتبوية الواردة يف القراآن الكرمي، وال�ضنة النبوية املطهرة.  ♦ 

ال�رشعية، لأن  اأدلتها  القيم الرتبوية الإ�ضالمية، وعدم ذكر  البحث عن معاين  عدم  ♦ 

املقام ل ي�ضمح بذلك، ول يت�ضع له املكان بالدرا�ضة احلالية لغزارة املعاين وكرثة الأدلة. 

مصطلحات الدراسة: 
الأحكام العقلية الوجدانية التي ير�ضد اإليها الدين الإ�ضالمي، وت�ضري  القيم الرتبوية:  ◄
اإىل ما يوؤمن به جمموعة من النا�ص، ويتفقون على اأهميتها، ويعتربونها �ضوابط لأفعالهم، 

ويتخذون منها معياراً يرجعون اإليه يف احلكم على �ضلوكياتهم و�ضلوكيات الآخرين. 
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بع�ضها  يف  وتتاأثر  فتوؤثر  الرتبوية  القيم  بني  التفاعل  الرتبوية:  ◄ القيم  منظومة 
و�ضبط  توجيهها  يف  غريها  على  قيمة  كل  لعتماد  بينها  فيما  ف�ضل  اإجراء  دون  بع�ضًا، 
غاياتها ووجهتها، اإذ ل ميكن درا�ضة قيمة معينة اأو فهمها مبعزل عن القيم الأخرى، فهناك 
بناء اأو تنظيم �ضامل لقيم الفرد، متثل كل قيمة يف هذا الن�ضق عن�رشاً من عنا�رشه، فتتفاعل 

هذه العنا�رش معا لتوؤدي وظيفة معينة بالن�ضبة للفرد. 
من  والنابعة  القيمة،  ملفهوم  املمثلة  ال�رشعية  النظرة  للقيم: ◄  الإ�سلمية  الروؤية 
م�ضدرْي الت�رشيع الإ�ضالمي: القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية املطهرة، والتي ت�ضكل لدى الفرد 
التي  املعايري  من  مبجموعة  مهتديًا  ما،  �ضيء  على  ي�ضدره  حكمًا  اأو  اختياراً  اأو  اهتمامًا 
و�ضعها م�ضدرا الت�رشيع الإ�ضالمي ليعي�ص يف �ضوئها، والتي حتدد له كل ما هو مرغوب 

فيه )حالل( ، وما هو مرغوب عنه )حرام( . 

منهج الدراسة: 
ا�ضتخدم الباحث املنهج التكاملي، كاأحد مداخل وتقنيات املنهج الو�ضفي، اإذ ا�ضتخدم 
ال�ضنة  وكتب  الكرمي  القراآن  اآيات  يف  الواردة  الرتبوية  القيم  ل�ضتقراء  ال�ضتقرائي  املنهج 
بها  اخلا�ص  اجلانب  حتت  واإدراجها  الدرا�ضة،  ملو�ضوعات  منها  ال�ضواهد  واأخذ  النبوية، 

واملعرب عنه يف اأ�ضئلة الدرا�ضة. 

الدراسات السابقة: 
ي�ضري  اإذ  تناولتها،  التي  الدرا�ضات  فقد كرثت  العظيمة،  الأهمية  للقيم هذه  كانت  ملا 
طايل )1997( اإىل اأن فقهاء امل�ضلمني مل يفردوا اأبوابًا خا�ضة بالقيم؛ لأن القيم الإ�ضالمية 
هي الدين ذاته؛ فهي اجلامع للعقيدة، وال�رشيعة، والأخالق، والعبادات، واملعامالت، وملنهاج 
فهي  الإ�ضالمي؛  املجتمع  عليها  يقام  التي  الُعُمد  وهي  لل�رشيعة،  العامة  واملبادئ  احلياة 
ثابتة ثبات م�ضادرها، وهي معيار ال�ضواب واخلطاأ، بها مييز املوؤمن اخلبيث من الطيب، 
ويرجع اإليها عند �ضنع القرارات واتخاذها، وهي التي حتدث الت�ضال الذي ل انف�ضام له 
بني ما هو دنيوي وما هو اأخروي يف كل مناحي احلياة. وفيما ياأتي بع�ص الدرا�ضات التي 

لها �ضلة وثيقة بهذا البحث.
نتائج  اأظهرت  وقد  الإ�ضالمية.  القيم  ت�ضنيف  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )1973( دراز  قام 
الفردية، والقيم الأ�رشية، والقيم الجتماعية، والقيم  الدرا�ضة ت�ضنيفًا للقيم متثلت: بالقيم 
الغ�ص  مثل:  حمظورات؛  اإىل  الجتماعية  القيم  وُق�ضمت  الدينية.  والقيم  بالدولة،  املتعلقة 
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ذات  واإ�ضالح  بالعهد  والوفاء  الأمانة  اأداء  مثل:  والأوامر  الزور  و�ضهادة  والظلم  وال�رشقة 
البني، وقواعد الأدب؛ مثل: ال�ضتئذان، والتحية، وح�ضن اجلل�ضة. 

الأخالقية  الرتبية  يف  القيم  �ضمات  حتديد  هدفت  بدرا�ضة   )1977( ياجلن  وقام 
متتاز  الإ�ضالمية  الأخالقية  الرتبية  فل�ضفة  يف  القيم  اأن  الدرا�ضة  نتائج  وبينت  الإ�ضالمية، 

بالعمق وال�ضمول. 
واأجرى عبد الرحيم )1982( درا�ضة هدفت اإىل حتليل الت�ضور الأخالقي لدى علماء 
ق�ضور  الدرا�ضة  اأظهرت  وقد  لها،  القراآين  للمفهوم  الت�ضور  هذا  مطابقة  ومدى  الأخالق 
التعريفات لالأخالق عن املفهوم القراآين. كما تناولت الدرا�ضة بالعر�ص والتحليل واملقارنة 
القراآنية  النظر  وجهة  مقرراً  واكت�ضابها،  الأخالق  غريزية  حول  الأخالق  فال�ضفة  نظريات 
باملو�ضوع.  وثيقة  �ضلة  من  لها  ملا  الإن�ضانية  الفطرة  حقيقة  عن  اللب�ص  جمليًا  ذلك،  يف 
هذا بالإ�ضافة اإىل معاجلة ما هنالك من ت�ضور خاطئ للمفهوم العملي لالأخالق القراآنية، 
الذي جاء نتيجة التقليد لفال�ضفة الأخالق اليونانيني يف تق�ضيم الأخالق القراآنية اإىل نظرية 
واأخرى عملية، دون اإ�ضافة �ضيء يذكر اإىل املفهوم النظري والعملي من الأخالق عند هوؤلء. 
واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأي�ضًا نتيجة الغفلة عن املفهوم القراآين للعلم �ضمن ما قرره العلماء. 
وُك�ضف النقاب عن ما تت�ضم به الأخالق القراآنية من �ضفة عملية ذات اأثر فعال يف كل من 

علمها اأو تعلمها ب�رشوطها واآدابها، مورداً الأمثلة الوا�ضحة على ذلك. 
نتائج  وبينت  الإ�ضالم،  يف  القيم  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�ضة  اأ(   1983( اأحمد  وقام 
الدرا�ضة اأن القيم يف الإ�ضالم ميكن تق�ضيمها ع�رش جمموعات؛ هي: قيم العبودية والت�رشيع 
بني  التكامل  وقيم  الإن�ضاين،  النوع  بوحدة  الإميان  وقيم  الإن�ضان،  تكرمي  وقيم  وحده،  هلل 
الذكر وال�ضالة، وقيم  التوبة، وقيم العتدال، وقيم  الهداية، وقيم  التكوين والت�رشيع، وقيم 

الإدراك، وقيم الختيار. 
كما قام اأي�ضًا رمزي )1984( بدرا�ضة هدفت اإىل ت�ضنيف القيم يف الإ�ضالم، وتو�ضلت 
نتائج الدرا�ضة اإىل اأن القيم يف الإ�ضالم اأربع ل غري؛ هي: القيم املادية، والقيم الإن�ضانية، 

والقيم الأخالقية، والقيم الروحية. 
ودور  وم�ضادرها  القيم  طبيعة  حتليل  هدفت  بدرا�ضة   )1988( العينني  اأبو  وقام 
تلك  اإىل وجود قيم روحية، وهي  الدرا�ضة  نتائج  الإ�ضالمية يف تكوينها، وخل�ضت  الرتبية 
القيم املنظمة لعالقة الإن�ضان باهلل تعاىل وحتديد �ضلته به، والقيم اخللقية املتعلقة ب�ضعور 
واأخريا  والعقلية،  واملادية،  الجتماعية،  والقيم  واللتزام،  واجلزاء  بامل�ضوؤولية  الإن�ضان 

اجلملية. 
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التي  الرتبوية  القيم  الك�ضف عن  اإىل  التي هدفت  يف درا�ضته   )1993( �سومان  واأ�ضار 
ت�ضمنها ال�ضوؤال يف القراآن الكرمي. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن الأ�ضئلة القراآنية ت�ضمنت 
والت�رشيعية،  والعقدية،  والروحية،  والأخالقية،  املادية،  هي:  رئي�ضة  ة  مهمَّ تربوية  قيمًا 
واجلهادية، وال�ضيا�ضية، والعلمية، واجلمالية. واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اأي�ضا اإىل اأن هذه القيم 

مرتبطة باأهداف الرتبية الإ�ضالمية، ومرتبطة بالعقيدة؛ فهي بالتايل قيم ثابتة. 
وهدفت درا�ضة القي�سي )1995( اإىل ترتيب القيم الإ�ضالمية يف جمموعات متجان�ضة 
كما ياأتي: قيم التوحيد، وقيم العدل، وقيم العلم، وقيم اجلمال، وقيم البيئة، وقيم اجلهاد، وقيم 
الدعوة، والقيم الجتماعية، والقيم القت�ضادية، والقيم ال�ضيا�ضية، وكانت القيم الجتماعية 
يف  الأخالقية  اأو  الدينية  القيم  الدرا�ضة  تفرد  ومل  عدداً.  اأقلها  التوحيد  وقيم  عدداً،  اأكرثها 
الإ�ضالمية،  القيم  القيم عن بقية  النوعني من  جمموعات خا�ضة بها ل�ضعوبة ف�ضل هذين 

ذلك اأن جميع القيم يف الإ�ضالم دينية واأخالقية. 
وقام املزروعي )1995( بدرا�ضة هدفت بيان القيم الرتبوية للمو�ضوعات العقدية يف 
اأقوال الإمام الذهبي من خالل كتابه �ضري اأعالم النبالء. وذلك حول القيم الرتبوية، وخل�ضت 
نتائج الدرا�ضة اإىل جمموعة من القيم الرتبوية املتعلقة بجوانب توحيد الإلوهية، والغيب، 

والتم�ضك بال�ضنة، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
يف  ال�ضيا�ضية  القيم  على  الوقوف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2001( الفتاح  عبد  واأجرى 
الإ�ضالم، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل القيم التي اأعلى الإ�ضالم من �ضاأنها، مثل: احلرية، وامل�ضاواة، 

والإخاء، والأمن، والنتماء، والت�ضامح ب�ضفتها القيم الرئي�ضة يف املفهوم الإ�ضالمي. 
الرتبوية  القيم  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي  درا�ضته  يف   )2003( اخلطيب  واأ�ضار 
واخللقية،  الوجدانية،  القيم  مثل:  الرتبوية،  القيم  من  عدد  اإىل  لإبنه  لقمان  موعظة  يف 
دعوة  وهي  املوعظة،  هذه  ت�ضمنتها  التي  واجل�ضدية  واجلمالية،  والعقلية،  والجتماعية، 
للقيم الفا�ضلة وحرب على القيم الفا�ضدة. واأكدت نتائج الدرا�ضة اأن القيم منظومة متداخلة، 

وانه ل ميكن الف�ضل بينها ف�ضاًل ريا�ضيًا. 
واأجرى عبود )2004( درا�ضة هدفت اإىل تناول اإ�ضكالية التاأويل وعالقتها املبا�رشة 
بالأخالق الدينية عند ابن ر�ضد، وخل�ضت نتائج الدرا�ضة اإىل نفي التهام املوجه اإىل ابن ر�ضد 
التاريخي، وعالقتها  التاأويل يف �ضياقها  التاأويل، ف�ضاًل عن تناول م�ضالة  اإ�ضكالية  ب�ضاأن 

بالأخالق الدينية. 
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وهدفت درا�ضة القي�سي )2004( اإىل حتديد �ضلم القيم الإ�ضالمية من منظور اإ�ضالمي، 
وقد تو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن القيم يف الإ�ضالم وا�ضحة حمددة، وتنق�ضم اإىل قيم موجبة 
القيم؛ وهي مرتبة  الفي�ضل يف حتديد هذه  التكليفي هي  اأنواع احلكم  واأن  �ضالبة،  واأخرى 

ح�ضب اأهميتها. 
وقام الأن�ساري )2005( بدرا�ضة هدفت اإىل ا�ضتقاء قيم ع�رش املعلومات من منظور 
اأن قيم املعلومات مرتبطة بالعلم والتعليم والثقافة  الدرا�ضة  العربي. وبينت نتائج  الأدب 
املعلومات  لقيم  العربي  املنظور  الدرا�ضة عن  نتائج  الأهلي عمومًا، كما ك�ضفت  واملجتمع 
لإ�ضاعة  مالئٍم  مناٍخ  وتوفري  الفكرية،  امللكية  واحرتام  العلمية،  الأمانة  باحرتام  املتمثل 
دوافع  �ضواء حتت  العلمي،  العداء  لظاهرة  والت�ضدي  الإبداعية،  الطاقات  املعرفة، و حترير 
املنهجية  فوق  القفز  دعوى  حتت  اأو  الدين،  على  احلر�ص  ادعاء  اأم  الإيديولوجي،  اجلمود 
العلمية من اأجل الإ�رشاع يف حركة التنمية، والت�ضدي لظاهرة انتزاع �ضلطة املعرفة ب�ضورة 

ر�ضمية اأو غري ر�ضمية. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
اإن املدقق يف الدرا�ضات التي تناولت مو�ضوع القيم الإ�ضالمية يلحظ اأنها يف حتديدها 
القيم  باأن  التيقن  لذلك فمن املو�ضوعية  الإ�ضالمي كله،  الدين  القيم �ضملت  ملاهية مفهوم 
اأن مو�ضوع القيم يف الإ�ضالم يلقى  اإذ يرى الباحث  الإ�ضالمية هي الدين الإ�ضالمي نف�ضه. 
يف  وطبيعتها  وخ�ضائ�ضها  �ضماتها  عن  الك�ضف  يف  الباحثني  قبل  من  كبرياً  اهتمامًا 

الإ�ضالم. 
وعلى الرغم من وجود قواعد ميكن على اأ�ضا�ضها حتديد اأنواع القيم يف الإ�ضالم، وعلى 
اإلهية غري خا�ضعة ل�ضلطة الأفراد واملجتمعات، فاإنه ل  الرغم من ثباتها باعتبارها قيمًا 
معينة،  القيم يف جمموعات  ت�ضنيف  يخ�ص  فيما  امل�ضلمني  الباحثني  بني  لإجماع  وجود 
اإىل  القيم يوؤدي  الإ�ضالمية، فاإن ت�ضنيف هذه  القيم  الرغم من �ضهولة حتديد  اأنه على  ذلك 
تباين مظاهر الت�ضنيفات لدى امل�ضلمني ويف الدرا�ضات التي يجرونها، فمنهم من يرى اأن 
القيم الإ�ضالمية املت�ضمنة يف الت�ضنيفات حتت نوعني؛ اأولهما: القيم الغائية؛ مثل: ال�ضعادة، 
الت�ضامح،  مثل:  الو�ضيلية؛  القيم  وثانيهما:  وامل�ضاواة.  واحلرية  الذات،  وتقدير  واملتعة، 
ثالثة  مييز  وهو  ال�ضاعد،  الت�ضنيف  وهناك  النف�ص.  و�ضبط  والطموح،  والطاعة،  والأمانة، 
اأنظمة من القيم: اأعالها نظام القيم الروحية، واأو�ضطها نظام القيم الفكرية، واأدناها نظام 
القيم احليوية. وهناك اأي�ضًا ت�ضنيفات ماك�ص �ضلر )Sheller( ، ولفيلي )Lavelle( ، ولو�ضني 

)Loosen( ، وغريهم )العوا، 1986( .   
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ويالحظ اأن اأغلبية الت�ضنيفات ت�ضع القيم الدينية يف اأعلى هرم القيم، فقد و�ضع �ضلر 
)Sheller( اأربعة م�ضتويات للقيم، اأدناها م�ضتوى القيم الطبيعية احل�ضية، واأعالها م�ضتوى 
القيم الدينية التي اعتربها �ضلر )Sheller( اأ�ضا�ص القيم كلها. واعترب لفيلي )Lavelle( القيم 
الدينية اأو الروحية تاج القيم جميعًا. اأما لو�ضني )Loosen( فقد اعترب قيمة الدين اأكرث القيم 
ات�ضافًا بال�ضفة ال�ضحيحة، بل اإن بع�ضهم اعترب اأن الدين لي�ص قيمة ولكنه حاميها، وهناك 
من ي�ضنف القيم على اأنها الدين والأمن والدولة والكرامة والإن�ضانية والإن�ضان نف�ضه والعقل، 
واآخرون ي�ضنفونها على اأنها النف�ص والعقل والن�ضل والعر�ص وامللكية الفردية وغريها من 

ت�ضنيفات )العوا، 1986( . 
ويرى الباحث اأنه مما يوؤخذ على مثل هذه الت�ضنيفات للقيم الإ�ضالمية، اأن اأ�ضحابها 
مل يعملوا على ح�رش اأكرب عدد ممكن منها، لي�ضار فيما بعد اإىل ت�ضنيفها �ضمن جمموعات 
هذه  حدود  خارج  بقيت  التي  الإ�ضالمية  القيم  من  كثرياً  نرى  اأن  غرو  فال  ولذلك  حمددة، 

الت�ضنيفات. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ال�سوؤال الأول:  ◄ 

»ما طبيعة القيم الرتبوية وما اأهم �سماتها يف �سوء الروؤية القراآنية 
واحلديث النبوي ال�رصيف؟«

ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال؛ قام الباحث با�ضتقراء معاين القيم من القراآن الكرمي وكتب 
احلديث ال�رشيف، وذلك كما ياأتي: 

أوالً- طبيعة القيم الرتبوية يف ضوء الرؤية القرآنية واحلديث النبوي الشريف: 

ت�ضتق كلمة القيمة يف اللغة العربية من القيام، وهو نقي�ص اجللو�ص، والقيام مبعنى اآخر 
ِ َيْدُعوُه... ( ]اجلن: 19[ اأي مّلا عزم. كما  ا َقاَم َعْبُد اللَّ ُه مَلَّ هو العزم، ومنه قوله تعاىل: )َواأَنَّ
اُموَن َعَلى النِّ�َساِء(  جاء القيام مبعنى املحافظة والإ�ضالح، ومنه قوله تعاىل: )الرَِّجاُل َقوَّ

]الن�ضاء: 34[، واأما القوام فهو العدل، وُح�ضن الطول، وُح�ضن ال�ضتقامة )العوا، 1987( . 
املقابل  ثمنه  بكذا؛ مبعنى كان  ال�ضيء  قام  ا�ضم هيئة من  وقيمة  قيمة،  والقيم جمع 
له كذا، ثم ا�ضتعمل مبعنى القدر واملنزلة )مدكور، 1975( . اإذ تدل كلمة القيمة على الثمن 
الذي يقاوم املتاع، اأي يقوم مقامه، وجمعها قيُم، ويقال ما له قيمة اإذا مل يدم على �ضيء 

)الب�ضتاين، 1977( . 
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ال�ضيء،  مقام  يقوم  لأَنه  الواو  واأَ�ضله  الِقـَيم،  واحدة  الِقـيمُة:  العرب  ل�ضان  يف  وجاء 
وا�ضتمّرت  ال�ضيء  اْنقاَد  واإِذا  بـينهم،  فـيما  َتقاَوُموه  تقول:  ْقِومي،  بالتَّ ال�ضيء  ثمن  والِقـيمة: 

طريقته فقد ا�ضتقام لوجهه )ابن منظور، ج12، 1956( . 
خمتار  ويف  م(،  )قوَّ اأو  )قيَّم(  وما�ضيها  )يقّيم(  وفعلها  )القيم(  واحدة  القيمة  وتعد 
اأي م�ضتقيم، ومنه قوله  اأو ال�ضيء تقوميًا فهو قومي  ال�ضحاح للرازي )1967( قومَّ ال�ضلطة 
قوله  وكذلك  الآلهة،  دون  اإليه  التوجه  يف  اأي   ]6 ]ف�ضلت:  اإَِلْيِه...(  َفا�ْسَتِقيُموا   ...( تعاىل: 
القيامة وهو معروف بيوم احل�ضاب  اأي يوم  ]البينة: 5[،  َمِة...(  اْلَقيِّ ِديُن  َوَذِلَك   ...( تعاىل: 
ِديناً  ُم�ْسَتِقيٍم  َاٍط  �رصِ اإِىَل  ي  َربِّ َهَدايِن  ِني  اإِنَّ )ُقْل  تعاىل:  قوله  ومنها   .)1967 )الرازي، 
ِقَيماً...( ]الأنعام: 161[؛ اأي ثابتًا مقومًا لأمور حياة النا�ص واآخرتهم. وقوله تعاىل: )ِفيَها 

َمٌة( ]البينة: 3[ ملا يف القراآن من معاين الكتب ال�ضماوية املتقدمة عليه.  ُكُتٌب َقيِّ
: »ثم من اأعتق عبداً بينه وبني اآخر قوم  اأما يف ال�ضنة املطهرة، قال ر�ضول اهلل 
: »ثم من �ساأل وله قيمة  عليه يف ماله قيمة عدل« )م�ضلم، ج3، 1955( ، وقوله 
اأوقية فقد اأحلف...« )اأبو داود، ج2، 1998( وكانت الأوقية على عهد ر�ضول اهلل  اأربعني 

درهمًا. 
وميكن اأن ينظر للقيمة من املنظور الإ�ضالمي باأنها »جمموعة املبادئ والقواعد واملثل 
العليا التي نزل بها الوحي والتي يوؤمن بها الإن�ضان، ويتحدد �ضلوكه يف �ضوئها، وت�ضكل 
وبالكون«  باهلل  تربطه  وت�رشفات  واأقوال،  اأفعال  من  عنه  ي�ضدر  ما  كل  يف  حكمه  مرجع 

)بكرة، 1992( . 
  اإن القيم يف الإ�ضالم تقررها اإرادة اهلل تعاىل، فهي تتمثل باأوامره التي ميكن اأن تعد 
قيمًا موجبة، كما تتمثل بنواهيه التي ميكن اأن تعد قيمًا �ضالبة، ومن هنا فاإن هذه الأوامر 
الربانية مقايي�ص حتدد ما ينبغي اأن يكون وما ينبغي اأن ل يكون، بعيداً عن تقديرات الأفراد 
اأو التغيري  وعن ظروفهم، فهي لي�ضت اعتبارات ذهنية، واإمنا هي حقائق ل تخ�ضع للبيئة 
اأن �ضائر  )القي�ضي، 1995(. ويخربنا الإ�ضالم مثاًل عن القيمة الكربى الإميان باهلل تعاىل، 
اهلل  ر�ضول  لقول  ال�ضالح؛  العمل  هو  الإميان  ذلك  مقيا�ص  وان  عنها،  تنبثق  الأخرى  القيم 
 :»ثم الإميان ب�سع و�سبعون اأو ب�سع و�ستون �سعبة، فاأف�سلها قول ل اإله اإل الل، 

واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق، واحلياء �سعبة من الإميان« )م�ضلم، ج1، 1955( . 
اإن كل قيمة يت�ضبع بها امل�ضلم ل بد اأن تظهر اآثارها من خالل ال�ضلوك ال�ضادر عنه، اإل 
اأن هناك تفاوتًا يف القوة التي يظهر من خاللها ال�ضلوك، فيمكن اأن ميثل له ب�ضلم متفاوت 
الدرجات، يتبارى الأفراد يف الإ�ضالم من اأجل احل�ضول على اأعالها، كل ح�ضب قوة اإميانه 
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وخ�ضائ�ضه النف�ضية واأ�ضا�ضه الرتبوي، قال تعاىل: )... َويِف َذِلَك َفْلَيَتَناَف�ِس امْلَُتَناِف�ُسوَن( 
َماَواُت َواْلأَْر�ُس اأُِعدَّْت  ٍة َعْر�ُسَها ال�سَّ ُكْم َوَجنَّ ]املطففني: 26[، )َو�َساِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ
ِقنَي( ]اآل عمران: 133[، مبعنى اأن قيا�ص قيمة اأو ن�ضق كامل من القيم، اإمنا يظهر �ضواء  ِلْلُمتَّ

على م�ضتوى الأفراد اأو املجتمعات اأو احل�ضارات )م�ضعود، 1998( . 
ل تعد املدركات احل�ضية، ول املنفعة اأو الفائدة، ول العقل ول غري ذلك م�ضادراً للقيم 
الإ�ضالمية )القي�ضي، 1995( ، وما الر�ضول �ضوى مبلغ عن ربه؛ قال تعاىل: )َفاإِْن اأَْعَر�ُسوا 
َفَما اأَْر�َسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً اإِْن َعَلْيَك اإِلَّ اْلَبلُغ...( ]ال�ضورى: 48[، فاللفظ من عند الر�ضول

اأوتيت الكتاب ومثله معه« )اأبو  : »األ اإين   واملعنى من عند اهلل عز وجل؛ لقوله
داوود، 1988( ، ومن هنا فان القيم لي�ضت ن�ضبية، واإمنا ربانية مطلقة. 

وفيما يتعلق بالطبيعة الب�رشية كذلك من ناحية نزوعها اإىل اخلري وال�رش عند الإن�ضان، 
فكل  حمايدة،  طبيعة  اأنها  على  الطبيعة  هذه  اإىل  نظرت  الإ�ضالمية  الرتبوية  الفل�ضفة  فاإن 
اإن�ضان يولد ولديه القابلية وال�ضتعداد لفعل اخلري وال�رش معًا، وُيكت�ضب جانبا اخلري وال�رش 
: »ما من مولود اإل يولد على  بالتطبيع ل بالطبع، وند هذا املعنى يف قول الر�ضول
بهيمة جمعاء  البهيمة  تنتج  كما  اأو ميج�سانه  ين�رصانه  اأو  يهودانه  فاأبواه  الفطرة 
. وما دام اهلل عز وجل قد جبل  )البخاري، ج1، 1987(  فيها من جدعاء«  هل حت�سون 
الإن�ضان على فطرة توؤهله للت�ضكل وفق الأهداف اخلرية، وقابلية ال�ضري يف خطها امل�ضتقيم، 
فان القيم الرتبوية الإ�ضالمية تكون على هذا الأ�ضا�ص هي تلك املفاهيم واملعاين التي يولد 
الإن�ضان مبوجبها ولدة ربانية، ويعي�ص يف ظالل طاعة اهلل وحمل النف�ص على تنفيذ مراده 
يف هذا الكون )ابن م�ضعود، 1998( ، واإن ابلغ تعبري عن القيم الرتبوية الإ�ضالمية –يف �ضوء 
ِذيَن اآَمُنوا  لَّ الَّ اإِ ْن�َساَن َلِفي ُخ�رْصٍ اإِنَّ اْلأِ ما �ضبق- هو ما يج�ضده قوله تعاىل: )َواْلَع�رْصِ
رْبِ( ]الع�رش: 1- 3[. ومن هنا فاإنه  ْوا ِبال�سَّ قِّ َوَتَوا�سَ ْوا ِباحْلَ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ َوَعِملُوا ال�سَّ
الرئي�ص  الإمياين  الأ�ضل  اإىل  بال�ضتناد  اإل  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  للحديث عن  ل جمال 

والأعلى؛ وهو الإميان باهلل تعاىل لتنبثق منه بقية القيم الأخرى. 
اأما اإذا نظرنا اإىل الفل�ضفة الرتبوية الإ�ضالمية من زاوية اأبعد واأ�ضمل، فيالحظ اأنها تنظر 
اإىل الكون والوجود والإن�ضان على اأ�ضا�ص اأنها متثل بحد ذاتها جمموعة من القيم والف�ضائل 

العليا التي ينادي بها الإ�ضالم، ويعمل على غر�ضها يف الفرد واملجتمع. 
واملندوب  واحلرام  الواجب  اأحكام:  خم�ضة  حتت  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  وتندرج 
واملكروه واملباح، وتت�ضمن القيمة الرتبوية يف الإ�ضالم عن�رشين اأ�ضا�ضيني ل تتم القيمة 
اأن يكون �ضحيحًا حتى ي�ضكالن باجتماعهما  اإل بهما: العمل والق�ضد، وكل منهما ينبغي 
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اأو  مندوب  اأو  بواجب  قيامًا  اإما  ال�رشع،  وافق  اإذا  اإل  �ضحيحًا  يكون  ل  فالعمل  قيمة،  معًا 
ُه  امتناع عن حرام اأو مكروه، قال تعاىل: )َفا�ْسَتِقْم َكَما اأُِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َول َتْطَغْوا اإِنَّ
ريٌ( ]هود: 112[، ول يكون الق�ضد �ضحيحًا اإل اأن كان خال�ضًا هلل عز وجل،  ِبَا َتْعَملُوَن َب�سِ
: »اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا  اِل�ُس( ]الزمر: 3[، وقال ِ الِدّيُن اخْلَ لقوله تعاىل: )اأََل لِلَّ
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته اإىل دنيا ي�سيبها اأو اإىل امراأة ينكحها فهجرته 
اإىل ما هاجر اإليه« )البخاري، ج1، 1987( . اأما املباحات فاإنها ل ت�ضكل قيمًا اإل اأن ق�ضد 
: »اأو لي�س قد جعل الل  بها القربة هلل تعاىل كالأكل والنكاح )القي�ضي، 1995( ؛ لقوله
اإن بكل ت�سبيحة �سدقة، وكل تكبرية �سدقة، وكل حتميدة �سدقة،  لكم ما ت�سدقون، 
وكل تهليلة �سدقة، واأمر باملعروف �سدقة، ونهى عن منكر �سدقة، ويف ب�سع اأحدكم 
�سدقة، قالوا: يا ر�سول الل اأياأتي اأحدنا �سهوته ويكون له فيها اأجر، قال: اأراأيتم لو 
اإذا و�سعها يف احللل كان له اأجر«  اأكان عليه فيها وزر، فكذلك  و�سعها يف حرام 

)م�ضلم، ج2، 1955( . 
اإن القيم يف جمموعها قيم دينية، فالإ�ضالم دين حياة واآخرة، واأ�ضلوب تعامل فعال 
لها يف  القيم، وتو�ضيحًا  لهذه  التعامل يتطلبان جتديداً  امل�ضلمني، وهذه احلياة وهذا  بني 

اأطار هذه الفل�ضفة الرتبوية الإ�ضالمية، بت�ضورها الإ�ضالمي ال�ضامل )بحري، 1985( . 

ثانياً- مسات القيم الرتبوية يف ضوء الرؤية القرآنية واحلديث النبوي الشريف:

اإن قراءة يف �ضمات القيم الرتبوية الإ�ضالمية كما ُحدرِّدت بع�ص مالحمها يف ما �ضبق، 
والنظر اإىل واقع امل�ضلمني يف متثل هذه القيم الرتبوية والتفاعل معها اإيجابًا اأو �ضلبًا؛ جتعلنا 

نحدد �ضمات للقيم الرتبوية الإ�ضالمية تتميز بها عن غريها من القيم الو�ضعية. 
ومما مييز القيم الرتبوية الإ�ضالمية عن غريها من القيم معرفة �ضماتها وخ�ضائ�ضها، 
التي مبعرفتها يزداد املرء ثقة وقناعة بكونها، حاًل مل�ضاكل الب�رشية، وو�ضيلة لإ�ضعادهم 

يف الدارين. 
وكثرية هي الدرا�ضات التي تناولت �ضمات القيم الرتبوية الإ�ضالمية بالدر�ص والتحليل، 
فتفاوتت يف حتديد اخل�ضائ�ص وال�ضمات بني مو�ّضع وم�ضّيق، واحلا�ضل اأن كل ما قراأت من 

درا�ضات يف جمال القيم تكاد جمالتها تنح�رص عند التاأمل فيها بال�سمات الآتية: 
الربانية:  ● 

وهي من اأعظم مزايا القيم الإ�ضالمية على الإطالق، وذلك اأن الوحي الإلهي هو الذي 
اأ�ضاًل لها وحدد معاملها؛ فم�ضدرها واحد هو اهلل تعاىل، بعيدة عن تعدد امل�ضادر  و�ضع 
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ِمْن  )َتْنِزيٌل  . قال تعاىل:  وت�ضتتها، مما ي�ضبب تعار�ضها وتناق�ضها )ابن م�ضعود، 1998( 
ُفُجوَرَها  اَهاَفاأَْلَهَمَها  �َسوَّ َوَما  )َوَنْف�ٍس  تعاىل:  ولقوله   ،]80 ]الواقعة:  نَي(  اْلَعامَلِ َربِّ 
اُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه...( ]ال�ضجدة: 9[. فالقيم الرتبوية  َوَتْقَواَها( ]ال�ضم�ص: 7- 8[، )ُثمَّ �َسوَّ
الإ�ضالمية ربانية امل�ضدر باعتبارها جزءاً من عقيدة الإ�ضالم حيث يقول احلق عز وجل: )... 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياناً ِلُكلِّ �َسْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة َوُب�رْصَى ِلْلُم�ْسِلِمنَي( ]النحل: 89[،  َوَنزَّ
ِ َعَلى  والقيم الرتبوية الإ�ضالمية ربانية املنهج لقوله تعاىل: )ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي اأَْدُعو اإِىَل اللَّ
امْلُ�رْصِِكنَي( ]يو�ضف: 108[. والقيم  ِمَن  اأََنا  َوَما   ِ اللَّ َو�ُسْبَحاَن  َبَعِني  اتَّ َوَمِن  اأََنا  ريٍَة  َب�سِ
الرتبوية الإ�ضالمية ربانية الغاية، وهي ت�رشف الرتبية الإ�ضالمية اإىل غاية عظمى، وهي 
نَّ َواْلأِْن�َس اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن(  مر�ضاة اهلل عز وجل )خياط، 1996(؛ قال تعاىل: )َوَما َخَلْقُت اجْلِ
]الذاريات:56[. والقيم الرتبوية الإ�ضالمية ربانية الهدف )املانع، 2005(. ويرتتب على اأن 

القيم من عند الل تعاىل اعتبارات عدة؛ منها: 
الب�رش، قال  اأهواء  الإ�ضالم مطلق، وهو بعيد عن  القيم الرتبوية: فالعدل يف  عدالة  - 
ُكُموا  ا�ِس اأَْن حَتْ وا اْلأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها َواإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّ َ َياأُْمرُُكْم اأَْن ُتوؤَدُّ تعاىل: )اإِنَّ اللَّ

رياً( ]الن�ضاء:58[.  َ َكاَن �َسِميعاً َب�سِ ا َيِعُظُكْم ِبِه اإِنَّ اللَّ َ ِنِعمَّ ِباْلَعْدِل اإِنَّ اللَّ
قدا�ضة القيم الرتبوية: يدعو الإ�ضالم اإىل احرتام القيم الرتبوية واللتزام بها؛ لأنها  - 
ِ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد  تقوم على الإميان )عبد ال�ضالم، 1992( . قال تعاىل: )... َوِتْلَك ُحُدوُد اللَّ

ِ َفَقْد َظَلَم َنْف�َسُه...( ]الطالق: 1[.  اللَّ
يوؤدي  ذلك  فاإن  تعاىل؛  اهلل  كتاب  من  م�ضتمدة  باعتبارها  الرتبوية:  بالقيم  الثقة  - 
اإىل �ضعور عميق لدى امل�ضلم بالثقة الكاملة بتلك القيم )العمري، 1995( ، قال تعاىل: )اإِنَّ 
َ َيْجَعْل َلُه ِمْن اأَْمِرِه ُي�رْصاً(  ِق اللَّ �ِسُنوَن( ، )... َوَمْن َيتَّ ِذيَن ُهْم حُمْ َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َ َمَع الَّ اللَّ
َئاِتِه َوُيْعِظْم َلُه اأَْجراً(  ْر َعْنُه �َسيِّ َ ُيَكفِّ ِق اللَّ ِ اأَْنَزَلُه اإَِلْيُكْم، َوَمْن َيتَّ ]الطالق: 4[، )َذِلَك اأَْمرُ اللَّ

: »ح�سن الظن من ح�سن العبادة« )اأبو داود، ج4، -- 19( .  ]الطالق: 5[، ولقوله
جزائية القيم الرتبوية: اإن التزام �رشائع الإ�ضالم وقيمه مرتبط بالرتغيب والرتهيب،  - 
ا�ْسَتَقاُموا  ُثمَّ   ُ اللَّ َنا  َربُّ َقاُلوا  ِذيَن  الَّ )اإِنَّ  تعاىل:  قال   ،)1996 )اجلمل،  والوعيد  وبالوعد 
ُتوَعُدوَن(  ُكْنُتْم  ِتي  الَّ ِة  نَّ ِباجْلَ َواأَْب�رِصُوا  َزُنوا  حَتْ َول  َتَخاُفوا  اأَلَّ  امْلَلِئَكُة  َعَلْيِهُم  َتَتَنزَُّل 

]ف�ضلت: 30[. 
ع�سمة القيم:  ● 

هي قيم مع�ضومة، لنبثاقها من القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية ال�رشيفة، فكالهما مرده 
]اآل  ُقوا...(  َتَفرَّ َول  َجِميعاً   ِ اللَّ ِبَحْبِل  ُموا  )َواْعَت�سِ ، قال تعاىل:  )العمري، 1993(  الوحي 
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ا�ْسَتْم�َسَك  َفَقِد  �ِسٌن  حُمْ َوُهَو   ِ اللَّ اإِىَل  َوْجَهُه  ُي�ْسِلْم  )َوَمْن  تعاىل:  ولقوله   ،]103 عمران: 
: »اللهم اأ�سلح يل ديني  ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر( ]لقمان: 22[، وقال  ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َواإِىَل اللَّ

الذي هو ع�سمة اأمري...« )م�ضلم، ج4، 1955( . 
اخللود:  ● 

خلود الإ�ضالم هو ا�ضتمرار بقائه ما دامت الب�رشية توا�ضل م�ضريتها، قال تعاىل: )َما 
: »ل يزال الدين قائماً حتى  ِ َباٍق... ( ]النحل: 96 [، قال  ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد اللَّ
تقوم ال�ساعة...« )م�ضلم، ج3، 1955( ، كما اأن ال�رشيعة الإ�ضالمية تتعامل مع الب�رش على 
الزمان واملكان )ابن م�ضعود،  اأو تبديل لتبدل  اأ�ضا�ص قيم مو�ضوعية، ل يطراأ عليها تغيري 
: »اإن الل خلق يوم خلق ال�سماوات والأر�س مائة رحمة طباق ما  1998(، ولقوله 
بني ال�سماوات والأر�س، فجعل يف الأر�س منها رحمة؛ فبها تعطف الوالدة على ولدها، 
والوح�س بع�سها بع�ساً، واأخر ت�سعاً وت�سعني اإىل يوم القيامة، فاإذا كان يوم القيامة 

اأكملها بهذه الرحمة مائة« )ابن حبان، ج14، 1993( . 
ال�ستمرارية:  ● 

النا�ص حتى  الإ�ضالمية تكرر حدوثها يف �ضلوكيات  القيم  ال�ضتمرار يف  ومن مظاهر 
َك َحتَّى َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي( ]احلجر: 99[؛ اأي الإميان  ت�ضتقر يف النف�ص، قال تعاىل: )َواْعُبْد َربَّ
لن  الل  فاإن  تطيقون،  ما  الأعمال  من  »خذوا   : . وقال  )البخاري، ج1، 1987(  كله 
ميل حتى متلوا«، وكان يقول: »اأحب العمل اإىل الل ما داوم عليه �ساحبه واإن قل«، 
: »واإن العبد ليتحرى ال�سدق حتى يكتب عند الل �سديقاً، واإن الكذب فجور،  ولقوله
واإن الفجور يهدى اإىل النار، واإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا« )م�ضلم، ج4، 
حتى  حياته  طوال  ت�رشفاته  ويف  �ضلوكه،  يف  ي�ضتمر  اأن  ال�ضادق  من  يطلب  اإذ   ،  )1955

ي�ضتحق هذه ال�ضفة. 
العاملية:  ● 

ل يختلف اثنان اأن العدل َح�ضن والظلم �ضيء، واأن ال�ضدق جميل والكذب قبيح، وال�ضخاء 
والبذل مطلوبان، والبخل وال�ضح مكروهان مهما اختلفت الأمم وتباينت يف ثقافاتها، فتلك 
القيم واأ�ضدادها قيم عاملية هي اأ�ضل الفطرة التي جاء بها الإ�ضالم العاملي، لقوله تعاىل: 
ا�ِس...(  ًة ِللنَّ اإِلَّ َكافَّ اأَْر�َسْلَناَك  نَي( ]الأنبياء: 107[، )َوَما  لَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِ اإِ اأَْر�َسْلَناَك  )َوَما 
النا�س كافة  اإىل  اإىل قومه خا�سة، وبعثت  النبي يبعث  »كان   : ]�ضباأ: 28[، وقال 

واأعطيت ال�سفاعة« )البخاري، ج1، 1987( . 
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اإن قيم الإ�ضالم لي�ضت للم�ضلمني فقط، واإمنا هي ل�ضائر الأمم وال�ضعوب، ينهلون منها، 
فتقّوم �ضلوكياتهم، وتعدل اجتاهاتهم، لت�ضبح عاملية القيم مدخاًل اإىل الدين الإ�ضالمي عند 

كثري من الأفراد. 
الإن�سانية:  ● 

ْمَنا  هدفت ال�رشيعة الإ�ضالمية اإىل تكرمي الإن�ضان والإن�ضانية، لقوله تعاىل: )َوَلَقْد َكرَّ
ْن  ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ
يلً( ]الإ�رشاء: 70[، فال فرق بني النا�ص، فهم مت�ضاوون يف اإن�ضانيتهم، قال: »ل  َخَلْقَنا َتْف�سِ
ف�سل لعربي على اأعجمي، ول لعجمي على عربي، ول لأحمر على اأ�سود، ول اأ�سود 

على اأحمر اإل بالتقوى« )ابن حنبل، ج5، 1958( . 
وتظهر اإن�ضانية القيم الرتبوية عندما اأخذ الر�ضول  بالقيم العاملية وجاء ليتممها، 
: »اإمنا بعثت لأمتم �سالح الأخلق« )ابن حنبل، ج2، 1958( ، والإمتام يعني  فقال 
اإن�ضانية موجودة باجلبلة والفطرة لدى النا�ص على اختالف اأ�ضولهم  اأقر قيمًا  اأن الإ�ضالم 

ومنابتهم واأعراقهم. 
ثوابه  فاإنه يجد  الإن�ضانية ر�ضوان اهلل عز وجل،  الرتبوية  بالقيم  امللتزم  ابتغى  واإذا 
تعاىل يوم لقائه، بينما من ابتغى هذه القيم اإر�ضاًء ل�ضمريه �ضاعيًا وراء اأهداف دنيوية؛ فلن 
ِذيَن َكَفرُوا  يبخ�ضه تعاىل حقه يف دنياه، وما له يف الآخرة من ثواب، قال تعاىل: )َمَثُل الَّ
ا َك�َسُبوا َعَلى  َيْقِدُروَن ِمَّ ٍف ل  َيْوٍم َعا�سِ ِبِه الرِّيُح يِف  ْت  َكَرَماٍد ا�ْسَتدَّ اأَْعَماُلُهْم  ِهْم  ِبَربِّ
ْلَنا َلُه ِفيَها َما  لُل اْلَبِعيُد( ]اإبراهيم: 18[، )َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ �َسْيٍء َذِلَك ُهَو ال�سَّ
َم َي�ْسلَها َمْذُموماً َمْدُحوراًَوَمْن اأََراَد اْلآِخَرَة َو�َسَعى  َن�َساُء مِلَْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنَّ

ِمٌن َفاأُوَلِئَك َكاَن �َسْعُيُهْم َم�ْسُكوراً( ]الإ�رشاء: 18- 19[.  َلَها �َسْعَيَها َوُهَو ُموؤْ
الو�سوح:  ● 

ويدل على ذلك و�ضف القراآن الكرمي، وهو م�ضدرها الأول باأنه كتاب مبني ونور وهدى 
اإل لو�ضوحه )اجلمل، 1996( ، قال تعاىل:  للنا�ص، وتبيان، والفرقان والربهان، وما ذلك 
: »والذي نف�سي بيده،  ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي( ]املائدة: 15[، قال  )... َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَّ
اأو  لقد جئتكم بها بي�ساء نقية، ل ت�ساألوهم عن �سيء فيخربوكم بحق فتكذبوا به 
بباطل فت�سدقوا به، والذي نف�سي بيده، لو اأن مو�سى عليه ال�سلة وال�سلم كان حياً 

ما و�سعه اإل اأن يتبعني« )ابن حنبل، ج3، 1958( . 
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ال�سمول:  ● 

اختالف  على  الإن�ضانية  احلياة  جوانب  من  جانبًا  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  تدع  مل 
اأم جماعية  اأم عاطفية، فردية  اأم دنيوية، قلبية  اأم ج�ضمية، دينية  جمالتها روحية كانت 
ابن م�ضعود، 1998(؛ قال  القومي )طهطاوي، 1996؛  لل�ضلوك  الأمثل  الطريق  له  اإل حددت 
َها...( ]البقرة: 31[، اإذ اإن للفكر قيمًا، ولالعتقاد قيمًا، وللنف�ص  َم اآَدَم اْلأَ�ْسَماَء ُكلَّ تعاىل: )َوَعلَّ
قيمًا، ولل�ضلوك الظاهر قيمًا. ف�ضاًل عن قيام الن�ضق القيمي الرتبوي باإ�ضباع جميع جوانب 
الأخرى  جوانبها  مع  وتكامل  وان�ضجام  تناغم  يف  لتعمل  بها  ودفع  الإن�ضانية،  ال�ضخ�ضية 
يِّنَي َر�ُسولً  ِذي َبَعَث يِف اْلأُمِّ )طهطاوي، 1996؛ ابن م�ضعود، 1998( . قال تعاىل: )ُهَو الَّ
لٍل  ْكَمَة َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ ِمْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ
ُمِبنٍي( ]اجلمعة: 2[. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن �ضلمان قال: »قال بع�س امل�رصكني: اإين 

لأرى �ساحبكم يعلمكم كل �سيء حتى اخلراءة« )م�ضلم، ج1، 1955( . 
اإن �ضفة ال�ضمول قد جعلت القيم ذات امتداد اأفقي وا�ضع، �ضمل كل من: الت�ضور العتقادي، 
َفرَّْطَنا يِف  َما   ...( واملنهج الت�رشيعي، وال�ضلوك الجتماعي )املانع، 2005( . قال تعاىل: 
الكلم« )البخاري، ج6،  »بعثت بجوامع   : �َسْيٍء...( ]الأنعام: 38[. وقال  ِمْن  اْلِكَتاِب 

 . )1987
الو�سطية:  ● 

الو�ضطية  ذلك  ومن  تفريط،  ول  اإفراط  دون  غلو  بال  ومقابله  ال�ضيء  بني  اجلمع  وهو 
قال  حاجاتهما،  واإ�ضباع  والروح،  اجل�ضد  مطالب  وتلبية  والعاطفة،  الإنفاق  يف  والتو�ضط 
�ُسوراً(  َعْل َيَدَك َمْغلُوَلًة اإِىَل ُعُنِقَك َول َتْب�ُسْطَها ُكلَّ اْلَب�ْسِط َفَتْقُعَد َملُوماً حَمْ تعاىل: )َول جَتْ
: »اأما والل اإين لأخ�ساكم لل واأتقاكم له، لكني اأ�سوم واأفطر،  ]الإ�رشاء: 29[، ولقوله 
واأ�سلي واأرقد، واأتزوج الن�ساء، فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني« )البخاري، ج5، 1987( 
. لذا فاإن الو�ضطية عماد القيم الرتبوية الإ�ضالمية، فالعتدال يكون يف البذل والإنفاق، ويف 
الق�ضاء والقت�ضاء، ويف البيوع، ويف التقا�ضي ويف �ضائر الأمور، لهذا املعنى كانت الأمة 
�ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسًطا  ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  )َوَكَذِلَك  اخلامتة خري الأمم لو�ضطيتها، قال تعاىل: 

ا�ِس َوَيُكوَن الرَّ�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًدا( ]البقرة: 143[.  َعَلى النَّ
التكيف:  ● 

الو�ضائل والطرائق، وتتكيف  الإ�ضالمية قابلة للتحقق يف املجتمع مبختلف  القيم  اإن 
مع خمتلف الأحوال والأزمان والأم�ضار دون اأن يوؤثر ذلك يف جوهرها، فالعدل يتحقق يف 
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اإمكاناتها؛  قدر  الدولة بح�ضب حاجتها وعلى  قد توجدها  موؤ�ض�ضات خمتلفة  املجتمع عرب 
الأ�ضواق ويف  الأ�رشة ويف  العامة داخل  العدل يف خمتلف مظاهر احلياة  اأن يتحقق  املهم 
ُكْم  املنظمات والهيئات وغري ذلك ب�ضور �ضتى وبو�ضائل خمتلفة، لقوله تعاىل: )... َول َيْجِرَمنَّ
َ َخِبريٌ ِبَا َتْعَملُوَن(  َ اإِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْقَوى َواتَّ �َسَناآُن َقْوٍم َعَلى اأَلَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّ

]املائدة: 8[. 
مل ت�ضع الرتبية الإ�ضالمية لقيمها قوالب منظمة جاهزة، واإمنا اأمرت ب�رشورة حتقق 
: ملعاذ ملا  القيم بطرق خمتلفة ت�ضتجيب فيها حلاجات الزمان واملكان والظروف؛ لقوله 
بعثه اإىل اليمن »كيف تق�سي، قال: اأق�سي بكتاب الل، قال: فاإن مل يكن يف كتاب الل؟ 
؟ قال: اأجتهد راأيي،  ، قال: فاإن مل يكن يف �سنة ر�سول الل  قال: فب�سنة ر�سول الل 
« )ابن حنبل، ج5،  : احلمد لل الذي وفق ر�سول ر�سول الل  قال: فقال ر�سول الل 
1958( . ف�ضاًل على اأنها قد اأمرت مبمار�ضة ال�ضورى يف املجتمع، ومل حتدد كيفية املمار�ضة 
َبْيَنُهْم( ]ال�ضورى: 38[، واأمرت باأداء الأمانات  َواأَْمرُُهْم �ُسوَرى   ...( وو�ضائلها، قال تعاىل: 
َ َياأُْمرُُكْم اأَْن  املحفوظة اإىل اأهلها، ومل حتدد و�ضائل احلفظ لأنها متغرية، قال تعاىل: )اإِنَّ اللَّ
وا اْلأََماَناِت اإِىَل اأَْهِلَها...( ]الن�ضاء: 58[ ، واأمرت بالإنفاق يف �ضبيل اهلل ليعم اخلري كلَّ  ُتوؤَدُّ
ْهلَُكِة َواأَْح�ِسُنوا  ِ َول ُتْلُقوا ِباأَْيِديُكْم اإِىَل التَّ مناحي احلياة، قال تعاىل: )َواأَْنِفُقوا يِف �َسِبيِل اللَّ
َ ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي( ]البقرة: 195[. وقد تركت طرق حتقيقه مفتوحة لجتهادات اأهل  اإِنَّ اللَّ

العلم واملعرفة. 
املرونة:  ● 

الطبيعة  عليها  جبلت  التي  املحدودة  الطاقة  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  راعت  لقد 
و�رشعت   ، )طهطاوي، 1996(  والنف�ضية  املادية  وبحاجاته  ب�ضعفه،  فاعرتفت  الإن�ضانية، 
الأخذ بالرخ�ص، ومن اأمثلة ذلك ما يتعلق باأعظم قيمة تربوية يف الإ�ضالم هي الإميان باهلل 
ِ ِمْن َبْعِد اإِمَياِنِه اإِلَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلأِمَياِن...(  تعاىل؛ لقوله تعاىل: )َمْن َكَفَر ِباللَّ
]النحل: 106[. اأما اإذا كان الإكراه موجب الرخ�ضة يف اإظهار الكفر، فهو يف غري الكفر من 

املعا�ضي اأوىل )ابن عا�ضور، ج14، 1973( . 
النمائية  ا�ضتجابتها خل�ضائ�ص متلقيها  الإ�ضالمية؛ يف  الرتبوية  القيم  وتبدو مرونة 
: »اإين لأدخل ال�سلة  �ضواء العمرية اأو النف�ضية اأو العقلية اأو ال�ضلوكية، قال ر�ضول اهلل 
اأريد اإطالتها؛ فاأ�سمع بكاء ال�سبي فاأخفف من �سدة وجد اأمه به« )م�ضلم، ج1، 1955(. 
: »اإن الل يحب اأن توؤتى رخ�سه كما يحب اأن توؤتى عزائمه« )ابن  قال ر�ضول اهلل 
حبان، ج2، 1993( . لذا مل يكن للنظرية الرتبوية الإ�ضالمية احلاملة للقيم خطاب تربوي 

واحد، واإمنا يتعدد خطابها بفعل مرونته، ويتكيف مع تباين البيئة. 
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الواقعية:  ● 

اإن القيم الإ�ضالمية خال�ضة �رشيعة نزلت ح�ضب الوقائع والأحداث، وا�ضتجابت مل�ضكالت 
النا�ص وق�ضاياهم، ولي�ضت قيمًا نظرية مثالية اأو فكراً يبتغي املدنية الفا�ضلة التي ل وجود 
فيها لل�رش، وبالتايل فهي واقعية يف مراميها واأهدافها، ميكن تطبيقها ل تكليف فيها مبا ل 
يطاق، ول تغرق يف املثالية التي تقعد بالنا�ص عن المتثال، فالعبادات واقعية، والأخالق 
ى( ]طه:  واقعية قاعدتها قوله تعاىل: )َقاَل ُهْم اأُولِء َعَلى اأََثِري َوَعِجْلُت اإَِلْيَك َربِّ ِلرَتْ�سَ
ج11،  )القرطبي،  عّني  لرت�ضى  اإليه  بامل�ضري  اأمرتني  الذي  املو�ضع  اإىل  عجلت  اأي  84[؛ 
ُ َنْف�ساً اإِلَّ  1989( ، وامل�ضارعة تكون بح�ضب الطاقة وال�ضتطاعة، لقوله تعاىل: )ل ُيَكلُِّف اللَّ

ُو�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت...( ]البقرة: 286[. 
دفعًا  الواقع  ولكن حتقيقه يف  اإ�ضالمية،  تربوية  قيمة  املثال  �ضبيل  العدل على  ويعدُّ 
ياأتيني  واإنه  ب�رص،  اأنا  »اإمنا  للظلم يكون ح�ضب ال�ضتطاعة، فكان ر�ضول اهلل  يقول: 
اخل�سم فلعل بع�سكم اأن يكون اأبلغ من بع�س؛ فاأح�سب اأنه �سدق؛ فاأق�سي له بذلك! 
فليرتكها!«  اأو  فلياأخذها  النار!  من  قطعة  هي  فاإمنا  م�سلم؛  بحق  له  ق�سيت  فمن 
)البخاري، ج2، 1987( . كما اأن احلب قيمة تربوية اإ�ضالمية، فعن عائ�ضة قالت: كان ر�ضول 
اأملك، فل تلمني  : »اللهم هذا ق�سمي فيما  اهلل  يق�ضم فيعدل بني اأزواجه ويقول 

فيما ملك ول اأملك؛ يعني القلب« )اأبو داود، ج2، 1998( . 
اأ�ضولها،  اأنها مطلقة يف  ويقا�ص على ذلك القيم الإ�ضالمية الأخرى، وعلى الرغم من 
القيم  �ضيء  دفع  اأجل  واحل�ضنى من  بالتدرج  فاإن ممار�ضتها حمكوم  ربانية يف م�ضدرها؛ 
: »اأتق الل حيثما كنت، واتبع ال�سيئة احل�سنة متحها، وخالق  باحل�ضنة منها، قال 
النا�س بخلق ح�سن« )الدارمي، ج2، 1987( . ثم اإن اهلل تعاىل مل يطلب من الإن�ضان مطلق 
الكمال يف متثل القيم الإ�ضالمية، ولكنه طلب منه ال�ضعود يف �ضلمه على قدر العزم، ثم ي�ضاأل 

اهلل بعد ذلك اأن يبلغه �ضوؤله واأمله )ال�ضمدي، 2003( . 
الت�ساق:  ● 

ت�ضاعد  وقوة  اأ�ضا�ضًا  بع�ضها  من  يجعل  ب�ضكل  بالت�ضاق  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  متتاز 
رُوَن  َيَتَدبَّ على تطبيق البع�ص الآخر بنجاح دون اأي تعار�ص اأو تناق�ص، قال تعاىل: )اأََفلَ 
ِ َلَوَجُدواْ ِفيِه اٱْخِتلَفاً َكِثرياً( ]الن�ضاء82[، فالإميان باهلل  اٱْلُقْراآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اٱللَّ
قال  والجتماع،  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة  قوانني  تطبيق  على  ي�ضاعد  ال�رشيعة  بقيم  واللتزام 
ر�ضول اهلّل: »َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِبالل َواْلَيْوِم الآِخِر َفْلَيُقْل َخرْياً اأَْو ِلَي�ْسُمْت، َوَمْن َكاَن ُيوؤِْمُن 
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ْيَفُه«  ِبالل َواْلَيْوِم الآِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِبالل َواْلَيْوِم الآِخِر َفْلُيْكِرْم �سَ
)م�ضلم، ج1، 1955( . وهكذا تت�ضابك كل املفاهيم والقيم داخل اأطار العقيدة لت�ضكيل وحده 
التطبيق، ويهيئ كل جانب منها لإناز مهمة اجلانب  ت�رشيعية ي�ضاعد بع�ضها بع�ضًا يف 
الأخرى،  القيم  الإميان تت�ضق متامًا مع جميع  اأن قيمة  �ضبيل املثال  الآخر. كما ند على 
وتوؤدي اإىل الإقرار بها وحمايتها بال�رشورة، و�ضيانتها من ال�ضطراب، ومن عوامل اخللل 

والنحراف. 
الرتقائية:  ● 

ورِّرت  وتت�ضم القيم الرتبوية الإ�ضالمية بالتدرج من حيث ال�ضمول والأولوية، اإذا ما �ضُ
مرتبة على درجات �ضلم ي�ضعد اإىل اأعلى، اإذ و�ضعها ال�ضارع يف ترتيب معني وحمدد، ومل 
يرتك لالأفراد اخليار يف ترتيبها، اأو التعديل يف ن�ضقها، وهذا مدعاة اإىل توحيد الأمة؛ لي�ضبح 
اٱمْلُوؤِْمِننَي  اٱْلَقاِعُدوَن ِمَن  التنا�ضق والن�ضجام وا�ضحًا فيما بينهم، قال تعاىل: )لَّ َي�ْسَتِوي 
اٱمْلَُجاِهِديَن   ُ َل اٱللَّ ِ ِباأَْمَواِلِهْم َواأَْنُف�ِسِهْم َف�سَّ َِر َواٱمْلَُجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اٱللَّ اأُْويِل اٱل�رصَّ َغرْيُ 
ُ اٱمْلَُجاِهِديَن  َل اٱللَّ �ْسَنى َوَف�سَّ ُ اٱحْلُ ْنُف�ِسِهْم َعَلى اٱْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكـلًّ َوَعَد اٱللَّ ِباأَْمَواِلِهْم َواأَ
ِحيماً(  رَّ َغُفوراً   ُ اٱللَّ َوَكاَن  َوَرْحَمًة  َوَمْغِفَرًة  مْنُه  َعِظيماًَدَرَجاٍت  اأَْجراً  اٱْلَقاِعِديَن  َعَلى 
ر�ضول  لقول  اإليها؛  وتوؤدي  تليها  التي  للقيمة  تربوية متهد  قيمة  ]الن�ضاء: 95- 96[. فكل 
: »الإِمَياُن ِب�ْسٌع َو�َسْبُعوَن، اأَْو ِب�ْسٌع َو�ِستُّوَن �ُسْعَبًة، َفاأَْف�َسلَُها َقْوُل لَ اإِلَه اإِلَّ الل،  اهلل 
َياُء �ُسْعَبٌة ِمَن الإِمَياِن« )م�ضلم، ج2، -- 19( ،  ِريِق، َواحْلَ َواأَْدَناَها اإَِماَطُة الأََذى َعِن الطَّ
»بني الإ�سلم على خم�سة، على اأن يوحد الل، واإقام ال�سلة، واإيتاء الزكاة، و�سيام 
قال: ل؛ �سيام رم�سان واحلج«  رم�سان، واحلج، فقال رجل: احلج و�سيام رم�سان، 
)م�ضلم، ج1، -- 19( . وهذا التدرج قد يكون �ضعوداً يف �ضلم القيم؛ فاحلرام قد ي�ضبح حالًل 
اٱمْلَْيَتَة  َعَلْيُكُم  َم  َحرَّ َا  )اإِمنَّ تعاىل:  لقوله  الهالك؛  نف�ضه  الذي يخاف على  للم�ضطر  وواجبًا 
ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َولَ َعاٍد َفل اإِْثَم َعَلْيِه  ِ َفَمِن اٱ�سْ نِزيِر َوَماآ اأُِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اٱللَّ َم اٱخْلِ َم َوحَلْ َواٱلدَّ
ِحيٌم( ]البقرة: 173[، وقد تتجه القيم نحو الهبوط يف تدرجها وت�ضبح �ضلبية  َ َغُفوٌر رَّ اإِنَّ اٱللَّ
)َفَوْيٌل  كالرياء يف ال�ضالة مثاًل، فتنتقل من الخال�ص والواجب اىل احلرام؛ لقوله تعاىل: 

ِذيَن ُهْم ُيَراآُءوَن( ]املاعون: 4- 6[.  لَِتِهْم �َساُهوَناٱلَّ ِذيَن ُهْم َعن �سَ لْلُم�َسلنَياٱلَّ
التوازن:  ● 

التي قامت  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  تام يف كل جزئيات  تالحظ هذه اخلا�ضية بو�ضوح 
كلها  التكاليف  جاءت  لذا  والتنفيذ،  التكليف  بني  والن�ضجام  التنا�ضق  حتقيق  اأ�ضا�ص  على 
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َف َعْنُكْم  ُ اأَْن ُيَخفِّ مب�ضتوى قدرات الإن�ضان واإمكانياته ومتوازنة معها، قال تعاىل: )ُيِريُد اللَّ
ِعيفاً( ]الن�ضاء: 28[، )ِلُيْنِفْق ُذو �َسَعٍة ِمْن �َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه  َوُخِلَق اْلإِْن�َساُن �سَ

ُ َنْف�ساً اإِلَّ َما اآَتاَها...( ]الطالق: 7[.  ُ ل ُيَكلُِّف اللَّ ا اآَتاُه اللَّ َفْلُيْنِفْق ِمَّ
قال  واجل�ضد،  الروح  جانبي  بني  التوازن  بتحقيق  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  وُتعنى 
ْنَيا...( ]الق�ض�ص: 77[،  يَبَك ِمَن الدُّ اَر اْلآِخَرَة َول َتْن�َس َن�سِ ُ الدَّ تعاىل: )َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك اللَّ
َباِت ِمَن الرِّْزِق...( ]الأعراف: 32[. اإن اهلل  يِّ ِتي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ الَّ )ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَّ
عز وجل قد �رشع من العبادات ما اأ�ضبع حاجاتها )اجلندي، 1984؛ طهطاوي، 1996( ، قال
: »ما من وعاء ملأ بن اآدم وعاًء �رصاً من بطن، ح�سب بن اآدم اأكلت يقمن �سلبه، 

فاإن كان ل بد فثلث لطعامه، وثلث ل�رصابه، وثلث لنف�سه« )ابن حبان، ج2، 1993( . 
الكمال:  ● 

تت�ضف النظرة الإ�ضالمية للقيم الرتبوية بالكمال، فهي نابعة من املذهبية الكاملة، 
لأن م�ضدرها هو اهلل عز وجل العامل بخبايا الإن�ضان والكون و�ضننه )ابن م�ضعود، 1988( ، 
ِبريُ( ]امللك: 14[، )َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلأَْعنُيِ َوَما  قال تعاىل: )اأَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَ
يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ ُدوُر( ]غافر: 19[، )اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ ُتْخِفي ال�سُّ
اأح�سنهم  اإمياناً  املوؤمنني  »اأكمل   : ِديناً( ]املائدة: 3[، وقال ر�ضول اهلل  اْلأِ�ْسلَم  َلُكُم 

خلقاً« )ابن حنبل، ج2، 1958( . 
الثبات:  ● 

الأخالق،  مكارم  اإىل  والدعوة  باهلل،  كالأميان  الكربى  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  تعد 
اإذ  وتقاليدهم  النا�ص  بعادات  ترتبط  قيم  وهناك  للبيئات،  ول  لالأزمان  تخ�ضع  ل  ثابتة 
تختلف قيم البادية عن قيم املدينة، ليقبل الإ�ضالم بهذا التفاوت �رشيطة عدم اخلروج عن 
قال:   . اجلندي، 1984(  )الأ�ضقر، 1982؛  تعاىل  احلق  التي �رشعها  الكربى  الرتبوية  القيم 
اأن  . وينبغي  الدين« )الدارمي، ج2، 1987(  ثبات يف  القيد  القيد،  واأحب  الغل  »اأكره 
نتجه باأنظارنا ونحن نتعامل مع الإن�ضان اإىل خماطبة فطرته الثابتة، التي حتتاج اإىل ن�ضق 
ثابت من القيم ل تتبدل، ول تنحرف عن جادة الفطرة )ابن م�ضعود، 1998( ، لقوله تعاىل: 
َد  ِ...( ]الروم: 30[، )... َفَلْن جَتِ ْلِق اللَّ ا�َس َعَلْيَها ل َتْبِديَل خِلَ ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ )... ِفْطَرَت اللَّ

ِويلً( ]فاطر: 43[.  ِ حَتْ ِت اللَّ َد ِل�ُسنَّ ِ َتْبِديلً َوَلْن جَتِ ِت اللَّ ِل�ُسنَّ
اليجابية:  ● 

ويق�ضد بها اأن يتعدى اخلري لالآخرين، فال يكفي اأن يكون الإن�ضان �ضاحلًا يف نف�ضه، 
بل ينبغي عليه اأن يكون �ضاحلًا وم�ضلحًا، متفاعاًل مع املجتمع، وين�رش اخلري فيه، ويعلم 
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الإ�ضالم نف�ضه؛ فهو دين  اإيجابية  للقيم من  الإيجابية  ال�ضال، وتاأتي هذه  اجلاهل، وير�ضد 
اإيجابي موؤثر لي�ص من طبيعته النكما�ص والنعزال وال�ضلبية )املانع، 2005( . قال تعاىل: 
]احلجرات:  ُتْرَحُموَن(  ُكْم  َلَعلَّ  َ اللَّ ُقوا  َواتَّ اأََخَوْيُكْم  َبنْيَ  ِلُحوا  َفاأَ�سْ اإِْخَوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن  َا  )اإِمنَّ
10[، ويكون ولء املوؤمنني فيما بينهم قائمًا على رابطة الإميان، وما يقت�ضيه من تبعات ل 
ِذيَن اآَمُنوا َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِباأَْمَواِلِهْم َواأَْنُف�ِسِهْم يِف �َسِبيِل  تنفك عنه، قال تعاىل: )اإِنَّ الَّ
ِذيَن اآَوْوا َوَن�رَصُوا اأُوَلِئَك َبْع�ُسُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس...( ]الأنفال: 72[. وقال ر�ضول اهلل ِ َوالَّ اللَّ

»امل�سلم اأخو امل�سلم ل يظلمه ول ي�سلمه، ومن كان يف حاجة اأخيه كان الل   :
يف حاجته، ومن فرج عن م�سلم كربة فرج الل عنه كربة من كربات يوم القيامة، 
»ل   : ولقوله   ، )البخاري، ج2، 1987(  القيامة«  يوم  الل  �سرته  م�سلما  �سرت  ومن 
يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه، اأو قال: جلاره ما يحب لنف�سه« )م�ضلم، ج1، 1955( 
ا�ستكى  اإذا  »مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد   : ، وقال
منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى« )م�ضلم، ج5، 1955( ، وهذا احلديث 
يعر�ص لنا �ضورة املجتمع الإ�ضالمي يف غاية الت�ضامن والرتابط والت�ضاند. اإذ حترك الرتبية 
اجلانب اليجابي الفطري يف الإن�ضان، وتهذب اجتاهاته وت�ضقلها، وتعدل من ال�ضلبية لديه، 
وحتولها اإىل قوة موجبة يوظفها يف اإعمار الأر�ص؛ فهي تغر�ص الأخالق وال�ضلوك الفا�ضل 

لديه )خياط، 1996( . 
الن�سجام:   ● 

باإيقاع  لي�ضريا  بينهما؛  تعار�ص  فال  والكون  الإن�ضان  بني  الن�ضجام  الإ�ضالم  اأوجد 
متوافق جنبًا اإىل جنب لتحقيق غاية اهلل تعاىل يف الوجود، بخالف النظرة املادية )ونظامها( 
القيمي اللذين يقودان حتمًا اإىل ارتباط الإن�ضان بالكون املادي )طهطاوي، 1996( ، قال 
َماَواِت َواْلأَْر�َس َكاَنَتا َرْتقاً َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن  ِذيَن َكَفرُوا اأَنَّ ال�سَّ تعاىل: )اأََومَلْ َيَر الَّ
َهاِر  َوالنَّ ْيِل  ِباللَّ َمَناُمُكْم  اآَياِتِه  )َوِمْن  ُيوؤِْمُنوَن( ]الأنبياء: 30[،  اأََفل  ُكلَّ �َسْيٍء َحيٍّ  امْلَاِء 
نَّ يِف َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َي�ْسَمُعوَن( ]الروم: 23[، يف حني اأن الإ�ضالم  َواْبِتَغاوؤُُكْم ِمْن َف�ْسِلِه اإِ
مل يرف�ص القيم املادية ومل يحتقرها، بل جعل الإ�ضالم الن�ضجام بني قيم الإن�ضان من حيث 
هو نف�ص وروح وج�ضد )اجلندي، 1984( . قال تعاىل: )َيا َبِني اآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ 
ِتي  ِ الَّ ُه ل ُيِحبُّ امْلُ�رْصِِفنَيُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَّ َم�ْسِجٍد َوُكلُوا َوا�رْصَُبوا َول ُت�رْصُِفوا اإِنَّ
ْنَيا َخاِل�َسًة َيْوَم  َياِة الدُّ َباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن اآَمُنوا يِف احْلَ يِّ اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ
ُل اْلآياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن( ]الأعراف: 31- 32[. كما دعا ر�ضول اهلل اإىل  اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�سِّ
: »ل تباغ�سوا ول تدابروا ول تنافروا وكونوا عباد الل  الن�ضجام بني امل�ضلمني لقوله 

اإخوانا« )ابن حنبل، ج2، 1958( . 
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التكامل:  ● 

اإن التفكر يف ملكوت ال�ضموات والأر�ص واآيات اهلل يف الكون جزء مكمل للعبادة، قال 
ِذيَن  َهاِر َلآياٍت ِلأُويِل اْلأَْلَباِب*الَّ ْيِل َوالنَّ َماَواِت َواْلأَْر�ِس َواْخِتلِف اللَّ تعاىل: )اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ
َنا  َماَواِت َواْلأَْر�ِس َربَّ رُوَن يِف َخْلِق ال�سَّ َ ِقَياماً َوُقُعوداً َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ َيْذُكرُوَن اللَّ
اِر( ]اآل عمران190- 191[. كما تتمثل نظرة  َما َخَلْقَت َهَذا َباِطلً �ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ
الرتبية الإ�ضالمية يف الغاية التي متثلها يف الو�ضيلة، اإذ ل تقت�رش الرتبية الإ�ضالمية على 
اأن تكون هناك جوانب تطبيقية، واأن يكمل اجلانب التطبيقي  الأ�ضلوب النظري، بل ينبغي 
اجلانب النظري، فيتكامالن فيما بينهما )خياط، 1996( ، وذلك ملا روي عن اأبي ذر اأنه 
�سبيل الل« )ابن  بالل وجهاد يف  اإميان  قال:  اأف�سل؟  العمل  »اأي  �ضاأل ر�ضول اهلل  
حبان، ج2، 1993( ، ف�ضاًل عن اهتمام الرتبية الإ�ضالمية بالفرد كوحدة واحدة ل ينف�ضل 
عن حميطه الجتماعي، بل اهتمت به كجزء من املجتمع الذي يعي�ص فيه )خياط، 1996(، 
َياأُْمرُوَن ِبامْلَْعرُوِف َوَيْنَهْوَن  اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس  قال تعاىل: )َوامْلُوؤِْمُنوَن َوامْلُوؤِْمَناُت َبْع�ُسُهْم 
اأُوَلِئَك �َسرَيَْحُمُهُم  َوَر�ُسوَلُه   َ َكاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ لَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ َعِن امْلُْنَكِر َوُيِقيُموَن ال�سَّ
: »األ كلكم راع وكلكم م�سئول عن  َ َعِزيزٌ َحِكيٌم...( ]التوبة: 71[، ولقوله  اإِنَّ اللَّ  ُ اللَّ
رعيته، فالأمري الذي على النا�س راع وهو م�سئول عن رعيته، والرجل راع على اأهل 
بيته وهو م�سئول عنهم، واملراأة راعية على بيت بعلها وولده وهي م�سئولة عنهم، 
والعبد راع على مال �سيده وهو م�سئول عنه، األ فكلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته” 

)م�ضلم، ج3، 1955( . 
احلفاظ على نظام احلياة:  ● 

تهدف القيم الرتبوية الإ�ضالمية اإىل احلفاظ على �ضالمة و�ضوية النظام يف احلياة دون 
َما  َبْعِد  ِمْن   ِ اللَّ ِنْعَمَة  ُيَبدِّْل  َوَمْن   ...( الف�ضاد فيه، وقد ظهر ذلك يف قال تعاىل:  اإحداث 
ِ َول َتْعَثْوا  َ �َسِديُد اْلِعَقاِب( ]البقرة: 211 [، )... ُكلُوا َوا�رْصَُبوا ِمْن ِرْزِق اللَّ َجاَءْتُه َفاإِنَّ اللَّ

يِف اْلأَْر�ِس ُمْف�ِسِديَن( ]البقرة: 60[. 
 : تربية الوازع الداخلي ●

ت�ضعى القيم الرتبوية الإ�ضالمية اإىل تربية الوازع الداخلي يف الإن�ضان من غري رقابة 
ُ ِبَا َتْعَملُوَن  خارجية، فامل�ضلم قد تربى على قوله تعاىل: )َوُهَو َمَعُكْم اأَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَّ
اأَْقَرُب  َوَنْحُن  َنْف�ُسُه  ِبِه  ُتَو�ْسِو�ُس  َما  َوَنْعَلُم  اْلأِْن�َساَن  َخَلْقَنا  )َوَلَقْد  ]احلديد: 4[؛  ريٌ(  َب�سِ



80

د. قاسم خزعلي القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية واحلديث النبوي الشريف

كان  واإذا  عليه خافية،  تخفى  ل  تعاىل  اهلل  باأن  فيوقن  ]ق: 16[؛  اْلَوِريِد(  َحْبِل  ِمْن  اإَِلْيِه 
اإذ �ضاأل جربيل عليه ال�ضالم ر�ضول اهلل  العبد ل يرى اهلل تعاىل، فان اهلل تعاىل رقيبه، 

»ما الإح�سان؟ قال: الإح�سان اأن تعبد الل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك« 
)البخاري، ج4، 1987( . 

ارتباط القيم بالدين:  ● 

ترتبط القيم الرتبوية بالدين فال انف�ضال بينهما؛ قال تعاىل: )َبَلى َمْن اأَ�ْسَلَم َوْجَهُه 
ِه َول َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْحَزُنوَن( ]البقرة: 112[،  �ِسٌن َفَلُه اأَْجرُُه ِعْنَد َربِّ ِ َوُهَو حُمْ لِلَّ
َخَذ  َة اإِْبَراِهيَم َحِنيفاً َواتَّ َبَع ِملَّ �ِسٌن َواتَّ ِ َوُهَو حُمْ ْن اأَ�ْسَلَم َوْجَهُه لِلَّ )َوَمْن اأَْح�َسُن ِديناً ِمَّ
اأحا�سنهم اأخلقاً  »اأكمل النا�س اإمياناً   : اإِْبَراِهيَم َخِليلً( ]الن�ضاء: 125[، ولقوله   ُ اللَّ
املوطئون اأكنافاً الذين ياألفون ويوؤلفون ول خري فيمن ل ياألف ول يوؤلف« )الطرباين، 

ج1، 1985( . 
تنمية الوعي بالكون:  ● 

ويكون ذلك عن طريق تفكر الإن�ضان بالعامل من حوله مبا ي�ضعره اأنه جزء من هذا الكون 
ِتي  َهاِر َواْلُفْلِك الَّ ْيِل َوالنَّ َماَواِت َواْلأَْر�ِس َواْخِتلِف اللَّ الدقيق، قال تعاىل: )اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ
َماِء ِمْن َماٍء َفاأَْحَيا ِبِه اْلأَْر�َس  ُ ِمَن ال�سَّ ا�َس َوَما اأَْنَزَل اللَّ ا َيْنَفُع النَّ ِري يِف اْلَبْحِر ِبَ جَتْ
َماِء  َبنْيَ ال�سَّ ِر  امْلُ�َسخَّ َحاِب  َوال�سَّ الرَِّياِح  ٍة َوَت�رْصِيِف  َدابَّ َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ  َبْعَد 
ْر�ِس َفَتُكوَن َلُهْم ُقلُوٌب  َواْلأَْر�ِس َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن( ]البقرة: 164[، )اأََفَلْم َي�ِسريُوا يِف اْلأَ
ِتي يِف  َها ل َتْعَمى اْلأَْب�َساُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقلُوُب الَّ َيْعِقلُوَن ِبَها اأَْو اآَذاٌن َي�ْسَمُعوَن ِبَها َفاإِنَّ
ُدوِر( ]احلج: 46[؛ فيدرك اأن هذا الكون ل عبث فيه ول �ضياع، واأنه خملوق لأداء ر�ضالة،  ال�سُّ
ُكْم اإَِلْيَنا ل ُتْرَجُعوَن( ]املوؤمنون:  نَّ َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َواأَ منَّ م�ضداقًا لقوله تعاىل: )اأََفَح�ِسْبُتْم اأَ

 .]115
تنمية الوعي بالدور احل�ساري للإن�سان:  ● 

والعمل،  بالعلم  خرباته  وا�ضتثمار  احلياة،  يف  م�ضوؤولياته  حتديد  خالل  من  ويكون 
اأَْن�َساأَُكْم  ُهَو   ...( تعاىل:  قال  والعدل،  واجلمال  احلق واخلري  وتوظيف طاقاته يف جمالت 
َكْيَف  َفَيْنُظَر  اْلأَْر�ِس  يِف  َوَي�ْسَتْخِلَفُكْم   ...( ]هود: 61[،  ِفيَها...(  َوا�ْسَتْعَمَرُكْم  اْلأَْر�ِس  ِمَن 
ومن   ،]165 ]الأنعام:  اْلأَْر�ِس...(  َخلِئَف  َجَعَلُكْم  ِذي  الَّ )َوُهَو   ،]12 ]الأعراف:  َتْعَملُوَن( 
ْخَل  )َوالنَّ تعاىل:  لقوله  املوارد  ا�ضتغالل  ح�ضن  الإ�ضالم  اإليها  دعا  التي  احل�ضارية  الأدوار 
رُوُج( ]ق: 10-  يٌدِرْزقاً ِلْلِعَباِد َواأَْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيتاً َكَذِلَك اخْلُ َبا�ِسَقاٍت َلَها َطْلٌع َن�سِ
11[، ولقول الر�ضول  : »ما من م�سلم يغر�س غر�ساً اإل كان ما اأكل منه له �سدقة، 
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وما �رصق منه له �سدقة، وما اأكل ال�سبع منه فهو له �سدقة، وما اختلفا الطري فهو له 
�سدقة، ول يرزوؤه اأحد اإل كان له �سدقة« )م�ضلم، ج3، 1955( . 

ال�سوؤال الثاين:  ◄ 

»ما م�سادر القيم الرتبوية يف �سوء الروؤية القراآنية واحلديث النبوي 
ال�رصيف؟«

ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال، قام الباحث با�ضتقراء الآيات القراآنية والأحاديث النبوية 
َنا  ال�رشيفة لتحديد ابرز امل�ضادر التي ميكن اعتمادها ل�ضتقاق القيم منها، قال تعاىل: : )َربَّ
َك  يِهْم اإِنَّ ْكَمَة َوُيَزكِّ ِمْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم اآَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َواْبَعْث ِفيِهْم َر�ُسولً 
ومربيًا،  هاديًا  الر�ضول حممد   تعاىل  اهلل  فبعث  129[؛  ]البقرة:  ِكيُم(  احْلَ اْلَعِزيزُ  اأَْنَت 
ومنزًل معه الكتاب واحلكمة، وانطالقًا من ذلك حددت الدرا�ضة خم�ضة م�ضادر رئي�ضة للقيم 
الرتبوية الإ�ضالمية متثلت بالقراآن الكرمي، وال�ضنة النبوية املطهرة، والإجماع، وامل�ضلحة 

املر�ضلة، والعرف. وفيما يلي تو�سيح لكل منها: 

أواًل: القرآن الكريم: 

والت�رشيعات  الأحكام  وما  القيم،  على  والأمم  الأفراد  تربية  اإىل  الكرمي  القراآن  يدعو 
تربية  اإىل  تف�ضي  مل  اإن  وممار�ضتها  لتمثلها  قيمة  فال  لتحقيقها،  و�ضائل  اإل  فيه  الواردة 
ا َيْدُخِل  ا ُقْل مَلْ ُتوؤِْمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا اأَ�ْسَلْمَنا َومَلَّ اإميانية، قال تعاىل: )َقاَلِت اْلأَْعَراُب اآَمنَّ
َ َغُفوٌر  َ َوَر�ُسوَلُه ل َيِلْتُكْم ِمْن اأَْعَماِلُكْم �َسْيئاً اإِنَّ اللَّ اْلأِمَياُن يِف ُقلُوِبُكْم َواإِْن ُتِطيُعوا اللَّ
ِباأَْمَواِلِهْم  َوَجاَهُدوا  َيْرَتاُبوا  مَلْ  ُثمَّ  َوَر�ُسوِلِه   ِ ِباللَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ امْلُوؤِْمُنوَن  َا  َرِحيٌماإِمنَّ

اِدُقوَن( ]احلجرات: 14- 15[.  ِ اأُوَلِئَك ُهُم ال�سَّ َواأَْنُف�ِسِهْم يِف �َسِبيِل اللَّ
وميكن القول اإن القراآن هو امل�ضدر الأ�ضا�ضي للقيم؛ اإذ تنتظم فيه كالأتي: قيم اعتقادية؛ 
قيم  الآخر.  واليوم  ور�ضله  وكتبه  ومالئكته  اهلل  يف  اعتقاده  املكلف  على  يجب  مبا  تتعلق 
خلقية؛ تتعلق مبا يجب على املكلف اأن يتحلى به من الف�ضائل، واأن يتخلى عن الرذائل. قيم 
عملية؛ تتعلق مبا ي�ضدر عن املكلف من اأعمال واأقوال وت�رشفات وهي على نوعني: عبادات 

ومعامالت. 

ثانياً: السّنة النبوية املطهرة: 

وهو ما �ضدر عن ر�ضول اهلل  مما يت�ضل ببيان ال�رشيعة؛ فهو �رشع متبع، وبالتايل 
يكون قيمة متبعة، فما �ضدر عنه مبقت�ضى طبيعته الب�رشية فهو قيمة ملزمة اإذا قام دليل 
قيم  فهي  ذلك  غري  كان  اإذا  ملزمة  غري  وقيمة  القتداء،  فعله  من  املق�ضود  اأن  على  يدل 
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تخ�ضع لالختيار، قال تعاىل: )... َوَما اآَتاُكُم الرَّ�ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا...( 
]احل�رش:7[. 

اأجل ن�رشها،  القيم الرتبوية، من  القراآن الكرمي اجلانب النظري يف �ضياغة  وقد حدد 
والعمل على تر�ضيخها؛ وو�ضعت ال�ضنة ال�رشيفة وال�ضرية النبوية املطهرة الإجراءات التطبيقية 
راأيتموين  كما  »�سلوا  لهم:  ويقول  بالنا�ص  في�ضلي   وحياتهم؛  امل�ضلمني  واقع  يف 
اأ�سلي« )البخاري، ج1 1987( ، ويحج  بهم ويقول لهم: »لتاأخذوا منا�سككم فاإين ل 

اأدري لعلي ل اأحج بعد حجتي هذه« )م�ضلم، ج2، 1955( . 

ثالثاً: اإلمجاع: 

اإذا ثبت الإجماع حول حادثة بذاتها فاإنها تندرج �ضمن ال�ضلم القيمي احلاكم للجماعة 
وُه  ْوِف اأََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ ْمِن اأَِو اخْلَ امل�ضلمة ولأفرادها، قال تعاىل: )َواإَِذا َجاَءُهْم اأَْمرٌ ِمَن اْلأَ
ِ َعَلْيُكْم  ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْول َف�ْسُل اللَّ اإِىَل الرَّ�ُسوِل َواإِىَل اأُويِل اْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ

ْيَطاَن اإِلَّ َقِليلً( ]الن�ضاء: 83[.  َبْعُتُم ال�سَّ َوَرْحَمُتُه َلتَّ

رابعاً: املصلحة املرسلة: 

امل�ضلحة املر�ضلة وما ينبني عليها من اأحكام ُتعدُّ م�ضدراً من م�ضادر ا�ضتقاق القيم 
الرتبوية يف املجتمع الإ�ضالمي، لأن هذا احلكم يحدد قيمة الواقعة بالن�ضبة للت�رشيع، ومن 
َا  ثم يعدُّ قيمة من القيم التي حتدد �ضلوك الفرد واجلماعة حيال تلك الواقعة، قال تعاىل: )اإِمنَّ
ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َول  ِ َفَمِن ا�سْ ْنِزيِر َوَما اأُِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اللَّ َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ َحرَّ
َم�َسٍة َغرْيَ  ُطرَّ يِف خَمْ َ َغُفوٌر َرِحيٌم( ]البقرة: 173[، )... َفَمِن ا�سْ َعاٍد َفل اإِْثَم َعَلْيِه اإِنَّ اللَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم( ]املائدة: 3[.  ُمَتَجاِنٍف لإِْثٍم َفاإِنَّ اللَّ

خامساً: العرف: 

فينبغي  املعتربة،  الت�رشيع  اأدلة  اإىل  يرجع  واإمنا  كم�ضدر،  بذاته  العرف  ي�ضتقل  ل 
اأو  اإىل قيا�ص  اأو  العلماء امل�ضلمني،  اإجماع  اإىل  اأو  اإىل ن�ضو�ص �رشعية،  الأعراف  ت�ضتند  اأن 

ا�ضتح�ضان، لي�ضبح بعد ذلك قيمة تربوية اإ�ضالمية. 
اإن للقيم الرتبوية �ضفة الهيمنة الت�رشيعية، مبعنى اأن كل حكم من اأحكام ال�رشيعة له 
طابعه الأخالقي، ووراءه الدوافع الإن�ضانية املحركة لل�ضلوكيات، لذا ُتعدُّ م�ضادر الت�رشيع 
هي نف�ضها م�ضادر القيم الرتبوية. فكل ما يحقق مقا�ضد ال�رشيعة الإ�ضالمية من �رشورية، 
وحاجية، وحت�ضينية )ال�ضاطبي، ج2، 1980( ، والتي تعدُّ م�ضدراً من م�ضادر القيم الرتبوية 

الإ�ضالمية. 
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ويرى الباحث اأن هناك م�سادر فرعية اأخرى للقيم الرتبوية منها: 
ما ورد من ماأثورات وخطب واأ�ضعار وق�ض�ص فهذه تعر�ص على امل�ضادر الثالثة  - 

الرئي�ضة؛ هي: القراآن الكرمي، وال�ضنة وال�ضرية النبوية املطهرة، والإجماع، فاإن وافقتها قبلت، 
واإن وتعار�ضت معها رف�ضت، ومل تقبل يف ن�ضق القيم الرتبوية الإ�ضالمية. 

املجتمع  فطبيعة  لذا  واأهدافه؛  اجتاهاته  جمتمع  فلكل  وغاياته،  املجتمع  طبيعة  - 

الإ�ضالمي، واأهدافه ال�ضامية منطلق اأ�ضا�ضي ل�ضياغة القيم الرتبوية الإ�ضالمية وت�ضكيلها. 
املرئية،  اأو  املقروءة  اأو  امل�ضموعة  �ضواء  والإعالم  اللكرتوين  الت�ضال  و�ضائل  - 

فهذه ك�ضابقتها تعر�ص على م�ضادر الت�رشيع الإ�ضالمي، ومن الوا�ضح اأن و�ضائل الت�ضال 
اللكرتوين والإعالم حتمل الغث وال�ضمني، لذا فمن م�ضوؤولية املربني ت�ضفية القيم الرتبوية 

وتطويرها واإ�ضاعتها، واإزالة القيم ال�ضلبية وحتقيقها. 
اإحدى املنابع الرئي�ضة التي  طبيعة الع�رش ومطالبه، ُتعدُّ طبيعة الع�رش ومطالبه  - 

ت�ضتق منها القيم الرتبوية الإ�ضالمية. 
ال�سوؤال الثالث:  ◄ 

»ما منظومة القيم الرتبوية يف �سوء الروؤية القراآنية واحلديث النبوي 
ال�رصيف؟«

الإ�ضالم  م�ضدرْي  يف  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  ا�ضتقراأ  ال�ضوؤال؛  هذا  عن  ولالإجابة 
النبوية املطهرة، والعمل على جتميعها فيما تتفق به من  القراآن الكرمي وال�ضنة  الرئي�ضني: 
حيث املجال الذي ميكن اأن تندرج حتته. وذلك لعدم وجود ت�ضنيف موّحد ميكن اأن يعتمد 
الت�ضنيفات  العديد من  الرتبوية وت�ضنيفاتها، فهناك  القيم  اأنواع  الباحث يف حتديد  عليه 
التي و�ضعها الباحثون يف هذا املجال بناًء على معايري خمتلفة الأ�ض�ص؛ وذلك على النحو 

الآتي: 
وقيم  نظرية،  قيم  اإىل:  ق�ضمت  اإذ  املحتوى؛  ح�ضب  الرتبوية  القيم  �ضنف  من  فهناك 
اقت�ضادية، وقيم جمالية، وقيم اجتماعية، وقيم �ضيا�ضية، وقيم دينية. وهناك من �ضنََّفها 
غائية  وقيم  اأبعد،  لغايات  و�ضائل  تعترب  اأي  و�ضائلية؛  قيم  اإىل:  ق�ضمت  اإذ  مق�ضدها؛  ح�ضب 
نرِّفت ح�ضب �ضدتها؛ اإذ ت�ضنف اإىل: قيم ملزمة؛ اأي ما ينبغي اأن يكون، وقيم  اأو نهائية. و�ضُ
تف�ضيلية؛ اأي ي�ضجع املجتمع اأفراده على التم�ضك بها، ولكن ل يلزمهم بها اإلزامًا. وت�ضنيفها 
ح�ضب درجة العمومية؛ اإذ تنق�ضم اإىل: قيم عامة يعم انت�ضارها يف املجتمع كله، وقيم خا�ضة 
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تتعلق مبنا�ضبات اأو مواقف اجتماعية معينة. وت�ضنيفها ح�ضب درجة و�ضوحها؛ اإذ تنق�ضم اإىل 
ق�ضمني: قيم ظاهرة اأو �رشيحة؛ وهي القيم التي ي�رشح بها ويعرب عنها بال�ضلوك اأو بالكالم، 
وقيم �ضمنية؛ وهي التي ي�ضتدل على وجودها من خالل مالحظة الختيارات والجتاهات التي 
تتكرر يف �ضلوك الأفراد. وت�ضنيف القيم ح�ضب دميومتها: وذلك بت�ضنيفها اإىل: قيم دائمة؛ وهي 

التي تدوم زمنًا طوياًل، وقيم عابرة؛ وهي التي تزول ب�رشعة )املعايطة، 2000( . 
كما اأن الباحث مل يقم باقرتاح ت�ضنيف للقيم الرتبوية الإ�ضالمية اإل بعد قيامه بح�رش 
للقيم  العامة  ال�ضمات  �ضوء  ويف  لذا  متجان�ضة،  جمموعات  يف  وو�ضعها  منها  عدد  اأكرب 
الرتبوية الإ�ضالمية اقرتح الباحث ت�ضنيفًا لها تتمثل عنا�رشه مبا ياأتي: القيم الإميانية، 
والقيم التعبدية )الأدائية( ، والقيم العلمية، وقيم العمل، وقيم الدعوة، والقيم الأ�رشية، والقيم 
الجتماعية، والقيم الأخالقية، والقيم القت�ضادية، والقيم الق�ضائية، والقيم ال�ضيا�ضية، وقيم 

اجلهاد، والقيم البيئية، والقيم اجلمالية. 
لن تتحدث الدرا�ضة عن معاين القيم الرتبوية الإ�ضالمية، ولن تاأتي على ذكر اأدلتها لأن 
املقام ل ي�ضمح بذلك، ول يت�ضع له املكان بالدرا�ضة احلالية لغزارة املعاين وكرثة الأدلة. كما 
ان الت�ضنيف املقرتح الذي يقدمه الباحث ل يتعار�ص ول ينفي الت�ضنيفات الأخرى للقيم 
وفق جمموعات واأ�ض�ص اأخرى. وتتمثل منظومة القيم الرتبوية الإ�سلمية كما اقرتحها 

الباحث بالآتي: 
وتتفرع هذه القيمة العظيمة اإىل القيم الرتبوية الفرعية الآتية:  القيم الإميانية:  ♦

الإميان بالل تعاىل:  - 

وتتمثل يف النطق بال�ضهادتني، والإقرار بوجود اهلل تعاىل، والتوحيد املطلق هلل تعاىل، 
بابتغاء  واإخال�ص  تعاىل،  ربوبيته  وتوحيد  عنه،  ال�رشيك  ونفي  تعاىل،  وحدانيته  وتوحيد 
اأ�ضمائه  وتوحيد  تعاىل،  باهلل  وال�ضتعانة  ونواهيه،  باأوامره  والت�ضليم  تعاىل وحده،  وجهه 
اأثبته  اأو ما  لنف�ضه  اأثبته اهلل تعاىل  واإثبات ما  تعاىل، وتوحيد �ضفاته امل�ضافة واملفردة، 
اأو ما  ر�ضوله  له من معاين واإحكام لأ�ضمائه و�ضفاته، ونفي ما نفاه تعاىل عن نف�ضه 
نفاه عنه ر�ضوله  من دون زيادة اأو نق�ضان اأو تاأويل اأو تكييف، اإفراده تعاىل باحللف 
بالأمر  تعاىل  انفراده  وتوحيد  وال�ضهادة،  الغيب  بعاملي  العامل  تعاىل  وتوحيده  والت�ضمية، 
باهلل  الظن  وح�ضن  الظلم،  عن  تعاىل  وتنزيهه  النافذة،  وم�ضيئته  اإرادته  وتوحيد  واحلكم، 
تعاىل، وتوحيده تعاىل اخلالق لكل �ضيء، وتوحيده تعاىل املالك لكل �ضيء، وتوحيده تعاىل 
الغني عن جميع اخللق وافتقارهم اإليه، وتوحيده تعاىل امل�ضتحق للحمد والت�ضبيح، وتوحيد 
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رحمته تعاىل التي و�ضعت كل �ضيء، وتوحيده تعاىل لتح�ضيل ر�ضاه ودفع غ�ضبه وعقابه، 
وتوحيده تعاىل املدبر للكون وامل�رشف ل�ضوؤونه، وتوحيده تعاىل النافع وال�ضار، وتوحيده 
تعاىل معزاً ومذًل، وتوحيده تعاىل هاديًا، وتوحيده تعاىل رازقًا وواهبًا، وتوحيده تعاىل 
للمر�ص  ومنزًل  �ضافيًا  تعاىل  وتوحيده  ومميتًا،  حمييًا  تعاىل  وتوحيده  ومي�رشاً،  م�رشعُا 
والبالء، وتوحيده تعاىل معطيًا ومناعًا، وخ�ضيته تعاىل وتقواه، وحمبته تعاىل، بغ�ص ما 
يبغ�ضه تعاىل، والغرية هلل تعاىل، والغ�ضب ملحارم اهلل تعاىل، والتوكل عليه تعاىل وجتنب 
وتوحيده  بنعمه،  التحدث  ومنعمًا،  مف�ضاًل  تعاىل  وتوحيده  اإليه.  الأمر  وتفوي�ص  التواكل، 
تعاىل الذي ترجع اإليه الأمور، وتوحيده تعاىل املحيي واملميت، ورجاء اهلل تعاىل، واخل�ضوع 
بني يديه، ودوام ذكره تعاىل، والت�ضليم بالقدر والر�ضا به وال�ضرب عليه، وال�ضرب على اجتناب 
واعتدال  بالدين،  الفتنة  واجتناب  والعلن،  بال�رش  تعاىل  اهلل  من  واخلوف  تعاىل،  معا�ضيه 
اخلوف والرجاء وتوازنهما، ومراقبة اهلل تعاىل )الإح�ضان( ، والتفكر باألء اهلل تعاىل وتلم�ص 
عظمته، والبتهاج باحل�ضنة والغتمام بال�ضيئة، والإ�ضفاق )خوف ممزوج برحمته تعاىل( . 

الإميان بامللئكة:  - 

وعروجهم  هلل.  عبادتهم  ب�ضفاتهم،  والإميان  وجودهم،  بحقيقة  الإميان  يف  وتتمثل 
لهم،  �ضفاعتهم  اآدم،  بني  لأعمال  كتابتهم  الأنف�ص،  تتوفى  ربهم،  باأمر  وقيامهم  وتنزلهم 
ال�ضور، وت�ضميتهم  الرحمة، ونفخهم يف  العر�ص، واإغاثتهم املوؤمنني، منها مالئكة  حملهم 
بالأ�ضماء التي دعاهم بها اهلل تعاىل، وعدم و�ضفهم باأ�ضياء ل دليل عليها )كبنات اهلل( ، 

النهي عن بغ�ضهم اأو الغلو فيهم. 
الإميان بالكتب ال�سماوية:  - 

وتتمثل يف الإميان بالكتب ال�ضماوية جميعًا، وحقيقة ت�ضديق القراآن لكتب املر�ضلني 
تالوته،  لدى  بالإن�ضات  والأمر  تالوته،  لدى  وال�ضتعاذة  القراآن،  بتالوة  والأمر  الأوائل. 
وو�ضفه ووجوب الإميان به، وتنزيهه عن ال�ضعر، والعتقاد بحقيقة خلوه من تاأول املتاأولني 
بحقيقة  والعتقاد  ومت�ضابهه،  مبحكمه  والإميان  القراآن،  ُحكم  تغيري  وعدم  وحتريفاتهم، 
الن�ضخ فيه، و�رشبه الأمثال للنا�ص، وعدم ال�ضتحياء من �رشب املثل، والمتناع عن �رشب 
اإنزاله يف ليلة القدر، وجتنب هجره، ووجوب احلكم به، والتزام �ضجدات التالوة،  املثل هلل، 

وحفظ القراآن من التحريف، والإميان بخلود واأزلية كالم اهلل. 
الإميان بالأنبياء واملر�سلني:  - 

الإميان بالأنبياء والر�ضل اأجمعني دون تفريق بينهم، تف�ضيل اهلل تعاىل بع�ضهم على 
بع�ص، معرفة امل�ضطفني منهم، حقيقة اأخذ احلق تعاىل امليثاق منهم، نفي الغلول عنهم، 
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اإل حت�ضيل ر�ضا  التبليغ  اأجر لهم على  التبليغ واأمرهم بالتذكري، ل  العتقاد مبهامهم يف 
واحلكمة  بالعدل  النا�ص  بني  ُحكمهم  فيها،  غلظتهم  وعدم  الدعوة  يف  حكمتهم  تعاىل،  اهلل 
واملوعظة احل�ضنة، اإر�ضال لكل اأمة نذير، بعثوا بل�ضان اأقوامهم، هم ب�رش يوحى اإليهم ولي�ضو 
مالئكة، لكل نبي عدو، �ضهادتهم على اأممهم يف الآخرة، ت�ضميتهم بالأ�ضماء التي ذكرها اهلل 
الإميان  عليهم،  الوحي  تنزل  ال�ضامية،  بعثتهم  باأهداف  العتقاد  العظيم.  كتابه  تعاىل يف 
بطبيعة ر�ضالتهم باأنها الإ�ضالم، تاأييد اهلل تعاىل لر�ضالتهم، اأخالقهم و�ضفاتهم وف�ضل اهلل 
عليهم جميعًا، ع�ضمتهم وحمايتهم، خف�ص جناحهم للموؤمنني، معرفة طبيعة �ضخ�ضيتهم 
معهم،  املوؤمنني  اأدب  وجوب  ي�ضقاقهم،  من  جزاء  بها،  والتاأ�ضي  وخ�ضائ�ضهم  وماآثرهم 
�ضدقهم وا�ضتحالة تقولهم على اهلل تعاىل، تثبيتهم يف ال�ضدائد وت�ضليتهم من قبل اهلل تعاىل، 
، ذكر �ضفاته  يف  وعّده وخماطبته ومعاتبته تعاىل اإياهم، معرفة اأهل الكتاب ملحمد 
التوراة والإنيل، تنزيهه  عن ال�ضعر واجلنون، اإ�رشاء اهلل بنبيه حممد  ومعراجه به، 
هجرته  باأمر من اهلل تعاىل، الأثر البالغ لهجرته  على الدعوة الإ�ضالمية، اأزواجهم 
النا�ص، حمبة  ، �ضهادته هو واأمته  على  اأمته و�ضحابته  واأبناءهم وبناتهم، تزكية 
، العتقاد باأف�ضلية حممد  على جميع  جميع الأنبياء، الإميان بخامتة ر�ضالة حممد 

الأنبياء والر�ضل عليهم ال�ضالم، الإميان بوحدة الدين لدى الر�ضل جميعًا. 
الإميان باليوم الآخر:  - 

املوت ق�ضاء حمتوم، لكل اأمة اأجل حمتوم، حقيقة قدوم �ضاعة الحت�ضار لكل اإن�ضان، 
وباأ�ضمائها  الآخر  باليوم  العتقاد  واأهواله،  بالبعث  العتقاد  البتالء،  بحقيقة  العتقاد 
احل�رش  طبيعة  لها،  تعاىل  اإثباته  ت�ضبقها،  التي  الإرها�ضات  عظمة  لالتعاظ،  و�ضفاتها 
وعظمته، العر�ص على امليزان وا�ضتالم الكتاب، ت�ضنيف اخللق يومئذ اإىل فئات، عدم اأهمية 
الأن�ضاب يومئذ، �ضهادة الأع�ضاء على اأ�ضحابها، اجلزاء بالعمل )ح�ضنه اأو �ضيئه( يف الدنيا 

والآخرة، تف�ضيل الآخرة على الدنيا، احلذر من الأموال والأولد لعدم الوقوع بالفتنة. 
الإميان بالغيب:  - 

الإميان بحقيقة الغيب، العتقاد باجلنة واأ�ضمائها و�ضفاتها وبحقيقة اأحوال اأ�ضحابها. 
العتقاد بالنار واأ�ضماوؤها و�ضفاتها وبحقيقة اأحوال اأ�ضحابها. الإميان باخللود يف النعيم 
والفوؤاد،  والنف�ص،  )الروح،  النف�ضي  بالغيب  العتقاد  الأعراف.  بحقيقة  العتقاد  العذاب،  اأو 
والفطرة، والهوى، وال�ضمري( . العتقاد بحقيقة اجلن وال�ضيطانني؛ معرفة �ضلوكهم ال�ضيطاين، 
عداوتهم لآدم وبنيه وو�ضو�ضتهم لهم، التحذير من اإتباعهم. حترمي ال�ضحر واأنه من تعليمهم، 
العتقاد بالق�ضاء والقدر. الت�ضليم بجميع القيم �ضالفة الذكر اعتقاداً وقوًل وفعاًل يف جميع 

�ضكنات و�ضلوكيات الأفراد يف ال�رش والعلن. 
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القيم التعبدية )الأدائية( :  - 

الأنبياء،  مطلب  ال�ضالة  عليها،  واحل�ص  ال�ضالة  اأداء  تعاىل،  هلل  العبودية  اإخال�ص 
التاأ�ضي ب�ضفات امل�ضلني، اقرب ما يكون العبد من اهلل تعاىل يف ال�ضجود، الذكر، ال�ضتغفار، 
على  ال�ضالة  بها،  والتحدث  تعاىل  نعمه  و�ضكر  تعاىل  حمده  امل�ضيبة،  عند  ال�ضرتجاع 
وجوب  الليل،  وقيام  التهجد  التالوة،  �ضجود  الثالث،  امل�ضاجد  اإىل  الرحال  �ضد   ، النبي 
القبلة  اإىل  التوجه  ال�ضالة،  اخلوف، ق�رش  امل�ضافر، �ضالة  واجلمعة، �ضالة  اجلماعة  �ضالة 
يف ال�ضالة، ُحرمة امل�ضاجد واأعمارها. احلث على الدعاء باأنواعه )كدعاء امل�ضاألة، الثناء، 
ال�ضتغاثة، ال�ضتعاذة، التو�ضل( ، اللتزام بالكيفية التي بينها اهلل تعاىل، ال�ضتعانة باملاأثور 
من الدعاء. وجوب ال�ضيام فري�ضة ونافلة، وما اأعده اهلل لل�ضائمني. فري�ضة الزكاة واأهمية 
كالنحر  والن�ضك  عرفات،  من  الإفا�ضة  واآدابهما،  والعمرة  و�ضنة  احلج  فري�ضة  ال�ضدقات. 
اجلارية،  ال�ضدقة  تاأكيد  الأذان،  الطهارات،  الكفارات،  بالنذور،  الوفاء  والعترية.  والعقيقة 
قيام رم�ضان، حتري ليلة القدر واإحياءها، زيارة القبور لالتعاظ، الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، اتباع �ضنة امل�ضطفى، تالوة القراآن والتعبد بتالوته والتغني به، تقدمي النقل على 
العقل، الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتري ال�ضدقة اجلارية، التعبد باأ�ضماء اهلل تعاىل 

وب�ضفاته، تنزيه اأ�ضماء اهلل تعاىل و�ضفاته عن كرثة احللف اأو �ضوؤال العباد بها. 
القيم العلمية:  - 

ف�ضل العلم والعلماء، ذم اجلهل واجلاهلني، احلث على التفقه بالدين، احلظ على التفكر 
وا�ضتخدام العقل، وجوب ن�رش العلم وعدم كتمانه، جتنب املجادلة بغري علم، دعوة الإن�ضان 
بالقوانني واحلقائق  العتقاد  الكون،  الإن�ضان يف  دور  اإظهار  العلمية،  احلقائق  اإكتناه  اإىل 
الكونية التي ذكرها اهلل تعاىل، الدعوة اإىل البحث، طلب العلم النافع ونبذ غربه، توثيق العلم، 
طلب العلم ابتغاء ملر�ضاة اهلل تعاىل، العتناء بالعلم الذي ل ينقطع مبوت �ضاحبه، تعاهد 
القراآن بالتعلم والتعليم، مكانة حامل القراآن وتكرميه، الجتماع لتعلم، التاأين بالُفتيا وعدم 
الآخرين  امل�ضاألة على  الهامة، طرح  املواطن  بالعلم خا�ضة يف  ال�ضوت  بها، رفع  الت�رشع 
لختبارهم، اإلتزام اآداب جمال�ص العلم، اإجالل العلماء، تكرمي طالب العلم، عدم التنفري من 
طلب العلم، جعل اأيام معلومة لأهل العلم، غبط اأ�ضحاب العلم، اخلروج بطلب العلم، الغ�ضب 
عدم  العلمية،  الأمانة  التزام  للعامل،  التوا�ضع  يكره،  ما  راأى  ما  اإذا  والتعليم  املوعظة  يف 
ال�ضتحياء بطلب العلم، اقرتان العلم بالعمل، احرتام الراأي الأخر غري املخالف لل�رشع، بعث 
الدين وجتديده، اإحياء الجتهاد، رد الأمر اإىل اهلل ور�ضوله عند التنازع، التي�ضري بالعلم وعدم 
التعنيت فيه، الإنفاق على العلم، �ضوؤال اأ�ضحاب العلم والخت�ضا�ص، تعلم العلوم التي ينتفع 
بها املجتمع الإ�ضالمي، الف�ضل بني اجلن�ضني يف طلب العلم، النهي عن طلب العلم لغري اهلل، 
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ف�ضل الفقه على العبادة، ف�ضل الجتماع يف طلب العلم وتدار�ص القراآن، �رشورة العلم قبل 
القول والعمل، مراجعة امل�ضائل غري املفهومة. 

قيم العمل:  - 

حت�ضري النية للعمل، ابتغاء وجه اهلل تعاىل بالعمل، الدعوة اإىل العمل املباح، املداومة 
على العمل ال�ضالح، التكليف بالعمل على قدر ال�ضتطاعة. م�ضوؤولية املرء عن عمله، انتفاء 
ال�ضيئة  جزاء  العمل،  لطبيعة  اجلزاء  موافقة  بالعمل،  اجلزاء  غريه.  عمل  عن  املر  م�ضوؤولية 
عدم  نيله،  على  حر�ص  اأو  �ضاأله  من  العمل  تولية  جتنب  اليدوي،  بالعمل  التو�ضية  مبثلها. 
تخ�ضي�ص اأيام معينة بالأعمال، اإثبات العمل الذي يعمله، حفظ الأمانة عند القيام بالعمل، 
اخلريات،  يف  امل�ضارعة  عمله،  يف  الآخرين  عن  ال�رش  كف  مل�ضاحله،  العمل  ا�ضتغالل  عدم 
اأح�ضن، تطابق العمل مع  ال�ضتقامة يف العمل، التو�ضط يف العمل، الب�ضا�ضة، قول التي هي 
القول، ح�ضن ال�ضلوك، الإح�ضان، التعاون مع الآخرين، التوا�ضع للغري، التوكل على اهلل عند 
العزم على العمل، يتقي اهلل تعاىل يف العمل وال�ضلوك، العمل املف�ضي اإىل النجاح، طاعة اهلل 
ور�ضوله واأويل الأمر، القيام باأحب الأعمال اإىل اهلل. جتنب العمل املحرم والطالح املف�ضي 
لالإثم واقرتاف الذنب، والبتعاد عن الأعمال املحرمة. العتقاد باأن الذنوب �ضبب يف ظهور 
الف�ضاد يف الأر�ص. تي�ضري العمل، العمل من لوازم الإميان، عدم الياأ�ص والقنوط من رحمة 

اهلل، تقليد العمل املف�ضي للرب والفالح وال�ضعادة، اتقان العمل، جتنب اللهو. 
قيم الدعوة:  - 

الدعوة اإىل اهلل تعاىل، احلكمة يف الدعوة، ابتغاء وجه اهلل تعاىل وحده، الدعوة بل�ضان 
الأمثال،  �رشب  باحل�ضنة،  ال�ضيئة  دفع  اأح�ضن،  هي  بالتي  املجادلة  يفهمونه،  ومبا  القوم 
املوعظة.  يف  املو�ضوع  وحدة  ال�ضدر،  و�ضعة  ال�ضرب  والفتنة،  اخل�ضام  اإثارة  عن  المتناع 
التزام حدود الدعوة اإىل اهلل؛ عدم الإكراه يف الدعوة، ل غلو يف الدين، جتنب ا�ضطهاد الغري 
ب�ضبب عقيدتهم، ل تع�ضب فهو من �ضيم الكفار، الت�ضدد مع الكفار املقاتلني، الت�ضاهل مع 
امل�ضاملني، التي�ضري ل التع�ضري، التي�ضري ل التنفري، احلوار ل القطيعة، الإعرا�ص عن اجلاهلني، 
مقدمتها  يف  وال�رشورات  الأولويات  مراعاة  واحدة،  كاأمة  امل�ضلمني  جميع  مع  التعامل 
العقيدة، ح�رش اخلالف والت�ضييق عليه، البتعاد عن الختالف املف�ضي اإىل تنافر القلوب، 

مقابلة الإ�ضاءة بالإح�ضان، تقيد الدعاة بالأخالق احلميدة. 
القيم الأ�رصية:  - 

احلث على النكاح، الدعوة اإىل تكوين الأ�رشة، جتنب العزوبة، توثيق عقد الزواج وخطورة 
اإهماله، احلفاظ على �رشية احلياة الزوجية، اإكرام املراأة، البتعاد عن نكاح امل�رشكة، حترمي 
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نكاح امل�رشك، جواز نكاح الأيامى والعباد والإماء، اأمر غري القادر على الزواج بال�ضتعفاف، 
دفع ال�ضداق، جواز التعدد واللتزام ب�رشوطه، تزويج املع�رش امل�ضلم، النهي عن زواج ال�ضغار 
وزواج املتعة، �ضدق واأمانة اخلاطبني لبع�ضهما البع�ص، كراهة التبتل واخل�ضاء، احلث على 
الزواج من الولود، جواز نظر اخلاطب اإىل املراأة خلطبتها، ل تزوج املراأة اإل بويل، احلث على 
ن�ضوز  عن  النهي  للرجل،  القوامة  البنات،  وواأد  الأولد،  قتل  حترمي  حولني،  الطفل  اإر�ضاع 
املراأة من زوجها، التحكيم قبل الطالق، ل طالق اإل ب�رشوط بينة، اللتزام بالأحكام التي 
ترتتب على الطالق، حق املراأة مبرياث زوجها املتوفى عنها، القيام بحقوق الوالدين وبرهما، 
اإعانة الأبناء على بر اإبائهم، العدل يف معاملة الأبناء ويف العطايا، عداوة بع�ص الأزواج 
والأولد، ال�ضتئذان يف اأوقات اخللوة. بطالن التبني، جواز الزواج مبطلقة املتبنى. الت�رشي، 
�ضلة ذوي القربى. اإكرام اليتامى، الو�ضاية عليهم. كراهة اإتيان الأهل طروقًا لياًل. ا�ضتئذان 
املراأة زوجها قبل خروجها من بيتها، جواز خروج املراأة لق�ضاء حوائجها. النهي عن دخول 
املت�ضبهني بالن�ضاء البيوت. ل يخلو رجل بامراأة اإل مبحرم، النهي عن اإفراط الزوجني يف 
الغرية على بع�ضهما، جواز ا�ضتئذان الرجل زوجته يف اأن مُيّر�ص، جواز تنظيم الن�ضل، جواز 
طلب املراأة من زوجها اإم�ضاكها وعدم تطليقها، عدم طاعة املراأة زوجها يف مع�ضية، النهي 
عن �رشب املراأة كالعبد، قيام الزوجني بحقوق بع�ضهما، النهي عن ت�رشف املراأة باأمور 
اإجابة  به،  والحتفال  الزواج  اإعالن  امراأته،  الرجل  زوجها، ح�ضن معا�رشة  باأذن  اإل  بيتها 
الدعوة اإىل الوليمة، الدعاء للزوجني، تي�ضري املهر وال�ضداق، المتناع عن اخلطبة على خطبة 
للزواج على  اأخته  اأو  ابنته  الرجل  اإكراهها، جواز عر�ص  الزواج وعدم  الفتاة  اأخيه، تخيري 
الثقاة من الرجال، ل تنكح املراأة على اأختها اأو على عمتها اأو خالتها، جواز وقوع ال�ضوؤم 
يف املراأة، ا�ضرتاط الدين واخللق يف كل من الرجل واملراأة عند الزواج، لزوم �ضيام من مل 
اأهله واأولده، ت�ضمية  الرجل على  اأهله، وجوب وف�ضل نفقة  الرجل  الزواج، مداعبة  ي�ضتطع 
الوليد با�ضم ح�ضن، املودة والرحمة بني الزوجني، الإ�ضالح بني الزوجني، الكنية لل�ضبي، 
التزام املراأة  الزوجات،  العدل بني  العقة للمولود،  اأن يكون له ولد،  تكني الرجل حتى قبل 
بعدتها، اعتزال الن�ضاء يف املحي�ص، التفريق بني الأولد يف امل�ضاجع، لزوم كتابة الو�ضية، 
الغرية والذب عن العر�ص، �ضلة الأرحام، اإيتاء ذوي القربى، عدم حرمان احد من املرياث، 
معرفة الأن�ضاب ل�ضلة الرحم، رحمة الأبناء، الإح�ضان اإىل البنات، احت�ضاب موت الولد عند 

اهلل، العدل يف العطايا بينهم. 
القيم الجتماعية:  - 

جتنب  غريه،  بيت  يف  النظر  عدم  ال�ضتئذان،  اآداب  ال�ضيافة،  واأدب  وال�ضالم  التحية 
امل�ضلم  اأخيه  ظلم  جتنب  والتناج�ص،  والتج�ض�ص  الظن  جتنب  والتدابر،  والتباغ�ص  التحا�ضد 
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وخذله واحتقاره، حترمي دم امل�ضلم وعر�ضه وماله، النتهاء عن ال�ضحناء والتهاجر، يحب 
تراحم  مظلوما،  اأو  ظاملا  الأخ  ن�رشة  املري�ص،  عيادة  باهلل،  الدين  يف  لإخوانه  امل�ضلم 
العفو  على  احلث  وال�ضباب،  اللعن  عن  النتهاء  وتعا�ضدهم،  وتعاطفهم  وتوادهم  املوؤمنني 
الرفق  فح�ضه،  يتقى  من  مداراة  الآخرين،  عيوب  �ضرت  على  احلث  الغيبة،  حرمة  والتوا�ضع، 
الغ�ضب،  عند  النف�ص  ملك  على  احلث  والنميمة،  الكذب  جتنب  الوجهني،  ذي  ذم  بالآخرين، 
جتنب �رشب الوجه، عدم حمل ال�ضالح يف الأماكن العامة، جتنب الإ�ضارة بال�ضالح اإىل م�ضلم، 
اإزالة الأذى عن الطريق، جتنب الكرب، طالقة الوجه والتب�ضم عند اللقاء، جمال�ضة ال�ضاحلني 
وجتنب قرناء ال�ضوء، التزام اآداب املجال�ص، الو�ضية باجلار وال�ضاحب واململوك، رعاية ابن 
ال�رشاط  واإتباع  الأمر باملعروف، الحتاد  النا�ص،  الإ�ضالح بني  الإخاء،  التعاون،  ال�ضبيل، 
اإىل  النا�ص  اختالف  الغيظ،  وكظم  وال�ضفح  العفو  الأعمى،  التقليد  املودة، جتنب  امل�ضتقيم، 
�ضعوب وقبائل، التفا�ضل بني النا�ص، جعلهم خالئف، اخللق من نف�ص واحدة، اأهل الكتاب 
وال�ضابئون واملجو�ص، املهاجرون والأن�ضار، لكل اأمة اأجل، مالطفة اأبناء الغري، ا�ضتحباب 
قوله لأبناء الغري يا بني، ال�ضالم على ال�ضبيان، جتنب مناجاة الثنني دون الثالث، احلث 
على �ضالة اجلماعة واجلمعة والعيدين، احلث على خمالفة امل�ضلم الطريق يف العيد، احلث 
على �ضالة اجلنازة واخلروج يف ت�ضييعها، رد ال�ضالم، اإجابة الداعي، ت�ضميت العاط�ص، اإعالة 
وال�ضخاء،  اخللق  ح�ضن  الكالم،  طيب  والأرامل،  امل�ضاكني  على  ال�ضعي  وكفالتهم،  اليتامى 
احلث على الإخاء واحللف، ال�ضرب يف الأذى، جتنب الغ�ضب واحلذر منه، احلث على احلياء، 
اإكرام ال�ضيف، اإكرام الكبري، اإغاثة امللهوف، الدللة على اخلري، حترير الرقاب، حفظ ال�رش، 
اإح�ضان معاملة اخلدم والرقيق، اتقاء ال�ضبهات، ا�ضترباء املرء لدينه، يحب لأخيه ما يحبه 
اإطعام  الهدية،  رد  التهادي،  النف�ص،  الإيثار على  والأعمى طريقهما،  ال�ضال  اإر�ضاد  لنف�ضه، 
الطعام، اأنظار املع�رش يف دينه والتخفيف عنه، التجاوز عن املع�رش، تزويج املع�رش، ق�ضاء 
دين املع�رش، احلث على ال�ضدقة، تعزية اأهل امليت، �ضنع الطعام لأهل امليت، ق�ضاء حوائج 
امل�ضلمني،  اإعرا�ص  عن  الذب  امل�ضلمني،  ن�ضيحة  امل�ضافحة،  اهلل،  يف  التزاور  امل�ضلمني، 
التوا�ضي باحلق والتوا�ضي بال�ضرب، خف�ص اجلناح للموؤمنني، اإدخال ال�رشور على امل�ضلم، 
بالعهد، الختالط  الوفاء  املوتى بخري،  الل�ضان، ذكر  اأو حفظ  التكلم باخلري  الكرب،  تفريج 
بالنا�ص، اعتزال النا�ص عند ف�ضادهم، جتنب الإكثار من ال�ضحك، الغ�ضب حلرمات ال�رشع، 
اأداء الأمانات والودائع، اإبرار الق�ضم، خف�ص ال�ضوت، غ�ص الب�رش، التقاط اللقيط، حتري ر�ضا 
اهلل ل ر�ضا النا�ص، اإعطاء الطريق حقه، رد اللقطة ل�ضاحبها، التغيري من احلال عند الغ�ضب، 
التو�ضع يف املجال�ص، املحافظة على اللغة العربية، التاأمري يف ال�ضفر، اإخبار امل�ضلم لأخيه 
بحبه له يف اهلل، ال�ضتئذان قبل الزيارة، ح�ضن ال�ضحبة واخلليل، معرفة عيوب النف�ص، ترك 
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ما ل يعنيه، التعارف، جتنب احلقد، م�ضاركة امل�ضلمني يف اأفراحهم، �ضرت العورة، العتدال يف 
املحبة والكره، مراعاة حرمة املنازل. 

القيم الأخلقية:  - 

التزام الأخالق احلميدة: )ال�ضلوك احل�ضن، دفع ال�ضيئة باحل�ضنة، فعل اخلري، امل�ضارعة 
الب�ضا�ضة  اأح�ضن.  هي  التي  قول  ال�ضدق،  النا�ص،  بني  الإ�ضالح  احلكمة،  اخلريات،  فعل  يف 
والوداعة؛ ال�ضتقامة، �ضالمة القلب، العفو وال�ضفح عن النا�ص، ن�رش ال�ضلم وال�ضالم، الرحمة، 
الب�رش  غ�ص  العفة،   ، ال�ضيف(  )اإكرام  القرى  الإيثار،  الإح�ضان،  الإخاء،  التعاون،  املودة، 
وحفظ الفرج، الإعرا�ص عن اللغو، الق�ضد يف امل�ضي، خف�ص ال�ضوت، ال�ضكينة، العتدال يف 
الأمور، �ضكر النعم، ال�ضرب، كظم الغيظ، الإق�ضاط، التوا�ضع، الوفاء بالعهد، النظافة(. جتنب 
والعجب،  الختيال  اخلبث،  الف�ضول،  الفطري،  الراأي  الأخالق،  )م�ضاوئ  الذميمة:  الأخالق 
اإتباع  للقول، اجلهر بال�ضوء،  الفعل املخالف  الغرور، املخا�ضمة واملنازعة،  التكرب والكرب، 
ال�ضهوات، الكذب، �ضوء الظن، التج�ض�ص، ا�ضرتاق ال�ضمع، الغيبة، النميمة، البهتان، الهمز، اللمز، 
الفرتاء  بالألقاب،  التنابز  ال�ضخرية،  واللعب،  اللهو  القول،  لغو  الكاذبة،  لالختبار  الت�ضييع 
على اهلل ور�ضوله، اجلهر بال�ضوء، الغ�ضب، الأ�ضى على ما فات، الغرية، اجلنب، البخل، املن 
والأذى يف ال�ضدقات، الطمع، الأثرة، الإ�رشاف، التبذير، طاعة امل�رشفني، البطر، ال�ضتكبار، 
البغي، الف�ضاد، الإف�ضاد، �ضهادة الزور، اخليانة، نق�ص العهد، الف�ضيحة، الغ�ص، املكر، الرياء، 
احل�ضد، الغل، احل�ضد، منع اخلري، البغ�ص، الغفلة، الق�ضوة، الفجور، الف�ضق، امل�ضافحة، الكفران، 

الفواح�ص، العهارة والبغاء، عمل قوم لوط، ال�ضكر، الرياء، ال�رشقة، الفح�ص، التفح�ص( . 
القيم القت�سادية:  - 

ال�ضدق والو�ضوح يف املعامالت املالية والتجارية، جتنب احليلة يف البيوع، ال�ضعي 
لتح�ضيل العمل، احلث على الك�ضب وعمل اليد، ال�ضهولة وال�ضماحة يف البيع وال�رشاء، جتنب 
الكذب والكتمان يف البيع، جتنب املعامالت الربوية، جتنب احللف بالبيع، التوكل على اهلل، 
البيع وال�رشاء باخليار ما مل يفرتقا، اعتياد دعاء دخول ال�ضوق، جتنب ال�ضخب يف الأ�ضواق، 
جتنب البيع على بيع الأخ، املبادرة اإىل �ضداد الدين، العتدال يف النفقة وجتنب الإ�رشاف، 
الأغنياء،  ال�ضبهات  الورع وجتنب  احلرام،  احلالل، وجتنب  الك�ضب  العقود،  ب�رشوط  اللتزام 
العامل،  اأجر  اأداء  ان�ضجام الأجر مع طبيعة وحجم العمل، امل�ضارعة يف  الزكاة،  احلث على 
، الق�ضد يف  اأمالك الآخرين وعلى املال العام، تر�ضيد ال�ضتهالك وتقنينه،  املحافظة على 
الغنى والفقر، احلذر من فتنة املال. اإخراج ال�ضدقة، حفظ الأمانة والتعهد باأدائها، الإ�ضهاد 
اإن�ضانية  ال�رشع،  التملك والت�رشف بامللك وفق  على املعامالت، حرمة مال امل�ضلم، حرية 
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والقت�ضادي،  املايل  ال�ضلوك  على  الذاتية  الرقابة  للفطرة،  وموافقته  الإ�ضالمي  القت�ضاد 
املف�ضية  القت�ضادية  العدالة  حتقيق  عمله،  يف  العامل  على  التي�ضري  للمق�رش،  امل�ضاءلة 
للعدالة الجتماعية، امللكية العامة واخلا�ضة، متابعة الدولة لل�ضلوك القت�ضادي الإ�ضالمي 
فيها حتى ل يتجاوز حدوده ال�رشعية، كتابة العقود وتوثيقها، اإحياء الأر�ص املوات، تاأدية 
اأموال  على  احلجر  وامليزان،  الكيل  يف  الق�ضط  اليتامى،  اأموال  حفظ  اجلزية،  دفع  العارية، 
ال�ضفهاء وغري املوؤهلني، حفظ اأموال الكفار وعدم اأكلها بغري حق، حرمة ال�رشقة واملي�رش، 
والتحذير  الو�ضية  وجوب  ال�رشائب،  دفع  امل�ضاركة،  الرهن،  قب�ص  على  الإ�ضهاد  املداينة، 
من تبديلها، التحذير من الإفراط فيها. املرياث، مكاتبة اململوك وم�ضاعدته، اإعتاق الرقاب. 

التجارة؛ اإباحتها، العقود، الرهن، الدين، الزراعة، ال�ضيد، ال�ضناعة )املهن( . 
القيم الق�سائية:  - 

�ضيادة العالقات القانونية والد�ضتورية امل�ضتنبطة من م�ضادر الدين الإ�ضالمي )مثل: 
امل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية للجاين، براءة املتهم اإىل اأن تثبت اإدانته، جزاء ال�ضيئة مبثلها، جتنب 
املحرمات، تكرمي بني اآدم وعدم اأهانته، هالك الأمم يكون ب�ضبب ف�ضقها، توحيد الأمم بالدين 
الإ�ضالمي، اإقرار احلق، الثقة باأن احلق يزهق الباطل، �ضرت امل�ضلم ما اأمكن، اأداء الأمانات، 
رد ال�ضالة واللقطة اإىل اأ�ضحابها، ردع الظامل، حرمة دم امل�ضلم، اتقاء دعوة املظلوم واإن 
كان غري م�ضلم( . اإ�ضاعة الأحكام القانونية الإ�ضالمية )مثل: �ضن التكليف، اإباحة الزينة واأكل 
احلالل، الوفاء بالعهد والعقد واليمني، الإ�ضهاد وتوثيق العقود واملعامالت، الوفاء بالنذر، 
التحليل من املظامل وردها لأ�ضحابها، مراعاة حال اجلاين يف غري م�ضائل احلدود، الكبائر(. 
الكافرين، جزاء  احلرم، جزاء  ال�ضيد يف  ال�ضيئة، جزاء  الق�ضا�ص، جزاء  )مثل:  اجلزاء  اإقرار 
الزنا، حد  اإقرار احلدود )مثل: حد  اأزواجهم(.  الذين يرمون  نف�ضه، جزاء  القاتل، جزاء قاتل 
زنا الإماء، حد ال�رشقة، حد القذف، حد املحاربة( . اإقرار النفي، اإقرار العفو )مثل: ال�ضتثناء، 
الإعفاء، الرتخي�ص، ال�ضطرار، التكفري عن الذنب( . اإقرار التنظيمات الق�ضائية )مثل: اإ�ضاعة 
العدالة، احلكم مبا انزل اهلل، اأهلية الق�ضاة للق�ضاء، تنزيه وا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية عن 
باقي ال�ضلطات، احلكم بالعدل، التثبت من اخلرب، الظن ل يغني من احلق �ضيئا، ال�ضهادة وهو 
وجوب اأدائها كما هي، عدم كتم ال�ضهادة، �ضهادة الزور، مقاطعة الظلمة واعتزالهم، احل�ضبة 
الطرقات  يف  النا�ص  واإيذاء  والحتكار  والغ�ص  واملوازين  املكاييل  النا�ص  مراقبة  وهي: 

والأ�ضواق وكل �ضلوك خمالف لأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، احَلَكم والتحكيم( . 
القيم ال�سيا�سية:  - 

احلكم، ال�ضلطة هلل يوؤتيها من ي�ضاء، ال�ضورى، احلرية، العدل، امل�ضاواة، الأخوة، الأمن، 
الن�ضيحة، التعاون والتكافل، الرحمة بالرعية، �ضمان حقوق الرعية والأفراد وفق ال�رشيعة، 
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تكليف وواجب ل ت�رشيف و�ضلطة،  الإمارة  ال�ضلم،  الدولة،  الأمة عن ملكية  ا�ضتقالل ملكية 
الدولة ويل ملن  الأمر املق�ضط واإجالله،  اإكرام ويل  الإ�ضالمية،  الر�ضالة  الدولة باأعباء  قيام 
ل ويل له، �ضيانة الأموال والأمالك العامة، اعتزال الفنت، التحركات ال�رشية، اإقامة احلدود 
من اخت�ضا�ص ويل الأمر، وجوب اختيار ويل الأمر، الولية الفردية القائمة على التنا�ضح، 
وجوب تن�ضيب ويل الأمر، عقد البيعة بني الإمام والأمة، احرتام املواثيق واملعاهدات الدولية، 
التفاف الأمة حول الأمام، اتخاذ الإمام م�ضدراً لوحدة الأمة، النتماء اإىل الأمة الإ�ضالمية 
الواحدة، الثقة بني ويل الأمر والأمة، وجوب الطاعة لويل الأمر ما مل تكن مع�ضية، جتنب 
ال�ضاحلة،  البطانة  الأمور  اختيار ولة  اإليها،  الإمارة ونالها وكل  �ضاأل  الإمارة، من  �ضوؤال 
ويل  بني  التوا�ضل  للرعية،  جناحه  الأمر  ويل  خف�ص  وجوب  وا�ضتعماله،  الأ�ضلح  تن�ضيب 
الأمر والرعية، اقت�ضار الولية على الذكور، متابعة ويل الأمر ل�ضوؤون امل�ضلمني، حق الأمة 

يف الرقابة واملحا�ضبة والنقد، �ضمان تطبيق ال�رشع يف خمتلف مناحي احلياة. 
قيم اجلهاد:  - 

الدعوة اإىل اجلهاد، النهي عن العتداء، ل حرب يف الإ�ضالم اإل اجلهاد يف �ضبيل اهلل، 
اإىل  اجلنوح  العدو،  لقاء  تنمي  عدم  اجلهاد،  يف  ال�ضرب  اهلل،  �ضبيل  يف  النفري  دعوة  اإجابة 
الإ�ضالم، تف�ضيل املجاهدين على غريهم، ف�ضل  ال�ضلم، املعاملة باملثل، ف�ضل اجلهاد يف 
من يجرح يف �ضبيل اهلل، ف�ضل ال�ضهيد وحاله ومنزلته يف الآخرة، ف�ضل العمل ال�ضالح قبل 
اخلروج للجهاد، متني ال�ضهادة واحلر�ص عليها، ذم املتخاذلني عن اجلهاد، الثبات وعدم 
الفرار من املعركة، طلب الولد للجهاد، تعرف �ضفات اأ�رشار اجلند، لزوم اإعداد اجلي�ص وف�ضل 
جتهيزه، الإنفاق على املجاهدين يف �ضبيل اهلل، خروج املراأة اإىل اجلهاد، اخلدعة يف احلرب، 
اأهمية الغزو يف البحر، ال�ضتعانة بال�ضعفاء وال�ضاحلني طلبًا للن�رش. اللتزام بالتعليمات 
احلربية؛ التزام نظام اجلهاد وقانونه. التزام ال�ضالة وقت احلرب، ف�ضل املعذور عن اجلهاد 
األقى ال�ضالم، بيعة ويل الأمر على  كف�ضل املجاهد، الرحمة يف احلرب، النتهاء، قتال من 
كتمان  احلرب.  يف  والإ�ضالح  الو�ضاطة  اأوامره،  اإىل  والمتثال  اجلي�ص  قائد  طاعة  اجلهاد، 
الأ�رشار احلربية، احرتام املواثيق واملعاهدات. اليقني باأن الن�رش من عند اهلل، الن�رش حليف 
املظلوم. املدد الإلهي من اأ�ضباب الن�رش. اأخذ الأ�رشى، فداء الأ�رشى قبل ا�ضرتقاقهم. تنظيم 
اأ�ضا�ص الإن�ضانية، وجوب مكاتبة اململوك وم�ضاعدته ماليا لتخلي�ضه  الرقيق على  معاملة 
من الرق، واجب الدولة يف العمل على حترير الأرقاء باملال. ال�ضهداء اأحياء عند اهلل يرزقون. 
وجوب الهجرة عند نزول الظلم، ثواب املهاجرين، التدريب امل�ضتمر على اأدوات اجلهاد وعلى 
اأ�ضاليبه احلربية، الثبات يف املعركة، معاملة امل�ضلمني غريهم قائم على ال�ضلم، التوظيف 

الأمثل للموارد والتجهيزات، العناية باأ�رش املجاهدين ورعايتهم. 
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القيم البيئية:  - 

الكون اأمانة حتملها الإن�ضان جتاه خالقه، ل ميلك الإن�ضان احلق املطلق يف ال�ضيطرة على 
الطبيعة، البيئة ميدان اختبار لأخالق الإن�ضان، التوازن بني الف�ضائل اخللقية والقيم املادية، 
اأقل  حتبيب الطبيعة لالإن�ضان وقربها منه، اقرتان الطبيعة باخلري والربكة، منزلة الطبيعة 
من منزلة الإن�ضان ما مل يحد عن احلق، توخي العربة من و�ضف الطبيعة، التاأمل يف الطبيعة 
والكون لأدراك وجود اهلل ووحدانيته وقدرته ورحمته وحكمته و�ضلطانه وعلمه، اإباحة املتع 
احل�ضية والنف�ضية �رشيطة اإن تكون طيبة، النهي عن حترمي الطيبات، تفرد اهلل تعاىل بخلق 
مكونات وعنا�رش البيئة، التحرمي والإباحة يف التعامل مع م�ضادر الطبيعة مردهما اإىل اهلل 
تعاىل، وجوب املحافظة على النظافة العامة واخلا�ضة، املحافظة على العامة واخلا�ضة، 
روح  ذي  كل  حياة  على  املحافظة  الإنفاق،  يف  القت�ضاد  ال�ضحي،  احلجر  التداوي،  لزوم 
�ضالمة  على  املحافظة  وت�ضجريها،  الأر�ص  زراعة  باحليوان،  الرفق  ذبحه،  اهلل  احل  ما  اإل 
الأ�ضجار والنباتات، قتل احليوانات املوؤذية، ح�ضن الذبح واإراحة الذبيحة، تغطية الأطعمة 
والأ�رشبة عند حلول الظالم، اإبقاء احليوانات الداجنة وذوات الدر ما اأمكن، ترك الطيور يف 
اأع�ضا�ضها، عدم ال�ضيد يف اأ�ضهر التوالد والتزاوج، احلذر من النار واإطفائها عند النوم. اإدراك 
الإن�ضان ملفهوم ا�ضتخالفه يف الأر�ص، اإدراكه لأدواره الإ�ضتخالفية، و�ضاية الإن�ضان على 
تنمية  الطبيعية،  املوارد  ا�ضتغالل  ح�ضن  وا�ضتثمارها،  البيئة  اإدارة  يف  م�ضوؤوليته  الأر�ص، 
املوارد الطبيعية، املحافظة عليها من التدمري والتخريب، البيئة مرياث الأجيال املتعاقبة. 
عدم اإحلاق الأذى بالبيئة، اإماطة الأذى عن الطريق، اإدراك اأهمية املحيط احليوي لالإن�ضان 
والكائنات احلية يف اإعالة احلياة على الأر�ص، نبذ الإ�رشاف والتبذير، اإحياء الأر�ص املوات، 

حرمة ال�ضيد العابث، الدعوة اإىل املحميات الطبيعية احليوية ل�ضيانة املحيط البيئي. 
القيم اجلمالية:  - 

البي�ضاء،  الثياب  لب�ص  البذاذة،  ال�ضخ�ضي،  باملظهر  العناية  وال�ضوء.  والغ�ضل  التطهر 
والثوب،  النعل  نظافة  والإ�ضتربق،  والَق�ضيرِّ  احلمر  واملياثر  والديباج  للرجال  احلرير  جتنب 
الأظافر،  ق�ص  العانة،  حلق  الإبط،  نتف  ال�ضارب،  تق�ضري  واجل�ضدية،  ال�ضخ�ضية  النظافة 
اإعفاء اللحية، نظافة الفم واعتياد ت�ضويك الأ�ضنان، العناية بال�ضعر واإكرامه، التطيب، جتنب 
التزعفر للرجال، تخ�ضيب ال�ضيب بغري اللون الأ�ضود، الكتحال بالكحل الأ�ضود، جتنب الو�ضم 
امل�ضاجد،  وتطييب  تبخري  م�ضجد،  كل  عند  الزينة  اأخذ  ال�ضعر،  وو�ضل  والتفليج  والتنم�ص 
املحافظة على نظافة امل�ضجد، التكني والت�ضمية باأ�ضماء جميلة، تبديل ال�ضم القبيح اإىل ا�ضم 
جميل، ح�ضن الكالم، طالقة الوجه عند اللقاء والتب�ضم، جتمل املراأة وتعطرها لزوجها، لب�ص 
املراأة احلجاب، عدم لب�ص املراأة لالألوان الفاقعة، ل ت�رشب الن�ضاء باأرجلهن وهن �ضائرات 
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ما�ضيات، ال�ضتمتاع بجمال الطبيعة ومبخلوقات اهلل، جمال كمال خلق اهلل تعاىل املتنزه 
عن كل نق�ص، جمال التنا�ضق والتنظيم يف خلق اهلل تعاىل من خالل دللته على الإحكام 
اأح�ضن �ضورة  اإبداع خلق الإن�ضان يف  والتقدير والت�ضوية والتعديل يف خلقه تعاىل، جمال 

وتقومي، جتنب تزيني البيوت بالت�ضاوير والتماثيل. 

اخلالصة: 
اإل بال�ضتناد  عند احلديث عن القيم الرتبوية الإ�ضالمية فاإنه ل جمال للحديث عنها 
اإىل الركيزة الكربى، وهي القيم الإميانية؛ اإذ تعد هذه القيمة الأعلى والأ�ضمى من بني جميع 
من  تنبثق  الأخرى  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  كل  اأن  عن  ف�ضاًل  الإ�ضالمية،  الرتبوية  القيم 
القيم الإميانية كما ينبثق النور من ال�ضم�ص، فاجتماع القيم الرتبوية الإ�ضالمية حول القيم 
التي جاءت عقب امل�ضائل الإميانية، وذلك  ال�ضفات واخل�ضائ�ص  اإمنا يرتكز يف  الإميانية 
َوَعِملُوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اإِلَّ  ُخ�رْصٍ َلِفي  اْلأِْن�َساَن  اإِنَّ  )َواْلَع�رْصِ تعاىل:  قوله  يو�ضحه  كما 
رْبِ( ]الع�رش: 1- 3[، املتمثل بالعمل ال�ضالح  ْوا ِبال�سَّ قِّ َوَتَوا�سَ ْوا ِباحْلَ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ ال�سَّ

والتوا�ضي باحلق وبال�ضرب. 
فاإن  الإ�ضالمية،  الرتبوية  القيم  ملنظومة  اأي�ضًا  ال�ضابق  العر�ص  من  يت�ضح  كما 
مكوناتها وم�ضامينها تت�ضم بالتنا�ضق والن�ضجام التام فيما بينها، وذلك لوحدة م�ضدرها 
رُوَن اٱْلُقْراآَن َوَلْو  ، قال تعاىل: )اأََفلَ َيَتَدبَّ وهو الوحي الذي يعرب عنه كتاب اهلل و�ضنة نبيه 
ِ َلَوَجُدواْ ِفيِه اٱْخِتلَفاً َكِثرياً( ]الن�ضاء82[، فالقراآن الكرمي كالم اهلل  َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اٱللَّ
تعاىل املنزه عن كل نق�ص وتعار�ص، و�ضنة نبيه  ما هي اإل وحي من اهلل لقوله تعاىل: 
لَّ  اإِ ُهَو  اٱْلَهَوىاإِْن  َعِن  َينِطُق  َغَوىَوَما  َوَما  اِحُبُكْم  �سَ لَّ  �سَ َهَوىَما  اإَِذا  ْجِم  )َواٱلنَّ
َوْحٌي ُيوَحى( ]النجم: 1- 4[، ولقوله: »األ اإين اأوتيت الكتاب ومثله معه األ اإين اأوتيت 
القراآن ومثله معه...« )ابن حنبل، ج4، 1958( . ولوحدة م�ضدري الت�رشيع يف الإ�ضالم، 
القيم  بني  تعار�ص  بالتايل  هناك  ليكون  بينهما  فيما  ممكن  غري  التعار�ص  وقوع  فاإن 
تعار�ضًا بني  باأن هناك  متوهمًا  بع�ضهم  اعتقد  واإذا  منهما.  ال�ضادرة  الإ�ضالمية  الرتبوية 
م�ضدري الت�رشيع الإ�ضالمي، فاإن هذا التعار�ص �رشعان ما يزول بالرجوع اإىل الن�ضو�ص 
ال�رشعية ليزول بذلك التعار�ص؛ كما اأنها تت�ضم بالتدرج من حيث ال�ضمول والأولوية، اإذا ما 
ورِّرت مرتبة على درجات �ضلم ي�ضعد اإىل اأعلى. فالتنا�ضق اأو الن�ضجام وا�ضح فيما بينها؛  �ضُ
فكل قيمة تربوية متهد للقيمة التي تليها وتوؤدي اإليها؛ اإذ ند على �ضبيل املثال اأن قيمة 
الإميان تت�ضق متامًا مع جميع القيم الأخرى، وتوؤدي اإىل الإقرار بها وحمايتها بال�رشورة، 

و�ضيانتها من ال�ضطراب، ومن عوامل اخللل والنحراف. 
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واإذا طبقنا هذا الت�ضور النظري على موقف عملي على �ضعيد العالقات الدولية مثاًل؛ 
يت�ضح لنا اأن مراعاة العدالة يف اإبرام معاهدة ما، يعني بال�رشورة مراعاة قيمة امل�ضاواة 
مبعناها الإن�ضاين العميق، ويعني اأي�ضا احرتام احلرية النابعة من هذه امل�ضاواة، والرا�ضخة 
يف اأ�ضل التكوين الإن�ضاين؛ مهما اختلفت الأجنا�ص، اأو تعددت الألوان، اأو تباينت امل�ضالح، 
ج ذلك كله بالوفاء باللتزامات واأداء ما اُتفق عليه، كانت هناك فر�ضة حقيقية  فاإذا ما توٍّ
ملمار�ضة عالقات تعاونية بناءة وفعالة ومثمرة ل�ضالح التقدم الإن�ضاين، وحتقيق التطور 
اآثار �ضلبية تكون يف الجتاه املعاك�ص لكل  احل�ضاري العام، وبخالف هذا التنا�ضق، تنتج 

من التعاون والتطور وال�ضالم. 
اأما بالن�ضبة خلا�ضية الرتقاء يف املنظومة القيمية الرتبوية الإ�ضالمية، فهي ترتبط 
باأ�ضول روؤية العامل من املنظور الإ�ضالمي على النحو ال�ضالف ذكره، وموؤداها اأن مفردات 
هذه املنظومة القيمية تتدرج من حيث مدى ال�ضمول، ومن حيث درجة الأولوية؛ مبا يعني 
اأنها لي�ضت كلها على م�ضتوى واحد؛ فالإميان هي القيمة العليا، ويف الوقت نف�ضه هي الأ�ضمل 
والأوىل من حيث مراعاة التطبيق، وتليها امل�ضاواة ثم احلرية، فالوفاء بالعهد، فالتعاون، 

وهكذا يكون الرتتيب والتدرج النظري من الأ�ضمل والأوىل اإىل الأقل �ضموًل والأدنى. 
اأما على امل�ضتوى التجريبي العملي، فاإن البحث عن القيم الرتبوية يبداأ بفح�ص اأ�ض�ص 
عرب  والتفاقات  بالعهود  عدمه  اأو  اللتزام  ومدى  املتبادل،  والعتماد  التعاون  عالقات 
ا�ضتقراء اأو�ضاع اأطراف هذه العالقات من حيث متتعها بالإرادة احلرة، وُبعدها عن عوامل 
ال�ضغط والإكراه، ومن ثم ميكن التحقق من مراعاة قيمة امل�ضاواة يف اأ�ضل الأخوة الإن�ضانية، 

واحرتام قواعد العدالة التي تف�ضي اإىل اإعطاء كل ذي حق حقه. 
وبالتاأمل يف خا�ضيتي التنا�ضق والت�ضاعد يف منظومة القيم الرتبوية الإ�ضالمية يف 
جمال العالقات الدولية مثاًل؛ يالحظ ب�ضهولة وي�رش اأن قيمة ال�ضالم هدف اأ�ضيل ومتغلغل 

يف جميع مفردات هذه املنظومة القيمية، ويف كل مواقفها العملية و�ضيا�ضاتها الفعلية. 
اأنها مطلقة  الرتبوية،  للقيم  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  نظرة  تقدم عن  ما  يت�ضح من خالل 
كالتي تتعلق بالإميان باهلل وبر�ضله وكتبه ال�ضماوية، واإقامة الفرائ�ص والعبادات، كما اأن 
هناك قيمًا تربوية اإ�ضالمية ن�ضبية قابلة للتغري ح�ضب ظروف الزمان واملكان والأحوال، اإذ 



97

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )1( - أيلول 

بينها  اإ�ضالمية من�ضجمة فيما  تربوية  لتوجد قيم  املطلقة،  القيم  الن�ضبية مع  القيم  تتوافق 
من حيث الغاية وامل�ضمون وال�ضلوك، الأمر الذي جعل الفل�ضفة الرتبوية الإ�ضالمية تت�ضف 
القيم  م�ضادر  حيث  من  معها  لتتعار�ص  الو�ضعية  الفل�ضفات  عن  بذلك  لتتميز  بالتكامل، 

وغاياتها، فالأخرية نظرت اإىل القيم نظرة �ضيقة اأو متزمتة. 
ويتبني بو�ضوح اأي�ضا اأن القيم الرتبوية الإ�ضالمية من حيث امل�ضمون واجلوهر هي 
نحو  ورفعهما  املجتمع  تنمية  على  ين�ضب  ال�ضامل  هدفها  اإن  اإذ  قيمة،  عملية  اأو  منظومة 
الأف�ضل عن طريق الكتمال والن�ضج والتهذيب والتثقيف امل�ضتمر واملتوا�ضل، وتب�ضريه مبا 

يحتاج اإليه من عمل اخلري يف الدنيا والآخرة. 
ويف �ضوء ذلك تقوم املوؤ�ض�ضة الرتبوية التعليمية بن�رش �ضورة الواقع الذي يعي�ص فيه 
اإليه، من خالل ترجمة  الذي يتطلع  الإ�ضالمي، وامل�ضتقبل  نافعًا يف املجتمع  الفرد ع�ضواَ 
اأهداف الرتبية الإ�ضالمية اإىل قيم يدركها الفرد وي�ضتوعبها ويعمل بها، ومثال ذلك الإميان 
باهلل الواحد الأحد، والإميان بر�ضله وكتبه ال�ضماوية، واحرتام الفرد لذاته كاإن�ضان والفر�ص 
واخلري  ال�ضعادة  وحتقيق  النافع،  والعلم  املنتج،  والعمل  املجتمع،  اأبناء  بني  املتكافئة 
والرفاهية لالأفراد، والتعاون املخل�ص، والتكامل الجتماعي، والتخطيط العلمي املدرو�ص 
من اأجل ا�ضتثمار الإمكانات واملوارد املادية والب�رشية على اأح�ضن وجه والأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ومواجهة النحراف وال�ضتبداد والظلم، من اأجل اأثبات احلقوق والواجبات، 

والإميان بالتغيري يف مواجهة التخلف واجلمود. 
من  يريد  و�ضامل،  متكامل  �ضماوي  دين  الإ�ضالم  اأن  بو�ضوح،  يبني  تقدم  ما  كل  اأن 
الدنيا  يف  وال�ضعادة  باخلري  عليه  يعود  مبا  احلقيقي،  الإميان  طريق  يف  ي�ضري  اأن  الإن�ضان 
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي(  اِت َلُهْم مَّ احِلَ ِذيَن اآَمُنواْ َوَعِملُواْ اٱل�سَّ والآخرة، م�ضداقًا لقوله تعاىل: )َفاٱلَّ

]احلج: 50[. 
واأن من يتم�ضك بالإ�ضالم عقيدة ومبادئ وقيمًا ومثاًل عليا م�ضتمدة من الأ�ضول الثابتة 
لهذا الدين وهي القراآن وال�ضنة النبوية املطهرة، و�ضلوك ال�ضلف ال�ضالح، ي�ضتطيع اأن يتعامل 
ويحظى  اأوًل،  وجل  عز  اهلل  بر�ضا  فيفوز  واملحبة،  الثقة  ملوؤها  متجددة،  بروح  احلياة  مع 

بالحرتام والتقدير من قبل الآخرين ثانيًا. 
فاإن  الأديان،  من  غريه  عن  الإ�ضالمي  الدين  بها  يتميز  التي  الرفيعة  املنزلة  ولهذه 
لفطرتها  الأخرى  الفل�ضفات  عن  لختالفها  الإ�ضالمية،  الرتبوية  الفل�ضفة  يتبنى  الباحث 

ال�ضاملة للكون واحلياة وطبيعة الإن�ضان وم�ضكالته )اليا�رشي، 1997( . 
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التوصيات: 
الن�ضبية،  امل�ضلمني  قيم  وبني  املطلقة  الإ�ضالمية  الرتبوية  القيم  بني  اخللط  عدم  1 .
الإن�ضان  عقل  م�ضدرها  والثانية  الثابتة،  الربانية  ال�رشعية  الن�ضو�ص  م�ضدرها  فالأوىل 

واجتهاداته ونتائج اأبحاثه ودرا�ضاته التجريبية. 
يدعو الباحث اإىل بذل مزيد من اجلهد يف ت�ضنيف القيم �ضمن منظومات تربوية،  2 .
ي�ضتفيد منها اأ�ضحاب الخت�ضا�ص يف ت�ضميم املناهج الرتبوية ب�ضكل عام والدينية ب�ضكل 

خا�ص. 
القيم  الأخرى، وذلك لعتماد جميع  القيم  الإميانية وبقية  القيم  الف�ضل بني  عدم  3 .

على توجيه القيم الإميانية لها، ل�ضبط غايتها ووجهتها. 
يدعو الباحث اإىل القيام مبزيد من الدرا�ضات يف جمال القيم الرتبوية الإ�ضالمية،  4 .
من حيث حتليل القيم الرتبوية الإ�ضالمية الواردة يف املناهج الرتبوية، وقيا�ص درجة متثل 

الطلبة لها. 
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