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 امُللخَّص
 :التفسري وعلوم القرآن ، ماجستري يفمرمي حسني علي حممد السادة

 .م2017يونيو
 املنهاج القرآين يف  البناء األخالقي لإلنسان العنوان: 

 وأثره يف رواد مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر.
 رمضان مخيس زكي عبدالتوابد.ملشرف على الرسالة: ا

املنهاج القرآين يف بناء أخالق اإلنسان من خالل  يف بيان هذه الدراسةتتلخَّص 
باإلضافة إىل دعم هذا البحث باآلثار التوجيهات األخالقية اليت يعرضها القرآن الكرمي. 

كرمي وعلومه يف دولة التطبيقية املترتبة على التمسك هبذا املنهاج يف رواد مراكز القرآن ال
رتقاء باملستوى ، واإلغري رواد املراكز القرآنية منغريهم من األشخاص مع قطر مقارنة 

الديين واالجتماعي لرواد مراكز القرآن الكرمي، يف ظل التطور والتحول الذي تشهده 
 شكل رئيس يف مجيع جماالت احلياة.دولة قطر، والذي جيب أن تراعى فيه أخالق القرآن ب

على وتتمحور إشكالية هذا البحث يف: هل سار رواد مراكز القرآن الكرمي 
؟ وهذه اإلشكاليَّة تقود الباحثة إىل جمموعٍة من األسئلة خالق اليت رمسها املنهاج القرآيناأل

ومنها: ما خصائص املنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنسان؟ وما مدى التزام رواد 
اإلجابة عن البحث اول وحي؟ ومه بأخالق القرآن مقارنة بغريهمعلمراكز القرآن الكرمي و

الوصفي التحليلي، واالستعانة باملنهاج على املنهاج البحث تلك األسئلة وغريها، ويعتمد 
 اإلحصائي لعرض نتائج الدراسة، واملقارنة بينها.

 وقد خلصت الباحثة يف هناية البحث إىل عدَّة نتائج كان من أبرزها:
باألخالق عناية خاصة، وربط اجلانب األخالقي بسائر  املنهاج القرآينعناية 

اجلوانب األخرى مبا فيها جانب العقيدة، والعبادات، واملعامالت، ومجيع اجملاالت األسرية 
له خصائصه اليت تفرد هبا، خالقي واالجتماعية والوطنية وغريها. وهذا املنهاج القرآين األ

اهتمام مراكز القرآن الكرمي و أخالق حفظة القرآن الكرمي. جليًا يف واليت يظهر أثرها
باإلعداد اخُللقي لروادها، حيث تراعي عند وضع الدورات والربامج القيم األخالقية مع 

 مراعاة غرسها ومتكينها يف النفوس من خالل األنشطة الصفية وطرق التدريس.
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 تقديرشكر و


عليَّ من إمتام هذا البحث وأشكره على أمحد اهلل جل يف عاله على ما منَّ به 
. وأشكر بعد شكر اهلل سبحانه اوآخًر فضله ونعمه اليت ال تعد وال حتصى فلله احلمد أواًل

 ي الكرميان على تربيتهما وكرمي رعايتهما.اوتعاىل من قرن شكرهم بشكره، ومها والد
أتوجه ف ،هل لهوتقديري ملن هم أتوجه بشكري أفإين  اوامتناًنباجلميل  اوعرفاًن

بفائق الشكر والتقدير لفضيلة املشرف الدكتور رمضان مخيس زكي عبدالتواب الذي 
وكان له العديد من اإلسهامات قبل اإلشراف تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، 

ومل يبخل علي بتوجيهاته اجمليدة، وآرائه السديدة، أسأل اهلل رب العرش على الرسالة، 
 جيزيه عين خري اجلزاء وأن جيعل ذلك يف موازين حسناته.العظيم أن 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
هو، وال يصرف سيئها  حسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إالاحلمد هلل اهلادي أل

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممدًا عبده إال هو، 
 اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبهالصادق األمني، إمام املتقني، ورسوله، 

 ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.الكرمي ، الذين ختلقوا بأخالق القرآنأمجعني
 أما بعد:

الكتاب العظيم، ووضع هلم  بعباده أن أنزل إليهم جل يف عاله فمن رمحة اهلل
املنهاج احلكيم، وأرشدهم الطريق املستقيم، وحدد هلم السلوك القومي، يقول تعاىل يف 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  چ كتابه الكرمي: 

 . (9اإلسراء: )چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
باعتباره القاعدة الرئيسة اعتىن املنهاج القرآين باجلانب األخالقي عناية خاصة، 

اليت تبىن عليها مجيع أحكام وقوانني الشريعة اإلسالمية، وهلذه األمهية اليت حتتلها األخالق 
 جعل سبحانه وتعاىل من أهداف إرسال الرسل عليهم السالم حتقيق مكارم األخالق.

تمع جمبناء إنسان صاحل يصدر من خالله  فانطالقًا من أمهية األخالق القرآنية يف
لبناء وتقدم اجملتمعات، وتعزيز دعائم اإلنسانيات، جاء هذا  ًاضروري ًاصاحل، واعتبارها أمر

البحث ليسلط الضوء على أهم القيم األخالقية القرآنية اليت ينبغي أن يتحلى هبا كل 
مسلم من خالل مجع اآليات الكرمية اليت تتعلق باملنهاج األخالقي من جهة، وتأمل 

واستنباط خصائص املنهاج القرآين يف بنائه صدها السامية من جهة أخرى، معانيها ومقا
، ومت مقارنة بغريهم املنهاج يف أخالق حفظة القرآن الكرميذلك ، مث بيان أثر األخالقي

 استنباط العديد من الفوائد والنتائج اليت ضمنها هذا البحث.
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 .أسباب اختيار البحثأواًل: 
 القرآنية يف تقدم األفراد، وتطور اجملتمعات.بيان قيمة األخالق  -1
حياته بتطبيق أخالق الت اليت قد تطرأ على اإلنسان يف معاجلة املشك -2

 القرآن الكرمي.
حماولة رفع الكفاءة التعليمية يف مراكز القرآن الكرمي جبعل األخالق  -3

 القرآنية حمور االهتمام دائمًا وأبدًا بأساليب متنوعة.
 .حثأمهية البثانيًا: 
توضيح آلية بناء أخالق اإلنسان من خالل املنهاج الذي يرمسه القرآن  -1

  الكرمي، والنموذج األخالقي لإلنسان الذي سعى القرآن الكرمي إلجياده. 
، تتصل جبميع األحكام الشرعية وهي أصيلةن مسألة األخالق مسألة أ -2

املسلمني هلا يف كل وقت، اليت تضعها يف دائرة السلوك الديين والعبادي، وما أحوج 
 وخباصة يف هذا الزمان.

بناء أخالق اإلنسان يعد الركيزة األساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية  -3
وذلك يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي يبىن على األخالق، وحياول  2030

 بناء أخالق اإلنسان.هذا البحث حتقيق هذه الرؤية من خالل االلتزام باملنهاج القرآين يف 
يف مركز من مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف  الباحثة من خالل عمل -4

باملنهاج القرآين يف بناء أخالق  وغريهم دولة قطر وجدت احلاجة املاسة لتزويد الرواد
اإلنسان، وحماولة ربط ذلك باألثر الناتج من االلتزام هبذا املنهاج، والذي قد يغفل عنه 

 بعض دارسي القرآن الكرمي من خالل اقتصارهم على احلفظ دون الفهم والتطبيق.
  .أهداف البحثثالثًا: 

 على حتقيق مجلة من األهداف، منها: سيساعد البحث
توجيه املسلم حنو األخالق احلميدة املنثبقة من القرآن الكرمي، من خالل  -1

اإلنسانية، واألسرية، واالجتماعية،  خصائص املنهاج القرآين يف بناء األخالقبيان 
 .والوطنية
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 بالسلوك األخالقي، وأثر ذلك إمعان النظر يف مدى عناية القرآن الكرمي  -2
 حركة حياة اإلنسان. يف

ثري تطبيق القرآن الكرمي يف أخالق رواد مراكز القرآن قياس مدى تأ  -3
 .غريهممقارنة ب الكرمي وعلومه يف دولة قطر

دور وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية يف خدمة اجملتمع، إيضاح  -4
 الشخصية اإلسالمية املتخلقة بأخالق القرآن الكرمي.على  والعمل على احملافظة

 وأسئلته.إشكالية البحث رابعًا: 
إشكالية البحث تتلخص يف: بيان املنهاج القرآين يف األخالق وبيان أثر  -

هذا املنهاج يف رواد املراكز القرآنية، واملقارنة بينهم وبني غريهم من غري 
؛ حيث بالرغم من عظم دور مراكز القرآن الكرمي وعلومه رواد املراكز

احلميدة، مبا تقوم به  يف دولة قطر يف توجيه سلوك الدارسني حنو األخالق
من برامج وأنشطة خمتلفة إال أن هذا اجلهد مل حيظى بالدراسة بالطريقة 

اعل معه ودعمه اليت تربز دوره وتعرف مبنهاجه، حىت يتسىن للمجتمع التف
وتعمل على القطري، املهمة اليت ختدم اجملتمع  باعتباره أحد اجلوانب

 .املتمسكة بأخالق القرآن الكرمياحملافظة على البيئة اإلسالمية السليمة 
  تدور مشكلة البحث حول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: -

ما مدى أثر املنهاج القرآين يف بناء األخالق يف التساؤل الرئيس يف هذه الدراسة: 
، كما يتفرع من هذا رواد املراكز القرآنية، وهل هناك فرق بينهم وبني غري رواد املراكز

 فرعية أخرى، منها:السؤال أسئلة 
  ما خصائص املنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنسان؟ -1
لقرآن ما مدى التزام رواد مراكز القرآن الكرمي وعلومه بأخالق ا -2

 مقارنة بغريهم من األشخاص؟
ة نظر العينة اليت تقيسها هما االجتاه العام لعبارات االستبانة من وج -3

 هلذا الغرض؟ االستبانة اليت أعدت
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هل توجد عالقة ارتباطية بني املنهاج القرآين واألخالق لدى عينة  -4
 الدراسة؟
األخالق لكل جمال من  يفج القرآين اهل خيتلف تأثري املنه -5

التردد واملؤهل، واجملاالت اليت تقيسها االستبانة، وفقًا ملتغريات املرحلة العمرية، 
 على مراكز القرآن الكرمي من عدمه؟

  .البحثفرضيات خامسًا: 
 للمنهاج القرآين خصائص يف البناء األخالقي لإلنسان. -1
 كيف يترك املنهاج القرآين أثره على اإلنسان. -2
كشف آليات أثر االكتساب األخالقي لدى رواد مراكز القرآن  -3

 الكرمي وعلومه يف دولة قطر مقارنة مع غريهم.
توجد فروق ذات داللة إحصائية لالجتاهات عينة الدراسة عن  -4

، ن الكرمي وعلومه يف دولة قطرتأثري املنهاج القرآين يف أخالق رواد مراكز القرآمدى 
العينة( ألفراد  ومكاناملستوي التعليمي، وللمتغريات الشخصية )العمر،  ىتعزوغريهم 

 عينة الدراسة.
 .حدود البحثسادسًا: 

دراسة املنهاج القرآين يف البناء حدود موضوعية: تتضمن  -
لإلنسان، وخصائص هذا املنهاج، وأثره يف أخالق رواد األخالقي 

 .مقارنة مع غريهم مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر
رواد أربعة مراكز حدود مكانية: تقتصر الدراسة على  -

لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف  ةتابعللقرآن الكرمي وعلومه 
بنت حممد، ومركز  : مركز موزة بنت حممد، ومركز روضةدولة قطر

جممع النور، ومركز حفصة الذي يعترب أول مركز أنشيء يف دولة 
، قطر، ومت اختيار هذه املراكز كوهنا أكثر املراكز استقطابًا للدارسات

وهلذه املراكز دور إجيايب، وأهنا أكثر فاعلية يف نشر األخالق احلميدة، 
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املراكز يف  . باإلضافة إىل أشخاص خارجوتطبيق التربية الصحيحة
دولة قطر، مت اختيارهم على اعتبار أهنا عينة احتمالية من نوع العينة 
الطبقية العشوائية، وقد استخدمتها الباحثة لضمان متثيل كل فئات 
ومستويات األفراد يف العينة، وحملاولة الوصول إىل األثر من خالل 

ز القرآن مقارنة نتائج كل فئة عمرية مبستواها الدراسي يف رواد مراك
الكرمي مبثيلتها من الفئة العمرية، واملستوى الدراسي من األشخاص 

 .2017للعام  اآلخرين من غري الرواد
مراكز  أربعةحدود زمانية: تقتصر الدراسة على رواد  -
( 75( شخص، )150) كرمي وعلومه، وغريهم يف دولة قطرللقرآن ال

ربيع خالل  الرواد( من غري 75من رواد مراكز القرآن الكرمي، و)
2017. 
  .التطبيقية إجراءات الدراسةسابعًا: 

اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة، اليت هلا عالقة  -
مبوضوع الدراسة، كما اطلعت أيضًا على عدد من الكتب 

 واملراجع مبوضوع الدراسة. 
وحتققت الباحثة من   ،تحقق من صدقهااسة، والإعداد أداة الدر -

 ثبات األداة أيضًا.
 حتديد جمتمع الدراسة وعينتها. -
 توزيع االستبانة على عينة الدراسة. -
 .الدراسة غرضليف جداول أعدت مجع البيانات  -
جراء التحليالت إدخال البيانات يف ذاكرة احلاسوب، مث إ -

 حصائي احلزمة اإلحصائيةالربنامج اإل زمة باستخدامالاإلحصائية ال
 Statistical Package for the) للعلوم االجتماعية

Social Sciences)،  واملعروفة اختصارًاSPSS23 . 
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فات املعيارية، واالرتباط، االحنراواملتوسطات احلسابية، مت استخدام  -
 ANOVA ،Postاملتعدد حتليل التباينو

HocComparison) (Scheffe’Tes للمقارنات )
 .البعدية

 بات وصدق األداة وفقًا لآليت:ومت التحقق من ث
 أواًل: الصدق.

مت تصميم االستبانة بالرجوع إىل ثالثة من املتخصصني يف جمال املناهج وطرق 
 التدريس، وذلك إلبداء الرأي من حيث:

 التقدير الكمي، ومدى مناسبة االستبانة للفئات املختارة. - أ
ما أدخله التقدير الكيفي، وذلك عن طريق األخذ يف عني االعتبار - ب

 احملكمون من تعديالت، وحذف وإضافة.
 ثانيًا: الثبات.

بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة جرى التحقق من ثبات األداة للتأكد 
(  جرى أواًل Cronbach Alphaباستخدام معادلة كرونباخ ألفا) من وضوح فقراهتا

ات مرتفعة إىل حٍد ما، مما وكانت قيمة معامالت الثب احتساب معامل الثبات لالستبانة.
 .يشري إىل تناسب العبارات، ومن مث صالحية االستبانة للتطبيق

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.5970 20 

 
 .يبني قيمة معامالت الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا (1جدول رقم )
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االتساق الداخلي  أن كليالثبات ال( معامل 1ويالحظ من اجلدول السابق رقم )
مما يدل على ثبات االستبانة واتساق  ؛(0.597)ـب نسبة موثوقية تقدرقد حصل على 

 فقراهتا و خاصة يف الدراسات اإلنسانية.  
 منوذج القياس: 

( متضمًنا الوسط 2مت استخدام منوذج قياس ليكرت الثالثي وفق اجلدول رقم )
 احلسايب املرجح  واالجتاه. 

 
 االجتاه الوزن النسيب الوسط احلسايب املرجح م

 احلد األعلى احلد األدىن
  1.66إىل  1من  1

33.33%  
 ضعيف 55.33%

 متوسط %77.67 %55.67 2.33إىل  1.67من  2
  يقو %100.00 %78.00 3إىل  2.34من  3

 
 .يبني الوسط احلسايب واملرجح واالجتاه حسب منوذج ليكرت الثالثي (2جدول رقم )

 
 تضمنت الدراسة ثالثة متغريات مستقلة ومتغريًا تابعًا:  متغريات الدراسة:

 ومشلت: ،أواًل: املتغريات املستقلة
، 30-18، ومن 18 - 10مستويات:  من  الفئة العمرية: وله ثالثة -

 وأكثر. 30ومن 
ثانوي، وإعدادي، واملؤهل العلمي: وله أربعة مستويات: ابتدائي،  -

 جامعي.و
، وغري رواد الكرمي وعلومه القرآن: رواد مراكز مكان العينة: وله مستويان

 .  الكرمي وعلومه مراكز القرآن
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 .الدراسات السابقةثامنًا: 
من خالل البحث يتضح أنه مت التطرق إىل موضوع األخالق يف القرآن الكرمي، 
ولكن بشكل خمتلف عن هذا البحث؛ حيث مت ذكر األخالق السلوكية بشكل عام، من 

، خصائص املنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنسانغري تفصيل، ومن غري ذكر 
خالل إضافته للدراسة التطبيقية يف مراكز باإلضافة إىل ذلك فإن هذا البحث خيتلف من 

أخالق رواد  يفحيث دراسة أثر القرآن الكرمي  القرآن الكرمي وعلومه بدولة قطر من
حيث معظم الرسائل العلمية والكتب اليت تطرقت املراكز مقارنة بغريهم من األشخاص، 

بعضها الطابع ويغلب على  نظرية غري تطبيقية، إىل موضوع األخالق يف القرآن الكرمي
  ومن الرسائل العلمية اليت تطرقت إىل موضوع األخالق يف القرآن الكرمي:في، الفلس

دستور األخالق يف القرآن دراسة مقارنة لألسس النظرية  -1
ترمجة: د/عبدالصبور  -حممد درازه(: )دكتورا لألخالق يف القرآن

 م.1947 -فرنسا -جامعة السوربون -شاهني
حتتوي هذه الرسالة على مقدمة ومخسة فصول: الفصل األول: مفهوم اإللزام، و

الفصل الرابع: مفهوم والفصل الثالث: مفهوم اجلزاء، والفصل الثاين: مفهوم املسئولية، و
 الفصل اخلامس: مفهوم اجلهد.والنية، 

، بشكل فلسفي، خيتلف عن هذا البحث تركز هذه الدراسة على األخالق
 ىل اجلانب التطبيقي يف مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر.باإلضافة إ

 -)ماجستري(: ماجد العصيمي األخالق العملية يف القرآن الكرمي -2
 -مكة املكرمة -جامعة أم القرى -إشراف: د/حممد خياط

 .ـه1429/ـه1428
ذه الرسالة على مخسة فصول: الفصل األول: خطة البحث، والفصل حتتوي هو

الثاين: مفهوم األخالق، والفصل الثالث: أقسام األخالق يف القرآن الكرمي، والفصل 
ومت االستفادة من هذه الرابع: أخالق املعلم املسلم، والفصل اخلامس: الدراسة امليدانية. 
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طرق إليها يف الفصل اليت مت الت -فقط العناوين–األطروحة يف تقسيم اجملاالت األخالقية 
 .التطبيقي هلذا البحث

ألن الباحث مل يتطرق إىل خصائص املنهاج  ؛ختتلف هذه الدراسة عن هذا البحث
، وقد عنيت دراسة ج القرآن الكرمي يف بناء األخالقاالقرآين يف البناء األخالقي، وأثر منه

 .يف البناء األخالقيوأثر املنهاج خصائص املنهاج القرآين الباحثة ببيان 
جامعة امللك  -األخالق يف القرآن )ماجستري(: عبدالعزيز الشبل -3

 .ـه1396 -مكة املكرمة -عبدالعزيز
حتتوي هذه الرسالة على مدخل وقسمني: القسم األول: يف التكليف، والقسم و

 الثاين: يف القيم األخالقية يف القرآن الكرمي.
ابقة تركيز الباحث على جوانب التكليف، والقيم األخالقية يتبني من الدراسة الس

 يف القرآن الكرمي، دون تطرقه إىل موضوعات هذا البحث.
األسس األخالقية يف العهد القدمي مع مقارنتها بالقرآن الكرمي  -4

 م.2012 -القاهرة -جامعة القاهرة -)دكتوراه(: رميا شريف
األصول ، وملحق على النحو اآليت: الباب األول: حتتوي هذه الرسالة على بابنيو

األسس األخالقية يف ، والباب الثاين: االعتقادية املؤثرة يف األسس األخالقية للعهد القدمي
من العهد ًا نصوصوامللحق: اشتمل ، العهد القدمي يف ضوء النظرية األخالقية القرآنية

 .القدمي يف األخالق العملية
املقارنة بني األسس األخالقية للعهد على  ةلسابقة تركيز الباحثيتبني من الدراسة ا

 موضوعات هذا البحث.غالب إىل  ا، دون تطرقهالقدمي والقرآن الكرمي
مدى تطبيق املدرسة للقيم التربوية املستنبطة من سورة احلجرات  -5

 -مكة املكرمة -جامعة أم القرى -)ماجستري(: حامد سامل احلريب
 م.1984هـ/1404
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وحتتوي هذه الرسالة على مخسة فصول، على النحو اآليت: الفصل األول: خطة 
البحث، والفصل الثاين: القرآن الكرمي، والفصل الثالث: القيم التربوية املستنبطة من سورة 

 احلجرات، والفصل الرابع: الدراسة امليدانية، والفصل اخلامس: اخلامتة.
ث على قيم أخالقية مستنبطة من سورة يتبني من الدراسة السابقة تركيز الباح

 .موضوعات هذا البحثغالب دون تطرقه إىل احلجرات، 
 -دار الرائد العريب -موسوعة أخالق القرآن: أمحد الشرباصي -6

 م.1971 -1ط -بريوت
حتتوي هذه املوسوعة على ست جملدات، وحيتوي كل جملد على جمموعة من و

 القيم األخالقية.
عرض القيم األخالقية، وختتلف عن هذا البحث الذي  تركز هذه املوسوعة على

 يضيف اجلانب التطبيقي للقيم األخالقية، وخصائص املنهاج القرآين يف البناء األخالقي.
التربية األخالقية يف اآليات املكية واملدنية )ماجستري(: عدنان  -7

 هـ.1411 -مكة املكرمة -جامعة أم القرى -عبدالرمحن امليمين
الرسالة على مخسة فصول يسبقها فصل متهيدي حيتوي على خطة وحتتوي هذه 

البحث، والفصل األول: القرآن الكرمي والتربية األخالقية، والفصل الثاين: التوجيهات 
األخالقية يف السور املكية، والفصل الثالث: التوجيهات األخالقية يف السور املدنية، 

 ة، والفصل اخلامس: النتائج والتطبيقات.والفصل الرابع: التوجيهات األخالقية املشترك
تركز هذه الدراسة على التربية األخالقية من خالل السور املكية واملدنية، دون 

 التطرق إىل غالب موضوعات هذا البحث.
 .لبحثمنهج اتاسعًا: 

اسة على املنهاج الوصفي الباحثة يف هذه الدر اعتمدت -
القرآنية، وتعريفها بشكل ؛ حيث مت وصف القيم األخالقية التحليلي

اصطالح قرآين(، واستنباط خصائص  -اصطالح -تفصيلي: )لغة
واالستعانة باملنهاج اإلحصائي  املنهاج القرآين يف بناء القيم األخالقية.
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؛ حيث مت استخدام املتوسطات لعرض نتائج الدراسة، واملقارنة بينها
ومت  ، وغريها.احلسابية، ومعامل االرتباط، واالحنرافات املعيارية

االعتماد على االستبانة واملقابلة ومها وسائل ُتستخدم يف املنهاج 
عد رائده يف علم االجتماع الذي ي (positivism)الوضعي 

  .والذي يعتمد على اإلحصاء واألرقامأوجست كونت، 
 ،مجع اآليات القرآنية اليت تتحدث عن موضوع األخالق -

 رسالة.الها حسب موضوعاهتا يف مباحث وتصنيف
عرض أهم القيم األخالقية اليت جاء ذكرها يف القرآن  -

، واليت حيتاجها كل إنسان يف تنظيم الكرمي بشكل مباشر ورئيس
القرآن الكرمي يف تناوهلا،  منهجية، وتتبع حياته مع نفسه واآلخرين

ليس حصر القيم مجيعها وإحصائها، وإمنا هذه الدراسة  منالغرض ف
 القرآنية يف عرض وبناء القيم األخالقية. التطرق إىل املنهجية

وأخالق أسرية،  تقسيم األخالق إىل أخالق إنسانية، -
صنيف القيم األخالقية حتتها وفقًا ملا ، وتيةوطنوأخالق اجتماعية و

تقتضيه الدراسة؛ حيث ال توجد معايري حمددة يف تصنيف وضم القيم 
كل وخمتلفة متعددة األخالقية بعضها إىل بعض، وآراء العلماء يف ذلك 

؛ وخروجًا من هذا ، وعلى حسب فكرتهى حسب وجهة نظرهعل
اخلالف مت اختيار هذا التقسيم على معيار مجع األخالق اليت يظهر 
فيها اجلانب اإلنساين بصورة واضحة مثل: الصرب، والشكر، والكرم، 
واجلانب األسري على أساس الروابط اليت تكون بني الزوج وزوجه، 
واألوالد، مثل: الرمحة، والصدق، واإلحسان، واجلانب االجتماعي 
والوطين على أساس جمموعة األخالق اليت يبدو فيها التشارك والتفاعل 
اإلنساين يف حميط اجملتمع والوطن، مثل: التعاون، والعفو، واإلصالح، 

 والعدل، واألمانة، والوفاء.
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من  اآلياتاستنباط بعض الفوائد والنكت اليت تدور حول  -
خالل الرجوع إىل كتب التفسري، واالعتماد يف النقل على األقرب 

مع االقتصار على موضع االستدالل واألوضح ملعىن اآلية ومقصدها، 
 الربط بني اآليات حسب طرائق التفسري املوضوعي.من اآلية غالبًا، و

فنون األخرى ما النقل من أصحاب كتب األخالق وال -
بعض األمور اليت حتتاج إىل توضيح.يدعم ويوضح 
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 التمهيد
 يتناول التعريف مبفاهيم الدراسة.

 ويشتمل على:
 تعريف املنهاج القرآين. -1
 تعريف األخالق. -2
 مكانة األخالق يف اإلسالم. -3
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 القرآين. تعريف املنهاجأواًل: 
قائم على  املنهاجالناظر يف كتب اللغة واملعاجم، جيد أن أصل  يف اللغة: -1

عدة دالالت، منها: ، وهذا اجلذر يدل على واجليم، واهلاء، النوناحلروف الثالثة: 
االنبهار، ومنها اخلطة املرسومة؛ حيث الطريق املستقيم، ومنها منها الطريق الواضح، و

وكذلك امَلْنَهُج وامِلْنهاُج. وَنَهْجُت  الطريق الواضح،": النهجأن  كتب اللغةجاء يف 
الطريق، إذا أبنته وأوضحته. وَنَهْجُت الطريق أيضًا، إذا سلكته. والَنَهُج بالتحريك: 

ومنه منهاج اخلطة املرسومة الطريق املستقيم، و": اْلِمْنَهاجو. "(1)البهر وتتابع النفس
 ."(2)الدراسة

أن طالحي للمنهاج مع املعىن اللغوي يلتقي املعىن االصيف االصطالح:  -2
النهج يدل على الطريق الواضح واجللي الذي ال حيتاج إىل بيان وتوضيح، والوسيلة 

الطريق "النهج:  أنحيث جاء يف املفردات  ؛املوصلة إىل هدف أو غاية حمددة
 ". غري أن املعىن اللغوي يضيف بأن النهج يدل على االنبهار وتتابع النفس.(3)الواضح

صيغة منهاج يف القرآن الكرمي مرة واحدة وردت  يف االصطالح القرآين: -3
ڱ ڱ ڱ ڱ چ قوله تعاىل: " يف (4)هنجمادة "وهي مشتقة من 

معنيني لل ًاومعىن املنهاج يف االصطالح القرآين جاء موافق (.48املائدة: )چںں
 ،ُيسار عليهاللغوي واالصطالحي، حيث جاء يف القرآن الكرمي مبعىن الطريق الذي 

 احملدد والواضح. الطريق و
الذي سار عليه الواضح واملراد مبنهاج القرآن الكرمي يف هذا البحث هو: الطريق 

أخالق بناء مما يؤدي إىل  والترغيب فيها، القرآن الكرمي يف عرضه لألخالق الفاضلة
 اإلنسان من خالل االلتزام مبكارم األخالق، واالبتعاد عن مساوئها.

                                                             
 .346، ص1، جالصحاحاجلوهري،  (1)
 .957، ص2، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  (2)
 .825، صاملفرداتالراغب األصفهاين،  (3)
 ، مادة ن هـ ج.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبدالباقي، حممد فؤاد،  (4)
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 ثانيًا: تعريف األخالق.
يف اللغة من خالل النظر يف كتب اللغة  خالقأصل األيف اللغة:  -1

، تقدير الشيء، وجاء مبعىن والقاف، والالم، اخلاءقائم على احلروف الثالثة: 
والسجية؛ حيث  ن، كما جاء مبعىن الطبعالديمبعىن ومبعىن الطيب، وومالسته، 

اخلاء والالم والقاف أصالن: أحدمها التقدير، ف" :قاخللأن كتب اللغة جاء يف 
بالفتح ضرب من "اْلَخُلوُق: و. "(1)تقدير الشيء، واآلخر مالسة الشيء

 ."(3)الدين والطبع والسجية" :اخُلُلُقو. "(2)الطيب
ال خيتلف معىن األخالق يف االصطالح عن املعىن يف االصطالح:  -2
مها يعرب عن طبع اإلنسان أو حالته النفسية اليت تؤدي من حيث كالاللغوي؛ 

يعرف البوطي األخالق أهنا: حيث ؛ األفعال املختلفةخالهلا إىل ظهور 
جمموعة االعتبارات واملناهج السلوكية اليت تتالءم مع الفطرة اإلنسانية "

وتساعد يف إرساء قواعد السعادة اإلنسانية للفرد  ،الصافية من جانب
كل الشاطيب مكارم األخالق أهنا: "ويعرف  ."(4)واجلماعة من جانب آخر

من غري حتديد وال تقدير؛ فليس األمر أو  خصلة أمر هبا أو هني عنها مطلقًا
 ".(5)النهي فيها على وزن واحد يف كل فرد من أفرادها

" يف القرآن الكرمي (6)خلقمادة "  دارتيف االصطالح القرآين:  -3
املدين، ووردت يف مرة موزعة على العهدين: املكي و وإحدى وستني مئتني

  مرة. مخسنيمرة ويف العهد املدين وإحدى عشر  ئتنيالعهد املكي م

                                                             
 .214-213، ص2، جمقاييس اللغةبن فارس، ا (1)
 .1472، ص4، جالصحاحاجلوهري،  (2)
 .86، ص10، جلسان العربابن منظور،  (3)
 .220، صمن روائع القرآنالبوطي،  (4)
 .392، ص4، جاملوافقاتالشاطيب،  (5)
 ، مادة خ ل ق.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (6)
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ُه، َتْقَلي، َخِنَتْقَلَك، َخُتْقَل، َختََُقَللفاظ كاآليت: )َخَلَق، َخاألجاءت و
ين، َقَلا، َخَماُهَنْقَل، َخْماُهَنْقَل، َخاُهَنْقَل، َخْماُكَنْقَلا، َخَنْقَل، َخْمُكَقَلَك، َخَقَلَخ
، ُهوَنُقُلْخ، َتوَنُقُلْخ، َتُقُلْخ، َتُقُلْخوا، َأُقَلن، َخُهَقَل، َخْمُهَقَلا، َخَهَقَلَخ ُه،َقَلَخ
، ْقَلْخوا، ُيُقِل، ُخْتَقِلُخ، ُخِلَق، وَنُقُلْخوا، َيُقُلْخم، َيُكُقُلْخ، َيقُُّلْخ، َيْمقكُُّلْخَن
، وَنُقاِلَخ، اْلٍقاِل، َخنَِّهِقْلَخم، ِبَقُهْل، َخُهَقْلم، َخُكُقْللقًا، َخُق، َخْل، َخوَنُقَلْخُي
 (.ٍقم، ُخُلِهِقاَلَخم، ِبُكِقاَلَخ، ِبٍقاَل، َخُقاَلِت، اْخٍةَقلََّخ، ُمُقالََّخ، اْلنَيِقاِلَخاْل

 القرآين ملادة خلق:مالحظات حول االصطالح 
يتضح أن مادة خلق وردت يف العهدين املكي واملدين، السابق الرصد  من خالل

، املاضي واملضارعووردت بصيغة من العهد املدين. غري أهنا جاءت يف العهد املكي أكثر 
إىل الغري، وجاءت مفردة  إشارة على أنه ذايت ومتعديويف ذلك ووردت الزمة ومتعدية: 

 وجمموعة. 
 الثًا: مكانة األخالق يف اإلسالم.ث

القرآن الكرمي باجلانب  اعتىنحيث عظيمة، الكانة امللألخالق يف اإلسالم 
على رسوله األمني عليه  أثىن اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميوعناية كاملة، األخالقي 

اإلسالم و (.4القلم : )چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  ، فقال:أفضل الصالة وأمت التسليم
يظهر ذلك جليًا يف الكثري ؛ األخالقية للقيم وما يصدر من أحوال األعمالمجيع ضع خي

من اآليات القرآنية اليت تؤكد أمهية األخالق من خالل األمر بالتحلي بأحسن األخالق 
وأقومها من جهة، والنهي عن سيئها ورذيلها من جهة أخرى، باإلضافة إىل بيان جزاء 

مداواة النفوس وإصالح األخالق لذة العاقل بتمييزه ولذة العامل " إن ، حيثالفريقني
لنفس إىل بناء ا يهدفاإلسالم و، "(1)باجتهاده م حبكمته ولذة اجملتهد هللبعلمه ولذة احلكي

 .(2)حيافظ على جمتمعه بأخالقه ًااخلالية من األمراض األخالقية ليصبح املسلم قوياملؤمنة 
 

                                                             
 .13، ص1، جاألخالق والسري يف مداواة النفوس، ابن حزم (1)
 ، بتصرف.484، صمعامل أصول التربية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان البنهاألنصاري، عبدالرمحن حممد،  (2)
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 :أمور، منها من خالل عدةأمهية األخالق يف نظر اإلسالم وتأيت 
 ه من خالل األخالق اليت تؤثر فيهبناء شخصية اإلنسان وسلوك -1

 .(1)هلا ارتباط وثيق بأصول االعتقاد والتشريعأثناء تعامله مع اآلخرين، واليت 
حقيق إنسانيته، فاإلنسان ال يكون إنسانًا  ارتقاء اإلنسان بنفسه بت -2

 .(2)معًا خُبُلقه وَخْلِقِههبيئته وصورته وحسب، بل 
احملافظة على اجملتمعات من تسرب الفساد إىل نفوس العباد، وبناء  -3

 .(3)اجليل الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وحيب اخلري لآلخرين
التجانس  حتقيقتوطيد العالقات االجتماعية؛ حيث يؤدي " -4

التحلي باألخالق الرفيعة جيعل ؛ ف"(4)النهضة االجتماعية القوية إىلاالجتماعي 
، ويرتقي باحلياة يسوده األمن واألمان ًاجمتمع ،اجملتمع أكثر قوة ومتاسكًا

  .، ومجيع جماالت احلياةوالسياسية االجتماعية واالقتصادية
هي اليت حفظت اإلسالمية يقول حممود شاكر: والعناية باألخالق 

على الثقافة اإلسالمية متاسكها وترابطها مدة أربعة عشر قرنًا، مع كل ما مر 
 .(5)عليها من عقبات

 
 
 
 
 

 
                                                             

 ، بتصرف.5-4، ص1، جموسوعة األخالق اإلسالميةجمموعة من الباحثني بإشراف عبد القادر السقاف،  (1)
 ، بتصرف.99، صاألخالق الفاضلةالرحيلي، عبداهلل بن ضيف اهلل،  (2)
 ، بتصرف.12-11، ص1، جعلم األخالق اإلسالميةمقداد ياجلن،  (3)
.12-11، ص1، جعلم األخالق اإلسالمية، مرجع سابق (4)
 ، بتصرف يسري.33، صرسالة يف الطريق إىل ثقافتناشاكر، حممود حممد،  (5)
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 الفصل األول

 البناء األخالقي لإلنسان يف ضوء املنهاج القرآين
 وفيه أربعة مباحث:

  اإلنسانية.املبحث األول: منهاج القرآن الكرمي يف بناء األخالق 
 .املبحث الثاين: منهاج القرآن الكرمي يف بناء األخالق األسرية 
 .املبحث الثالث: منهاج القرآن الكرمي يف بناء األخالق االجتماعية، والوطنية 
 .املبحث الرابع: خصائص املنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنسان 
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  :الفصل األول
 .لإلنسان يف ضوء املنهاج القرآين البناء األخالقي

من حكمة اهلل جل يف عاله ورمحته على عباده أنه حدد هلم الطريق الذي تتحقق 
فيه السعادات، وتقوم به احلضارات، وتتطور عن طريقه اجملتمعات، من خالل املنهاج 

بناء  القرآين الذي يرسم الطريق القومي لشىت اجملاالت، والذي يستطيع اإلنسان من خالله
   حياته األسرية واالجتماعية والوطنية وفق معايري أخالقية مثالية.

بتنوع  ،اإلنسانذلك املنهاج الذي اختص به القرآن الكرمي يف تقومي سلوك 
، تارة اهتااألساليب القرآنية يف بناء القيم األخالقية من خالل بياهنا تارة، وانتقاء مفرد

به  تحلىيقوي رصني، إىل إقامة جمتمع  هادفًا وتصويرها وسبك نظمها تارة أخرى،
أفراده باألخالق الفاضلة، يبين النفوس على الصرب يف احملن والشدائد، والشكر على النعم 

خري  البليت تلني احلدائد، والصدق اجلوالفوائد، والكرم وما فيه من حصائد، والرمحة ا
يزيل من حقائد، والعفو عن  العوائد، واإلحسان وما فيه من خري زائد، والتعاون وما

يكون سائد، والعدل الذي ينبغي أن يتحلى به كل  سيء والكائد، واإلصالح املرجوامل
في القرآن الكرمي لفتات تترك أثرًا عميقًا ف ؛حتقق أمسى املقاصدقائد، واألمانة والوفاء اليت 

 أسرار.يف النفوس خياطبها خماطبة اخلبري مبواطن قوهتا وضعفها وما تكتمه من 
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 املبحث األول: 
 منهاج القرآن الكرمي يف بناء األخالق اإلنسانية.

بيل اهلل هادفًا إىل القرآن الكرمي يف هنجه البنائي حيث اإلنسان على السعي يف س
يقرر أن بناء األمم وتقدم أفرادها وازدهار وباخلري والسعادة،  ستقيمة مليئةمحتقيق حياة 

باألخالق، واهندام األمم وتقاعس أفرادها وتدهور حضارهتا مرتبط حضارهتا مرتبط 
اإلنسانية، واألحداث التارخيية، أن  اربالتج"ذلك على صحة ، يربهن كذلك باألخالق

ارتقاء القوى املعنوية لألمم والشعوب مالزم الرتقائها يف سلم األخالق الفاضلة، 
القيم األخالقية اليت التمسك بعلى ضرورة  ج القرآينانهاملويؤكد  ."(1)ومتناسب معه
من اآليات القرآنية  عديدمن خالل الويتضح ذلك  ،بناء اإلنسان وجمتمعهلتعترب مقياس 

 ،اليت تبني عناية القرآن الكرمي ببناء السلوك األخالقي يف سائر حركة حياة اإلنسان
األخالق اإلنسانية تعترب و. سوى خالقه ئهناأحد يعرف كيفية بفاإلنسان خملوق وال 

األخالق اليت يتحلى هبا اإلنسان ابتغاء وجه اهلل سبحانه وتعاىل وطمعًا يف رضاه فال 
 ،يف هذا املبحثالقيم األخالقية اإلنسانية  نها وال يتساهل؛ لذلك مت ضم بعضيتنازل ع

قيمة الصرب، وقيمة : على النحو اآليت اليت جاء األمر هبا بشكل صريح يف القرآن الكرمي
 .الكرمقيمة الشكر، و

 الصرب. :القيمة األوىل
 أواًل: تعريف الصرب.

الباحث يف كتب اللغة واملعاجم، جيد أصل يف اللغة:  -1
عدة احلروف الثالثة: الصاد، والباء، والراء، وهذا اجلذر له  على ًاقائمالصرب 

الشيء، ومنها احلجارة، ومنها عدم اجلزع،  معان منها: احلبس، ومنها أعايل
 كتب اللغةجاء يف لف واإلكراه، ومنها حسن االحتمال؛ حيث ومنها التك

ربة من احلجارة: ما اشتد الصُّو صرب كل شيء: أعاله.، واحلبس: الصرب أن

                                                             
 .34، ص1، جاألخالق اإلسالمية وأسسهاحبنكة، عبدالرمحن حسن،  (1)
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، وغلظ. والصرب نقيض اجلزع، وهو التكلف. والصرب: نصب اإلنسان للقتل
 .(1)موشهر الصرب شهر الصو ،التجلد وحسن االحتمال هو:و. اإلكراهو

ال خيتلف التعريف االصطالحي كثريًا عن التعريف يف االصطالح:  -2
يف ضيق، وحبس  اإلمساك" أنه:؛ حيث ُيعَرف الصرب يف االصطالح اللغوي

. وهو "(2)الّنفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عّما يقتضيان حبسها عنه
 ."(3)أمل البلوى لغري اهلل ال إىل اهللترك الشكوى من "

يف القرآن  "(4)وردت مادة "صربيف االصطالح القرآين:  -3
ملدين، ووردت موزعة على العهدين: املكي وا ئة وثالث مراتالكرمي م

  مرة. ًا وأربعنيمرة ويف العهد املدين ثالث يف العهد املكي ستني
، ُرِبْصوا، َتُرَبا، َصرَنَبم، َصرُتَبَر، َصَبوجاءت األلفاظ كاآليت: )َص

وا، ُرِبر، اْصِبوا، اْصُرِبْصر، َيِبْصن، َيَرصِبَنَلر، َوِبْص، َنوَنُرِبْصَتوا، َأُرصِبَت
، روَناِب، صابرًا، الصََّكرُب، َص، صربًارُبر، الصَِّبَطم، اْصُهَرَبصا َأوا، َمُراِبَص

   (.اٍر، صبَّراِتاِبة، الصََّراِب، َصريَناِبالصَّ
 :صربمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 

صيغة االسم املاضي واملضارع، وببصيغة األمر ومادة صرب وردت 
، وبصيغة اجلمع للمخاطب والغائب، ملا يف ذلك داللة املفرد للمذكر واملؤنث

يتحلى هبا الفرد واجلماعة. ينبغي أن أن الصرب من أجل القيم األخالقية اليت 
  فعال.أفعل و وردت املادة بصيغ املبالغة: كما

يوافق املعىن اللغوي واالصطالحي ومعىن الصرب يف االصطالح القرآين 
 ."(5)حبس النفس، وخيتلف عنهما بإضافته إىل الصرب معىن اجلرأة: "أن الصرب

                                                             
 ، بتصرف يسري.440-437، ص4، جلسان العربابن منظور،  (1)
 .474، صاملفرداتاألصفهاين،  (2)
 .131، صالتعريفاتاجلرجاين،  (3)
 ، مادة ص ب ر.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبدالباقي، حممد فؤاد،  (4)
 .388-387، صنزهة األعني النواظرابن اجلوزي،  (5)
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 يف بناء قيمة الصرب لدى اإلنسان. ثانيًا: منهاج القرآن الكرمي
للصابرين،  عز وجليف بناء قيمة الصرب، فتارة تبني حب اهلل تتنوع منهجية القرآن 

وتنهى عن ضده، وتارة  دنيا واآلخرة، وتارة تأمر بالصربهم احلسن يف الوتارة تبني جزاء
 أخرى تبني أن الصرب من صفات األنبياء عليهم السالم، ومن صفات املؤمنني.

أن وه اهلل عز وجل له على ما قدراملؤمن  وجوب صربإىل القرآن الكرمي  يشريو

ۇ چ قال تعاىل:، ًا، وبعد الصرب ظفرًابعد العسر يسر ويوقن أن ،يتوكل عليه حق توكله

لصرب على حلو احلياة ومرها، يأمر اهلل عز وجل اإلنسان باو .(5الشرح: )چۇ ۆ   ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋ چنه سبحانه وتعاىل لن يضيع أجر من صرب، قال تعاىل: حيث إ

وبالصرب تتحقق الغايات واألهداف، لينال الذين صربوا  (.115هود: )چۅ  ۅ 
حيث وعد اهلل حق، يقول سبحانه فال خيافوا وال جيزعوا،  ا اخلري،مبا صربو

(، 60الروم:)چجئ حئ   مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبچوتعاىل:
أال أريك امرأة من  " :قال يل ابن عباس رضي اهلل عنهما ،رباح قال عن عطاء بن أيبو

 -صلى اهلل عليه وسلم -هذه املرأة السوداء أتت النيب  :قال. بلى :فقلت ،أهل اجلنة
وإن  ،قال إن شئت صربت ولك اجلنة ،فقالت إين أصرع وإين أتكشف فادع اهلل تعاىل يل

فقالت إين أتكشف فادع اهلل أن ال  ،فقالت أصرب ،شئت دعوت اهلل تعاىل أن يعافيك
اهلل جل شأنه فال جيعل أمر يعيق صربه، وال  . وملا كان الصرب يف"(1)أتكشف فدعا هلا

وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ چ حيزن وال يضيق، قال تعاىل:

ائ  ائ  چ(.  وقال تعاىل: 127النحل: )چىئ ىئ ىئ ی ی

 (،200آل عمران: )چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

                                                             
 ،1173، ص3، ج، كتاب املرضى، باب فضل من يصرع من الريحصحيحهيف  البخاريأخرجه متفق عليه، (1)

واآلداب، باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض، أو ، كتاب الرب والصلة صحيحه ومسلم يف (.5652رقم )
(.2579) ، رقم131، ص16، جحزن، أو حنو ذلك
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بالصرب الذي هو  "أمرهموير يف تفسري هذه اآلية الكرمية: يقول صاحب التحرير والتن
مجاع الفضائل وخصال الكمال، مث باملصابرة وهي الصرب يف وجه الصابر، وهذا أشد 

، حيث توضح اآلية الكرمية طريق الفالح "(1)يف النفس وأقربه إىل التزلزل الصرب ثباتًا
 بالصرب واملصابرة اليت تعترب أعلى رتبة يصل إليها الصابر من الشدة.

قال  بالصرب، فكذلك ينهاه عن ضده،ج القرآين اإلنسان هذا، ولئن أمر املنها

 ،(37األنبياء: )چڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹچتعاىل:
أن يصرب وال  ، وعلى اإلنسانفنجد يف هذه اآلية الكرمية طبيعة اإلنسان بأنه ُخلق عجواًل

شكونا "عن خباب بن األرت رضي اهلل عنه قال: و يستعجل فإن ذلك من عزم األمور،
وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا: أال  -صلى اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 

تستنصر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض 
فيجعل فيها، فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني وميشط بأمشاط احلديد ما 

يصده ذلك عن دينه. واهلل ليتمن اهلل هذا األمر حىت يسري  دون حلمه وعظمه، فما
الذئب على غنمه؛ ولكنكم الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهلل و

من  أويل العزم وعدم االستعجال أسوة بنبيه بالصرباهلل عز وجل أمر  كما. "(2)تستعجلون

ائ ائ  ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ    ۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ       ېئ چ : تعاىل فقال ،األنبياء

ىئ ىئ ىئ ی    ی ی یجئ حئمئ ىئ يئ جب حب  ېئ ېئ 

 (. 35األحقاف: )چخب
تعاىل:  قالالغضب فينهى عنه، وهو ما يعيق الصرب يبني القرآن الكرمي كذلك و

، قال (48القلم: )چڇ  ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ   ڎ  ڎ ڈ     ڈ    چ
أوجب اهلل سبحانه وتعاىل ليونس عليه السالم والسعدي يف تفسري هذه اآلية الكرمية: 

                                                             
 .208، ص4، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
، 2، جاإلكراه، باب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر ،كتابصحيحهيف  البخاريأخرجه  (2)

 .(3612، رقم )711ص
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االحنباس يف بطن احلوت، وذلك لعدم صربه على قومه الصرب املطلوب منه، وذهابه 
مغاضًبا لربه، حىت ركب يف البحر، فاقترع أهل السفينة حني ثقلت بأهلها أيهم يلقون 

العجلة الندامة ويف ففي ، (1)لكي ختف هبم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه احلوت وهو مليم
 التأين والصرب السالمة، وبالصرب ينال اإلنسان غاياته، وتتحقق من خالله أهدافه.

س من أعظم األمور املعيقة للصرب، واليت حرص املنهاج القرآين على ويعترب اليئ

پ چ دفعها عن نفوس املؤمنني، وأكد أن اليأس من صفات الكافرين، قال تعاىل: 

مث  (.87يوسف: )چٺ ٿ ٿٿ ٿ  پ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
نيا وهي فانية، يأيت القنوط والذي يعترب أشد أنواع اليأس، فقد يتعلق قلب اإلنسان بالد

ڃ ڃ  چ س من رمحة اهلل، يقول تعاىل يف كتابه العزيز: يئوإن أصابه مكروه 

(. 36الروم: )چڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ   ڌ ڎ 
فينبغي على اإلنسان أن ال يفقد أمله من الرمحة سبحانه وتعاىل ذو رمحة واسعة، واهلل 

ڻ چ تعاىل: يقول كثرت ذنوبه، فال يقنط من رمحة اهلل وهو الغفور الرحيم،اإلهلية مهما 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      

 (.53لزمر: )اچڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ  
هذا، ويؤكد اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي حمبته للصابرين، الذين ال 

ھ ے چ قال تعاىل:يضعفون أمام أقداره اليت كتبها هلم، بل يزيدهم ذلك قوة وإميانًا، 

ے ۓ ۓ    ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ 

اإلميان  ينشئستقامة، ؛ حيث "مع الصرب واال(146ل عمران: )آچۅ ۉ ۉ
وتعاىل مع عباده فاهلل سبحانه  ." (2) صفة ُخلقية أخرى هي صفة اإلقدام والشجاعةباهلل

                                                             
 ، بتصرف يسري.881، ص1، جالكرمي الرمحنتيسري السعدي،  (1)
 .151، صاحلضارة اإلسالمية أسسها ومبادؤهااملودودي، أبو األعلى،  (2)
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ۇئ چ ليستعينوا بالصرب، يقول تعاىل:فالصابرين، ميدهم بالعون والتوفيق والرمحة، 

وليطيعوا  (.153البقرة: )چۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
، وال -صلى اهلل عليه وسلم -اهلل سبحانه وتعاىل على ما هداهم، وليطيعوا رسوله

قال يتنازعوا فيما بينهم، فيفشلوا وُيهزموا، وهو عز وجل مع من يصرب، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڀڀ ڀ    ڀ ٺ چتعاىل:

 (. 46األنفال: )چٺ 
الصابرة وأقومها على  بأحسن النماذجاملنهاج القرآين املسلمني  ُركُِّيَذَو

بد للمسلم أن يتعظ هبذه  اإلطالق، كصرب األنبياء عليهم السالم، وصرب املؤمنني، فال
 حيث يقول تعاىل: . ويؤكد أن الصرب من عزائم األمور؛النماذج، ويقتدي هبا

 قال تعاىل:(. و 43الشورى: )چىئ ىئ ىئ  ی ی ی  ی جئچ

ۉ    ې ې ې ې ى ى ائ   ائ ەئ ەئ وئوئ  ۇئ ۇئ    ۉ چ

ال شك أن أعظم ف(،  34األنعام: )چۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
وقال . هنم صربوا على ما أصاهبم من أقوامهمًا األنبياء عليهم السالم، إذ إالناس صرب

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ  چ چ چ چچ تعاىل:

قرر طريق اإلمامة هذه اآلية ت"(، قال صاحب الظالل: 24السجدة: )چڌ
، حيث جعل سبحانه وتعاىل أئمة من املسلمني ساروا "(1)والقيادة، وهو الصرب واليقني

 .سبحانه وتعاىل، والتوكل على اهلل على هنج من سبقهم من أويل العزم بالصرب واليقني
، وما أعظم حاجة املسلم للصرب همالقرآن الكرمي أجر الصابرين وجزاءيبني و

على ما  سيضاعف أجره إذا صربوتعاىل سبحانه فال جيزع ويوقن أن اهلل  ،عند االبتالء
صلى اهلل -قال، قال النيب عن أنس بن مالك رضي اهلل عنهو كتبه اهلل عز وجل له.

                                                             
 .2814، ص5، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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الصابرين مبا  عز وجلسيجازي ف. "(1)إمنا الصرب عند الصدمة األوىل: "-عليه وسلم

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ں ں چذلك قوله تعاىل: صربوا خري اجلزاء يؤكد

(، 12اإلنسان: )چڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ (، وقوله تعاىل:24الرعد:)چۀ
من األنصار سألوا رسول  ن ناسًاإ"سعيد بن مالك اخلدري رضي اهلل عنهما  عن أيبو

 حىت نفد ما عنده فقال ،مث سألوه فأعطاهم ،فأعطاهم -اهلل عليه وسلم ىصل -اهلل
ومن يستعفف يعفه  ،حني أنفق كل شيء بيده ما يكن من خري فلن أدخره عنكم :مهل

أوسع  وما أعطى أحد عطاء خريًا ،ومن يتصرب يصربه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل ،اهلل
ملا  يصرب وال جيزعأن أصابه مرض أو أصابته مصيبة  إذا فعلى اإلنسان  ."(2)من الصرب

بل يستبشر اخلري الذي وعده اهلل تعاىل للصابرين الذين  قدره اهلل سبحانه وتعاىل له،
قال تعاىل: إذا أصابتهم مصيبة زادهتم إميانًا وقالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون، 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  چ

البقرة: )چڤ   ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ چ قال تعاىل:(، و155-156

 (.96النحل: )چڎ
 الشكر. :القيمة الثانية

 .أواًل: تعريف الشكر
بالنظر يف معاجم اللغة املختلفة يتبني أن أصل الشكر قائم على احلروف يف اللغة:  -1

 ، واالمتالءباليسري الثالثة: الشني، والكاف، والراء، وهي تدل على الثناء، والرضا
 أنللغة ا مقاييسجاء يف حيث  ؛، والنباتوالعرفان، والنكاح، واُلغزر يف الشيء

                                                             
(. 1283رقم ) ،241ص ،1ج ، كتاب اجلنائز، باب زيارة القبور،صحيحهأخرجه البخاري يف متفق عليه،  (1)

 .(927رقم )، 228ص ،6ج اجلنائز، باب يف الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىل، ، كتابصحيحهومسلم يف 
رقم  ،279ص ،1ج ، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة،صحيحهيف  أخرجه البخاريمتفق عليه،  (2)
 .(1056رقم )، 145ص ،7ج ، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصرب،صحيحهيف  ومسلم .(1469)
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والشكر حقيقة الشكر الرضا باليسري. و ،الثناء على اإلنسان مبعروف يوليكه": الشكر
الشكري من النبات، وهو الذي ينبت من األصل الثالث: و االمتالء والغزر يف الشيء.

 ."(1)عرفان اإلحسان ونشره ، وهو أيضًاالنكاح :الشكروساق الشجرة. 
، تصّور الّنعمة وإظهارها": يف االصطالح الشكر معىنجاء يف االصطالح:  -2

من املالحظ أن املعنيني اللغوي واالصطالحي و. "(2)م عليهواالمتالء من ذكر املنِع
متفقان إىل حد كبري، فال خيرج معىن الشكر يف كليهما عن إظهار النعمة واالمتالء 

 النكاح.أن الشكر داللة على ولكن يضيف املعىن اللغوي  والثناء.
 ًامخس " يف القرآن الكرمي(3)وردت مادة "شكر يف االصطالح القرآين: -3

ًا ثالثمرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف العهد املكي  نيوسبع
، َرَكوقد وردت بألفاظ: )َش مرة. نثنتني وعشرياويف العهد املدين  مرة ومخسني

كرًا، وا، ُشُرُكر، اْشُك، اْشوَنُرشُك، َيُرشُك، َيوَنُرشُكوا، َتُرُكْش، َترََُُكْشم، َأرُتشَك
 ورًا(. شُكورًا، َمُك، َشورٌٍٍُك، َشيَنِراِك، الشَّروَناِكَششاِكرًا، ، ٌراِكورًا، َشُكُش

 :شكرمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
يف العهدين املكي واملدين، ووردت يف العهد يالحظ مما سبق ورود مادة شكر 

طبيعة أن  ين، ولعل يف ذلك إشارة إىلما يقارب ضعف ورودها يف العهد املداملكي 
املؤمنني الشكر على نعم اخلالق حيث كان أفراد اجملتمع املدين يغلب عليهم الصفات 
احلميدة الستقرار اإلميان يف قلوهبم، فكان احلث على الشكر والتذكري به يف اجملتمع 

رك، املدين ملا كان حيتاجه من تصحيح عقيدة، ونبذ شاملكي أكثر حاجة من اجملتمع 
 كما وردت هذه املادة بصيغة األمرأمهها الشكر.  ودعوة إىل أخالق مستقيمة

، وبصيغ املبالغة: أفعل، فعول، ويف ذلك إشارة ومفردة وجمموعةواملاضي واملضارع، 
 إىل اختالف درجات الشكر من فرد إىل آخر. 

                                                             
 .207ص، 3، جمعجم مقاييس اللغةفارس، بن ا (1)
 .461، صاملفرداتاألصفهاين،  (2)
 ، مادة ش ك ر.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (3)
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من املعىن اللغوي  طالح القرآين أكثر وضوحًايف االصمعىن الشكر وجاء 
، واستكانة، وباللسان ثناًء واعترافًا الشكر يكون بالقلب خضوعًا": واالصطالحي

 ."(1)وباجلوارح طاعة وانقياًدا
 يف بناء قيمة الشكر لدى اإلنسان. منهاج القرآن الكرميثانيًا: 

له ما يف األرض متاعًا اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان يف أحسن صورة وسخر  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ومستقرًا إىل حني، وأنعم عليه بنعم ال تعد وال حتصى، قال تعاىل:

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

بد للعبد أن  (، فال20)لقمان:چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  
سبحانه. وقد رسم املنهاج القرآين كيفية بناء قيمة يقابل تلك النعم بشكر خالص له 

من خالل بيان هذه القيمة، واإلعراب عن حقيقتها ومثراهتا، مرورًا  الشكر لدى اإلنسان
 ووجوهبا، وبيان جزاء الشاكرين وعاقبة اجلاحدين.  لهاتأكيد فضب

لى غريه يلفت القرآن الكرمي نظر اإلنسان إىل ما أنعمه اهلل عليه من نعم وفضله ع
، فوجب ؤهايأ له النعم اليت ال ميكن إحصاتفضيال؛ ليوقن عظمة خالقه وفضله عليه إذ ه

القرآن الكرمي اإلنسان بأن يسلك  يدعو . كمايقابلها بالشكر واإلميان أن على اإلنسان
تؤكد وجوب  اليت طريق اخلري ويشكر اهلل سبحانه وتعاىل على ما أنعم عليه، ومن اآليات

)البقرة: چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ چ تعاىل: ولهق ،الشكر وتأمر به
اشكروا يل أيها املؤمنون فيما أنعمت " قال الطربي يف تفسري هذه اآلية الكرمية:(، 152

عليكم من اإلسالم، واهلداية للدين الذي شرعته ألنبيائي وأصفيائي، وال جتحدوا إحساين 
ليها، وأزيدكم فأمتم اليت أنعمت عليكم، ولكن اشكروا يل عإليكم، فأسلبكم نعميت 

، قسم يذكر اهلل انالناس يف الدنيا قسمأن هذه اآلية الكرمية  تبنيحيث ؛ "(2)نعميت عليكم
تعاىل،  ل شأنه على ما أنعم عليه، َفُيذكرهسبحانه وتعاىل على ما هداه ويشكر له ج

                                                             
.340، ص3، جالبصائر، الفريوزآبادي (1)
 .212-211، ص3، ججامع البيانالطربي،  (2)
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 اآليات اليت تبني ذلك أيضًا، قوله تعاىل:وقسم يكفر وجيحد نعم اهلل عز وجل، ومن 

چ  چ (. قال تعاىل:3)اإلنسان: چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    

(، يأمر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية املؤمنني بأن يأكلوا 172)البقرة: چژ
على ما أنعم، فالشكر يدل وتعاىل  سبحانهمن طيبات ما رزقهم به خالقهم ويشكروا له 

إن كانوا يريدون  يوجههم للشكرعلى حسن العبادة، ويف هذا الصدد يقول سيد قطب: "
 . "(1)دة وطاعة يرضاها اهلل من العباد، فيوحي إليهم بأن الشكر عباأن يعبدوه وحده

(؛ 89)املائدة: چی  ی    ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئچ قال تعاىل:
له مبا ُيستحق جلال ًالإلنسان كيفية شكر اهلل سبحانه وتعاىل شكريوضح القرآن الكرمي 

خالل العديد من اآليات اليت تعيد أنظارنا بنعم اهلل سبحانه منعظيمة، وهبنا إياه من نعم 
وتعاىل وفضله علينا وواجبنا اجتاه تلك النعم، حيث سُيسأل العبد عن تلك النعم، قال 

ۋ  ۅ   چ قال تعاىل:. و(8)التكاثر: چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ تعاىل:

تشري اآلية الكرمية إىل إخالص العبادة هلل  (،66) الزمر: چۅ  ۉ  ۉ  ې
نه تعاىل إسبحانه وتعاىل وشكره على النعم الدينية والدنيوية، كما يقول السعدي: "

، وحصول الرزق وغري ذلك، كذلك يشكر نعم الدنيوية، كصحة اجلسمشكر على الُي
نعم الدين، هي النعم على ويثىن عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق لإلخالص، والتقوى، بل 

، فقد يعجب اإلنسان بنعمة أنعمها اهلل سبحانه وتعاىل عليه، وينسى ذكر اهلل "(2)احلقيقة
هذا، ويبني القرآن  وشكره على ما أنعم، وكان من املفترض عليه االستزادة بالشكر.

أن أوىل الناس بالشكر الكرمي وجوب شكر كل من يستحق الشكر من الناس، وال شك 
بشكره ملا هلما من الفضل  اقرن سبحانه وتعاىل وجوب شكرمهن االلذ انهم الوالد

                                                             
 .156، ص1، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 .729، ص1، جتيسري الكرمي الرمحنالسعدي،  (2)
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ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ چ ، قال تعاىل:العظيم

كما يؤكد القرآن (.14)لقمان: چڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ
الثواب العظيم من اهلل الغفور الرحيم لعباده الشاكرين، وأنه جل شأنه يدفع  الكرمي

ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۈئچ العذاب عنهم، فهو عز وجل الشاكر العليم، قال تعاىل:

وقال تعاىل: (،147)النساء: چېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

وشكر (. 145)آل عمران: چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہہ  ھ  ھ  چ

چ    چ   چ اهلل سبحانه وتعاىل جناة لإلنسان من كل أمر قد يلحق به الضرر، قال تعاىل:

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  

وجعل اهلل جل يف عاله الشكر من أسباب زيادة الرزق  (.35 – 34)القمر: چڑ

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ:والنعم، والكفر من أسباب زيادة العذاب واحملن، قال تعاىل

(.7)إبراهيم: چڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ولئن أكد املنهاج القرآين جزاء الشاكرين خري اجلزاء، فكذلك يؤكد عاقبة 

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      چ اجلاحدين، قال تعاىل:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ

(، تبني اآلية الكرمية مثل قوم أنعم اهلل عليهم بنعم عظيمة، 16 – 15)سبأ: چڃ
ومدهم خبريات كثرية، ليأكلوا من رزق اهلل سبحانه وتعاىل ويشكروه على ما هدى 

عن شكرها،  وأنعم وهو الغفور الذي يرحم عباده ويغفر هلم، فجحدوا نعم اهلل وأعرضوا
 فبدهلا العزيز احلكيم من حاٍل إىل حال، وأنزل هبم العذاب السقيم مبا كانوا جيحدون.

من الناس، شكر يشكر اهلل سبحانه وتعاىل عدد من  قلة إىلويشري القرآن الكرمي 
، فهو الذي جعل للناس لياًل يسكنون ى وأنعمعلى ما هديستحق جلالله وعظيم سلطانه 
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ڤ  ڤ  چ  لون فيه، وفضلهم على غريهم من اخللق تفضياًل، قال تعاىل:فيه، وهنارًا يعم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ      

(، وهو سبحانه وتعاىل الذي جعل 61)غافر: چچ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  
ڄ  چ  لإلنسان جوارح يسمع هبا، ويبصر هبا، ويبتغي سبله من خالهلا، قال تعاىل:

 وقال تعاىل:(، 78)املؤمنون: چچچ  چ  چ  ڇ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

(، فهو سبحانه من أنعم 73)يس: چٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ چ 
وتفضل وتكرم على الناس وجعل هلم مايف األرض مسخرًا هلم ينتفعوا به، أفال يشكروا 

 اهلل سبحانه وتعاىل على ما هدى وأنعم! 
سبحانه وتعاىل  اليت أنعمها على الناس اهلل جل يف عاله وإنه ملن احملال حصر نعم

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   چ  العزيز الكرمي، قال تعاىل:

وهبذه النعم العظيمة واآلثار الرحيمة إال أن القليل من الناس   ،(18)النحل: چڃ
 من يشكر اهلل سبحانه وتعاىل عليها حق شكره، حيث يقول عز وجل يف كتابه الكرمي:

  .(13)سبأ: چۈئ   ېئ ۆئ  ۈئ چ 
ويبني القرآن الكرمي أن الشكر من صفات األنبياء عليهم السالم، فهم خري من 
ُيقتدى هبم حيث وضع اهلل سبحانه وتعاىل هبم خصال اخلري وأحسنها، قال تعاىل:

(، تبني اآلية 3)اإلسراء: چڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڄ  ڃچ
خالقه عز وجل، حيث وصفه اهلل سبحانه  الكرمية مدى شكر نوح عليه السالم ألنعم

ٿ  ٹ    ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ وتعاىل بالعبد الشكور. وقال تعاىل:

)النحل: چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   
طاعة إبراهيم عليه السالم هلل عز وجل، ومدى إىل (، تشري اآلية الكرمية 121 – 120

داه، حيث يظهر شكره باألقوال، وتترمجه األفعال، شكره هلل سبحانه وتعاىل على ما ه
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منوذجًا للهداية والطاعة  -عليه السالم -سيد قطب: "والقرآن الكرمي يرسم إبراهيميقول 
 . "(1)لقول والعملوالشكر واإلنابة هلل، )وشاكرًا ألنعمه(: با

 الكرم.: القيمة الثالثة
 أواًل: تعريف الكرم.

اللغة املختلفة يتبني أن أصل كلمة الكرم من احلروف بالنظر يف معاجم يف اللغة:  -1
التعظيم، لصفح، والثالثة: الكاف، والراء، وامليم، وهي  تدل على: الشرف، وا

 ،"(2)ضد اللؤم":  اْلَكَرم أن كتب اللغةجاء يف ؛ حيث التنزيه، واجلود، والعطاءو
يف اخللق شرف يف الشيء يف نفسه أو شرف يف خلق من األخالق، والكرم "وهو 

رمي: والك ."(4)عظمه، ونزهه" :وأْكَرَمُه ."(3)يقال هو الصفح عن ذنب املذنب
 ".(5)الكثري اخلري اجلواد املعطي الذي ال ينفد عطاؤه، وهو الكرمي املطلق"

اإلعطاء "أنه: يعرف الكرم يف االصطالح يف االصطالح:  -2
ظاهرة، ففي كل من  والعالقة بني التعريفني اللغوي واالصطالحي. "(6)سهولةالب

 التعريف اللغوي واالصطالحي تدل لفظة الكرم على العطاء، والشرف، واجلود.
يف القرآن الكرمي مبشتقاهتا " (7)"كرم لفظةوردت يف االصطالح القرآين: -3     

 ًامرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف العهد املكي أربع نيوأربع ًاسبع
ن، َمكَرا، َأمَنرَّ، َكمَترَّألفاظ: )َكبجاءت و عشر مرة. ةمرة ويف العهد املدين ثالث نيوثالث

، اِمكَرم، اإِلُكَمَرْك، َأُمَرْكامًا، اأَلَر، ِكراٍمميًا، ِكِر، َكرميٌٍٍي، َكِمكِر، َأوَنُمكِر، ُتُهَمكَرَأ
 (.نَيِمَرْك، امُلوَنُمكَر، ُمكرٍم، ُمٍةَمرََّكُم

 
                                                             

 .2201، ص4، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 .2019، ص5، جالصحاحاجلوهري،  (2)
 172-171، ص5، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس، ا (3)
 .337، ص33، جتاج العروساملرتضى،  (4)
 .516-510، ص12، جلسان العربابن منظور،  (5)
 .184، صالتعريفاتاجلرجاين،  (6)
 ، مادة ك ر م.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (7)
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 :كرم االصطالح القرآين ملادةحظات حول مال
وجاء بصيغة املاضي واملضارع، مادة كرم يف القرآن الكرمي يتضح مما سبق ورود 

من أجل القيم األخالقية  لكرمملا يف ذلك داللة أن ا، أيضًا امسًا تارة مفردًا، وأخرى مجعًا
االصطالح القرآين كما جاء معىن الكرم يف . اليت ينبغي أن يتحلى هبا الفرد واجلماعة

: بوصفواالصطالحي، حيث ورد يف القرآن الكرمي  اللغوي مبعاين أكثر من التعريفني
اأَلشرف واأَلفضل، والعزيز العظيم، واملزيَّن احملسَّن، والعجيب الغريب، واملنظوم املعِجز، "

الئكة والذليل امَلِهني على سبيل التهكم، وجربيل عليه السالم، ومالئكة امللكوت، وامل
 ."(1)املوكَّلني ببىن آدم، وبىن آدم، ويوسف عليه السالم، والعظيم الغفار التوَّاب

 يف بناء قيمة الكرم لدى اإلنسان.الكرمي ثانيًا: منهاج القرآن 
ملا هلا من أثر كبري يف انتشار احملبة  ثنائه على قيمة الكرميف يظهر املنهاج القرآين 

واإلخاء بني بين البشر على اختالف طبقاهتم االجتماعية، فيصبح اجملتمع بعد ذلك 
كالبنيان املرصوص. وتندرج حتت هذه القيمة بعض األمور كالعطاء، واإلنفاق يف سبيل 

جود، وإن كان الكرم: إن كان مبال فهو "اهلل، والشرف، واجلود، ويف هذا قال الكفوي: 
 ."(2)و، وإن كان ببذل النفس فهو شجاعةبكف ضرر مع القدرة فهو عف
يف بناء قيمة الكرم لدى اإلنسان، من خالل الترغيب الكرمي تتنوع منهجية القرآن 

، وكتبه، ورسله عليهم الكرام هبا وأهنا من صفات اخلالق عز وجل، ومن صفات مالئكته
يف املقام،  خيار. وأن الكرم يطلق على ما عالاألالسالم، كذلك من صفات املؤمنني 

ومن خالل التربية العملية اليت يرمسها املنهاج لبناء هذه القيمة، بدءًا  وارتفع يف الرتبة.
 بالبيانات والدالالت، ومرورًا بالصور واإلمياءات، إىل النظم والعبارات.

والكرم "؛عز وجل صفة من صفات اهللقيمة الكرم أن إىل  يشري القرآن الكرميو
لألخالق إذا وصف اهلل به فهو اسم إلحسانه وإنعامه، وإذا وصف به اإلنسان فهو اسم 

فهو سبحانه ينعم علينا بال حدود، وخلقنا يف هذه  ".(3)تظهر منه واألفعال احملمودة اليت
                                                             

 .345-344، ص4، جالبصائرالفريوز آبادي،  (1)
.53، صالكلياتالكفوي،  (2)
 .343، ص4، جالبصائرالفريوزآبادي،  (3)
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احلياة وقسم أرزاقنا ملا هو خري لنا يف دنيانا وآخرتنا، يغدق علينا باخلريات اليت ال تعد وال 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  چ حتصى، قال تعاىل: 

(، فهو سبحانه وتعاىل العزيز 40)النمل: چۓ     ڭ  ڭ  ڭ    ڭ          ھ       ےے  ۓ 
له، فمن يشكر فلنفسه، ومن يكفر نسان بنعمه ويتكرم عليه بفضاحلكيم، ينعم على اإل

  .ها، ولن يضر اهلل عز وجل شيئًاعليف
نفع ": كرامواإل ،(78)الرمحن: چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  چ قال تعاىل: 

 واهلل ".(1)، أي: شريفًاال يلحقه فيه غضاضة، أو أن جيعل ما يوصل إليه شيئا كرميًا
سبحانه وتعاىل الذي كرم اإلنسان بتسخري ما يف السماوات وما يف األرض خلدمته، 

ک  ک  چ  ورزقه من الطيبات ما تفضل به على غريه من املخلوقات، قال تعاىل:

ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

(. ومن كرمه سبحانه وتعاىل على 70)اإلسراء: چڱ  ڱ  ں  ں

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ مه ما مل يكن يعلم، قال تعاىل:اإلنسان أنه عل

القرآن  أن الكرم من صفات ويبني منهاج  .(5 – 3)العلق: چک  ک  ک  ک   گ  
، قال الرمحان، يكتبون ما يأمرهم به سبحانه وتعاىل ويفعلون ما يؤمرون ةمالئك
إن القرآن ليستجيش يف "(، يقول سيد قطب: 11االنفطار: )چڍ   ڌچتعاىل:

احلي القريب إىل القلب البشري أرفع املشاعر بإقرار هذه احلقيقة فيه هبذا التصور الواقعي 
، حيث يثري لدى اإلنسان الشعور بالرهبة اجتاه هؤالء الكرام بصفاهتم "(2)اإلدراك املألوف

 فيدفعهم إىل التحلي مبا يتحلون به.

                                                             
 .707، صاملفرداتاألصفهاين،  (1)
 .3851، ص6، جظالل القرآنيف سيد قطب،  (2)
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ڍ   ڌ  چ انه وتعاىل، قال تعاىل: وكذلك الكرم من صفات كتب اهلل سبح

 ېچ من أهم صفات أنبيائه عليهم السالم، قال تعاىل:الكرم و. (13)عبس: چڌ

-وكان (. 17)الدخان: چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ
صلى اهلل  - ، قالًا وكرمًا يف املعامالتأكثر الناس شرفًا وجود -صلى اهلل عليه وسلم

ويبني القرآن الكرمي  ."(1)باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره : "من كان يؤمن-عليه وسلم 
ک  ک  ک    ک   چ قال تعاىل:، كرم املؤمنني وإعراضهم عن شهادة الزور

 .(72)الفرقان: چگ  گ  گ      گ  ڳ
مرتفع يف الرتبة واملقام، قال لكل ما هو الكرم لفظ هذا، ويطلق املنهاج القرآين 

ارتبط الكرم بالرزق احلسن يف كما (. 26)الدخان: چڌ  ڌ  ڎ چ  تعاىل:

ڃ   ڃ  ڃ  چ قوله تعاىل: منها، أكثر من موضع يف القرآن الكرمي

(، تشري هذه اآلية الكرمية إىل جزاء 50)احلج: چڃ  چ  چ  چ  چ

ڇ  ڇ  چ املؤمنني الذين يعملون الصاحلات بأن هلم مغفرة ورزق كرمي. وقوله تعاىل:

(، تبني 4)األنفال:چڈ  ڈ  ژ  ژڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
ويوصف  هلم. ورزقه الكرميعز وجل هذه اآلية الكرمية درجات املؤمنني ومغفرة اهلل 

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  چ ، قال تعاىل:األجر بالكرم

عز (، ويف هذه اآلية الكرمية البشارة ملن خشي اهلل 11)يس:چۆ      ۈ  ۈ
 بالغيب واتبع ذكره ورضوانه بأن له أجر كرمي. وجل

                                                             
، كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، صحيحهيف  البخاريمتفق عليه، أخرجه  (1)

، احلث على إكرام اجلار والضيف ، كتاب اإلميان، بابصحيحهيف  ومسلم .(6018 رقم ) ،1849ص، 3ج
 .(51رقم )، 21، ص2ج
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باإلحسان إىل الوالدين والرفق هبما وعدم سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي  يأمر اهلل
قواًل كرميًا يليق بكرمهم الذي أكرموه االبن منذ الصغر وحىت  اهنرمها، بل القول هلم

چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ الكرب، قال تعاىل:

ني القرآن الكرمي  طبيعة اإلنسان عندما يكرمه اهلل سبحانه وتعاىل يب. و(23)اإلسراء: 
بنعمة يفرح، وعندما يصعب عليه رزقه حيزن، وال يلتفت لألسباب اليت قد تؤدي إىل 

گ   گ  گ  ڳ  ڳ    چ ذلك، والذي قد يكون من سببه عدم إكرام اليتيم، قال تعاىل:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں 

 .(17 – 15)الفجر: چہ      ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے       
هذه مجلة من تربية املنهاج القرآين لإلنسان التربية السليمة، بإرشاده إىل األخالق 
احلميدة، حيث أمره بالتزام قيمة الصرب يف مجيع األحوال، والشكر ملا هلا من فائدة تعود له 

 من أهله، كل ذلك من خالل أساليب ننيتحلي بالكرم الذي يعترب املؤموملن حوله، وال
متنوعة منها الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، ومنها ضرب األمثلة للنماذج الصابرة 

 ع هبا العقل، وحيرك هبا العاطفة.شاكرة ألنعمه اليت يقنالحلكم رهبا و
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 : املبحث الثاين
 يف بناء األخالق األسرية.منهاج القرآن الكرمي 

ويويل االهتمام  ،يرسم املنهاج القرآين اخلارطة اليت يسري عليها املسلم يف حياته
البيئة الصغرية حبجمها، والكبرية بأثرها، ويبث قيم الرمحة واملودة تلك  البالغ باألسرة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ واإلحسان فيها، قال تعاىل:

)الروم: چگ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  
 فاألسرة املسلمة تقوم على إعطاء املسؤولية ألفرادها وتضمن هلم حقوقهم، وال (.21

تقوم على املصلحة املادية بل بالرمحة واملودة املتبادلة بني األفراد، واالحترام واإلحسان، 
: قيمة الرمحة اليت ومن تلك القيم األخالقية األسرية يع األحيان.والتزام الصدق يف مج

 وقوامها، وقيمة الصدق، وقيمة اإلحسان. تعترب أساس العالقات األسرية
 الرمحة. :القيمة األوىل

 أواًل: تعريف الرمحة.
املتتبع ملفردة الرمحة يف اللغة جيد أهنا قائمة على احلروف يف اللغة:  -1

الثالثة: الراء، واحلاء، وامليم، ويرى أهنا تدل على عدد من املعاين اليت ميكن الربط 
كتب جاء يف ؛ حيث الرقة، والتعطف، واخلري، والنعمةفيما بينها، فهي تدل على 

. "(1)قوم رحم بعضهم بعضًا، والتعطف، ، وتراحم الالرقة"أن الرمحة :  اللغة
 .(2)ورزقه. والرمحة: اخلري، والنعمة : عطفه وإحسانهورمحة اهلل
ال خيتلف التعريف االصطالحي للرمحة كثريًا عن يف االصطالح:  -2

إىل حسان ِرقٌَّة تقتضى اإل"أهنا: ف اللغوي؛ حيث تعرف يف االصطالح التعري
 ."(4)إرادة إيصال اخلري"وهي ، "(3)ملرحوما

                                                             
 .1929، ص5، جالصحاحاجلوهري،  (1)
 ، بتصرف يسري.233-231، ص12، جلسان العربابن منظور،  (2)
 .347، صاملفرداتاألصفهاين،  (3)
 .110، صالتعريفاتاجلرجاين،  (4)
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" يف القرآن الكرمي (1)وردت مادة "رحميف االصطالح القرآين:  -3
العهد  مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف نيوثالث ئة ومثانثالمث

جاءت لقد و .ائة العهد املدين ما يزيد على املويف ائتنياملكي ما يزيد على امل
مين، رَحا، َتمَنرَح، َتُهَمِحم، َراُهمَنِحا، َرَنَمِحُه، َراأللفاظ كاآليت: ) َرِحَم، َرِحمَت

، وَنُمرَحا، ُتَممُها، آرَحمَنم، آرَحَح، آْرُمُهُمرَحَيا، َسَنرمَحم، َيُكَمرَح، َيُمرَحَي
، يمًاِح، َريمُِِح، الرَّنََُِمَح، الرَّنَيِماِحيت، الرََّمْح، َرُهتُّْحَما، َرَنِتمَح، َرَكِتمَحَر ،ةٌٍمَحَر
 (.، اأَلْرَحامََُِ، َأْرَحامََُُكم، َأْرَحاِمِهنَّ، ُرْحمًاةَمرَحامَلِب، ُمرَح، َأاءََُمَحُر

 :رحممالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
 املاضي واملضارعو األمر بصيغة فعلمادة رحم يف القرآن الكرمي وردت 

ملا يف ذلك داللة  ؛وجاءت مفردة وجمموعة. صيغة املصدر، واملبالغةوب، واملستقبل
  .من أجل القيم األخالقية اليت ينبغي أن يتحلى هبا الفرد واجلماعة الرمحةأن 

وبالنظر إىل املعىن اللغوي واالصطالحي يالحظ أن هناك قدرًا مشتركًا 
الرمحة اسم جامع للخري والفضل واإلحسان والعطف.  يف أنبينهما، فهما يتفقان 

غري أن املعىن يف االصطالح القرآين جاء أكثر حتديدًا وتفصياًل، فقد حدد معانيها 
وردت الّرمحة يف القرآن على "وفصل داللتها جيدًا؛ كما قال صاحب البصائر: 

مة، والعصمة، ميان، والنععشرين وجهًا: مبعىن القرآن، والنبّوة، واإِلسالم واإل
ميان، واأللفة واملوافقة بني َأهل اإل رزاق، واملطر، والعافية، والنجاة، والُنْصَرِة،واأل

، واجلنَِّة، وصفة الّرحيم والتوراة، والثناء، ِإجابة الدعوات، والعفو، وفتح اأَلبواب
 ."(2)نالرمح

 ثانيًا: منهاج القرآن الكرمي يف بناء قيمة الرمحة لدى اإلنسان.
الرمحة، فاملتدبر توجيه اإلنسان إىل التحلي بقيمة تنوعت منهجية القرآن الكرمي يف 

يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل جيد األساليب املتنوعة اليت ترغب الناس يف اكتساب هذه 

                                                             
 ، مادة ر ح م.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (1)
 .58-55، ص3ج، البصائرالفريوزآبادي،  (2)
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القيمة، منها أن الرمحة من صفات اخلالق عز وجل مما قد يدفع اإلنسان إىل القيام بأوامره 
طمعًا بالدخول يف رمحة اهلل سبحانه وتعاىل. ومنها األمر بالرمحة واجتناب نواهيه 

والتزامها يف مجيع العالقات بني املسلمني عمومًا، والوالدين خصوصًا. وبيان آثارها على 
 الناس، ومثراهتا، وتوضيح صفات ممتثليها، وجزائهم.

أن اهلل  ميالرمحة من صفات اهلل جل شأنه وتعاىل امسه؛ حيث أخربنا القرآن الكر
عباده، ورمحته وسعت كل شيء، يؤيت الرمحة من يشاء وينزعها ب سبحانه وتعاىل رحيم

شتقني من وتأيت البسملة لتجمع امسني مممن يشاء، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء. 
، هذا التعبري صريح يف أن للعبد عماًل أساسيًا يعمله وفق ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ  الرمحة:

وهو سبحانه الذي أمد اإلنسان برمحته، ولوال هذه الرمحة ملا كان هذا أمر اهلل ومشيئته، 
واملتأمل لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل جيد أن رمحة اهلل ارتبطت  .(1)العمل، وملا كان اإلنسان

بصفات أخرى فتارة ارتبطت الرمحة بالتوبة، وتارة بالعزة، وتارة أخرى بالرب والرأفة 
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  چقوله تعاىل:  ذلك:والود، ومن اآليات اليت تبني

جند يف هذه اآلية الكرمية ارتباط التوبة بالرمحة؛ حيث (، 37)البقرة: چحب  خب  مب  ىب
قوله و سبحانه وتعاىل يتوب على عباده، ويغفر هلم، ويرمحهم بتوبته عليهم.إنه 

ربط العزة (، هنا 42الدخان: )چٿٹ   ٹ      ٹ      ٹ      ڤ ٿ  ٿ  ٿ چتعاىل:
بالرمحة، فهو سبحانه وتعاىل العزيز، القادر بعزته على رمحة من يشاء. وهو جل شأنه 
خري الرامحني، ُيرجي رمحته كل مؤمن، يدعوه خوفا وتضرعًا وطمعًا سبحانه وتعاىل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ   چ  ڇ  چ چ أرحم الرامحني، قال تعاىل:

ۋ     ۈ ٴۇۈ چ (، وقوله تعاىل: 151)األعراف: چڎڎ

(، تكررت هذه اآلية الكرمية يف أكثر من موضع، وكان أغلبها 175)الشعراء: چۋ
بيان نعم اهلل عز وجل الظاهرة،  ورمحته على عباده، اليت يوقنها املؤمنون، وجيحدها 

                                                             
 ، بتصرف يسري.19، ص1، جالقرآن الكرميتفسري شلتوت،  (1)
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ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       چ وقوله تعاىل: .الكافرون

ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ 

(، مزجت هذه اآلية الكرمية الرأفة بالرمحة، حيث من رأفة اهلل 65)احلج: چڤ
سبحانه وتعاىل على الناس أنه سخر هلم ما يف األرض ميشون يف مناكبها ويأكلون من 
رزقه، وسخر الفلك اليت جتري يف البحر وما فيها من منافع لإلنسان، وبرمحة اهلل عز 

له، ومتاعًا  ورأفته على عباده أنه رفع السماء عن األرض ليجعل لإلنسان مستقرًا وجل
الرحيم جيزي املتقني جنات النعيم، ويدفع عنهم العذاب السقيم، ويرفق إىل حني. وهو 

ى  ى  ائ  چ مبن يدعوه ابتغاء مرضاته، ويرمحه وهو خري الرامحني، قال تعاىل:

(. هذا، وقد بني املنهاج أنه تعاىل الغفور 28طور: )الچائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     
ڦ  چ الرحيم يغفر ملن يتوب من بعد ظلمه ويصلح بعد توبته، ويرمحه برمحته الواسعة:

(، 39املائدة: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
ٹ  ڤ  ڤ  چوهو الرحيم الودود يتوب على من يستغفره، قال تعاىل:

(. وهو سبحانه وتعاىل الرمحان الرحيم الذي 90)هود: چڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  
، ينري دروب املؤمنني، ويعلمهم مامل يكونوا ًاأنزل القرآن الكرمي علمًا وهداية ويقين

ه خليفة يف يعلمون، وهو الرمحان الرحيم الذي خلق اإلنسان يف أحسن صورة، وجعل
 الرمحان،ُيطَلق على من سواه هو اهلل تعاىل ذكره الذي ال  ،األرض وسخر له كل خري

ڃ  چ:(، وقال تعاىل 110)اإلسراء:چژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ قال تعاىل:

القرآن (، 4–1الرمحن: )چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    
جلماله، يظهر األلفاظ يف أحسن الصور، ويصوغها بأمجل النظم، ويف هذه اآلية  الكرمي يا

وما املتأمل لسورة الرمحن لألنظار، و ةالكرمية يرى القارىء مجال الفاصلة القرآنية امللفت
جيد معاين رمحة اخلالق جل شأنه وآثارها متجسدة فيها، يقول السعدي حتمله من أسرار 

"هذه السورة افتتحها بامسه )الرَّْحَمُن( الدال على سعة  يف تفسري هذه السورة الكرمية:
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وم إحسانه، وجزيل بره، وواسع فضله، مث ذكر ما يدل على رمحته وأثرها رمحته، وعم
فنجد من بداية  ،"(1)خرويةنعم الدينية والدنيوية واألالذي أوصله اهلل إىل عباده من ال

السورة إىل هنايتها ذكر نعم اهلل سبحانه وتعاىل على العباد، وتذكريهم يف كل حني 
بوجوب شكره، ملا أنعمه من نعم ال تعد وال حتصى، وأنه ال جمال للمكذبني جحد نعم 

 .وآالء اهلل سبحانه وتعاىل
يت منها، قوله يوضح القرآن الكرمي آثار رمحة اهلل سبحانه وتعاىل على خلقه، والو

(، تبني هذه  50)مرمي: چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب     چ تعاىل:
دق يعينهم عباده من رمحة، وجعل هلم لسان صلة ما وهبه اهلل سبحانه وتعاىل اآلية الكرمي

ا مبا وهب اهلل سبحانه وتعاىل نبيه موسى عليه السالم أخاه َنُركُِّيَذعلى ما هم عليه. َو
پ  ڀ    چجعله نبيًا يعني موسى عليه السالم رمحة به ورفق، قال تعاىل:هارون؛ حيث 

(. ومن رمحة اهلل سبحانه وتعاىل على نبيه يوسف  53)مرمي: چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    
عليه السالم أنه مكنه يف األرض وجعله يتبوأ منها كما يشاء، ومل يضيع أجره حيث كان 

ض، ويقابل اإلساءة باإلحسان، قال تعاىل:يوسف عليه السالم من احملسنني يف األر

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  چ

 (.56)يوسف: چک  ک    ک  
هذا، ويبني اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي أن الرمحة سبب لراحة الناس يف 

وبدوهنا تقع الدنيا، واجلزاء احلسن يف اآلخرة، ففيها حتصل املغفرة، وهبا يتحقق الفوز 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ اخلسارة، يقول تعاىل:

(. وهو سبحانه وتعاىل أعلم بعباده إن شاء عذهبم، وجعلهم 23)األعراف: چڀ 
گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   چ مستضعفني، وإن شاء رمحهم برمحته، وجعلهم أعزاء:

(. ويؤكد 54اإلسراء:  )چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
                                                             

 .828، ص1، جتيسري الكرمي الرمحنالسعدي،  (1)
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نهاج القرآين فرحة الناس برمحة اهلل سبحانه وتعاىل، وهبا تتحقق معاين السعادة، يقول امل
أن القرآن الكرمي (، ويبني 36الروم: )چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ    چتعاىل:

درجات ويف فع عز وجل بعض الناس فوق بعض الرمحة مقسومة بني العباد يف الدنيا، فري
اهلل خري من كل قول يقوله البشر، تبارك اهلل خري ذلك حكمة يقتضيها سبحانه، ورمحة 

ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چالرامحني، قال تعاىل:

ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ېې  ې  ې  ى  ى  ائ

(.كما تبني اآليات الكرمية كيفية الفوز برمحة اهلل سبحانه 32الزخرف: )چۆئ  ۈئ
صاحلة  األرض فاهلل سبحانه وتعاىل جعل األرض،وتعاىل واليت منها عدم اإلفساد يف 

خالقهم تضرعًا وطمعًا لينالوا رمحة  ااخلري، ويدعو العباد، ليصلحوا يف األرض، ويعملول
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    چ اهلل جل شأنه واليت يؤتيها احملسنني، قال تعاىل:

 (.56)األعراف: چۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
منها قوله والدخول يف الرمحة،  على السبل اليت تعنيويرسم املنهاج القرآين 

(، تبني اآلية 132)آل عمران: چی  ی  ی  ی  جئ  چتعاىل:
، سبب يف الدخول بالرمحة عليهم السالم لهطاعة اهلل سبحانه وتعاىل، ورسأن ة الكرمي

واتباع القرآن املبارك الذي أنزله اهلل عز وجل علينا لنتدبر معانيه، ونتبعه ملا فيه صالح 
، قال االستماع واالنصات عند مساع قراءتهاإلنسان يف الدنيا واآلخرة، وجيب 

(، 155)األنعام: چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ    چتعاىل:
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چوقال تعاىل:

هذه اآلية داللة على الطريقة املوصلة "(، وجاء يف تفسري املنار: 204ف:)األعراچۅ
فمن استمع وأنصت كان جديرًا بأن يفهم ويتدبر، وهو الذي يرجى ، لنيل الرمحة بالقرآن

گ  چقال تعاىل: ،الرمحةيف سبب الدخول . وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة "(1)أن يرحم
                                                             

 .461، ص9، جتفسري املناررشيد رضا،  (1)
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(، وتقدمي احلسنة  56)النور: چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ على السيئة، واستغفار اهلل سبحانه وتعاىل، قال تعاىل:

 (. ويبني46)النمل: چٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ
بعضًا،  محابة يف اهلل تعاىل ال يبغض بعضه إخوة متنيالقرآن الكرمي إمنا أصل املؤمن

ۈ  چ فالصالح بني الناس مطلوب، والرمحة فيما بينهم أمر مرغوب، قال تعاىل: 

 (.10احلجرات: )چٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  
حيدد القرآن الكرمي صفات عباد الرمحن اليت يغلب عليها طابع الرمحة، حيث كما 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     چ من اآليات الكرمية اليت تبني ذلك قوله تعاىل:

(، نرى يف هذه اآلية الكرمية 63)الفرقان: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ 
من صفات عباد الرمحن السعي يف األرض هونًا، ويقابلون من جيهل بالصفح والرمحة أن 

وليس القسوة والغلظة. هذا، ويبني القرآن الكرمي أن من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أنه مل 
هم أمة واحدة ولو شاء لفعل سبحانه العزيز الرحيم، وهم ال يزالون جيعل الناس مجيع

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  چخمتلفني فيما بينهم، إال عباد الرمحن فهم ليسوا معهم، قال تعاىل:

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  

(. وجعل 119 –118)هود: چٹ       ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
ة الذين يكتبون ما أمرهم اهلل سبحانه وتعاىل، ويفعلون ما يؤمرون املالئك القرآن الكرمي

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  چ عباد الرمحان، قال تعاىل:

 (.19)الزخرف: چۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ 
ويبني اهلل جل يف عاله أن القرآن الكرمي  فيه البيان واحلكمة، واهلدى والرمحة، 

حب   خب  مب  ىبيب    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ والشفاء، قال تعاىل:

(، قال صاحب التحرير والتنوير يف  64)النحل: چجت  حت  خت  مت
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القرآن جاء مبينًا للمشركني ضالهلم بيانًا ال يترك للباطل فتفسري هذه اآلية الكرمية: "
مسلكًا إىل النفوس، ومفصحًا عن اهلدى إفصاحًا ال يترك للحرية جمااًل يف العقول، ورمحة 

، وهبذا جاء القرآن ليبني احلق "(1)الدنيا واآلخرة عن إمياهنم من خريللمؤمنني مبا جازاهم 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چمن الباطل، وجيازي املؤمنني بإمياهنم خري اجلزاء، وقال تعاىل:

 (. 82)اإلسراء: چہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ
 وملا بني املنهاج القرآين رمحة اهلل سبحانه وتعاىل على عباده واليت هي رمحة

كذلك  طالبهمحقيقية ليست كرمحة البشر، وذكر آثاراها، وفرحة الناس هبا، فإنه 
بالتحلي هبا وجعلها جوهر التعامل مع اآلخرين عمومًا، ومع الوالدين خصوصًا فهم أحق 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ الناس باملرمحة، ملا هلما من الفضل، قال تعاىل: 

الرمحة واملودة أن هلم  وأوضح ،(24 )اإلسراء:چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ أساس احلياة الزوجية، قال تعاىل:

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    

صلى اهلل عليه  –ر القرآن الكرمي اإلنسان حبال الرسول كِّ(. مث ُيَذ21)الروم: چڱ
من شدة وقوة على الكفار،  وأصحابه الكرام رضي اهلل عنهم وما كانوا عليه -وسلم

ورمحة ومودة فيما بينهم، ويتقربون إىل اهلل سبحانه وتعاىل ابتغاء مرضاته بكثرة األعمال 
 ،على وجوههم ودعاىل يظهر أثر السجالصاحلة؛ حيث من كثرة سجودهم هلل سبحانه وت

صلى  -هنج الرسولوهم خري مثال يقتدي به املسلمون يف هذه احلياة، فلو ساروا على 
وعلى هنج أصحابه الكرام رضي اهلل عنهم املستمد من املنهاج الرباين، ، -اهلل عليه وسلم

يبني ذلك وملا ضعفت العالقات، وال اهنارت اجملتمعات، بل أصبحت كالبنيان املرصوص، 
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  چ قوله تعاىل: 

                                                             
 .195، ص14، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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 ،(29)الفتح: چڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ

 (.17)البلد: چۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   چ قال تعاىل:و

 .ق: الصدالقيمة الثانية
 أواًل: تعريف الصدق.

منها: القوة، ومطابقة  لصدق يف اللغة حول عدة معاٍندار معىن ايف اللغة:  -1
قوة يف الشيء "الصدق: أن  اللغة كتبجاء يف ؛ حيث الكالم، والصالبة، والشدة

الكالم للواقع حبسب اعتقاد  وهو: "مطابقة، "(1)الكذب خالف، والصِّْدُق قواًل وغريه
 ."(2)والصالبة والشدة ،املتكلم

مطابقة  أنه:ح يتفق مع الداللة اللغوية الصدق يف االصطال يف االصطالح: -2
ماهو عليه، اإلخبار عن الشيء على "فاملراد بالصدق يف االصطالح:  ؛الواقعاحلكم 

، وهو قول احلق يف يكون يف القول والعمل واالعتقاداخلرب للواقع، و أي مطابقة
 ."(3)مواطن اهلالك

" يف القرآن الكرمي مائة (4)وردت مادة "صدقيف االصطالح القرآين:  -3
مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف العهد املكي  نيومخس ًاومخس

 نيوسبع ًامرة، ويف العهد املدين تزيد بثالثة مواضع؛ حيث ذكرت تسع نيوسبع ًاست
م، ُكَقَدا، َصَنقَتَد، َصَتْقَدَصت، َأَقَدَصكاآليت:)َصَدَق، َف لفاظاألجاءت و مرة.

، وَنُقدَِّصين، ُيُقدَِّص، ُيوَنُقدَِّصْت، ُتَقدََّت، َصْقدَّ، َصَقدَّوا، َصُقَدم، َصاُهقَنَدنا، َصَقَدَص
م، هُِدقَُِدقًا، ِص، ِصدِقْق، الصِّدََّصوا، َتُقدَّصَّ، َينََّقدَّصََّنوا، َلُقدََّص، َتَقدَّصََّأ، َفَقدََّصَت

، اتََُِقَد، الصَّةٌٍَقَد، َصُقَدْص، َأاِتَقاِد، الصَّنَيِقاِد، َصَنقُواِدقًا، َصاِد، َصُقاِدَص
، يقنَيدِّ، الصِّوَنيُقدِّيقًا، الصِّدِِّص ،يُقدِّم، الصِّديقُك، َصيٍقِدن، َصِهقاِتُدم، َصُكقاِتَدَص

                                                             
 .340ص، 3، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس، ا (1)
 .511-510، ص1، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  (2)
 .645، ص1، جصيد األفكار يف األدب واألخالقحسني املهدي،  (3)
 ، مادة ص د ق.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (4)
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، قنَيدَِّصَتات، امُلَقدِّصِّ، امُلنَيِقدِّصَّ، امُلنَيِقَصدِّقًا، امُلدَِّص، ُمٌقدَِّص، ُم، تصديَقيقٌةصدِّ
 (.اِتَقدَِّصَتامُل

 :صدقمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
أن مادة صدق جاءت يف العهد املكي مقاربة يف العدد للعهد  يتضح مما سبق

املدين، ووردت بصيغة املاضي واملضارع، وبصيغة املفرد للمذكر واملؤنث، واجلمع 
من أجل القيم األخالقية اليت ينبغي  الصدقملا يف ذلك داللة أن ، للمخاطب والغائب

  .أن يتحلى هبا الفرد واجلماعة
القرآن هذا، وجاء معىن الصدق يف االصطالح القرآين أكثر بيانًا، حيث بني 

اهلل، وهو ما كان  ىل"حقيقة الصدق هو احلق الثابت املتصل باهلل، املوصل إ :أنالكرمي 
قوال: ، وجزاء ذلك ىف الدنيا واآلخرة، وأن الّصدق يف األواألقوالبه وله من األعمال 

والصدق يف األعمال: كاستواء السنبلة على ساقها.  ؛استواء اللسان على األقوال
والصدق يف األحوال:  .ستواء الرأس على اجلسداك؛عال على األمر واملتابعةفاستواء األ

 ."(1)ع، وبذل الطاقة، واستفراغ الوسخالصاستواء أعمال القلب واجلوارح على اإل
 اإلنسان.يف بناء قيمة الصدق لدى الكرمي ثانيًا: منهاج القرآن 

ترتكز منهجية القرآن الكرمي يف بناء قيمة الصدق لدى اإلنسان على الترغيب 
الشديد يف اكتساب هذه القيمة من خالل اجلزاء احلسن للصادقني. والترهيب الشديد 
للمكذبني واملنافقني وما حيل هبم من عذاب واضطراب وعدم ثقة بأنفسهم؛ فهم يوقنون 

عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه يسريون خالف طريق احلق، ويف قرارة أنفسهم أهنم 
إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل  قال: " -صلى اهلل عليه وسلم - عن النيبِّ

، وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن اجلنة، وإن الرجل ليصدق حىت يكون صديقًا
فجعل ""؛(2) ًعند اهلل كذاباالفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب 

                                                             
 .400-399، ص3، جالبصائرالفريوزآبادي،  (1)

الذين آمنوا اتقوا اهلل يا أيها ) :، كتاب األدب، باب قول اهلل تعاىلصحيحهالبخاري يف متفق عليه، أخرجه  (2)
، كتاب الرب صحيحه يف ومسلم .(6094)رقم ، 1245، ص3وما ينهى عن الكذب، ج (وكونوا مع الصادقني
 (.2608)رقم ، 160، ص16والصلة واآلداب، ج
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الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، وهى غايته، فال ينال درجتها كاذب البتة، ال ىف قوله، 
 ."(1)وال ىف عمله، وال ىف حاله

الصدق من الصفات احلميدة، واخلصال اجمليدة، واليت حيب اهلل سبحانه وتعاىل أن 
، صدق من صفات اهلل سبحانه وتعاىلأن اليتخلق هبا عباده؛ حيث يبني املنهاج القرآين 

)آل چڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        گ  گ چ قال تعاىل: 

ٺ  ٺ  ٺ   چال يوجد حديث أصدق من اهلل حديثًا، قال تعاىل:ف(، 95عمران: 

وال يوجد قول أصدق من قوله جل شأنه، قال  ،(87)النساء: چٿ  ٿ  

 (.122)النساء: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چتعاىل:
الصدق من أهم الصفات اليت ميتاز هبا األنبياء عليهم ويبني القرآن الكرمي أن 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ قال تعاىل:، دين اهلل وشرعهن يبلغ الناس السالم إذ هم م

ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      چ وقال تعاىل: .(52)يس: چۈئ  ۈئ

يف تفسري هذه اآلية  لقال صاحب الظال(، 54)مرمي: چٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
من صفات إمساعيل بأنه كان صادق الوعد، وصدق الوعد صفة كل نيب وكل الكرمية: "

ي إبرازها والتنويه هبا صاحل، فال بد أن هذه الصفة كانت بارزة يف إمساعيل بدرجة تستدع
فالصدق من صفات مجيع األنبياء عليهم السالم، ويف هذه اآلية الكرمية  ،"(2)بشكل خاص

كما يبني القرآن الكرمي أن الصدق من  جاء التحديد للجد الكبري إمساعيل عليه السالم.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ صفات املؤمنني، قال تعاىل:

اىل، تع(، ويوضح مدى صدقهم، حيث آمنوا باهلل سبحانه و23)األحزاب: چپپ
فسهم ابتغاء مرضاته جل شأنه، نوجاهدوا بأمواهلم وأ -صلى اهلل عليه وسلم –وبرسوله 

                                                             
 .403، ص3، جالبصائرالفريوزآبادي،  (1)
 .2313، ص4، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)



 

 48 
 

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ قال تعاىل:

 (. 15)احلجرات: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ 
، ملا هلذه يأمر اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي املؤمنني بأن يتحلوا بالصدقو

من أمهية بالغة يف بناء اإلنسان وجمتمعه الذي يعيش فيه، ومن اآليات اليت تأمر القيمة 

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ بالصدق، قوله تعاىل:

يف ، قال السعدي يف تفسري هذه اآلية الكرمية: "كونوا مع الصادقني (119)التوبة: 
وأحواهلم ال تكون إال صدقًا أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم، الذين أقواهلم صدق، وأعماهلم، 

خلية من الكسل والفتور، ساملة من املقاصد السيئة، مشتملة على اإلخالص والنية 
، فاآلية الكرمية تأمر "(1) الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنةالصاحلة، فإن الصدق يهدي إىل

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چقال تعاىل:و بالصدق.

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ     گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

فمدخل الصدق وخمرج الصدق أن يكون دخوله "،(81-80)اإلسراء: چڻ
". (2)بالظفر ببغيته، وحصول املطلوب متصاًل ،هلل تعاىل ومرضاته ثابتًا وجه حقًاوخر

يدرك قيمة الصدق وما هتدي به اإلنسان من رفعة ومسو، حيث املتدبر هلذه اآلية الكرمية و
الدعاء بأن جيعل مدخله وخمرجه على الصدق، كما تؤكد أن يف أمر سبحانه وتعاىل نبيه 

 . وينكشف الغطاء عنه ولو بعد حني بد احلق هو املنتصر على الباطل الذي ال
ى عن ضده، قال هذا، ولئن أمر املنهاج القرآين التحلي بالصدق، فكذلك ينه

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ تعاىل: 

(، 116)النحل: چۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  
ولقد ، خرة، والكذب طريق العذاب واهلالكفالصدق طريق التقوى والفالح يف الدنيا واآل

                                                             
 .355، ص1، جالرمحنتيسري الكرمي السعدي،  (1)
 .401، ص3، جالبصائرالفريوزآبادي،  (2)
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بورك هلما يف بيعهما، البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا جاء يف الصحيحني: "
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   ، وقال تعاىل:"(1) وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما

پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ڄ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  

(، تشري اآلية الكرمية إىل صفات املكذبني 35 – 32)الزمر: چڄ  ڄ
 الصادقني وجزائهم.وجزائهم، وصفات 

إىل قسمني: قسم يف الصدق والكذب ولقد قسم املنهاج القرآين أصناف الناس 
صادق، يتحرى الصدق يف اعتقاده وأقواله وأفعاله، ويتجنب الكذب والنفاق، وقسم 

القسمني اجلزاء، حيث وعد اهلل سبحانه وتعاىل الصادقني خري  ينافق، ولكاليكذب و
سوء اجلزاء، والعذاب األليم، ومن اآليات اليت  كاذبنيووعد الزاء، وجنات النعيم، اجل

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چتبني ذلك، قوله تعاىل: 

وقال تعاىل يف جزاء . (24)األحزاب: چڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ 

ی  ی  چالصادقني وما هلم من جنات النعيم جتري من حتتها األهنار، وهو الفوز العظيم:

ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  مت  

قال تعاىل يف عاقبة املكذبني، كما (. 119)املائدة: چىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : وما هلم من عذاب أليم

 (.10)البقرة:چک         ک  
  

                                                             
رقم ، 359، ص1، كتاب البيوع، باب البيعان باخليار مامل يتفرقا، جصحيحه البخاري يفمتفق عليه، أخرجه  (1)
 (.1535) رقم ،176، ص10كتاب البيوع، باب الصدق يف البيع والبيان، ج، صحيحهيف  ومسلم .(2110)
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 : اإلحسان.القيمة الثالثة
 عريف اإلحسان.أواًل: ت

الراجع إىل كتب اللغة واملعاجم، جيد أن أصل اإلحسان من  يف اللغة:  -1
احلروف الثالثة: احلاء، والسني، والنون، ومن دالالت هذا اجلذر: اجلمال، 

أن  كتب اللغة واملعاجمجاء يف ؛ حيث اإلساءةوالزينة، وما يضاد القبح و
 .(2)ضد اإلساءة، وهو ةزينوال ،اجلمال :واإلحسان، "(1)نقيض الُقبح"احُلْسُن: 

من خيتلف املعىن اللغوي لإلحسان عن املعىن االصطالحي  يف االصطالح: -2
التحقق بالعبودية على مشاهدة بـ: " اصطالحًا ُيعرف حيث ؛حيث الداللة

 . "(3)حضرة الربوبية بنور البصرية
 ًامائة وأربع" يف القرآن الكرمي (4)وردت مادة "حسنيف االصطالح القرآين:  -3

ردت يف العهد املكي مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، وو نيوتسع
جاءت ومرة.  نيومثان ثنتنيعلى حنو اويف العهد املدين أكثر من مائة مرة، 

وا، سُنِحوا، ُتَسُنْحم، َأُتْنَسْحَن، َأَسْح، َأْتَنُس، َحَنُسكاآليت: )َح لفاظاأل
ة، َنَسنًا، َحَس، َحٍنَس، َحنَُّهُنْسنًا، ُحْسن، ُحْسوا، ُحِسُنْحْن، َأِسْح، َأوَنُنحِسُي

، اٍنَسْحها، ِإِنَسْحَأ، ِبُهَنَسْحُن، َأَسْح، َأانٌٍَس، ِحِنْيَيَنْسُحى، اْلَنْسُح، اْلاٍتَنَسَح
 (.اِتَنحِسلُمني، ِلِنِسْح، ُموَنُنِسْحن، ُمِسْحانًا، ُمَسْحِإ

 :حسنمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
ميكن التماس املالمح اآلتية: ورود مادة حسن يف السابق من خالل الرصد 

رع، وبصيغة املفرد للمذكر املاضي واملضااألمر والعهدين املكي واملدين، وورودها بصيغة 
، وبصيغة اجلمع للمخاطب والغائب، ويف ذلك إشارة إىل أن اإلحسان يقع من ثواملؤن

الفرد واجلماعة ويف الغياب واحلضور. واملتأمل يف املعىن اللغوي واالصطالحي يتضح له 
                                                             

 .2099، ص5، جالصحاحاجلوهري،  (1)
 ، بتصرف يسري.1189، ص1، جالقاموس احمليطالفريوز آبادي،  (2)
 .12، صالتعريفات اجلرجاين، (3)
 ، مادة ح س ن.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبدالباقي، حممد فؤاد،  (4)
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وكذلك  .أن بينهما عالقة وثيقة، وذلك ألن كالمها ال خيرج عن معىن اخلري، واجلمال
التعريفني السابقني، ويضيف بعض األمور الزائدة  يشترك تعريف االصطالح القرآين مع

ان، ومبعىن ميمبعىن اإل"التَّنزيل على ثالثة عشر وجهًا:  حسان يفيث ورد اإلعليهما؛ ح
ق نفااإليل للتهجد، ومبعىن مبعىن قيام الل، و-مصلى اهلل عليه وسل-الة على النيب الص

ىن االجتهاد العفو عن اجملرمني، ومبع مة الوالدين، ومبعىنوالتصدق على الفقراء، ومبعىن خد
ن واإلميان، ومبعىن اإلحسان إىل ييف الطاعة، ومبعىن أنواع الطاعة، ومبعىن اإلخالص ىف الد

لشهادة على اللسان مع والفوز من النريان، ومبعىن كلمة ا النجاة املستحقني، ومبعىن كلمة
 ."(1)نان، ومبعىن نعيم اجلنان والرضواناإليقان باجل

 يف بناء قيمة اإلحسان لدى اإلنسان.الكرمي نيًا: منهاج القرآن ثا
يعرض القرآن الكرمي العديد من األساليب اليت حتث اإلنسان على االمتثال بقيمة 
اإلحسان والتمسك هبا، وتقرر وجوهبا من خالل األساليب املتنوعة، منها األمر اإلهلي 

 ء عليهم وجزائهم يف الدنيا واآلخرة.الصريح هبا، ومنها بيان صفات احملسنني والثنا
حيث أمر سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه املسلمني باإلحسان يف األقوال واألفعال، 
بأن حيسن لنفسه بطاعة اهلل عز وجل وحسن عبادته، وبأن حيسن جلميع البشر من حوله. 

چھھ  ھ    ھ  ے    ے  چ وجاء األمر باإلحسان بشكل صريح، قال تعاىل:

(، 77)القصص: چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   چ وقال تعاىل: ،(195)البقرة: 
فاإلحسان صفة من صفات اهلل سبحانه وتعاىل، وآية من آيات رمحته على عباده، وإنه 

 ملن العدل اإلحسان ملن أحسن من العباد، فكيف إن كان اإلحسان من رب العباد!
(، 90)النحل: چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ تعاىل:سبحانه وقال 

جند يف هذه اآلية الكرمية وجود عالقة وثيقة تربط بني العدل واإلحسان؛ حيث من حيسن 
وجاء العديد من اآليات اليت تأمر اإلنسان بأن  يعدل بإحسانه، ومن يعدل حيسن بعدله.

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  چ حيسن لوالديه، منها، قوله تعاىل:

                                                             
.70-68، ص2، جالبصائرالفريوزآبادي،  (1)
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(، بل وقرن سبحانه وتعاىل 151األنعام: )چۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ ، قال تعاىل:تهوالدين بعباداإلحسان إىل ال

(. هذا، وأمر جل ثناؤه باإلحسان إىل األقربني، 23)اإلسراء: چڱ  ںں

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ واليتامى، واملساكني ومجيع الناس، يف قوله تعاىل:

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ٴۇ  ۋ  ۋ

(، ومما أوحت إليه اآلية الكرمية أن اإلحسان ال يقتصر 83)البقرة: چې  ى
ومن اإلحسان اإلنفاق يف سبيل اهلل يف اليسر األفعال وحسب، بل األقوال كذلك. على 

ٺ چوالعسر، وكظم الغيظ عند الغضب والشدة، والعفو عن الناس، قال تعاىل:

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٺ

(. ومن اإلحسان كذلك أن يتأدب اإلنسان مع غريه 134)آل عمران: چڤ

ېئ  ېئ     ىئ  چ فال يسيء هلم، وال يسخر منهم، وال يتباهى عليهم، قال تعاىل:

 (. 18لقمان: )چحب  خب ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب         
احملسن ال بد وأن جيين مثرة إحسانه؛ كما أكد العليم احلليم يف كتابه الكرمي أن 

حيث سيجازي سبحانه وتعاىل كل أحد بعمله، ومن عظيم إحسانه جل ثناؤه على عباده 
من غري زيادة وال  ءهتملكنه يعاقب املسيئني مبثل إساأنه سيضاعف جزاء احملسنني، و

 .(7)اإلسراء:چھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ چ نقصان، قال تعاىل:
فإن أحسن اإلنسان إمنا حيسن لنفسه، حبب اهلل عز وجل، واجتماع الناس من حوله، وإن 

فع اهلل أساء فإمنا يسيء لنفسه، بغضب اهلل عز وجل، وإعراض الناس من حوله. وسري
ويضاعفها له ويؤتيه الفضل العظيم، قال تعاىل:  احملسن سبحانه وتعاىل من درجات

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  چ :(، وقال تعاىل58)البقرة:چٿ  ٿچ

األجر الكرمي، قال عز وجل (، وسيؤتيه 22)يوسف: چىئىئ  ی  ی  ی 
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ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چتعاىل:

بالثواب احملسنني سبحانه وتعاىل  هذا، ووعد. (112)البقرة: چىب  يب  جت  حت  

ڃ   چ  چ  چ  چ تعاىل:العظيم جنات جتري من حتتها األهنار جزاء ملا أحسنوا، قال 

)املائدة: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ   

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ (؛ فاإلحسان جزاء احملسنني، قال تعاىل:85

 (.60)الرمحن: چۉ

هذه مجلة من األساليب الربانية الكرمية هتدف إىل نشر الرمحة بني قلوب البشر، 
وتطهري اجملتمعات من القسوة وما ينتج عنها من آثار تؤدي إىل هشاشة وبناء أفراد األسر، 

يع األحوال، وتفككها. وهتدف إىل حتري الصدق يف مجيع األقوال ومج األسريةالعالقات 
 .إىل األقربني ومجيع الناسواإلحسان 
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 املبحث الثالث: 
 والوطنية.منهاج القرآن الكرمي يف بناء األخالق االجتماعية، 

حتقق العالقات االجتماعية املترابطة لإلنسان متطلبات حياته املعيشية ويرتقي 
باجملتمع الذي يعيشه؛ فاإلنسان بطبعه حيتاج إىل اآلخرين وال يستطيع العيش مبفرده. وهبذا 

اخلري لآلخرين والتعاون فيما بينهم، والعفو  على حبالقرآن الكرمي قلوب املسلمني  يريب
والصفح ملن يسيء منهم، واإلصالح يف حال النزاع واخلالف، وعدم إفساد العالقات. 

اجملتمع بشكل رئيس سلبًا أو إجيابًا، فاجملتمع الذي  يفتؤثر األخالق االجتماعية حيث 
ا اجملتمع الذي يشوبه الغلظة ال يتفكك، أم ًاقوي ًايرتقي باألخالق االجتماعية يكون جمتمع

 .ًاضعيف ًاوالكره واألنانية وغريها من معوقات العالقات االجتماعية إمنا يكون جمتمع
ويعترب اجلانب األخالقي من أهم ما ُعين به املنهاج القرآين يف تنظيم العالقات 
 الوطنية من خالل العديد من األمور، منها: العدل ومكافحة الظلم والفساد يف شىت

مع خارجية، بني اجملتمع اإلسالمي أو  مأاجملاالت، وتنظيم مجيع العالقات داخلية كانت 
  .جمتمعات أهل الكتاب. باإلضافة إىل حفظ األمانة، والوفاء بالعهود والعقود

 األول:  املطلب
 األخالق االجتماعية.املنهاج القرآين يف بناء 

 ارصيًن بناء هذا اإلنسان بناًء صالح اإلنسان من صالح جمتمعه، هلذا ال بد من
سالمي ميتاز عن بقية واجملتمع اإل .السلوك القومييهديه ج رباين ايستمد قوته من منه

رفيعة رمسها املنهاج القرآين لإلنسان  ا يتمتع به من قيم أخالقية اجتماعيةمباجملتمعات 
؛ لذلك حمور أساسغريه من األشخاص اآلخرين وهي اليت متثل عالقة اإلنسان مع  املسلم

مت ضم بعض القيم يف هذا املطلب على النحو اآليت: قيمة التعاون اليت تعترب قوام العالقات 
االجتماعية، وقيمة العفو اليت تؤدي إىل توطيد العالقات االجتماعية، وقيمة اإلصالح اليت 

  تبين العالقات االجتماعية.
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 : التعاون.القيمة األوىل
 التعاون.أواًل: تعريف 

بالنظر يف معاجم اللغة املختلفة يتبني أن كلمة التعاون تدل على: يف اللغة:  -1
 الثالثة: العني، والواو، املظاهرة، واملعاونة، واملساعدة، وهي من أصل احلروف

، وتعاونا: أعان بعضنا الظهري على األمر"اْلَعْوُن: أن كتب اللغة يف جاء ؛ حيث والنون
 ."(1)على الشَّْيء: ساعدهبعضًا. وَأَعاَنُه 

ال خيتلف التعريف االصطالحي عن التعريف اللغوي؛ يف االصطالح:  -2
 ."(2)واملظاهرة ملعاونة،ا"أنه:يعرف التعاون يف االصطالح  حيث

 ة" يف القرآن الكرمي إحدى عشر(3)وردت مادة "عونيف االصطالح القرآين: 
مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف العهد املكي مخس مرات ويف 

، نُيِعَتْسوا، َنُناَوَعي، َتوِنيُنِعَأ، َفُهاَنَع)َأ :قد جاءت بألفاظو العهد املدين ست مرات.
  (.اٌنَو، َعاُنَعَتْسوا، امُلعيُنَتاْس

 :عونمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
 .ع، واملفردبصيغة األمر، واملاضي واملضارعون يف القرآن الكرمي مادة وردت 

أنه: مع التعريفني اللغوي واالصطالحي يتفق معىن التعاون يف االصطالح القرآين كما 
  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ چ ، قال تعاىل:على األمرساعدة امل

  (.2)املائدة:چېئېئ  
 قيمة التعاون لدى اإلنسان.ثانيًا: منهاج القرآن الكرمي يف بناء 

عالقة اإلنسان مع غريه من البشر  جيب أن يكون أساسها منهاج اهلل سبحانه 
خوة إامل مع اآلخرين، وجيعل املؤمنني وتعاىل، ذلك املنهاج الذي يرسم خيوط التع

بتعاطفهم وترامحهم وتعاوهنم فيما بينهم. فابتباع ذلك املنهاج الذي يأمرنا حبب اخلري 

                                                             
 .298، ص13ج لسان العرب،ابن منظور،  (1)
 .598، صاملفرداتاألصفهاين،  (2)

 .ع و ن، مادة املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبدالباقي، حممد فؤاد،  (3)
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، وحماربة الشر بأكمله يصل اإلنسان إىل أعلى ما قد تصل إليه النفس البشرية من وعمله
 بين البشر.أخالق محيدة، وتربية سديدة يتحقق من خالهلا التكافل بني 

م يف السراء حب اخلري للناس ومساعدهتعلى  حث منهاج اهلل سبحانه وتعاىل
وا بعد ذلك كالبنيان املرصوص، إىل التعاون بني املسلمني ليصبح والضراء، وهذا يدعو

املؤمن للمؤمن ": يف تراحم املؤمنني وتعاوهنم فيما بينهم -صلى اهلل عليه وسلم -قال
آليات القرآنية جيد أن األمر بالتعاون جاء يف لواملتتبع  ".(1)كالبنيان يشد بعضه بعضا

غري لفظ التعاون مواضع خمتلفة، منها ما جاء بألفاظ صرحية، ومنها ما جاء بألفاظ أخرى 
ولكن ترمي له وتركن إليه. ومن األوامر اإلهلية اليت جاءت بشكل صريح تأمر بالتعاون، 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     چ قوله تعاىل:

(، يشري اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية إىل 2)املائدة: چی  ی  ی  
نهم تعاونًا قائمًا على الرمحة واملودة واإلحسان وكل ما وجوب تعاون املؤمنني فيما بي

حيمله اخلري من معىن، وبتقوى اهلل سبحانه وتعاىل حق تقاته. ولئن أمر اهلل سبحانه وتعاىل 
هنى عن التعاون القائم على لتعاون على الرب والتقوى، فكذلك يف هذه اآلية الكرمية با

لى حدود اهلل سبحانه وتعاىل، وعلى الناس؛ فاهلل الشر وما جيلبه من إمث، وعن االعتداء ع
سبحانه وتعاىل يعاقب الذين يتعاونون على اإلمث والعدوان أشد العقاب. وقال تعاىل: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ

ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  

ا جاء األمر (، وهن103)آل عمران: چڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
بالتعاون واالعتصام حببل اهلل، ومجع املسلمني على اإلميان به وتوحيده، فبهذا احلبل 

 ،عض، وتتوحد كلمتهم، وجيتمع مشلهمالرصني قد يتضامن مجيع املؤمنني مع بعضهم الب

                                                             
، (481رقم )، 114ص، 1ج، كتاب الصالة، باب استقبال القبلة، صحيحهيف  البخاريمتفق عليه، أخرجه  (1)
، 140، ص16املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، ج، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم صحيحهيف  مسلمو

 .(2587رقم )
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كذلك جاء النهي عن املفارقة، وعدم توحيد الكلمة، مذكرهم بنعمته سبحانه وتعاىل و
كانوا من قبل هذا االجتماع والترابط القوي أعداء فيما بينهم، ولكن بفضل عليهم حيث 

من اهلل ورمحة ألف بني قلوهبم فأصبحوا بعد ذلك إخوانًا حيب بعضم البعض، ويتعاونون 
ن أنقذهم منها خري الرامحني، فيما بينهم، وكانوا بسبب تلك العداوة سيدخلون النار ولك

املسلمني على دينهم، وائتالف قلوهبم يصلح دينهم السعدي: "إن يف اجتماع  يقول
وتصلح دنياهم وباالجتماع يتمكنون من كل أمر من األمور، وحيصل هلم من املصاحل 
اليت تتوقف على االئتالف ما ال ميكن عدها، من التعاون على الرب والتقوى، كما أن 

من الواجبات الدينية اليت  "، فالتعاون(1)باالفتراق والتعادي خيتل نظامهم وتنقطع روابطهم
يتم من خالهلا اجتماع كلمة املسلمني وتوحيد صفوفهم، وكذلك يعترب من الضرورات 

 االجتماعية اليت تتحقق من خالهلا املصاحل، وتتماسك فيها الروابط. 
لكل جوانب   ًاغليظ ًاهذا، وقد ربط القرآن الكرمي املؤمن مبجتمعه وجعله ميثاق

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  چ احلياة، قال تعاىل:

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

، تبني هذه اآلية (71)التوبة: چڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
الكرمية مدى ترابط املؤمنني، وتعاوهنم فيما بينهم على اخلري والرمحة؛ حيث املؤمنون 

وينهون عن  واملؤمنات مجيعهم أولياء بعض يأمرون باملعروف الذي يأمر به خالقهم،
، مطيعني بذلك خالقهم نه خالقهم، ويقيمون الصالة، ويؤتون الزكاةاملنكر الذي ينهى ع

الذين يربطهم مجعيهم شهادة  ولئكأ، -صلى اهلل عليه وسلم -ه األمنيعز وجل، ورسول
 الذي وسعت رمحته كل شيء.  رسول اهلل، سريمحهم العزيزأن ال إله إال اهلل وأن حممدًا 

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  چ :قال تعاىل

(، توحي هذه اآلية الكرمية بأن التعاون يبدأ من القريب إىل البعيد 75)األنفال: چحب    
ى التعاون والنصح فيما حىت يصل إىل اجملتمع بأكلمه، وكون بعضهم أولياء بعض يدل عل

                                                             
 .141، ص1، جتيسري الكرمي الرمحنالسعدي،  (1)
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"فائدة التعاون تيسري العمل، وتوفري املصاحل، يقول ابن عاشور يف هذا الصدد:  ،بينهم
، فبالتعاون تتحقق املصاحل بكل "(1)تناصر، حىت يصبح ذلك خلقًا لألمةوإظهار االحتاد وال

يسر ولني، وبه تظهر مالمح التكافل االجتماعي حىت يصبح طبعًا وسجية يف اجملتمع 
أمور دينهم ودنياهم، مما قد يؤدي وطبيعة املؤمنني يتشاورون فيما بينهم يف  املتمثل به.

إىل إشاعة الرمحة واملودة بينهم، وتعزيز ترابطهم وتعاوهنم دائمًا وأبدًا، قال 

ٱ   ٻ  ٻ  چ . وقال تعاىل:(38)الشورى: چں  ں  ڻ  چتعاىل:

، (62)النور: چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ ٻ  ٻ  پ  پ 
نني مببدأ الشورى، حيث إذا اجتمعوا على أمر توضح هذه اآلية الكرمية مدى التزام املؤم

 -من األمور الدينية، أو السياسية، أو االجتماعية ال يطبقونه قبل أن يستأذنوا الرسول
صلى اهلل عليه  -فيه. هذا، وأمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي -صلى اهلل عليه وسلم

ڤ  ڦ  چ حيث قال تعاىل: ؛بيق مبدأ الشورى مع مجيع من حولهعلى تط -وسلم

(، يقول سيد قطب يف تفسري هذه اآلية الكرمية: "إن وضع 159)آل عمران: چڦڦ  
الشورى أعمق يف حياة املسلمني من جمرد أن تكون نظامًا سياسيًا للدولة، فهو طابع 
أساسي للجماعة كلها، يقوم عليه أمرها كجماعة، مث يتسرب من اجلماعة إىل الدولة، 

؛ حيث ال يقتصر أمر الشورى يف بعض األمور عن "(2)زًا طبيعيًا للجماعةفرابوصفها إ
بعض، بل يشمل مجيع جماالت احلياة، وهو ضروري لبناء الدولة، وحتقيق مصاحلها. وال 
تكون االستشارة من الضعيف إىل القوي، أو مبعىن آخر من الشعب إىل احلاكم فحسب، 

العلم واإلميان،  ممن هو دونه من أصحاب أويلالسلطة بل قد يستشري احلاكم أو صاحب 
شاورت ملكة سبأ شعبها  فمثاًلليعينوه على مافيه صالح وخري له وجملتمعه الذي حيكمه، 

ليفتوها يف أمرها بعد تلقي الرسالة من نيب اهلل سليمان عليه السالم، ومل تتخذ القرار 

                                                             
 .88، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .3160، ص5، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
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ۈ  ۈ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭ  ۇچمبفردها بل عزمت إختاذه بعد مشورهتم، قال تعاىل:

 .(32)النمل: چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
ويؤكد املنهاج خسارة اإلنسان الذي ال يعمل صاحلًا، وال يتعاون على احلق، 
والصرب؛ حيث أقسم اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة العصر أن اإلنسان لفي خسارة، إال من 

والصرب، قال آمن وعمل صاحلًا يرضاه، وتواصى مع غريه من الناس باحلق واخلري، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ تعاىل:

وقال ابن القيم يف ؛ (3 – 1)العصر: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       
 :ملا قال وأنه تعاىلللعربة واالتعاظ،بالعصر وتعاىل  أقسم سبحانههذه اآلية الكرمية: 

پ  ڀ    چ: فقال ،فإنه ضيق االستثناء وخصصه چٻ  ٻ  ٻ  پچ

، وهذه من حكمة القرآن چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 .(1)الكرمي يف تضييق االستثناء وختصيصه، وتوسيع االستثناء وعمومه يف مواضع أخرى

وال شك أن خري من يعني العبد هو خالقه عز وجل؛ حيث يعينه على عبادته 
(، ويعينه يف 5)الفاحتة: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ سبحانه وتعاىل، قال تعاىل:

مجيع الظروف مهما َصُعبت وتظافر حجمها، وميده بالصرب والعزمية، قال تعاىل:

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  چ

به (. ويوضح سبحانه وتعاىل كيفية االستعانة 18)يوسف: چک    ک  ک  ک    

؛ (45)البقرة: چۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  ۓچ: يف قوله
الصالة تكون ببالصرب ألنه احتمال املشاق مع الرضا والتسليم، وعانة حيث تكون االست

 .(2)ملا هلا من التأثري يف الروح أقرب إىل حصول املرجواليت هي 

                                                             
 ، بتصرف يسري.85، ص1، جالتبيان يف أقسام القرآنابن القيم،  (1)
 .، بتصرف يسري35، ص1، جالتفسري الواضحاحلجازي، حممد حممود،  (2)
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مث ضرب القرآن الكرمي أمسى صور التعاون، ومنها ما جاء يف قصة ذي القرنني 
ومأجوج، قال  عندما طلب من شعبه مساعدته لبناء الصرح الفاصل بينهم وبني يأجوج

(، 95)الكهف: چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  چ تعاىل:
فال يستطيع الفرد العيش يف هذه احلياة مبفرده، بل ال بد من وجود من يعاونه، ليستطيع 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  چ بذلك مواجهة الصعاب، وينال حسن املآب، قال تعاىل:

تبني هذه اآلية (، 32 –29)طه: چوئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    
هارون خملصًا  اهطلب موسى عليه السالم من اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل له أخ الكرمية 

 يسانده يف الدعوة ويقف جبانبه ويشاركه يف األمر.
 : العفو.القيمة الثانية

 .أواًل: تعريف العفو
حول عدة ظة العفو يف كتب اللغة واملعاجم دارت معاين لفيف اللغة:  -1

 دالالت، فجاءت مبعىن الترك والكف، وجاءت مبعىن الزيادة، وجاءت مبعىن الزوال.
واْلَعْفُو: مبعىن الترك، "وهو: "، (1)أحل املال وأطيبه" :العفوأن  كتب اللغةجاء يف 

املال ما زاد على النفقة، ومن املاء ما زاد على من "والعفو ، "(2)املكان الذي مل يوطأ
 . "(3) الشاربة

إضافته خيتلف التعريف االصطالحي عن التعريف اللغوي بيف االصطالح:  -2
وهو: ، "(4)التجايف عن الذنب": ؛ حيث يعرف العفو اصطالحًاإىل بعض املعاين

 ."(5)، وخيار الشيء وأجوده، والفضل، واملعروفالصفح"

                                                             
 .258، ص2، جالعنيالفراهيدي،  (1)
 .57، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (2)
 .612، ص2، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  (3)
(4)

574، صاملفرداتاألصفهاين، 

 .80، ص4، جالبصائرالفريوزآبادي،  (5)
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 ًا" يف القرآن الكرمي مخس(1)وردت مادة "عفويف االصطالح القرآين:  -3
مخس مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف العهد املكي  نيوثالث

ا، َنْوَفْوا، َعَفا، َعَفكاآليت: )َع لفاظاألجاءت و مرة. نيمرات ويف العهد املدين ثالث
فوًّا، ٌو، َعُف، َعَوْفَع، اْلَىِف، ُعُف، اْعوَنُفْعوا، َيُفْعَيْلوا، َوُفْعَوا، َيعُف، َيُفْع، َيُفْعوا، َنُفْعَت
 (.نَياِفَعاْل

 :عفومالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
يتضح أن مادة عفو وردت بالعهدين املكي واملدين، السابق من خالل الرصد 

غري أن أغلب املواضع جاءت يف العهد املدين، ولعل يف ذلك إشارة أن العفو من أهم 
ما جيب أن يتحلى به كل مؤمن، حيث يذكرهم بأن الصفح والعفو عن اإلساءة من 

صيغة واألمر،  صيغة :ووردت هذه املادة بعدة صيغ منهاصفات أفراد اجملتمع املدين، 
 .تارة مفردًا، وأخرى مجعًا وجاء أيضًا امسًاوصيغة املصدر، املاضي واملضارع، 

هذا، وجاء معىن العفو يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه، وهي: "الصفح 
 ."(2)لترك، والفاضل من املال، والكثرةواملغفرة، وا

 .اإلنسانفو لدى يف بناء قيمة العالكرمي ثانيًا: منهاج القرآن 
القيم اليت حث عليها سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي قيمة العفو؛  فنرى بعض  من

األنبياء اآليات تظهر قيمتها وأهنا من صفات اهلل سبحانه وتعاىل من جهة، وآيات تأمر هبا 
 ها من جهة أخرى.ء، وآيات تبني فضلها وجزاواملؤمنني من جهةعليهم السالم 

قلوب املسلمني على حب اخلري لآلخرين، واإلحسان هلم، رىب القرآن الكرمي  
والعفو والصفح ملن أساء منهم، من خالل العديد من اآليات اليت تؤكد أن العفو من 
صفات اخلالق عز وجل، فهو العفو القدير الذي يعفو عن عباده، وحيثهم على عمل اخلري 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ         چ والعفو عن السوء، قال تعاىل:

. ويوصيهم سبحانه وتعاىل بأخذ احليطة واحلذر من مجيع (149)النساء: چڦ  ڦ  
                                                             

 ، مادة ع ف و.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبدالباقي، حممد فؤاد،  (1)
 .437، ص1، جنزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي،  (2)
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الناس أقرهبم وأبعدهم فقد يكون البعض منهم يكن العداوة والبغضاء، وخيربهم بأن العفو 

ڈ   چ ال تعاىل:والصفح عنهم خري هلم، فخالقهم سبحانه يغفر لعباده ويرمحهم، ق

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  

. وهو تبارك وتعاىل (14)التغابن: چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڑ  ڑ    ک  چ  العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن سيئاهتم، قال تعاىل:

(، وقال 25)الشورى: چک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

فلله الفضل واملنة على ما هدى وأنعم  ،(99: )النساءچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چتعاىل:

ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ على عباده بعفوه ورمحته، قال تعاىل:

(، ولعلهم يشكرون  اهلل عز وجل على ما تفضل وأنعم، 152)آل عمران: چہ    

 (.52)البقرة: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ قال تعاىل:
، فإنه كذلك على عباده ومغفرته هلم عز وجلوملا بني املنهاج القرآين رمحة اهلل 

يأمرهم بالرمحة فيما بينهم، والعفو والصفح واملساحمة، حيث جاء األمر من اهلل سبحانه 
أن يعفو عن من أساء إليه، وحيسن  بشكل خاص -صلى اهلل عليه وسلم –وتعاىل لنبيه 

عز إحسان، واهلل إليهم باستغفاره هلم، فالعفو إحسان، واالستغفار إحسان، والصفح 

 ،(159)آل عمران: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ حيب احملسنني، قال تعاىل: وجل

(، 199األعراف: )چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ وقال تعاىل: 
}خذ العفو{ صلة القاطعني والصفح عن :مكارم األخالق كلها ألن يفهذه اآلية "مجعت 
ويف األمر باملعروف تقوى اهلل وصلة األرحام وصرف اللسان عن الكذب ويف  ،الظاملني

تعاىل:وقال  ."(1)اإلعراض عن اجلاهلني الصرب واحللم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه

ويف هذا يقول  ،(13)املائدة: چۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائچ
                                                             

 .226، ص3، جالربهانالزركشي،  (1)



 

 63 
 

صلى  -بأخالق الرسولأليس من أوجب الواجبات، وأهم املهمات، االقتداء "السعدي: 
، من اللني -صلى اهلل عليه وسلم-الكرمية، ومعاملة الناس مبا يعاملهم به  -اهلل عليه وسلم

 !"(1)وحسن اخللق والتأليف، امتثااًل ألمر اهلل، وجذبًا لعباد اهلل لدين اهلل
ک  چ هذا، وجاء األمر كذلك بشكل عام جلميع املؤمنني، يف قوله تعاىل:

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ک  ک  ک   گ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

(، جند يف هذه اآلية الكرمية األمر بالعفو 109)البقرة: چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   
والصفح عن حسد أهل الكتاب بعدما تبني هلم احلق، وأن املسلمني على دين احلق، 

ًا من عند أنفسهم، حماولني بذلك فتنة فودوا لو كان املسلمون مثلهم حسدًا وبغض
إلحسان أن يعفوا عن اإلساءة وأن يقابلوها باعن دينهم، فجاء األمر للمؤمنني  املسلمني

. وكذلك من اآليات اليت تأمر بالعفو، قوله تعاىل:املتمثل بالصفح واملساحمة

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  چ

قبل امليسور من أخالق الناس، وال ا "املعىن: الواحدي:قال ، (219)البقرة: چی
بيان أمهية العفو يف رقي أخالق  ويتضح من ذلك، "(2)تستقص عليهم فيتولد منه البغضاء

كما بني سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي، حمبته  .الناس وما ينتج منه من حمبة ومودة
والشدة، ويكظمون غيظهم عند للمحسنني الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل يف اليسر 

احلزن والشدائد، ويعفون عن إساءة بعض الناس إليهم، ويصفحوا ويصلحوا فيما بينهم، 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چقال تعاىل:

(، ويذكرهم تبارك وتعاىل بعدم 134)آل عمران: چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ى سبيل املثال يكون نسيان الفضل فيما بينهم، وعدم نكران اجلميل، ففي الطالق عل

                                                             
 .154، ص1، جتيسري الكرمي الرمحنالسعدي،  (1)
 .437، ص2، جالتفسري الوسيطالواحدي،  (2)
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العفو واإلحسان يف أهم مواضعه، ملا كان بني املطلقني من فضل فيما بينهم، فوضع 
 مطلقة من فريضة، حيث إما أن تعفواملنهاج القرآين العفو فاصاًل للمطلق ملا فرض لل

ويترك الفريضة بأكملها هلا، وبني أن العفو  ملطلقالفريضة، أو يعفو انصف  املطلقة عن
إال أن يعفو الرجل املطلِّق عن حقه وهو نصف املهر، فيكون املهر كله ، "طريق التقوى

ۋ  چ ، قال تعاىل:"(1)للمرأة، وإما أن تعفو املرأة عن حقها وال تأخذ شيًئا من املهر

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ     ەئ  وئ  وئ 

واهلل سبحانه وتعاىل خلق ما (. 237)البقرة: چی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  
يف السماوات وما يف األرض باحلق، وقدرها إىل وقت معلوم تقوم فيه الساعة، فليصفح 

العظيم  اخلري ملا فيه من؛  ال يلحقه ضرر، وال يشوبه أذىالناس عن اإلساءة صفحًا مجياًل

  ے  ےۓ  ۓ  ڭ ھ  ھ  چواألجر الكرمي من اهلل العزيز احلكيم، قال تعاىل:

جاءت ، يقول ابن عثيمني: "(40)الشورى: چڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ
شريعتنا مكملة، خريت من له احلق بني العفو واألخذ، ألجل أن يعفو يف مقام العفو، وأن 

 ."(2)يأخذ يف مقام األخذ
 : اإلصالح.الثالثةالقيمة 

 أواًل: تعريف اإلصالح.
الباحث يف كتب اللغة واملعاجم جيد أن أصل اإلصالح قائم على يف اللغة:  -1

إقامة خالف الفساد، ومبعىن:  م، واحلاء، وجاءالثة: الصاد، والاحلروف الثال
الشيء، واإلحسان، واملنفعة، وإزالة العداوة، وإهناء اخلصومة، واالستقامة، 

اإلصالح:  أنكتب اللغة جاء يف ؛ حيث مبعىن ما يضاد الفسادوجاءت 
قامه. وأصلح الدابة: أحسن وأصلح الشيء بعد فساده: أ ساد،اإلفنقيض "

                                                             
 .114، ص2، جالوجيز يف أصول الفقه اإلسالميالزحيلي، حممد مصطفى،  (1)
 .12، صمكارم األخالقابن عثيمني،  (2)
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والصالح االستقامة والسالمة  ،حالة احلرب والسلمإهناء " :. والصلح"(1)إليها
 ."(2)من العيب

أن اإلصالح يف اللغة من خالل النظر  إىل املعىن اللغوي يتضح يف االصطالح:  -2
الفساد،  ضد"أنه: الصطالحي، حيث يعرف يف االصطالح يلتقي مع املعىن ا

 ."(3)ومها خمتصان يف أكثر االستعمال باألفعال
" يف القرآن الكرمي مائة وإحدى (4)وردت مادة "صلحيف االصطالح القرآين:  -3

 العهد املكي ما مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف نيمثانو
وجاءت  مرة. ني العهد املدين ما يقارب الثمانمرة ويف الثماننييزيد على 

، ُحِلْصوا، ُيُحِلْصوا، ُتُحَلْصا، َأحَنَلْصا، َأَحَلْص، َأَحَلْص، َأَحَليت: )َصاأللفاظ كاآل
، َحاِلا، َصًحْل، ُصُحْلِلَحوا، الصُّْصِلُحوا، َأْصْح، َأِلْص، َأوَنُحِلْصا، ُيَحِلْصُي

حًا، اَلْص، ِإٌحاَلْص، ِإاتَُِحاِل، الصَّنَيِحاِل، الصَِّنْيَحاِل، َصوَنُحاِلحًا، الصَِّلصَا
 ني(.ِحِلِصُم، اْلوَنُحِلْص، ُمِحِلْصُما، اْلَهِحاَلْصِإ

 :صلحمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
ضارع، واملبصيغة األمر، وصيغة املاضي يف القرآن الكرمي  مادة صلحوردت 

من أجل القيم األخالقية اليت  اإلصالحملا يف ذلك داللة أن  ؛وصيغة االسم املفرد واجلمع
كما يطلق معىن اإلصالح يف القرآن الكرمي على: .ينبغي أن يتحلى هبا الفرد واجلماعة

اإلميان، وعلو املنزلة، والرفق، وتسوية اخللق، واإلحسان، والطاعة، وأداء األمانة، وبر "
 ."(5)لوالدين، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والنبوة، وأداء الزكاةا

  

                                                             
  .383، ص1ج لسان العرب،ابن منظور،  (1)
 .520، ص1، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  (2)
 .489، صاملفرداتاألصفهاين،  (3)
 ، مادة ص ل ح.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (4)
 .398-396، صنزهة األعني النواظرابن اجلوزي،  (5)
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 يف بناء قيمة اإلصالح لدى اإلنسان.الكرمي ثانيًا: منهاج القرآن 
تتنوع األساليب القرآنية لعرض قيمة اإلصالح، فتشمل أسلوب الطلب يف األمر 
باإلصالح، والنهي عن نقيضه، وأسلوب الترغيب والثناء على اإلصالح وأهله، وأسلوب 

عز وجل هو امُلصلح األول   ومما ال شك فيه أن اخلالق تركه والتزم ضده.الترهيب ملن 
ته وعالنيته، ويصلح سلوكه وأفعاله، ويصلح كل ما حوال اإلنسان، فيصلح سريرجلميع أ

ے   ے  ۓ  چ يف حياته، وهو الغفور الرحيم، يغفر لعباده ويرمحهم، قال تعاىل:

(، وهو سبحانه وتعاىل أعلم بعباده ممن يصلح 71)األحزاب:چۓ  ڭ    ڭڭ  

 (.220)البقرة: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ چ فيهم ومن يفسد، قال تعاىل:
آليات القرآن الكرمي يف شأن اإلصالح، جيد األوامر الربانية، والدعوة واملتتبع 

الصرحية إليها، تارة األمر باإلصالح بني األقربني، وتارة أخرى األمر باإلصالح بني مجيع 
املؤمنني. قال تعاىل يف تأكيده على أن يف الصلح واإلصالح خري يف حال وجود اخلالف 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ بني الزوجني:

(، يدعو سبحانه وتعاىل يف هذه 128)النساء: چڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  
ذا، وقد أمر موسى عليه ه اآلية الكرمية إىل اإلصالح بني الزوجني، ملا فيه من خري هلما.

ه هارون مبا أمر اهلل عز وجل به أن يصلح يف األرض، وأن ال يتبع طريق االسالم أخ
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ومه، قال تعاىل:املفسدين من ق

 .(142)األعراف: چھ    ھ   ھ  ھ  

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ قال تعاىل يف مطلع سورة األنفال:

پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ (، وُختمت السورة بقوله تعاىل: 1) األنفال:چٿ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  
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(، واملناسبة بني اآليتني ظاهرة؛ فاحلديث عن 75)األنفال: چمئ    ىئ  يئ  جب  حب 
اإلصالح بني املؤمنني اليت جتمعهم األصول اإلنسانية، والوحدة اإلسالمية، وبيان حقيقة 

اليت من األوىل أن تقوم على كل ما فيه خري املؤمنني وأصلهم، وعالقاهتم ببعضهم 
. وقال -صلى اهلل عليه وسلم -وصالح هلم ولدينهم، بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل، ورسوله

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  چ تعاىل:

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  

أن يصلحوا اآلية الكرمية املؤمنني أمر هذه (، ت9)احلجرات: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ
رجع ي يريد الصلح باغيًا الفساد حىت بني من يقتتل من الؤمنني، وإقامة احلجة على من ال

إىل ما أمر اهلل سبحانه وتعاىل به، واإلصالح يكون بالعدل والقسط، ومن غري جوٍر وال 
بعضًا، فشأن  ظلم. مث تؤكد اآلية اليت تليها أن أصل املؤمنني إخوة يرحم بعضهم

اإلصالح فيما بينهم أمر واجب عليهم، ملا يربطهم من حمبة ومودة يف اهلل، يقول 
ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  چتعاىل:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ (، وقال تعاىل:10)احلجرات: چ

، إن اآلية واضحة (224)البقرة:چی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ
  إلصالح والرب والتقوى بني الناس. يأمر باالداللة على أن اهلل تعاىل

ومن وقد ربط القرآن الكرمي يف مجلة من اآليات الكرمية أمر التوبة باإلصالح، 
احلكمة يف ذلك أن اإلصالح هو الذي يربهن فعليًا على صدق توبة اإلنسان، ومن هذه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   ڀ  چ  اآليات قوله تعاىل:

(، وقوله تعاىل:119)النحل: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

، وقال املراغي يف (5)النور: چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ
 ، يفسبحانه وتعاىل وعذابهسخط اهلل  ختشىترغيب للقلوب الواعية اليت هذه اآلية الكرمية 
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ويكون ذلك من خالل إصالح النفوس  الذنوب وكثرت اآلثام التوبة مهما ثقلت
 . (1)بالتقرب إىل اهلل عز وجل بصاحل األعمال

ويبني القرآن الكرمي أجر املصلحني وثواهبم، حيث سبحانه وتعاىل ال يضيع 
(، ويقول تعاىل:170)األعراف:چی  جئ حئ  مئ ىئچ أجرهم، يقول تعاىل: 

وجعل سبحانه وتعاىل مناط إعمار  .(40)الشورى: چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇچ 

ی  جئ   حئ  چ على إصالح أهلها أو فسادهم، قال تعاىل: ًاالقرى وإهالكها قائم

 (. 117)هود:چمئ    ىئ  يئ  جب  حب
هذا، وينهى  القرآن الكرمي عن اإلفساد يف األرض من خالل العديد من اآليات 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ الكرمية، منها قوله تعاىل:

(، وجعل سبحانه 56)األعراف: چۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن من صفات احملسنني الذين يرمحهم اهلل برمحته، ويظلهم 
بعفوه ومغفرته أن يصلحوا يف األرض، وال يفسدون فيها، ويدعونه خوفًا  منه وطمعًا 

ک  ک  ک  ک  گ   گگ    چقوله تعاىل:إليه، ومن ذلك أيضًا 

  (.85)األعراف: چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     
 وحيدد القرآن الكرمي عاقبة املفسدين من خالل بعض األمور:

عدم حمبة اهلل عز وجل للمفسدين، ومن خسر حمبة اهلل جل يف عاله خسر  -1

(.64)املائدة: چحج  مج  جح  محچ مايف احلياة، قال تعاىل:

ح حال املفسدين، وإبطال أعماهلم، وعدم حتقيق مطالبهم ومآهلم، عدم إصال -2

 (.81)يونس: چڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄچ قال تعاىل:

                                                             
 ، بتصرف يسري.31، ص2، جتفسري املراغياملراغي، أمحد مصطفى،  (1)
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ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  مضاعفة عذاب املفسدين، قال تعاىل: -3

 (. 88)النحل: چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ہ  چ اآلخرة، قال تعاىل:استحقاق لعنة اهلل عليهم، وسوء عاقبتهم يف  -4

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  

 (.25)الرعد: چۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ        
ت اليت تعرض القرآن الكرمي من خالهلا لبناء قيمة اإلصالح لدى هذه أبرز اجملاال

ن منهم احلياة فريقليها. فالناس يف هذه ااإلنسان ومتكينها جيدًا؛ إلصالح األرض ومن ع
، اإلصالح، واإلشراك به أصل الفسادأصل  عز وجلاملصلح، ومنهم املفسد، وتوحيد اهلل 

إىل  ، فيدعوالقرآن الكرمي جاء هبدايات تامة كاملة تفي حباجات البشريقول الزرقاين: 
صالح تماع، والسياسة، باإلضافة إىل اإلإصالح: العقائد، والعبادات، واألخالق، واالج

 .(1)، واحلريب، وغريهااملايل، والسياسي
 املطلب الثاين: 

 األخالق الوطنية.املنهاج القرآين يف بناء 
ه ملوطنه من خالل عمله وجهده وإخالصه لوطنه الذي ءاإلنسان يترجم حبه ووال

بد من رد اجلميل له بسلوك العمل احلسن وإتقانه، وحرصه الدائم على  له فضل عليه، فال
ومن . يف هذه احلياة إلنسان هو املنتج املعطاء الرئيستنميته ولو بالبسيط؛ فا املساعدة يف

هنا جاء القرآن الكرمي لينهض باإلنسان املسلم، واألمة اإلسالمية من خالل القيم 
رمي وكما كما حددها القرآن الك -، "إن وظيفة القيم األخالقيةيرمسهااألخالقية اليت 

تجاوز يف أحيان كثرية الفرد واجملتمع إىل إطار أرحب قد ت جاءت هبا السنة املطهرة
. وبالسري "(2)وأوسع، أال وهو جمال العالقات الدولية يف وقيت السلم واحلرب على السواء

                                                             
 ، بتصرف يسري.353، ص2، جمناهل العرفانالزرقاين، حممد عبدالعظيم،  (1)
نضرة النعيم يف عدد من املختصني بإشراف الشيخ/ صاحل بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي،  (2)

 .87، ص-صلى اهلل عليه وسلم -مكارم أخالق الرسول الكرمي 
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راف أو على هذا النهج الرباين تتحقق الطهارة للمجتمعات من ما قد يسودها من احن
األساس الذي يستند إليه الناس لبناء الوطن وحتقيق  القيم األخالقية الوطنيةتعترب و .فساد

تعترب قيمة العدل فيه أساسًا للبناء الوطين، ونشر قيم األمانة والوفاء  واليت ،اجملتمع القوي
 :األمن واألمان القومي حتقق

 : العدل.القيمة األوىل
 أواًل: تعريف العدل.

أصل العدل قائم على الناظر يف كتب اللغة واملعاجم، جيد أن يف اللغة:   -1
م، وهذا اجلذر يدل على االستقامة واالستواء، الروف الثالثة: العني، والدال، والاحل

 كتب اللغةجاء يف ؛ حيث افويدل على الرضا، ويدل على القيمة، ويدل على اإلنص
"، والعدل: "ما قام يف النفوس أنه مستقيم، وهو (1)"قيمة الشيء وفداؤهالعدل: أن 
ومما يرادف  ."(3)إعطاء املرء ما له وأخذ ما عليهاإلنصاف و" العدل:و". (2)اجلور ضد

 القسط واحلق. العدل كذلك:
أنه: صطالح يتفق مع الداللة اللغوية العدل يف االيف االصطالح:  -2

االستقامة على طريق اإلنصاف والصواب، وعدم الظلم واجلور، والذي حيقق املساواة 
يقتضي معىن املساواة، ": أنه العدليف معىن  حيث جاء ؛احلق بني مجيع الناس يف بيان

األمر املتوسط بني طريف اإلفراط " عن: وهو عبارة، "(4)ويستعمل باعتبار املضايفة
 ."(6)االستقامة على الطريق احلق باالختيار عما هو حمظور دينًا". والعدل:"(5)والتفريط

 القرآن الكرمي مثان " يف(7)وردت مادة "عدليف االصطالح القرآين:  -3
 نيتثاملدين، ووردت يف العهد املكي مرة موزعة على العهدين: املكي وا نريوعش

                                                             
 .247ص ،4، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس، ا (1)
 .437، ص11ج لسان العرب،ابن منظور،  (2)
 .588، ص2، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  (3)
 .551، صاملفرداتاألصفهاين،  (4)
 .147، صالتعريفاتاجلرجاين،  (5)
 .639، صالكلياتالكفوي،  (6)
 ، مادة ع د ل.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبدالباقي، حممد فؤاد،  (7)
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، َكَلَدَع)َف وجاءت األلفاظ كاآليت: مرة. ةعشر مرة ويف العهد املدين ست ةعشر
 اًل(.ْد، َعلٌٍْدوا، َعدُل، اْعوَنُلِدْعوا، َيُلِدْعل، َتِدْع، َتَلِدْعأَل

 :عدلمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
. األمر، واملضارع، واالسم املفردبصيغة الكرمي عدل يف القرآن مادة وردت 

الفدية، واإلنصاف، والقيمة، والشرك، "ومن معاين العدل يف القرآن الكرمي: 
 ."(1)والتوحيد

 يف بناء قيمة العدل لدى اإلنسان.الكرمي ثانيًا: منهاج القرآن 
إن املتأمل لآليات القرآنية ليدرك جبالء عناية القرآن الكرمي يف بناء قيمة العدل 

تعني على تنمية تلك القيمة، لُيطبق العدل يف مجيع لدى اإلنسان، وحتديد السبل اليت 
والعدل من أهم القيم ، "شؤون احلياة اليت يعترب العدل قوامها وأساسها الذي يبىن عليه

تتنوع . ولذلك "(2)عليها ًااإلسالم يف العالقات الدولية مؤسس ج منهاخُللقية اليت يعترب
أساليب القرآن الكرمي ترغيبًا يف سلوك طريق العدل، وترهيبًا من الوقوع يف ضده، وذلك 

أن العدل من صفات اخلالق عز وجل، يان بها القرآن الكرمي، منها: من خالل أمور هنج
السالم ليقوموا بالقسط والعدل بني الناس، ومنها الثناء ومنها تعليل نزول رسله عليهم 

على القائمني بالعدل وأفضليتهم، ومنها األمر بالعدل يف مجيع جماالت احلياة البشرية، 
ومنها بيان جزاء القائمني بالقسط، ومنها أن احلق هو الغالب يف هناية األمر إن مل يكن 

  ة الظاملني.يف بدايته، ومنها حترمي الظلم، وبيان عاقب
أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي أنه قائمًا بالعدل، فما شرعه جل ثناؤه 

ٿ   چ من دين، وما حكمه من حكم إال قائمًا بالقسط والعدل واحلق، قال تعاىل: 

ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  

القسط هنا يعين هذه اآلية جاء يف املنار:  (، ويف تفسري18)آل عمران: چڃ  
                                                             

نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه ، وابن اجلوزي، 588، ص2، جمعترك األقران يف إعجاز القرآنالسيوطي،  (1)
 .440، صوالنظائر

 .90، صالعالقات الدولية بني منهج اإلسالم ومنهج احلضارة املعاصرةاحلصني، صاحل عبدالرمحن،  (2)
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العدل يف الدين والشريعة، ويف الكون والطبيعة، ومن نظر يف هذه السنن ونظامها الدقيق 
يتجلى له عدل اهلل العام. فالقيام بالقسط على هذا من قبيل التنبيه إىل الربهان على صدق 

م يف هذا العدل تدل على وحدة يف األنفس واآلفاق؛ ألن وحدة النظا -تعاىل  -شهادته 
، فشهادة اهلل سبحانه وتعاىل بعدله تظهر جبالء ووضوح لكل متأمل يف (1)واضعه

، وما حيكمها من دين مبين على احلق، وما حيدها من قوانني السماوات واألرض وما فيها

ھ  ھ    ھ  چ قال تعاىل:، ا تبارك وتعاىل يف كتابه العزيزتبىن على العدل وضحه

(، مزجت اآلية 115)األنعام: چھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ 
الكرمية بني الصدق يف األخبار والعدل يف األفعال، فإنه ال تبديل لكلماته وهو سبحانه 
الذي يسمع لعباده، ويعلم ما خيفون وما كانوا يعلنون. وكالم اهلل سبحانه وتعاىل هو 

حب     خب  مب      ىب  يب  چ لغيوب، قال تعاىل:احلق املبني، خيرب باحلق عالم ا

فصل احلكم سبحانه وتعاىل باحلق، (، وي33)يونس: چجت    حت  خت  مت     ىت

(، فهو 57)األنعام: چے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چ قال تعاىل:
الذي نفى الظلم عن نفسه نفيًا مطلقًا، حيث سبحانه وتعاىل ال يظلم الناس شيئًا ولو كان 

م لبعض يظلمون، بل يضاعف حسناهتم ويؤتيهم من فضله األجر العظيم، قال بعضه
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  چ تعاىل: 

يظلم عباده يف اجلزاء، ومن آثار عدله سبحانه وتعاىل أنه ال  .( 40)النساء: چڌ
ت أحد بعمله، ال ينقص من حسنات أحد لصاحل أحد، وال يزيد من سيئا فيجازي كاًل

قبل  ًاالذي يستحقه. وأنه تبارك وتعاىل لن يعذب أحد ؤهعلى حساب أحد، وكل له جزا
ال يكون للناس على اهلل حىت إرسال الرسل عليهم السالم ليبينوا احلق من الباطل، و

ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ڭ  ۇ  ۇ  چ سبحانه وتعاىل حجة، قال تعاىل:

                                                             
 ، بتصرف يسري.211، ص3، جتفسري املناررشيد رضا،  (1)



 

 73 
 

)اإلسراء: چۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  
15). 

(، قال 5)األحزاب: چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ قال تعاىل: 
صاحب الظالل يف تفسري هذه اآلية الكرمية: "وهذا هو النظام الذي جيعل التبعات يف 
األسرة متوازنة، ويقيم األسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع، وهو يف الوقت 

طري ومن مطابقة الواقع الفذاته يقيم بناء اجملتمع على قاعدة حقيقية قوية مبا فيها من احلق 
، حيث جاءت هذه اآلية الكرمية تبطل ظاهرة التبين، وتنسب االبن لألب "(1)العميق

 وليس للمتبين، ويف ذلك العدل محاية لألنساب واألسر واجملتمعات.
وهو سبحانه وتعاىل أرسل رسله عليهم السالم جلميع األمم ليقضوا بني الناس 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      چ بالقسط، قال تعاىل:

يظهروا عليهم السالم الدين (. ول25)احلديد: چپ  پ  ڀ  ڀڀ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  القائم بالقسط، قال تعاىل:، احلق

 (.33)التوبة: چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
كما بني القرآن الكرمي الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسري عليه كل من كانت 

عليهم جيب أنه أولياء أمر يف خمتلف األوقات، وله سيادة على غريه من حكام أو قضاة أو 
ولقد أمر اهلل سبحانه  .من خالل التحلي بالعدل أن يكونوا يف أعلى املستويات األخالقية

حيث أمر وتعاىل يف كتابه العزيز بالقسط والعدل واحلق، وأكد عليه يف أكثر من موضع، 

چ  چ  ڇ    چ  چ چ  سبحانه وتعاىل مجيع الناس بالعدل، قال تعاىل:

(، وأمر املسلمني بالعدل يف مجيع جماالت حياهتم، ومع مجيع 90)النحل: چڇ

ہ  ہ  چ، قال تعاىل:ممن يعاديهم، ومل يكن من ملتهم الناس حىت وإن كانوا

                                                             
 .2825، ص5، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
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ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

يف هذه اآلية الكرمية ميكن التماس  (8)املائدة: چۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ 
وأمر سبحانه  بعض املالمح اليت تبني دور الفرد جتاه الدولة يف قضية القسط والعدل.

، وال شك ملؤسسات اجملتمع الرمسية دور وتعاىل احلكام بأن حيكموا بني الناس بالعدل
، قال أمهيتها كبري يف ترسيخ قيمة العدل من خالل التمسك هبا واحملافظة عليها وإبراز

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ تعاىل:

وأمر تبارك وتعاىل بالعدل يف القصاص، فمن حكم  .(58)النساء: چې  ېى

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چبغريه فهو من الظاملني، قال تعاىل:

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

 ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ 

(، وأمر جل ثناؤه بالعدل يف الكيل وامليزان، فال 45)املائدة: چەئ  وئ  وئ  

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ خيسر ميزانه بعدم قيامه بالقسط، قال تعاىل:

(. كما وصى سبحانه وتعاىل اإلنسان أن ال يعدل عن العدل مهما 9)الرمحن: چڳ
 يكن لصاحل األقربني، كان السبب، بل يويف امليزان بالقسط، ويقول العدل حىت وإن مل

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چويفي بعهد خالقه عز وجل، قال تعاىل: 

ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  

آليات الكرمية عموم ، تبني ا(152)األنعام: چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
األول  أقسام:إىل ثالثة األمر بالعدل ليشمل مجيع اجملاالت، وقد قسم ابن مسكويه العدل

ما وقع من قسمة يف والثالث ، املعامالتقسمة  يف والثاين ،األموال والكراماتقسمة يف 
 .(1)ظلم وتعد

                                                             
 ، بتصرف يسري.125، صاألخالقهتذيب ابن مسكويه،  (1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ قال تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ

 عناية(، ويف هذه اآلية العظيمة وهبذا اخلطاب الرباين يتبني مدى 135)النساء: چڃ
أن يقوم بالقسط حىت وإن كان ذلك على نفسه، أو اهلل سبحانه وتعاىل على اإلنسان 

على والديه، أو على أقربيه، فال يتبع هواه أن جيور عن العدل مهما كان ومهما يكون، 
صية كانت أم عرقية؛ فالعدل يكون مع األقرباء ألنه مقدم على مجيع احلقوق شخ

وأكد سبحانه وتعاىل على العدل بني الزوجات، من خالل  واألعداء، ومع مجيع الناس.
ڌ  چعدم الزيادة على الواحدة إن مل يكن قادرًا على العدل بني األكثر، قال تعاىل:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   

االقتصار حيث يف (، 3)النساء: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ   
. (1)أقرب إىل العدل ألنه ليس معها من يقسم له فيجب العدل بينها وبينه ى الواحدةعل

صعوبة عدل الرجل حىت ولو حرص كل احلرص أن يعدل بني نسائه يف عز وجل وبني 
حداهن، قال إل فنهى عن امليل الشديدبينهن، املادي احملبة على الرغم من وجوب العدل 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  چ تعاىل:

ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڇ     ڇ 

 ".(2)العدل يف احملبة القلبية"يقصد بالعدل هنا: أنه  الظاهرو، (129لنساء: )اچڈ
هذا، وأثىن اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي على القائمني بالعدل، حيث جعل 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  يف الشهادة، قال تعاىل:عز وجل من يقوم به مقدم على غريه 

                                                             
 بتصرف يسري. 181، ص5، جنظم الدرر يف تناسب اآليات والسورالبقاعي، إبراهيم بن عمر،  (1)
الزحيلي، وهبة ، و284، ص1، والصابوين، حممد علي، ج115، ص1، جأوضح التفاسريابن اخلطيب،  (2)

 .302، ص5، جالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجمصطفى، 
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ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

املؤمنني إذا تداينوا ومن هدي القرآن الكرمي لليت هي أقوم أمر . (106)املائدة: چگ  
بدين إىل أجل مسمى أن يكتبوه؛ حىت ال خيرجوا من دائرة العدل وهم ال يشعرون بسبب 

ٱ  ٻ  چ قوامها العدل، قال تعاىل: ًاغفلة أو نسيان، ووضع للكاتبني شروط

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 (. 282)البقرة: چٺٺ  
ة اليت حتمل يف مدلوهلا أفضلية من يأمر ولقد ضرب القرآن الكرمي أروع األمثل

ڑ  ک  ک  چ بالعدل ويتمسك به على غريه ممن ال يقوم به من الناس، قال تعاىل:

ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  

 (.76)النحل: چھ
 تعاىل:قال ظهار حبه هلم، كما أثىن سبحانه وتعاىل على القائمني بالعدل بإ

(، جاء يف 9)احلجرات:چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ
هذه اآلية الكرمية األمر باإلصالح والعدل والقسط، فهو سبحانه وتعاىل حيب املقسطني. 
مث بني سبحانه وتعاىل أنه سيجازي املؤمنني خري اجلزاء مبا عملوا من القسط، قال 

 (.4)يونس: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہہ چ تعاىل:
ويبني سبحانه وتعاىل دفاعه عن القائمني بالقسط والعدل من خالل هتديد 
الكافرين الذين يقتلون النبيني واآلمرين بالقسط من الناس إلخفاء احلق وعدم إظهاره، 

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ وتوعدهم بالعذاب األليم، قال تعاىل:

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

(. غري أن احلق يظهر، والباطل ُيبطل ولو 21مران: )آل عچې   ې  ې 
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ تآمر الكافرون وخططوا، وحزن اجملرمون وكرهوا، قال تعاىل:

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         

ڃ  چ (، فاحلق هو الغالب شاؤوا أم أبوا، قال تعاىل:8–7)األنفال: چې     

(، وهو الواقع واملبطل ملا كانوا 82)يونس: چڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ 

 واحلق(، 118)األعراف: چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی چ يعملون، قال تعاىل:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  چ الذي يظهر احلقيقة ويزهق الباطل، قال تعاىل: 

 .(81)اإلسراء: چڻ  ڻ    ڻ 
من ضياع احلقوق،  فيهيف كتابه العزيز عن الظلم، ملا هنى سبحانه وتعاىل كما 

قال تعاىل يف بيان ؛ حيث سيمة اليت تلحق بالفرد وجمتمعهوتدهور العالقات، واألضرار اجل
جزاء الظاملني يف الدنيا، وما وقع هبم من عذاب أليم، وتبديلهم بقوم آخرين، ملا عثوا يف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   چ األرض مفسدين:

هلك يف الدنيا بسبب ظلمه، فإن اهلل سبحانه (، ومن مل ُي11)األنبياء: چڀ
وتعاىل ليس بغافٍل عنه، إمنا سيؤخره ليوم جيازي فيه الظاملون بظلمهم، قال تعاىل:

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      حئ  چ

(. وهنى سبحانه وتعاىل يف منهاجه القومي املسلمني أن  42)إبراهيم: چمئ  ىئ  
يعاونوهم، فما من ويل ينصرهم سوى اهلل سبحانه وتعاىل، قال  يرجعوا إىل الظاملني، أو

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ عز وجل:

(. واهلل سبحانه وتعاىل ال حيب الظاملني 113)هود: چۀ  ۀ    ہ  ہ 

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  چ  ويلعنهم، وإن هذا هلو اخلسران العظيم، قال تعاىل:

ىئ  چ قال تعاىل:، و(40:)الشورىچۆ   ۆ    ۈ  ۈ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ 
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(. وبني سبحانه وتعاىل جزاء الظاملني يف اآلخرة، 18)هود: چىئ  ىئ  ی  ی  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ قال تعاىل يف الذين يظلمون اليتامي بأكلهم ألمواهلم:

 (.10)النساء: چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک 
 األمانة.: القيمة الثانية

 تعريف األمانة.أواًل: 
الراصد ألصل كلمة األمانة جيد أن أصلها قائم على يف اللغة:  -1

احلروف الثالثة: األلف، وامليم، والنون. وجاء معىن األمانة يف اللغة حول عدة 
معاين، منها: أن األمانة ضد اخليانة، وضد اخلوف، ومنها مبعىن التصديق، ومنها 

كتب جاء يف ؛ حيث حلافظ للشيء وحمل الثقةا مبعىن امبعىن الوفاء والوديعة، ومنه
اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان: أحدمها األمانة اليت هي ضد " :َأَمَن أن اللغة

الوفاء والوديعة، ". واألمانة: "(1)اخليانة، ومعناها سكون القلب، واآلخر التصديق
 ."(2)احملافظة عليهواألمني: احلافظ احلارس واملأمون ومن يتوىل رقابة شيء أو 

 ال خيتلف معىن األمانة يف االصطالح عن املعىنيف االصطالح:  -2
، "(3)طمأنينة النفس وزوال اخلوف"أهنا: اللغوي، حيث تعرف يف االصطالح 

. "(4)الطهارة باطنًا عن الفسق والكبائر واإلصرار على الصغائر" األمانة:و
 ."(5)وأسراركل ما يؤمتن عليه كأموال وحرم "واألمانة: 

                                                             
 .135-134، ص1، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس، ا (1)
 .28، ص1، جاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية (2)
 .90، صاملفرداتاألصفهاين،  (3)
 .175، ص1، جإحياء علوم الدينالغزايل،  (4)
 .187-176، صالكلياتالكفوي،  (5)
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" يف القرآن الكرمي (1)وردت مادة "أمنيف االصطالح القرآين:  -3
مرة موزعة على العهدين: املكي واملدين، ووردت يف العهد  نيوسبع ًامثامنئة وتسع

 املدين ما يزيد على مخسمائة مرة.املكي ما يزيد على ثالمثائة مرة ويف العهد 
ا، ًنَمْأم، َتُكُنوا، آَمُنِم، َأْمُتْنِمم، َأُكنُتْم، َأَنِملفاظ كاآليت: )َأاألجاءت و

وا، ُن، آمََْمُهَن، آَمْم، آَمنًاُتُنُت، آَمْنْت، آَمَن، آَمَنم، آَموُكُنَمْأوا، َيُنَمْأ، َيُنَمْأ، َيُهْنَمْأَت
وا، ُنِمْؤُيَلُيْؤمَنّن، َلُيْؤمُنّن، ن، ِمْؤن، ُيَنِمْؤُنن، َلِمْؤ، ُنوَنُنِمْؤوا، ُتُنِمْؤ، ُتنُِّنِمْؤُتن، َلِمْؤُت
نات، َاَم، اأَلتُهَنمَا، َأنَةَاَماأَلآِمِننَي، ، وَنُنة، آِمَن، آِم، آِمنًاَنِمُتوا، اْؤْن، آِمُن، آِموَنُنِمْؤُي
، ميانكْممانًا، ِإَي، ِإماٍنَيان، ِإإمَيني، اْلِم، َأًةَنَم، َأمنًان، َأْمهم، اأَلِتِااَنَمكم، َأِتانَاَمَأ
ون، ُنؤِم، ُمِنْيَنؤِم، ُممنًاْؤن، ُمِمْؤ، ُموٍنُمْأ، َمُهَنَمْأن، َماهنم، بإمياهنِِا، إمَيَهانُِمَيِإ ،هُِماَنَيِإ

 منات(.نة، مِؤمؤِم
 :أمنمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 

ورود مادة أمن بالعهدين املكي واملدين، السابق من خالل الرصد يتضح 
 العهد املدين أكثر، غري أن مشتقات لفظ األمانة جاء يف إحدىوكان ورودها يف 

ن آية مكية، وعشر آيات مدنية؛ لعل يف ريوثالثني موضعًا، منها إحدى وعش
ذلك إشارة إىل محل املؤمنني األمانة واحلفاظ عليها فاجملتمع املدين بطبيعة أفراده 

ر يف احلفاظ على األمانة امتثال ما أمر اهلل عز وجل به واجتناب نواهيه وهم األكث
فكانت احلاجة إىل تذكريهم هبا أقل من اجملتمع املكي الذي كانت تضيع به 

ورد لفظ األمانة بصيغة األمر، واملاضي ومانات وقل فيه حتمل املسؤليات. األ
  واملضارع، واالسم املفرد للمذكر واملؤنث، واجلمع.

للغوي مع التعريفني اكما يشترك تعريف األمانة يف االصطالح القرآين 
ما يضاد اخليانة واخلوف، وما حيفظ ويصان، غري أن املعىن يف  :أنهواالصطالحي 

 .قرآين جاء أكثر حتديدًا وتفصياًلاالصطالح ال

                                                             
 ، مادة أ م ن.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عبدالباقي، حممد فؤاد، (1)
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اخليانة وجه: انة يف القرآن الكرمي على مخسة أقال صاحب البصائر: وردت األم 
ض العهد نق، ومبعىن الزىن والسنة، واخليانةعمة، والشرع يانة، واملال والنالدين والديف 
، فبذلك تشمل معاين الفرائض (1)يانةهي مبعىن الفرائض، والعفة، والصة. وعوالبي

 والعبادات، والوديعة واحملفوظات، والعفة والطهارات، والراحة والسعادات.
 . بناء قيمة األمانة لدى اإلنسانثانيًا: منهاج القرآن الكرمي يف

القرآن الكرمي بقيمة األمانة عناية خاصة، ملا هلا من مكانة عالية يف عامل اعتىن 
األخالق؛ ففيها يعطى كل ذي حق حقه، من غري حرج وال مشقة، وهي اليت جتعل 
عالقات البشر حتكمها أصول ثابتة، وجذور راسخة، وتنشر احلب واملودة والتآلف بني 

يف عرض قيمة األمانة والدفاع عنها من قلوب البشر. وتنوعت منهجية القرآن الكرمي 
 خالل أسلوب األمر والترغيب هبا والنهي والترهيب عن ضدها.

وملا مجعت األمانة خصال اخلري والسالمة، ومشلت الصدق باألقوال، والعدل يف 
األفعال، والوفاء بالعهود، واإلخالص بالعقود، وما ينتج منها من طمأنينة بني العباد، 

، قال حبفظها جيدًا وإرجاعها إىل أهلهاوأمن وآمان البالد؛ أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل 
(، وقال 58)النساء: چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈچتعاىل:

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  چ تعاىل:

)البقرة: چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
(، تشري هذه اآلية الكرمية إىل وجوب االلتزام باألمانة؛ حيث إذا أؤمتن شخص 283

اهلل سبحانه وتعاىل ويؤديها  حبفظ أمانة شخص آخر قريبًا كان له أو بعيدًا عليه أن يتق
سيجلب لنفسه  ألنه بذلكله، وال يكتم شهادة خشية من الناس أو لصاحل غرض؛ 

 مطلع على كل ما يعمله العباد، ويعلم سبحانه وتعاىل ما عز وجلاألضرار واآلثام، فاهلل 

ٿ  ٹ  ٹ   چ كما هنى تبارك وتعاىل عن خيانة األمانة، قال تعاىل:يف الصدور. 

(، حيث 27)األنفال: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹ  ٹ 
                                                             

 ، بتصرف يسري.152، ص2، جالبصائرالفريوزآبادي،  (1)
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، وذلك بأن ال يقصروا بواجباهتم الدينية الكرمية املؤمنني عن خيانة الدينتنهى هذه اآلية 
 -اليت أؤمتنوا عليها، وأن حيافظوا عليها، فال يصبحوا بعد ذلك خائنني هلل تعاىل ورسوله

 أؤمتنوا عليها.وخائنني ألماناهتم اليت  -صلى اهلل عليه وسلم
واألمانة من أهم الصفات اليت كان يتحلى هبا األنبياء عليهم السالم، فهم أمناء 
على ما أمنهم به خالقهم سبحانه وتعاىل، وحريصون على هداية أقوامهم بكل ما حتمله 
األمانة من معىن، حيث أشار القرآن الكرمي يف عدة مواضع بأن األمانة من صفاهتم عليهم 

فقد جاء يف سورة الشعراء وصف نوح عليه السالم، وهود عليه السالم، وصاحل السالم، 
ھ  چ عليه السالم، ولوط عليه السالم، وشعيب عليه السالم بالرسول األمني، قال تعاىل:

) الشعراء:  -(143)الشعراء:  -(125)الشعراء:  -(107)الشعراء: چے    ے  ۓ  
املثل األعلى لألمانة؛  -ى اهلل عليه وسلمصل -(. وكان النيب 178)الشعراء: -(162

حيث كان لقبه الصادق األمني، يؤدي األمانات إىل أهلها، وحيكم بينهم بالعدل 
كما نسبت األمانة للمالئكة عليهم السالم؛ ، وحيفظ أمانات املسلمني وغريهم.واإلحسان

)الشعراء: چڱ    ڳ  ڳ     ڱ     چ  حيث قال تعاىل واصفًا جربيل عليه السالم باألمني:
 .(1)أمينًا ألنه مؤمتن على وحيه ألنبيائهاهلل عز وجل جربيل عليه السالم  ومسى، (193

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ قال تعاىل:

ومعىن (72)األحزاب: چى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ    
التوحيد، العقل، وهو صحيح فإن العقل هو الذي حبصوله يتحصل معرفة ": األمانة

وجتري العدالة وتعلم حروف التهجي، بل حبصوله تعلم كل ما يف طوق البشر تعلمه، 
حتفظ  ويف األمانة. "(2)وفعل ما يف طوقهم من اجلميل فعله، وبه فضل على كثري ممن خلقه

وبني  .أمانة دينه لمجيع األمور أال وأمهها ديننا احلنيف؛ فكل شخص مسؤول عن مح
م ودنياهم، ويراعون حقوق املؤمنني الذين حيفظون أمانات دينه تبارك وتعاىل جزاء

                                                             
 ، بتصرف يسري.417، ص9، جفتُح البيان يف مقاصد القرآنالِقنَّوجي، حممد صديق خان،  (1)
 .90، صاملفردات األصفهاين، (2)
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ڇ  چجزاء مبا كانوا يعملون، قال تعاىل: اأن هلم جنات الفردوس خالدين فيه غريهم

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

 – 8)املؤمنون: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  
11 .) 

ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ قال تعاىل:

(، تبني هذه اآلية الكرمية خريية اختيار الشخص القوي صاحب 26)القصص: چڭ      
العفة والصيانة، واحملافظ على األمانات على غريه من األشخاص. واألمانة قد تدخل يف 

ينًا يف دينه، مجيع اجملاالت، فعلى سبيل املثال ال احلصر، جيب على اإلنسان أن يكون أم
، ويكون أمينًا على كل ومع خالقه سبحانه وتعاىل، وأن يكون أمينًا مع نفسه، ومع غريه

على علمه حيث يعمل به ويوصله إىل غريه،  ًاأمين من لديه العلم؛ فيكون ما أؤمتن عليه
 .على عمله بأن يؤديه على أكمل وجه ًاأمين من لديه العملويكون 

، قال -(1)مكة املكرمة-سورة التني بالبلد األمنيىل يف ولقد أقسم تعا
(، 4 – 3)التني: چپ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چتعاىل:

ففي هذا البلد الكرمي تقع أطهر بقاع األرض، يقع املسجد احلرام الذي يتوافد إليه مجيع 
فيه و، املسلمني من خمتلف الدول، وخمتلف القارات مجيعهم اجتمعوا لقضاء مناسكهم

ٴۇ  ۋ  ۋ  چ لراحة جلميعهم، واألمن واآلمان، والراحة واالطمئنان، قال تعاىل:ا

ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  

 (.125)البقرة: چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      
  

                                                             
 .422، ص30، جالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 303، ص9، جسري املنارفترشيد رضا،  (1)
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 الوفاء.: القيمة الثالثة
 أواًل: تعريف الوفاء.

أصل الوفاء يف اللغة من خالل النظر يف كتب اللغة قائم على احلروف يف اللغة:  -1
املقصورة، وجاء مبعىن ما يضاد الغدر، ومبعىن متام الشيء  والياءوالفاء، الثالثة: الواو، 
أن اْلَوَفاءَُ: كتب اللغة جاء يف جاء مبعىن اإلشراف، وإعطاء احلق؛ حيث  وكثرته، كما

عول أي مت ًا على ُففِيفي بالكسر ُووفاء. ووىف الشيء ِيضد الغدر، يقال: وىف بعهده "
وأوفاه حقه ووفاه توفية مبعىن، أي أعطاه وافيًا.  ،. وأوىف على الشيء أشرفوكثر

فالن  قبض روحه. والوفاة: املوت. وواىف :وتوفاه اهلل أيمبعىن.  واستوىف حقه وتوفاه
 .(2)"الذي يعطي احلق ويأخذ احلق والَوِفيُّ:. "(1) القوم تتاموا وتواىف أتى،

مع املعىن  بالنظر إىل املعىن اللغوي يتضح أن الوفاء يلتقييف االصطالح:  -2
وحمافظة عهود  ،مالزمة طريق املواساة" أنه:يف االصطالح االصطالحي، حيث يعرف 

 ".(5)الوايف: "الذي بلغ التمامو، "(4)القيام مبقتضى العهد" :، وهو"(3)اخللطاء
 نيوست ًا" يف القرآن الكرمي ست(6)وردت مادة "وىفيف االصطالح القرآين:  -3

مرة  نيوثالث ًادين، ووردت يف العهد املكي ثالثمرة موزعة على العهدين: املكي وامل
ى، فَّ: )َوكاآليت لفاظوجاءت األ مرة. نيوثالث ًاثالثكذلك وردت ويف العهد املدين 

ف، ِوى، ُأَفْوى، أ فََّو، ُيفََّو، ُيَنفْوَوى، ُتْفَو، ُتْتَيفِّ، ُوْمُهَيفَِّوم، ُيُهنََّيفَِّوُي، َلفَِّو، ُناُهوفََّف
، ُماُهفََّوَتي، َتتَنوفيَّ، َتُمُهْتفََّو، َتُهْتفََّو، َتُماُهفََّووا، َتُفْو، َأِفْوَأ، َفوَنوُفوا، ُيوُفُيْلى، َووِفَأ
، َنْوفََّوَتى، ُيفَِّوَتي، ُيِنفََّوا، َتَنفََّو، َتْمُهوَنفََّوَت، َينَّاُهفََّوَتم، َياُكفََّوَتَي ى،فََّوَت، َيَكنََّيفََّوَتَن
 (.يَكفَِّوَتهم، ُمُوفَُّوُم، َلوَنوُفُمى، اْلَفْوَأى، اْلَفْو، َأوَنُفْوَتْسَي

                                                             
 .2526، ص6، جالصحاحاجلوهري،  (1)
 ، بتصرف يسري.401-399، ص15ج لسان العرب،ابن منظور،  (2)
 .253، صالتعريفاتاجلرجاين،  (3)
 .209، صالكلياتالكفوي،  (4)
 .878ص املفردات،األصفهاين،  (5)
 ، مادة و ف ى.املفهرس أللفاظ القرآن الكرمياملعجم  حممد فؤاد، عبدالباقي، (6)
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 :وىفمالحظات حول االصطالح القرآين ملادة 
ورود مادة وىف يف ممكن التماس املالمح اليت منها السابق من خالل الرصد 

العهدين املكي واملدين على حنو متساوي، وورودها بصيغة األمر، واملاضي واملضارع، 
من أجل القيم األخالقية اليت  الوفاءملا يف ذلك داللة أن  ؛واجلمع للمخاطب والغائب

 .اجلماعةيتحلى هبا ينبغي أن 
العقود يف  القرآين على حفظ العهود، وحفظ االصطالحكما يدل الوفاء يف 

ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ قال تعاىل: ملعامالت وإمتامها على أكمل وجه،العبادات وا

ڀ  ٺ  ٺ  چ وقال تعاىل: ،(40)البقرة: چچ  چ

 .(1)، واستيفاءهبذل الشيء وافيًا. وكذلك يدل على: (152)األنعام: چٺٺ
 يف بناء قيمة الوفاء لدى اإلنسان.الكرمي ثانيًا: منهاج القرآن 

تستقر فيه  الوفاء من أهم القيم األخالقية اليت تبين اإلنسان واجملتمع، واليت
، وتعزز  التعاون والتكافل، وتؤدي به -سياسية، واقتصادية، واجتماعية-األوضاع الدولية

من  . والوفاءساس كرامة اإلنسان يف هذه احلياةإىل االحترام املتبادل؛ حيث يعترب الوفاء أ
اليت مىت وجدت باإلنسان استطاع من خالهلا أن يتحلى بباقي القيم األخالق الرئيسة 

بقية القيم األخالقية األخرى؛ فالوفاء وثيق  تاألخالقية األخرى، ومىت ُفِقدت تعذر
جميع األوامر والنواهي الربانية، واملبادىء األخالقية اليت فلصلة جبميع القيم األخالقية؛ ا

بني اخلالق وعبده، وبني العبد مع نفسه،  ًا تعترب عهودجاءت يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل
وبني العبد مع غريه من العباد، وهذه العهود جيب الوفاء هبا وعدم نقضها. ولذلك جاء 
املنهاج القرآين لريكز الضوء على هذه القيمة اليت قد ترفع اإلنسان املتمسك هبا حنو 

بر يف آيات الذكر احلكيم يرى عمق الل. فاملتدضجلمال، وتظل املبتعد عنها أشد الا
اهتمام القرآن الكرمي بالوفاء يف أغلب سوره املكية واملدنية، حيث فرضه اهلل سبحانه 
وتعاىل على العبد، وأمر به، وأكد على أمهيته، وبني أنه من صفاته سبحانه وتعاىل، ومن 

                                                             
 ، بتصرف.245-244، ص5، جالبصائر الفريوزآبادي، (1)
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ويف بعهده، سن جزاء املصفات األنبياء عليهم السالم، ومن صفات املؤمنني، ووضح ح

ۆ   چ تعهد به، قال تعاىل:عهده، وأوىل املتعهد املسؤلية الكاملة ملا ناقضوعاقبة ال

 (.34)اإلسراء: چۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ         ۅ    
احتوى القرآن الكرمي على العديد من األوامر اإلهلية اليت تأمر بالوفاء، وتعددت 

حمسوس كالكيل وامليزان، واألمر الصيغ حىت اشتملت األمر بالوفاء لكل ما هو مادي 
بالوفاء لكل ما هو معنوي عاطفي كالعقود واملعاهدات، كما جاءت األوامر بصورة 

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  چ  صرحية، منها، قوله تعاىل:

(، تشري 85)هود: چک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
خلري لصاحبه وجلميع هذه اآليات الكرمية إىل األمر بالوفاء يف الكيل وامليزان الذي جيلب ا

الناس من حوله، وعدم ظلم الناس بنقض الوفاء يف املقياس مما قد يؤدي إىل إهدار حقوق 

ڀ  ٺ  چ الناس، وانتشار الفساد بينهم، فتقع اخلسارة جلميعهم. وقال تعاىل:

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

(، 152 )األنعام:چڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
تكرر األمر بالوفاء يف هذه اآلية الكرمية؛ حيث جاء األمر بالوفاء بالكيل وامليزان باحلق 
وبالعدل يف األقوال واألفعال، فاهلل سبحانه وتعاىل ال يكلف نفسًا إال وسعها، كما جاء 

ب األمر بالوفاء بعهد اهلل سبحانه وتعاىل وذلك بامتثال ما أمر به سبحانه وتعاىل، واجتنا
ما هنى عنه سبحانه وتعاىل، ومن اآليات اليت تأمر بالوفاء بالعبادات، قوله تعاىل:

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ

(. كما أمر 91)النحل: چڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  
سبحانه وتعاىل بين إسرائيل أن يذكروا نعمة اهلل عز وجل عليهم، وأن يوفوا بعهده 

عز وجل يويف بعهده الذي يعهدهم إياه سبحانه وتعاىل العزيز اىل؛ فهو سبحانه وتع
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ احلكيم، قال تعاىل:
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ (. وقال تعاىل:40)البقرة: چچ

ال جيب الوفاء بشيء أكثر مما جيب الوفاء  يقول ابن العريب: "(، 1)املائدة: چکک
كما من واجب "، (1)باليمني، وكيف ال جيب الوفاء به وهو عقد أكد باسم اهلل سبحانه

 .ايوفوا جبميع عقود املعامالت، كعقود املبايعات، وعقود النكاح، وغريه املسلمني أن
وصف هبا اهلل سبحانه وتعاىل  ةيف بالعهد شرفًا أنه قد حتلى بصفهذا، ويكفي املو

نفسه يف كتابه الكرمي حيث قال تعاىل للمؤمنني الذين يعملون الصاحلات وجيتنبون 
املنهيات بأنه سبحانه وتعاىل سيوفيهم أجورهم اليت عهدهم هبا، حيث تبارك وتعاىل ال 

ک  گ  چ يرضى بالظلم وال حيب الظاملني الذين ينقضون عهودهم، قال تعاىل:

 آل)چگ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   گ  گ 

ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ   ڌ  ڇ چ تعاىل: وقال (،57عمران:

يف سبحانه وتعاىل كل نفس مبا عملت من غري (؛ فسيو25)آل عمران:چڌ

ڃ  چ      چ  چ  چ  چ كل إنسان، قال تعاىل: هظلم، فهو عز وجل عليم مبا يفعل

 (.70:)الزمرچڇ  ڇ  ڇ  ڇ
بأعلى القيم السالم، فهم صفوة الصفوة يتحلون والوفاء من صفات األنبياء عليهم 

ضرب القرآن الكرمي يف إبراهيم عليه السالم أروع مثال يف الوفاء، واألخالقية وأكلمها، 

)النجم: چېئ  ىئ  ىئچ حىت وصفه سبحانه وتعاىل بالويف، فيه قوله تعاىل:

ھ  ے    ے    ۓ  چ بالوفاء، يف قوله تعاىل:(. كما وصف يوسف عليه السالم نفسه 37

 (، يقول صاحب الظالل: وهذه اجلملة59)يوسف: چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
أن يويف إلخوته الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا كناية عن وعد يوسف عليه السالم 

                                                             
 .11، ص2، جأحكام القرآنابن العريب،  (1)
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، حيث الوفاء من صفات األنبياء عليهم السالم، والكرم هم أهله؛ فلذلك (1)بأخيهم
وسف عليه السالم أنه يويف الكيل. كما جاء يف القرآن الكرمي أن من صفات أخربهم ي

املؤمنني الوفاء بالعهد وعدم نقض امليثاق ابتغاء مرضات اهلل سبحانه وتعاىل وخشية من 
 (. 7)اإلنسان: چپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  چ عقوبته، قال تعاىل:

خصوصًا، وعالقات اجملتمع بغريه من فبالوفاء تتقوى عالقات الفرد باجملتمع 
اجملتمعات عمومًا؛ حيث تصبح الدول أكثر ترابطًا وتعاونًا فيما بينها، وأكثر تباداًل 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من خالل الوفاء الذي حيدد القواعد العامة اليت يسري عليها 

غريها من الدول، "فليعلم  احلكام، واألساس الذي تبىن عليه الدول يف حتديد عالقتها مع
امللك أن من قواعد دولته الوفاء بعهوده فإن الغدر قبيح وهو بامللوك أقبح ومضر وهو 
بامللوك أضر؛ ألن من مل يوثق منه بالوفاء على بذله ومل يتحقق منه تصديق قوله بفعله، 

؛ حيث "(2)ووسم بنقض العقود، ونكث العهود؛ قل الركون إليه، وكثر النفور منه وعنه
الغدر بالعهود، والنقض بالعقود، يقتضي هدم عالقات احلاكم مع شعبه، وعالقاته مع 

  .غريه من الدول
كما بني القرآن الكرمي ما يترتب على الوفاء بالعهد من جزاء، حيث قال 

فبحب (، 76)آل عمران: چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چتعاىل:

ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ واآلخرة. وقال تعاىل:ريي الدنيا خباهلل عز وجل يظفر العبد 

)التوبة: چۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ     
(، جند يف هذه اآلية الكرمية البشارة بالفوز العظيم يف الدنيا واآلخرة للمويف بعهده 111

الثقة بالنفس، وهذا بال  هعامالت. كما أن الوفاء مينح صاحبيف البيع والشراء، وسائر امل
شك ما ينبغي أن يكون عليه مجيع املسلمني، حيث يكونون حمل الثقة جلميع الناس يف 

وتعاىل من أوىف بعهده أن  خمتلف املعامالت، مع مجيع العالقات. هذا، ووعد اهلل سبحانه

                                                             
 ، بتصرف يسري.13، ص13، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 .117-116ص تسهيل النظر،املاوردي،  (2)
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ، قال تعاىل:اًمعظي اله أجًر

وضح القرآن الكرمي ما يترتب على من ينقض بعهده  وكذلك (.10)الفتح:چڤ
من خسارة وسوء حساب يف الدنيا واآلخرة، وأنه بذلك قد يدخل بصفات املنافقني 
والكافرين؛ حيث املؤمن ال ينقض عهده ويفي بوعده؛ فاإلميان يضاد الغدر واخليانة، قال 

 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ  تعاىل:

 .(27)البقرة: چڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 ًاتوضيح البناء األخالقي لإلنسانمنهجية القرآن يف من خالل ما سبق يتضح 

صالح ون والعفو والصفح بني الناس، واإلضرورة التعا، وتوظيف وإمعان، إلظهار ًاوبيان
فبتقوية بينهم؛ لينعم مجيعهم حبياة يسودها األمن واالستقرار، واإلنتاج واالزدهار، 

قيمة العدل، وإقامة القسط بني بين البشر، ويف بناء  الروابط والعالقات، تبىن اجملتمعات.
القرآين الفرد إذا تأسس وفق املنهاج وطيد العالقات، وبناء اجملتمعات. ميدة يف تواحلثار اآل

أصبح العدل سجية من سجاياه ال تنفصل عنه يف مجيع جماالت حياته، وبذلك يتحقق 
ن واالستقرار بني أفراد اجملتمع القائم بالعدل الذي ينهض حبقوق الناس وال يضيعها. األم

الوفاء واألمانة اليت تعترب من أهم األخالق لكرمية ضرورة التزام املسلم كما بينت اآليات ا
قد يفقد اإلنسان معظم أخالقه إن مل تكن مجيعها؛  قيماإلسالمية، ففي فقدان هذه ال

عيش اإلنسان يف حياته بال أمانة ال مع العباد، وال مع رب العباد، مما قد حيث بفقداهنا ي
 يترتب على ضياع املصاحل وانتشار الفساد.
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 املبحث الرابع: 
 خصائص املنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنسان.

كتاب اهلل جل يف عاله جيد صفوة الفضائل األخالقية اليت تبين اإلنسان لاملتدبر 
وأخالقه، وتعزز إنسانيته وكرامته؛ حيث خياطب القرآن الكرمي النفس اإلنسانية مبا جيول 
يف خفاياها خطابًا يصلح حاهلا ويسعدها، ويكون اخلطاب من خالل أساليب متنوعة 

الوعد األمر والنهي، ورآنية؛ حيث يتفنن بأسلوب جتذب املتدبر واملتأمل يف اآليات الق
من  ملستحقيها نة وماحتمله من نعيم دائم جزاًءاجل ، ووصفوالترغيب والترهيب ،والوعيد

من  ، ويصف النار وما حتمله من عذاب سقيم ملن يستحقهاأصحاب األخالق احلميدة
من خالل أساليب  أصحاب األخالق الذميمة، وعرب القصة واملثل، والتقرير والتلقني

والغوص يف عامل األخالق الظاهرة والباطنة، واملقابلة واملزاوجة، ، اخلطاب املتنوعة
والدعوة إىل املراقبة، والتنوع والشمول، واللني يف النصح والقول. باإلضافة إىل ربط 
مكارم األخالق باهلل جل يف عاله، ومبالئكته وكتبه ورسله عليهم السالم وبكل ما ارتفع 
يف املقام. وكذلك من خالل لفت األنظار إىل أسلوب احلوار، والتكرار، والتفنن 

 باالستفهام، وغريها من األساليب اليت تؤخذ من خالهلا بعض اخلصائص:
 مبكارم األخالق، والنهي عن سيئها. تنوع أساليب األمراخلصيصة األوىل: 

أمر صريح وإلزام تأيت بتارة تتنوع منهجية القرآن الكرمي يف األمر باألخالق، ف 
 قارب لتلك القيمةمأمر تأيت بوتارة أخرى والنهي عن ما يضادها، واضح لقيمة معينة، 

وبيان قيمتها وفضلها وأثرها على اإلنسان وأهنا من صفات املؤمنني، فمثاًل جاء األمر 
 قوله تعاىل: الصريح بالتعاون على الرب والتقوى والنهي عن التعاون على اإلمث والعدوان يف

(، وجاءت آية 2املائدة: )چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  چ 
أخرى تبني التعاون من صفات املؤمنني وتؤكد فضله وأثره عليهم، قال تعاىل: 

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  
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بعضًا، فهم يد بعضهم يوايل "أي: (، 71التوبة: )چۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 ."(1)واحدة، يأمرون باإلميان، وينهون عن الكفر

التوجيه املباشر للقيم األخالقية، وذلك من خالل اإلشارة إىل األمر هذا، ويأيت 
بوجوب التخلق مبكارم األخالق والنهي باالبتعاد عن مساوئها بشكل مباشر وصريح ال 

ويسر، ومن اآليات اليت تبني ذلك حيتاج إىل إعمال فكر وتكلف، بل ُيدرك بكل سهولة 
ڻ  چ قوله تعاىل:  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

(؛ حيث جاء يف هذه اآلية الكرمية الربط بني األمر بعبادة اهلل 23اإلسراء:)چۓ
الرابطة ، فلقيمة هذا الرب عند اهلل إعالنًا سبحانه وتعاىل واإلحسان إىل الوالدين بوضوح

 .(2)األوىل بعد رابطة العقيدة هي رابطة األسرة
اخلصيصة الثانية: املزاوجة بني الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، والثواب 

 والعقاب.
من أهم ما ميتاز  األخالق احلسنة، والترهيب عن ضدهايف الترغيب يعترب أسلوب 

به املنهاج القرآين، ويكون ذلك من خالل التأكيد أن اهلل سبحانه وتعاىل جيازي من 
احلسنة ويثيب كل إنسان بعمله، وجيازي من جيحدها ويتمثل مبا يتمسك باألخالق 

"وقد تعددت يف البيان القرآين صورة الزجر والوعيد والوعد والترغيب، وترمي يضادها، 
عار اإلنسان مبقدار ما تقتضيه خالفة اإلنسان عن اهلل يف األرض من حتقيق كلها إىل إش

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ تعاىل:  قال". (3)مكارم األخالق

 وقال (.24األحزاب: )چڄ  ڃ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  چ تعاىل: 

                                                             
 .277، ص2، جزاد املسريابن اجلوزي،  (1)
 ، بتصرف.2221، ص4، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 .199، ص1، جاملوسوعة يف مساحة اإلسالمعرجون، حممد الصادق،  (3)
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ٹ   ٹ  ٹ  چ(، ويتبعها قوله تعاىل: 26يونس: )چٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  

حتمل وعدًا ، فاآلية األوىل ( 27يونس: )چچ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
د يف للذين أحسنوا بأن هلم اجلزاء والثواب احلسن واخللود يف اجلنة، ويف املقابل يأيت الوعي

 يديهم واخللود يف النار،ا قدمت أوا بأن هلم العذاب والعقاب مل تليها للذين أساؤاآلية اليت
بني الفضيلة والسعادة، وبني القرآن الكرمي ربط ويف هذا الصدد يقول حممد عبداهلل دراز: ي

ذلك األثر العميق يف نفوس ، تاركًا يف الرذيلة والعقوبة، والفصل بني األبرار واألشرار
يقول ابن جزي: و .(1)موجهًا أنظارهم حنو األخالق احلميدة ذات اآلثار اجمليدةالعباد، 

تأّمل القرآن جتد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدمها على إثر ذكر اآلخر، ليجمع "
 ".(2)بني الترغيب والترهيب، وليتبني أحدمها باآلخر

 إقناع العقل وإمتاع العاطفة.اخلصيصة الثالثة: 
 ما يطرحه من من خالل يقناع العقلكتاب العزيز احلكيم يرى اإل املتفكر يف

ما يقدمه من خالل  يمتاع العاطفيرى اإلوما حتمله من عرب وعظات، ووأمثال قصص 
، على سبيل املثال تأيت العربة والعظة (3)براهني وحجج وما حتمله من تشويق وترقيقمن 

دي إىل التفكر والتعقل بتلك القيمة، لقيمة معينة يف ثنايا قصة من القصص القرآين تؤ
والقرآن الكرمي ضرب األمثال بشكل وتؤدي إىل حتريك العاطفة جتاه سلوك تلك القيمة. 

چ  ڇ  چ ، وبأساليب متنوعة منها التمثيل الطبيعي حنو قوله تعاىل: مباشر وغري مباشر

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  

(، ومنها التمثيل القصصي حنو 261البقرة: )چک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  چ قوله تعاىل: 

                                                             
 ، بتصرف.221، صدستور األخالقدراز،  (1)
 .15، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي،  (2)
 ، بتصرف.20)مقدمة البيومي(، ص نظرات يف اإلسالمدراز،  (3)
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ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  

 قيمة اإلصالح من خالل قصة (، وتشري هذه اآلية إىل142األعراف: )چھ  
يقصها القرآن الكرمي على القارىء، وتأيت آية أخرى حترك العاطفة من خالل براهني 
وحجج تؤكد وجوب اإلصالح بني املؤمنني الذين تربطهم اإلخوة اإلسالمية، قال تعاىل: 

(. 10احلجرات:)چۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ېچ 
ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقال تعاىل: 

تقول بنت الشاطىء يف كتاهبا الذي كرسته خلدمة قضايا ، ) 54الكهف: )چٺ  ٺ  
اإلنسان: "ال  ميكن أن متارس حرية العقيدة مبعزل عن حرية العقل والرأي، فال يكون 

القرآن "، وجاء (1)لإلنسان أن جيادل فيما ال يقتنع به وال أن يسأل فيما ال يطمئن إليه
الكرمي ليقنع العقل، وميتع العاطفة دون إخالل جانب مقابل جانب آخر، بل جاء بشكل 

 يدمج بني الشيئني ويظهر البالغة القرآنية اليت ال نظري هلا.
 كل بقدره.خماطبة مجيع الناس اخلصيصة الرابعة: 

يقتصر على ال ف خياطب املنهاج القرآين مجيع الناس خماطبة اخلبري بشؤون حياهتم،
 عامة، وال يقتصر على خماطبة العامة دون خماطبة اخلاصة.ال خماطبة دون اصةخماطبة اخل

ومن تأمل آيات الكتاب احلكيم يرى التنوع يف اخلطاب لسلوك قيمة أخالقية معينة، أو 
 ًاوأغراض ًااالبتعاد عن ضدها، وال شك أن يف ذلك التنوع والتوسع يف اخلطاب أهداف

ة اخلطاب القرآين جلميع أجناس البشر وأصنافهم ليشمل يف ذلك مجيع جوانب أمهها مشولي
اإلنسان املختلفة خماطب به العقل والعاطفة. ومن أنواع اخلطاب القرآين خطاب العامة 

ومنها  (،172البقرة: )چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژچحنو قوله تعاىل: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چكقوله تعاىل: خطاب اخلاصة 

ومنها اخلطاب املوجه لنوع  (،144األعراف: )چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پ

                                                             
 .113، صالقرآن وقضايا اإلنسانبنت الشاطىء، عائشة عبدالرمحن،  (1)
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  واحد من البشر حنو قوله تعاىل:

 (.40البقرة: )چڃ    ڃ  چ  چ  چ
 الظاهرة.الباطنة واألخالق ب العنايةاخلصيصة اخلامسة: 

ال يقتصر املنهاج القرآين على بيان أمهية األخالق الظاهرة وأثرها، أو مبعىن آخر 
اليت يكون إدراكها من خالل تصرفات اإلنسان وما يصدر عنه من  احملسوسةاألخالق 

يغوص يف عامل األخالق الباطنة اليت ال ميكن إدراكها إال يف قرارة أفعال أو أقوال، بل 
، "اليت حترك األخالق املادية وتضبطها الغري حمسوسةألخالق الشخص ذاته، ويتعمق يف ا

؛ حيث "هتدف "(1)التحلي مبحاسن األخالق يشتمل على التحلي مبا ظهر منها ومابطنف
األخالق اإلسالمية إىل أن متلك على املسلم قلبه، فيدفعه إليها إميانه، ويزيده االلتزام هبا 

الكرمي اإلنسان بأن . فقد يأمر القرآن "(2)الباطن إمياًنا، فمصدرها قليبٌّ، وأصلها صالح
يضبط أفعاله ويصحح أقواله من خالل ما ظهر من القيم األخالقية وما بطن، قال تعاىل: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ         چ  چ  چ   ڇ چ 

(، يقول مقداد ياجلن ابتدأ اإلسالم من تطهري الباطن ليكون االستعداد 120األنعام: )چ
إىل التحلي باألخالق الفاضلة حىت تصل إىل أعلى الدرجات اليت تربهنها األخالق 

ڄ  چوقلوهبم: كما قال تعاىل يف إصالح نفوس املؤمنني . (3)الظاهرة ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

"فالقرآن يعمد إىل إصالح البواطن بأضواء  ،( 10 - 9الشمس: )چڃ  ڃ  ڃ ڄ 
 ".(4)الظواهر واستقامت على الطريقالتوحيد، فإذا متت استنارهتا صلحت 

 
 

                                                             
 .127، صاألخالق الزكية يف آداب الطالب املرضيةاألهدل، أمحد بن يوسف،  (1)
 .19، صهذه أخالقنا عندما نكون مؤمنني حقًااخلزندار، أبو أسامة حممود حممد،  (2)
، بتصرف 27، صاإلسالمية يف بناء الفرد واجملتمع واحلضارة اإلنسانيةدور التربية األخالقية ياجلن، مقداد،  (3)

 يسري.
 .402، صالقرآن الكرمي رؤية تربويةعلي، سعيد إمساعيل،  (4)
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 بالقيمة السيئة.مقابلة القيمة احلسنة اخلصيصة السادسة: 
يقابل املنهاج القرآين القيمة احلسنة مبا يضادها من القيم السيئة، ليظهر بعد ذلك 

قابل القرآن على سبيل املثال وما يترتب على اإلنسان من أثر، ، الفرق الواضح بينهما
چائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ چ  الصرب باالستعجال:الكرمي 

چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ (، وقابل الشكر بالكفر: 35األحقاف: )

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  :يف قوله تعاىل اإلصالح باإلفسادوقابل (، 3اإلنسان: )

تعاىل ينهى : "الكرمية اآليةيقول ابن كثري يف تفسري هذه  (56األعراف: )چۇ
عن اإلفساد يف األرض، وما أضره بعد اإلصالح! فإنه إذا كانت األمور ماشية على 

ومن خالل املقابلة  ."(1)السداد، مث وقع اإلفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد
تعطي رونقًا واملقارنة يف األسلوب القرآين تظهر البالغة القرآنية يف أمجل صورها؛ حيث 

األنظار وتبهر األبصار، وتدفع اإلنسان حنو تلك القيمة اليت جاء أسلوب  ومتعًة. تلفت
التقابل بينها وبني ما يضادها لتجعل القارىء ُيدرك اآلثار، دون شك أو إنكار، ولتوضح 
املعاين واألفكار، وتكشف األسرار، وتؤكد األخبار. فحني يتتبع القارىء قيمة معينة 

ك القيمة وأثرها عليه وعلى غريه من األفراد يف الدنيا تتشكل لديه خلفية حول أمهية تل
واآلخرة، مث يأيت أسلوب املقارنة بينها وبني ما يضادها لتؤكد الفكرة أو مبعىن آخر لتظهر 
الفرق الواضح اجللي بني من يتمسك بالقيمة احلسنة وبني من يتمثل بعكسها، حاثًا بذلك 

 على مكارم األخالق وأجلها. 
 الدعوة إىل مراقبة الذات وحتكيم الضمري.اخلصيصة السابعة: 

يرى التأكيد على دعوة اإلنسان بأن يراقب ذاته املتأمل يف آيات الذكر احلكيم 
تضع األخالق القرآنية املسؤولية على وتصرفاته وحيكم ضمريه يف مجيع األحيان؛ حيث 

الرقيب سبحانه وتعاىل  عليها هيتحمل مسؤولية أخالقه اليت سيحاسبد؛ فعاتق كل فر
ۇ  ۆ    ۆ  چ فايا الذات وما جتول به من أسرار واخلبري بظواهرها، قال تعاىل: العامل خب

                                                             
 .429، ص3، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  (1)
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  

(، ويف هذه اآلية الكرمية جاء األمر بأداء  58النساء: )چەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  
األمانات إىل الناس، والعدل باحلكم واملقياس خامتًا جل جالله هبذه اآلية بأنه يسمع 

(، 1النساء:)چڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦچ األقوال، ويبصر األعمال؛ فهو الرقيب سبحانه:
ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        چ : وهو العامل مبا جيهر من األقوال وما يبطن

ڄ  چ األعني وما ختفي الصدور:  تعاىل يعلم خائنةوليس غريه  (،7طه: )چڻ

، يقول النيسابوري يف تفسري هذه اآلية (19غافر: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
إشارة إىل أنه عامل جبميع أفعال اجلوارح، ويف قوله وما ختفي الصدور داللة الكرمية: "

تدفع اإلنسان إىل فعل اخلريات ، وهذه اخلصيصة "(1)على أنه عامل جبميع أفعال القلوب
واجتناب املنكرات؛ حيث تشعر اإلنسان باملراقبة الدائمة من خالق السموات واألرض 
سبحانه وتعاىل احلي القيوم؛ مما جتعله يضبط أحواله ومجيع أفعاله الظاهرة والباطنة، 

ة؛ فاهلل فتحركه حنو الصالح والفالح وطريق النجاح. وجتعله يطمئن يف حال احملن والشد
سبحانه وتعاىل مطلع على حاله، خبري مبآله، ميده بالراحة والطمأنينة، واإلصرار والعزمية، 

(، 48الطور: )چی  جئ       حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  چ قال تعاىل: 
 فيكفي يف ذلك اإلنسان بأنه يف عني العزيز القدير سبحانه وتعاىل.

 األخالقية.اخلصيصة الثامنة: تنوع اجملاالت 
وهو الذي  لتشمل اجلانب اإلنساينالكرمي تنوع جماالت األخالق يف القرآن ت

، يرتبط بعالقة اإلنسان مع خالقه سبحانه وتعاىل واليت متارس من خالهلا أركان اإلسالم
 ، واجلانب االجتماعيالذي حيدد عالقة اإلنسان مبحيط أسرته وأقاربه واجلانب األسري

الذي حيدد الضوابط الدولية بني  ، واجلانب الوطينمع اآلخرين الذي يربط اإلنسان
، وسائر جوانب احلياة احلكام والشعوب ويقوي العالقات الدولية مع بعضها البعض

                                                             
 .29، ص6، جغرائب القرآنالنيسابوري،  (1)
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. ومجيع اجلوانب تنشأ جمموعة من القيم واملبادىء األخالقية اليت تركن إىل املختلفة
، وحتسني معامالته، وضبط أفكاره كليات مشتركة تؤدي إىل ارتقاء الفرد بذاته

"فالقرآن الكرمي هو كتاب األخالق ومعتقداته، وتقوية عالقاته مع مجيع من حوله، 
"، (1)األول، وهو الذي يهدي لليت هي أقوم، وحسن اخُللق من مجلة ما يهدي إليه القرآن

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    چقال تعاىل: 

ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب    ېئ  ېئ 

، ختتصر هذه (11احلجرات: )چمب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  
اآلية الكرمية العديد من اجملاالت األخالقية يف خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية بني املؤمنني، 

وله آدابه  وهو عامل له آدابه النفسية يف مشاعره جتاه بعضه البعضيقول سيد قطب: "
بة وهو عامل نظيف املشاعر، مكفول احلرمات، مصون الغي. السلوكية يف معامالته

، وال تتبع فيه العورات، وال يتعرض أمن الناس هواحلضرة، ال يؤخذ فيه أحد بظن
والقرآن الكرمي حني يلقي الضوء على قيمة  ."(2)وكرامتهم وحريتهم فيه ألدىن مساس

بذلك أهدافًا منها إصالح نية الفاعل، أو تصحيح الفعل من خالل تلك  وممعينة ير
القيمة، وهبذا التنوع يف جمال األخالق لتشمل مجيع اجملاالت يستطيع اإلنسان السري يف 
 هذه احلياة وفق مشيئة اخلالق سبحانه وتعاىل، ووفق مشيئة الشخص ذاته ملا حيبه ويرضاه.

 الفروق الفردية يف اكتساب األخالق.مراعاة اخلصيصة التاسعة: 
يراعي القرآن الكرمي مجيع الناس؛ حيث يوافق فهمهم ويالئم فطرهتم ويناسب 
قدراهتم، فيأيت بألفاظ وأساليب يدركها العلماء ويعرفها البسطاء. كما يأيت مبا يالئم 

ع عليه مجيع الفطرة اليت فطر الناس عليها؛ فال يأمر بالتزام قيمة أخالقية إال مبا يستطي
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  البشر، قال تعاىل:

ويراعي فروق مجيع األشخاص بغض النظر عن نوعية تلك . )286البقرة: )چۉې

                                                             
 .84، صموسوعة األخالقخالد بن مجعة، اخلراز،  (1)
 .3336، ص6، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
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ائ  چ الفروق سواء كانت فروقًا عقلية:  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  

يقول أبو  ( 269البقرة: )چەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  
املعطي للحكمة هو اهلل، ولكنه العليم بكل شيء يضع األمور يف مواضعها، فهو زهرة: "

يعطيها إال ملن خيلص قلبه، ويسلم وجهه، وإن كان كل شيء مبشيئته سبحانه، إنه  ال
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ تعاىل: جنسية، قال  ًافروق ، أم"(1)على ما يشاء قدير

چچ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

أفراد  إال أهنم املعىن اإلنساين يفالرغم من اشتراكهم على فالناس ،( 13احلجرات: )
وعلى هذا املفهوم لإلنسان، قامت ، متمايزون، لكل فرد وجوده اخلاص، وعامله املتفّرد به

ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  چ : تعاىل، يقول (2)ومبادئهاأحكام الشريعة اإلسالمية 

الزخرف: )چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ
من أهم ما يضبط أخالق اإلنسان اليت راعاها أهنا ومراعاة الفروق الفردية ال شك (.  32

القرآن الكرمي فتواصل مع كل شخص حسب قدرته واستعداده ووفق ما يناسبه، مما قد 
الشخص حنو تلك القيمة اليت أمر هبا خالقه سبحانه وتعاىل واليت تالءم يؤدي إىل توجه 

فطرته وطموحاته، وتتناسب مع خميلته، وترتقي به حنو األفضل، واالبتعاد عن ما يضاد 
 تلك القيمة اجمللبة سوء العاقبة.

 اخلصيصة العاشرة: التكامل والتعادل.
القيمة األخالقية ن أل، األخالقيةالقيم يف  التكامل طابع الكرمييف القرآن يتجلى 

، باإلضافة إىل توضيح إجيابيات (3)حمدد مسارأن يطبقها على  فرد كل جيب علىالواحدة 
وضعية التعادل يف ميزاهنا الذي كان القرآن الكرمي حقق تلك القيم، وبيان سلبياهتا. كما 

دفعها كلها يف اجتاه واحد، حبيث يمييل تارة إىل جانب وتارة أخرى إىل جانب آخر، مث 

                                                             
 .1010، ص2، جزهرة التفاسريأبو زهرة،  (1)
 ، بتصرف يسري.1219، ص6، جالتفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبدالكرمي يونس،  (2)
 ، بتصرف.38، صدستور األخالقدراز،  (3)
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، مستخدمًا بذلك مجيع (1)صار جديرًا بأن ينسب له عن حق جمموع هذه األخالق
الوسائل واألساليب املتنوعة اليت تدرب اإلنسان على سلوك قيمة معينة، وإهنا إن مل تكن 

كما  .النفوس وحتركها جتاه تلك القيمة حترك األبدان وتوجهها بشكل مباشر فإمنا توجه
القيم األخالقية حىت ال تطغى قيمة على قيمة آخرى وال  بني التوازنراعى القرآن الكرمي 

أو جانب؛ مما قد يؤثر يطغى جانب على اجلانب اآلخر فيحدث التقصري واالختالل لقيمة 
مسرية احلياة اإلنسانية، فجاءت العناية اإلهلية لتنهض باإلنسان من خالل  بعد ذلك يف

بالقيم األخالقية  ة اإلنسانازن الدقيق يف مجيع جماالت احلياة من خالل تزكيحتقيق التو
مجيعها؛ حيث يصوغ القرآن الكرمي اإلنسان املتوازن الصاحل الذي يتحلى مبكارم األخالق 
املوزونة اليت ال تعارض بني جوانبها، ويكون التركيز عليها مجيعًا تاركًا التطبيق على 

 رته واستطاعته دون إمهال بعضها مقابل البعض اآلخر.اإلنسان كل على حسب قد
ن التربية رمبا عادت على إوليست بالتربية. و ن األخالق مواهب وحظوظ،إوقيل: "

 يصادف حمله فأودى مبتناوله وأورده مورد مل صاحبها باخلذالن، وكانت كالدواء
"، وهذا القول ال يصح؛ حيث تتقوى األخالق مبمارسة اإلنسان هلا بشكل (2)اهللكة

سلوك الفرد  املنهاج القرآين األثر البالغ يفمستمر، وللتربية الصحيحة املستنبطة من 
 وأخالقه حىت يصبح اخُللق احلسن بعد ذلك سجية وطبع يف اإلنسان.

 ق.ارم األخالاخلصيصة احلادية عشرة: تأكيد أمهية الدعاء الكتساب مك
يشري القرآن الكرمي إىل أمهية الدعاء يف اكتساب مكارم األخالق واالبتعاد عن 
مساوئها؛ فقد أرشدنا اخلالق سبحانه وتعاىل يف فاحتة كتابه إىل ذلك يف قوله تعاىل: 

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  چوقال تعاىل:  (6الفاحتة: )چٹ   ٹ  ٹ  چ

ملن  . وإنه(250لبقرة: )اچڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
 واجب املسلم التوجه بالدعاء إىل خالقه كما توجه إليه أولو العزم من الرسل؛ حيث

                                                             
، بتصرف يسري.9-8، صدستور األخالق، دراز (1)

 .56، ص1، جاملنارجملة رشيد رضا،  (2)
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ٿ   ٿ  ٿ   چ قال تعاىل:  يساهم الدعاء يف إصالح النفس من األخالق الذميمة

 (.35إبراهيم: )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

تعاىل:  كما أمر سبحانه وتعاىل بدعائه الكتساب األخالق احلسنة يف قوله
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ

(. واإلنسان حني يتمسك بقيمة معينة ويعمل اخلري عليه أن يرجوا 80اإلسراء: )چڳ
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  چ وتعاىل أن يتقبلها قبواًل حسنًا، قال تعاىل: اهلل سبحانه 

تبني اآلية (127البقرة: )چپ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   
يتضرعان هبا عليهما السالم تلك الدعوات اخلاشعات اليت كان إبراهيم وإمساعيل " الكرمية

قيمة سيئة عليه أن اإلنسان بوإذا متثل  ".(1)إىل خالقهما ومها يقومان هبذا العمل اجلليل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ عليه، قال تعاىل: اهلل سبحانه وتعاىل أن يغفر له ويتوب  يدعو

(، ودعاء اهلل جل يف 23األعراف: )چڀ   ڀ ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ 
ڀ  ٺ  ٺ  چ عاله ومناجاته يف مجيع األحيان وخمتلف األحوال، قال تعاىل: 

آية تفضل ونعمة يقول ابن عطية يف فضل هذه اآلية بأهنا: " (60غافر: )چٺ  ٺٿ
باإلجابة عند الدعاء، وهذا الوعد مقيد بشرط  -صلى اهلل عليه وسلم-ووعد ألمة حممد 

، فبالدعاء قد تتفتح أبواب "(2)املشيئة ملن شاء تعاىل، ال أن االستجابة عليه حتم لكل داع
السماء، وال تنقطع األرجاء، فيناجي العبد ربه يف اخلفاء، ويف السراء والضراء، يبتغي 

 حسن اجلزاء.
 النصح واإلرشاد.اللني يف اخلصيصة الثانية عشرة: 

املتأمل يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يرى اللني يف النصح والرفق يف اإلرشاد؛ 
حيث يشري اخلالق جل يف عاله إىل القيم األخالقية بعطف يستجيش النفوس، ويأسر 

                                                             
 .31، ص1، جالتفسري الوسيطالطنطاوي،  (1)
 .566، ص4، جاحملرر الوجيزابن عطية،  (2)
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القلوب، مصرفًا بذلك عباده عن أسلوب الغلظة والشدة اليت تؤدي إىل النفور والفرقة، 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  چعاىل: يبني ذلك قوله ت

ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

( هذه اآلية صرحية الداللة  يف الدعوة إىل 159آل عمران: )چڃ  ڃ  ڃ  چ
ملا حيقق من ذلك من  إشاعة الرمحة واملودة بني املسلمني، والتزام مبدأ الشورى بينهم

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ وقال تعاىل: . تآلف وتكاتف

بالطريقة اليت هي أحسن طرق "أي:(، 125النحل: )چے  ے  ۓ  ۓڭ  
اجملادلة من الرفق واللني من غري فظاظة أو مبا يوقظ القلوب ويعظ النفوس وجيلو 

فالقول واجلدال إمنا يكون بالرفق واللني، والدعوة إىل سبيل اهلل قوامها  "؛(1)العقول
 احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال احلسن الذي ال يعقبه سوء وال حمن.

 اخلصيصة الثالثة عشرة: ربط األخالق احلسنة باهلل عز وجل وباإلميان به.
األخالق احلسنة باهلل تبارك وتعاىل مصدر الكمال األخالقي، القرآن الكرمي ربط 

وثيق، فمثاًل ربط الكرم باهلل سبحانه وتعاىل،  برباط ربطها باإلميان به سبحانه وتعاىلكما 
، وربط الرمحة باهلل سبحانه (78الرمحن: )چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ   چ قال تعاىل: 

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ چ وتعاىل، قال تعاىل: 

ويتفضل على  الكبائرو يغفر الصغائررمحته "من آثار  (92يوسف: )چۈ
. كما ترتبط األخالق باإلميان باهلل عز وجل ارتباطًا وثيقًا؛ مما قد يدفع "(2)بولالتائب بالق

كتساب ىل اهلل سبحانه وتعاىل، وطمعًا يف االعبد إىل ممارسة األخالق احلسنة تقربًا إ
الثواب وحسن املآب، وأن يبتعد عن األخالق السيئة اليت تؤدي به إىل سوء العقاب، 
وأشد العذاب. وهناك الكثري من اآليات اليت تربط اإلميان باألخالق الفاضلة، وتبني أهنا 

                                                             
 .242، ص2، جمدارك التنزيلالنسفي،  (1)
 .305، ص4، جإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرميأبو السعود،  (2)
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من صفات املؤمنني التحلي هبا، والعمل عليها يف مجيع شؤون حياهتم؛ حيث يقول تعاىل: 
(، 10احلجرات: )چۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ كما يقول تعاىل: 

حتقيق و،(15احلجرات: )چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ
؛ (1)باليوم اآلخرباهلل وميان اإلكون نتيجة يمستمرًّا،  فعليًا حتقيقًا األخالق الفاضلة املطلقة

 "(2)ال خيتل خلق إال وتضيع من اإلميان شعبةفشعب اإلميان،  من" :األخالقحيث 
، وكلما صحت عقيدة اإلميان لإلنسان فاإلميان واألخالق كل منهما يقوي اآلخر ويهذبه

القرآن الكرمي يؤكد على أمهية اإلميان وجعله أساس و وترقت صلحت أخالقه ومست.
(، قال 115املؤمنون: )چے  ے  ۓ  ۓ  چوجود اإلنسان، قال تعاىل: 

؟ كال، بل خلقناكم وباطاًل أي أظننتم إمنا خلقناكم لعبًا"املراغي يف تفسري هذه اآلية:
وبالعقيدة الصحيحة يتحقق "، (3)لنهذبكم ونعلمكم، لترتقوا إىل عامل أرقى مما أنتم فيه

 تسمواإلميان بو، اإلميان وتنبثق األخالق احلميدة ألن جوهر األخالق إمنا أساسه العقيدة
يقول الغزايل: "اإلميان القوي يلد اخللق القوي حتمًا،  لنفس االتساق،ويتحقق لاألخالق 

 ". (4)واهنيار األخالق مرده إىل ضعف اإلميان، أو فقدانه
 اخلصيصة الرابعة عشرة: ربط القيم باملالئكة والكتب واألنبياء عليهم السالم.

األنبياء بو ،وبكتب املنان ،األخالق احلسنة مبالئكة الرمحانالقرآن الكرمي ربط 
ڍ   چ ، قال تعاىل يف وصف املالئكة عليهم السالم بالكرم: عليهم السالم

وهم الذين ال يعصون أمر اهلل سبحانه وتعاىل ويفعلون ما (، 11االنفطار: )چڌ
 ".(5)املالئكة يقعدون عن ميني اإلنسان ويساره، فيكتبون ما عليه وله"هم وُيْؤَمرون، 

                                                             
 ، بتصرف يسري.83، صوأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمعأصول التربية اإلسالمية النحالوي، عبدالرمحن،  (1)
 .134، ص1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، ج (2)
 .62، ص18، جتفسري املراغياملراغي،  (3)
 .13، صخلق املسلمالغزايل،  (4)
 .175، ص6، جتفسري القرآنالسمعاين،  (5)
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ قال تعاىل: و

(،  6التحرمي: )چې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ٱ  ٻ  ٻ  چ  ويسبحون حبمد اهلل سبحانه وتعاىل ويستغفرونه، قال تعاىل:

ڍ   چ  وقال تعاىل يف وصف كتبه:. ( 75الزمر: )چٻ  ٻ  پ  پ  پ پڀ  

(. وقال 77: الواقعة)چٱ     ٻ  ٻچ ، وقال تعاىل: (13عبس: )چڌ  ڌ 
(، وقال  114التوبة: )چژ  ڑ          ڑ   کچ  تعاىل يف وصف أنبيائه عليهم السالم:

(، 17الدخان: )چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئچ تعاىل: 
(،  3اإلسراء: )چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇچ وقال تعاىل: 

 تؤكد أن مكارم األخالق وأمتها شأن األنبياء عليهم السالم.وغريها من اآليات اليت 

 اخلصيصة اخلامسة عشرة: ربط مكارم األخالق باملقامات الشريفة والرفيعة.
اشتملت اآليات القرآنية مبا يربط األخالق احلسنة باملقامات الشريفة والرتب 
العالية، على سبيل املثال ال احلصر أضاف املنهاج صفة الكرم إىل املقام العايل، والرزق 

(، وقال تعاىل: 4األنفال: )چژ  ژچالغايل، واألجر املنايل، قال تعاىل: 
ڀ  ڀ  چ عيم اجلنة: (. وقال تعاىل يف وصف ن11يس:)چۈ  ۈچ

ڇ  چ چ  چ  چچ(، وقال تعاىل: 70:الرمحن)چڀ

(. كما قال سبحانه وتعاىل للذين أحسنوا وعملوا الصاحلات أنه 76الرمحن:)چڇ
آل )چچ  چ  چ  ڇچعز وجل سيجازيهم بالثواب احلسن، قال تعاىل: 

 (.195 عمران:
 اخلصيصة السادسة عشرة: برهنة التوبة بالقيم األخالقية.

على  دلياًلرآن الكرمي على القيم األخالقية باعتبارها وذلك من خالل تأكيد الق
صدق توبة العبد؛ حيث أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل بأنه الغفور الرحيم الذي يغفر ملن 
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يتوب من عباده ويتبع توبته باألعمال اجمليدة والقيم احلميدة، فتتبدل السيئات إىل حسنات 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ ، قال تعاىل: بإذنه سبحانه وتعاىل

 (:وأصلحتعاىل)املراد من قوله قال الرازي: "(، 39املائدة: )چڃڃ  ڃ  چ  چ  چ
"، ويتبع ذلك (1)أي يتوب بنية صاحلة صادقة وعزمية صحيحة خالية عن سائر األغراض

الضمري، ويعزم على فاإلنسان عندما يسعى إلزالة مشاعر اإلمث وتأنيب  األعمال الصاحلة؛
عدم تكرار الفعل املذنب، ويصحح تفكريه، إمنا جيب عليه بيان ذلك من خالل أفعاله اليت 
تصدر منه من جديد، ويذهب إىل خالقه عز وجل العامل خبفايا النفوس وظواهر األفعال 

وسعت رمحته كل  ىل دون أدىن حرج، فهو الغفور الذيفيعترف بذنبه أمامه سبحانه وتعا
. وحيدد القرآن الكرمي أساليب تلك الربهنة وقبول توبة العبد من خالل عدة أمور شيء

بإذن اهلل سبحانه وتعاىل الوصول إىل تطهري النفس واستحقاق املغفرة من متكن العبد 
بإصالح السريرة مث إصالح األفعال العملية من خالل االلتزام مبكارم األخالق  ابتداًء

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چال تعاىل: واالبتعاد عن مساوئها، ق

ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

 .(71 – 70الفرقان: )چڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  
 اخلصيصة السابعة عشرة: الواقعية واملنطقية.

؛ حيث تراعي واقع احلياة قيم األخالقية القرآنية بواقعيتهامتتاز خصائص ال
اإلنسانية، وتتناسب مع خميلة اإلنسان فال تأيت بقيمة ال تناسب فطرته، وتعقد صفو 
حياته. كما متتاز مبنطقيتها اليت تراعي فكر اإلنسان وعقليته فال تأيت بقيمة تناقض تلك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ األفكار واملعتقدات، قال تعاىل: 

(، فخالق السماوات واألرض ومن عليها هو أعلم 16ق: )چڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ       
خبواطر اإلنسان، وبواعثه النفسية، وقدراته واستطاعاته، وهو الذي مع اإلنسان أينما كان 

                                                             
 .357، ص11، جمفاتيح الغيبالرازي،  (1)
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احلديد: )چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  چوكيفما يكون، قال تعاىل: 
(. فال يأمر سبحانه وتعاىل اإلنسان إال مبا يناسب قدراته ووفق استطاعاته، وجيلب له 4

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چخريي الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: 

پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  

ى يريد اللَّه أن يبني لكم ما هو خف يقول الزخمشري: "(، 28 – 26النساء: )چٹ
عنكم من مصاحلكم وأفاضل أعمالكم، وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من األنبياء 

ال يكلفهم إال مبا تقتضيه "، ف(1)والصاحلني والطرق اليت سلكوها يف دينهم لتقتدوا هبم
قدراهتم. وال يقتصر القرآن الكرمي على مراعاة قدرات اإلنسان فحسب بل يتعداه إىل 
السهولة يف تطبيق املأمور به من القيم األخالقية، وسهولة االبتعاد عن ما يناقضها، قال 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چتعاىل: 

(، وقال 185 البقرة:)چۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ تعاىل: 

يقول وهبة الزحيلي: "متتاز  (.7الطالق: )چڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
قيم اإلنسان يف القرآن الكرمي مبنطقيتها وواقعيتها ألهنا من أجل بناء اإلنسان وهي 

حممد عبداهلل دراز شروطًا معينة للقرآن الكرمي عند  ويستنبط". هذا، (2)لإلنسان نفسه
، واليسر العملي، وحتديد الواجبات إمكانية التصرفاألمر واإللزام بقيمة من القيم وهي: 

. ويف احلقيقة القرآن الكرمي ال يأيت إال مبا يناسب اإلنسان وجيلب له اخلري (3)وتدرجها
ب مع سجيتهم فيحدد ىل أعلم بعباده وما يتناسعاجاًل أم آجاًل، واهلل سبحانه وتعا

 احلقوق والواجبات وفق إمكانية اإلنسان ويسره العملي.
 

                                                             
 .501، ص1، جالكشافالزخمشري،  (1)
 .31، صالقيم اإلنسانية يف القرآن الكرميالزحيلي، وهبة،  (2)
 ، بتصرف يسري.59-39، صدستور األخالقدراز،  (3)
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 اخلصيصة الثامنة عشرة: إبراز فلسفة القيم والتعليل هلا.
وذلك عندما يأمر اهلل سبحانه وتعاىل بقيمة معينة، يذكر سبب األمر بتلك القيمة 
أو آثارها سواء كان ذكرها بنفس اآلية اليت جاء هبا األمر أو بآية أخرى، فمثاًل عندما 

چ  چ  چ  چ  ڇ   چ أمر اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان بقيمة العدل: 

أن العدل أقرب لتقوى اهلل جل ( جاءت فلسفة تلك القيمة ب90النحل: )چڇ
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  چ يف عاله يف آية أخرى، قال تعاىل: 

(. وعندما أمر سبحانه وتعاىل باإلحسان بني أنه 8املائدة: )چې  ې  ې 

(، وال يضيع 195البقرة: )چھھ  ھ    ھ  ے    ے چ تعاىل حيب احملسنني: 
(، وملا كان اإلحسان هو 120التوبة: )چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ أجرهم: 

اجلمال النفسي لإلنسان جاء التأكيد يف آية أخرى أن اإلحسان إمنا يكون جزاءه إحسان 
(. وعندما أمر 60الرمحن: )چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ   يف قوله تعاىل:

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    چ سبحانه وتعاىل بالصرب، قال تعاىل: 

ىئ  چ ،  جاء يف آية أخرى أن الصرب من عزائم األمور، قال تعاىل: ( 17ص: )چڀ   

(، ومن خالل ذلك يتضح أن القيم 43الشورى: )چىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ   
األخالقية يف القرآن الكرمي تربهن نفسها، وتثبت قيمتها، وتبني أمهيتها، ومدى احلاجة 

فيعمل هبا وفق ما تقتضيه املنهجية القرآنية، إليها، ليدرك اإلنسان مدى أمهيتها بالنسبة له، 
ولتظهر لديه امللكة احلسية من خالل التأمل العقلي يف اآليات الكرمية اليت تلفت األنظار 
اجتاه مظاهر اجلمال للقيم األخالقية احلسنة؛ مما يترك يف النفس اإلحساس بالبهجة 

 ك احلسن واالمتثال بتلك القيم.والسرور جتاه تلك القيم، وهذا يؤدي باإلنسان إىل السلو
هذا، ويضع القرآن الكرمي كل قيمة يف حملها ويأمر املسلمني بالعمل هبا يف الوقت 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ املناسب مع الشخص املناسب، ففي قوله تعاىل: 

(، توضح اآلية الكرمية طبيعة املسلمني وما ينبغي 29الفتح: )چپ       ڀ  ڀڀ   
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عليهم من رمحة ومودة تربطها اإلخوة اإلسالمية، وتبني كيف كانت عالقة املسلمني مع 
وأصحابه رضي اهلل عنهم  -صلى اهلل عليه وسلم–بعضهم البعض املتمثلة بالرسول 

أمجعني بأهنا قائمة على الرمحة واملودة والتعاون، والشدة والغلظة على الكفار من غري ظلم 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  چ اىل:  وال عدوان؛ حيث قال تع

 .(190البقرة: )چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی
 اخلصيصة التاسعة عشرة: الوسطية واالعتدال.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ قال تعاىل: 

؛ مما ال شك فيه أن ديننا اإلسالمي )143البقرة: )چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ
 جاء اإلسالم وسطًا" ؛ حيثتفريط وال فيه مندين التوسط واالعتدال فال فيه من إفراط 

يف األخالق بني األفراط والتفريط، والتقريب بني املثل األعلى والواقع، وانسجام بني 
 العقل والغريزة اليت هي قوة مع رمحة، وحكم مع عدل، وتواضع مع عّزة، ومساواة مع

إىل التوسط  اإلنسان  الكرمي يدعو القرآنف، "(1)تسامح، وتشاور مع عزم، ولني مع حزم
ومن تأمل يف القيم ، (2)األمور ويذم التقصري والغلو وجماوزة احلدمجيع واالعتدال يف 

األخالقية القرآنية يرى أهنا سارت على نفس هذا النهج واملنوال؛ حيث أمر اهلل سبحانه 
يع أن يكونوا معتدلني يف حياهتم الدينية واألخالقية، ومجتعاىل يف كتابه الكرمي املسلمني و

شؤون حياهتم؛ فمثاًل مسألة إنفاق األموال اليت تعترب من أهم املسائل اليت هتدد  اجلانب 
االقتصادي؛ جاء األمر يف القرآن الكرمي أن ينفق الناس أمواهلم يف سبيل اهلل عز وجل على 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چأكمل وجه ودون أدىن تقصري، قال تعاىل: 

(، ويف املقابل  34التوبة: )چڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ۈئ  چهناهم سبحانه وتعاىل عن التبذير وعن اإلسراف الذي ليس يف حمله، قال تعاىل: 

                                                             
 .492، ص6، جبيان املعاينآل غازي، عبدالقادر بن مال،  (1)
 ، بتصرف يسري.72، صالقواعد احلسانالسعدي،  (2)



 

 107 
 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  

ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  چ(، وقال تعاىل:  27 - 26اإلسراء: )چمئ

وازن (؛ مشريًا بذلك إىل التوسط يف اإلنفاق، والت 141األنعام: )چۅ  
ېئ  چ واالتساق، لصيانة األرزاق، وقال تعاىل يف التأكيد على االعتدال يف اإلنفاق: 

(، كما 67الفرقان: )چېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چقال تعاىل: 

هو اجلود االقتصاد والتوسط بني اإلفراط والتفريط وذلك "أي:(، 29اإلسراء: )چڤ
ومما ال شك فيه أن "لتفسري القرآن وفهمه والتفقه فيه  ".(1)املمدوح فخري األمور أوساطها

 . "(2)ال ينكر يف حتقيق صفة اعتدال الشخصية واتزاهنا ًاقوي ًاأثر
 اخلصيصة العشرون: لفت األنظار من خالل أسلوب احلوار.

أخالقية  ًااحلوارات حتمل قيماعتىن القرآن الكرمي بأسلوب احلوار وجاءت بعض 
بشكل صريح وشكل غري صريح، وحتدد ضوابط احلوار وتسن معايريه اليت تبىن على 
األخالق، وتؤكد على صدق األنبياء عليهم السالم من خالل احلجج والرباهني اليت تقنع 

ذلك العقول، واليت تدعوا اإلنسان إىل احلوار يف شىت جماالت احلياة لينعم األفراد بعد 
أية مناقشة أو حماورة   مبجتمع هادىء يسوده األمن واآلمان، يقول مقداد ياجلن: ال ختلو

أو مناظرة من القيم األخالقية وذلك من حيث النية، ومن حيث استهداف املقاصد، 
؛ فاحلوار أمر ضروري حيتاج إليه اإلنسان إلقناع الذات وحل (3)وكذلك من حيث األداء

مبراعاة آدابه األخالقية. وتتنوع جماالت احلوار يف القرآن الكرمي فتارة املشكالت وذلك 
بني األنبياء عليهم السالم  ًاحوار حانه وتعاىل وبني خملوقاته، وتارةبني اهلل سب ًايكون حوار

ٱ  چ قال تعاىل: . وأقوامهم، وتارة أخرى بني بين البشر مسلمني كانوا أو كافرين

                                                             
 .63، ص8، جروح املعايناأللوسي،  (1)
 .91، صأصول التربية والتعليم كما رمسها القرآن الكرمياجلزائري، أمحد بن أمحد،  (2)
 ، بتصرف يسري.17، صتربية األجيال على أخالقيات وآداب املناقشة واحملاورة واملناظرة العلميةياجلن، مقداد،  (3)
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( وهنا جاء احلوار 77املائدة: )چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
ق. كما تتنوع أساليب احلوار يف القرآن احلغري ل الكتاب بأن ال يغلوا يف دينهم أله

الكرمي لتشمل األسلوب الوصفي حنو خطاب اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة عليهم السالم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  چ يف قوله تعاىل: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

 ًاوصفي ًا(، نشاهد يف هذه اآلية الكرمية عرض 30البقرة: )چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
مالئكته عليهم السالم. ومن خالل األسلوب الربهاين دار بني اخلالق عز وجل و ًاواقعي

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چو قوله تعاىل: حنالذي يقوم على العلم والربهان، 

ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  

( فهنا جاءت دعوة موسى عليه السالم لقومه أن يستعينوا 128األعراف: )چۆ
خبالقهم ويصربوا داعمًا قوله باملواقف الصحيحة والرباهني املقنعة بأن األرض للخالق 

 سبحانه وتعاىل يورثها من يشاء من عباده.
 اخلصيصة احلادية والعشرون: التكرار تأكيدًا على بعض القيم األخالقية.

جاء أسلوب التكرار يف القرآن الكرمي يؤكد على بعض القيم األخالقية تارة، 
ويعظم شأهنا تارة، وحيذر من عدم امتثاهلا تارة أخرى. وجاء التكرار بشكل صريح 

رب لتلك القيم. كما جاء التكرار يف ومباشر لقيم معينة، وجاء بشكل يدعوا إىل ما يقا
ۇ  ۇ  چ بعض املواضع يف اللفظ واملعىن موصواًل ومفصواًل، واملوصول حنو قوله تعاىل: 

(؛ فتكررت هذه اآلية بعد اآلية اليت  6 - 5الشرح: )چۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     
، الصورة األوىل: التكرار يف القرآن كله قبلها مباشرة. وأما املفصول فقد جاء يف صورتيه

(، فتكررت هذه اآلية الكرمية 47املرسالت: )چی  ی   جئ چحنو قوله تعاىل: 
واليت حتذر من الكذب الذي يضاد الصدق يف أكثر من سورة. والصورة الثانية: التكرار 

ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  چ نفس السورة حنو قوله تعاىل يف سورة الشعراء: يف 
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يقول ، مرات ت هذه اآلية يف نفس السورة مثاين(؛ حيث تكرر9الشعراء: )چڱ
كررت مثاين مرات كل مرة عقب كل قصة فاإلشارة يف كل واحدة بذلك السيوطي: "

وهي تؤكد أن العزة "، (1)إىل قصة النيب املذكور قبلها وما اشتملت عليه من اآليات والعرب
الذي وسعت رمحته كل شيء. كما قد يأيت والرمحة من صفات اخلالق سبحانه وتعاىل 

يف القرآن الكرمي تكرار األمر بالتزام قيمة معينة أو بيان أمهيتها وفضلها، والنهي عن 
ضدها أو بيان أضرارها ويف ذلك ال شك عظيم الفائدة للمسلمني حيث تكون االستفادة 

 أكثر والتطبيق أظهر.
 األخالقية من خالل االستفهام. اخلصيصة الثانية والعشرون: الدعوة إىل القيم

يعترب االستفهام من أساليب القرآن الكرمي اليت استخدمت للدعوة إىل بعض القيم 
األخالقية والتنفري عن ضدها، وأساليب االستفهام يف القرآن الكرمي تتنوع، فمنها ما يفيد 

پ  ڀ         ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ ٱ  چ اإلنكار والنفي حنو قوله تعاىل: 

ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

(؛ حيث تستنكر هذه اآلية  12احلجرات: )چڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ
الكرمية الذين يظنون بغريهم من الناس ظن السوء، ويتجسسون على أحوال غريهم، 

التشبيه البليغ هذا الفعل الذميم من خالل ومستنكرة أشد االستنكار ويغتابوهنم مبطلة 
الصدق ما يقوم مقام الكذب يف القبح واملعرة ويزيد عليه يف األذى  منو"،لذلك الفعل

ومنها ما يفيد التوبيخ حنو قوله تعاىل:  ."(2)واملضرة، وهي الغيبة والنميمة والسعاية
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ڻ  چ

(؛ حيث تلقي هذه اآلية الكرمية اللوم على عاتق الذين يأمرون 44البقرة: )چے
الناس بالرب وفعل اخلري وهم خالف ذلك، فيكون االستفهام هنا مبعىن االستنكار 

ھ  ے     ے  ۓ  چ والتعجب والتوبيخ. ومنها ما يفيد التقرير واإلثبات حنو قوله تعاىل: 

                                                             
 .227، ص3، جاإلتقانالسيوطي،  (1)
 .266، ص1، جوالدينأدب الدنيا املاوردي،  (2)
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وبة: الت)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۓ  ڭ  ڭ    

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  ڈ  ڈچ وقال تعاىل:  (. 104

كاري املبين على تعزيز قيمة العفو (، تبني اآلية الكرمية االستفهام اإلن22النور: )چگ
  .رغبة الدخول يف مغفرة اهلل سبحانه وتعاىلب بربط ذلك والصفح

 اجلماعية.اخلصيصة الثالثة والعشرون: العناية باملهارات األخالقية 
تضافرت اآليات القرآنية الكرمية اليت تدعو اإلنسان إىل روح اجلماعة ونشر القيم 
األخالقية فيما بينها من خالل العديد من املهارات اجلماعية، فاملتأمل يف الكتاب الكرمي 

حيث تأيت معظم اخلطابات اليت تأمر بالتزام قيمة معينة  ؛يرى العناية الفائقة يف هذا الشأن
أو بيان أمهيتها وفضلها على الفرد واجملتمع بصيغة اجلمع، وإن كانت تأيت خطابات 

فرد، ولكن طابع اجلمع هو الغالب، فمثاًل يف سورة الفاحتة يأيت الدعاء بصيغة بصيغة امل

ٿ  ٿ  ٿ  چ اجلمع ليشمل دعاء اإلنسان لنفسه وألخيه املسلم، قال تعاىل: 

: تعاىل قولهيقول السيوطي:"، (6 – 5الفاحتة: )چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
اليت تنميها العبادات يف النفس "األخالق ". و(1)شامل لعلم األخالق:}وإياك نستعني{

ليس املقصود منها أن تكون أخالًقا أنانية ذاتية للشخص نفسه فحسب، ولكن املقصود 
. لتشمل أخالق الفرد نفسه مرورًا بأخالق الفرد مع غريه "(2)منها هو أن تكون أخالًقا

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  چ قال تعاىل: كما 

(؛ فالقرآن الكرمي حيث املسلمني على التعاون والوحدة ال 10احلجرات: )چې
ويدعو  .وتأذن للمجتمعات بالزوال ،هتدد احلضارة اإلنسانيةباتت اليت  األنانية والفرقة

، حيث إىل التكافل والتكاتف بني املسلمني يف مجيع جماالت احلياة املختلفة الكرميالقرآن 
وكان أول ما اختذه من ذلك  ،يبين اجملتمع بناًء واحدًا متماسك األطرافاإلسالم أخذ "

                                                             
 .58، صأسرار ترتيب القرآنالسيوطي،  (1)
 .267، صالتصوير القرآين للقيم اخللقية والتشريعيةصبح، علي علي،  (2)
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ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  چ، قال تعاىل: "(1)اجيابًا احلثُّ على التعاون والتراحم

يقول سيد (. 2املائدة: )چی  ی  یۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     
مقتضيات اإلميان أن ينهض كل فرد يف اجلماعة حبق اجلماعة عليه. فهو  "من قطب:

 جمتمعهجهده ونصحه، ويف إحقاق احلق يف ومأمور أن يتكافل مع اجلماعة يف ماله 
"؛ فاإلنسان ال ميكن العيش مبفرده بل البد من اخنراطه مع غريه، (2)وإزهاق الباطل

ق تنهض اجملتمعات وتتحقق وبتعاونه مع أفراد جمتمعه وتكافله معهم على اخلري وإقامة احل
، " ولذا كان من أبرز مظاهر الوعي يف األفراد: شعورهم حبق اجلماعة عليهم، الغايات

، فالدين احلق هو الذي ينمي روح الشعور حبق وتصرفهم يف حدود التعاون االجتماعي
ية هي اليت تغلب الروح اجلماعية كل نزعة فردية وانعزالية يف اجلماعة، واألمة الراق

 ".(3)أبنائها
 حقوق اإلنسان.إبراز العالقة الوثيقة بني األخالق و اخلصيصة الرابعة والعشرون:

الواجبات، وضمن لكل إنسان ما ربط املنهاج القرآين أخالق اإلنسان باحلقوق و
وضوابط ال يعتدي عليها أحد، فكل إنسان له  ًاله وما عليه من حقوق، ووضع حدود

حمور ضبط القرآين املنهاج وجعل  إجحاف حق أحد.ة التعبري دون حرية االختيار وحري
تلك احلقوق والواجبات األخالق فمىت صلح ذلك احملور الرئيس صلح حال اإلنسان 
وسلوكه مع اآلخرين، فاألخالق هي اليت حترك اإلنسان حنو احترام حقوق غريه من 

أو إجيابًا يف ارتقاء اجملتمع وتقدمه أو احنالله وتعثره، يؤثر سلبًا ال شك األشخاص؛ وذلك 
وما جاء من أوامر أخالقية من حقوق اإلنسان إىل حقوق الدول،  ويتعدى ذلك األثر

، ونظام حقوقي مناسب ينظم أداة حتقيق لتلك احلقوق املشروعةواجبة على اإلنسان تعترب 
 ، وجيعله أكثر التزامًا للقوانني املسنونة.حركة سري اإلنسان يف تعامله مع غريه

 

                                                             
 .166، ص1، جتيسري التفسريالقطان، إبراهيم،  (1)
 .345، ص1، جيف ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
 .63ص أخالقنا االجتماعية،السباعي، مصطفى،  (3)
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 الفصل الثاين
القرآن الكرمي يف رواد مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر مقارنة أثر تطبيق منهاج 

 بغريهم.
 وفيه أربعة مباحث:

 زارة األوقاف املبحث األول: نبذة عن مراكز القرآن الكرمي وعلومة التابعة لو
 دولة قطر.يف والشؤون اإلسالمية 

 لقرآن املبحث الثاين: دراسة أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف رواد مراكز ا
 الكرمي وعلومه يف دولة قطر.

  املبحث الثالث: دراسة أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف غري رواد مراكز القرآن
 الكرمي وعلومه يف دولة قطر.

 .املبحث الرابع: مقارنة نتائج الدراستني 
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 الفصل الثاين: 
وعلومه يف دولة قطر  مقارنة أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف رواد مراكز القرآن الكرمي

 بغريهم.
حلياة اإلنسان املسلم، وال شك على  الرباينالقرآن الكرمي هو املنهاج 

 ته وتدبره تتولد األخالق الفاضلة؛ حيث يرسم القرآن الكرميءالتمسك بقراقدر 
التطبيق. والتربية القرآنية خترج من بني له  ااألساس التشريعي لإلنسان تارًك

يتمتع أفراده بأعلى القيم األخالقية، وال بد ممن حيفظونه  ااجملتمعات جمتمًع
ويتدارسونه بتدبر وفهم وإمعان أن تكون أخالقهم عالية ألهنا مستمدة من كتاب 

وبعد االنتهاء من اجلانب النظري  كرمي يريب أمته على أحسن تربية وأقوم ُخلق.
لقرآن الكرمي، والقيم هلذه الدراسة والذي مت التعرف فيه على مفهوم األخالق يف ا

األخالقية اإلنسانية واألسرية واالجتماعية والوطنية يف القرآن الكرمي، وخصائص 
املنهاج القرآين يف البناء األخالقي، تصل الباحثة إىل اجلانب التطبيقي من الدراسة 

 والذي جييب على التساؤل الرئيس وهو:
مراكز القرآن الكرمي القرآن الكرمي يف أخالق رواد تطبيق أثر مدى ما  -

 ؟وعلومه يف دولة قطر
ولإلجابة على هذا التساؤل بدأت الباحثة باإلعداد إلجراءات الدراسة من خالل 

، واألداة يف مراكز القرآن الكرمي داتني، أوهلا: مقابلة مع القائمني على العملاستخدام أ
 حتديد جمتمع الدراسة ، وغريهم. ومتلرواد مراكز القرآن الكرمياستبانة موجهة الثانية: 

  .(1)وأدواهتا، والتحليالت اإلحصائية اليت جاءت وفقًا ألهداف الدراسة وتساؤالهتا
  

                                                             
 .، واإلحصاءوالعلوم االجتماعية ،مت االستعانة ببعض املختصني يف جانب الدراسات اإلنسانية (1)



 

 114 
 

 املبحث األول: 
دولة يف زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نبذة عن مراكز القرآن الكرمي وعلومة التابعة لو
 قطر.

 أواًل: التعريف باملراكز.
تتبع مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر إىل إدارة الدعوة واإلرشاد الديين 
التابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. ونشأ قسم حتفيظ القرآن الكرمي يف دولة قطر 

تحفيظ بتلقني الطالب سور القرآن الكرمي الم. كما بدأ التعليم يف مراكز 1994عام 
درس يف التلقني، ومن كان ال يستطيع القراءة فإنه ُيعلم اهلجاء من اعتمادًا على قدرة امل

وقام قسم حتفيظ القرآن الكرمي بوضع خطة تعليمية شاملة  كتاب "القاعدة البغدادية". 
مث  ،)التمهيدية والتأسيسية والتكميلية(:جلميع فئات الطالب قسمت على ثالث مراحل
ومسايرًة للتطور احلاصل  الدارس. مرعقّسمت كل مرحلة إىل مستويات حبسب حفظ و

لون يف الوزارة توحيد العمل يف ؤوالشؤون اإلسالمية فقد رأى املسيف وزارة األوقاف 
قسم حتفيظ القرآن الكرمي ووضع الئحة فنية وإدارية موحدة ُتعمم على مجيع مراكز 

ويتم فصليًا  ،تحفيظ، وُنظِّمت عملية التدريس واإلشراف واملتابعة والتحسني املستمرال
متابعة أداء جودة العمل. وأكدت إدارة الدعوة واإلرشاد الديين بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة يف قسم تعليم القرآن الكرمي وعلومه حرصها على تطبيق اخلطة 
املنهجية يف التعليم والتحفيظ للوصول إىل األهداف املوضوعة يف هذا اإلطار يف اجلانبني 

والكمي حىت تكون مراكز تعليم القرآن الكرمي بالدولة حماضن تربوية تعليمية  الكيفي
. كما (1)للوصول إىل طالب قرآين متكامل يف األخالق واآلداب واحلفظ والتدبر ؛تدريبية

تسعى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة قطر إىل االرتقاء مبستوى النشء، 
ا يف نفوسهم؛ إلنشاء جيل قرآين متميز، وذلك من خالل وغرس القيم اإلسالمية وتعزيزه

مركزًا  98استيعاهبم يف مراكز القرآن الكرمي وعلومه املنتشرة يف أحناء دولة قطر على حنو 
                                                             

 م.2010"، حملة تارخيية عن قسم القرآن الكرمي وعلومهوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، "(1)
http://alquran.islam.gov.qa/ يسري.، بتصرف 

 

http://alquran.islam.gov.qa/


 

 115 
 

مركزًا جديدًا مت افتتاحها بداية  12ومدارسة كتاب اهلل عز وجل، باإلضافة إىل  لتحفيظ
رآنية تقام فيها برامج وأنشطة خمتلفة، وهذه املراكز عبارة عن حلقات ق م.2017عام 

مركزًا يعمل يف الفترة الصباحية، وُيدرس فيها طالب يف مرحلة ما  11ومن هذه املراكز 
 .(1)طالبًا من املسجلني 11413قبل املدرسة، أما بالنسبة لعدد الطالب 

 قابالت.املثانيًا: 
يف مراكز القرآن الكرمي التابعة لقسم  قائمني على العملمت مقابلة عدد من ال

سالمية القرآن الكرمي وعلومه بإدارة الدعوة واإلرشاد الديين بوزارة األوقاف والشؤون اإل
دولة قطر، منهم: رئيسة مركز حفصة، ورئيسة مركز موزة بنت حممد، ورئيسة مركز يف 

قسم  منسقاتو باإلضافة إىل موجهاتورئيسة مركز جممع النور، روضة بنت حممد، 
 :، ومت يف املقابالت طرح عدد من األسئلةالقرآن الكرمي

 احملور األول:
 ما املناهج املستخدمة يف مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر؟ -1

يف مجيع املراكز؛ حيث تسري  ًايعترب النظام يف قسم حتفيظ القرآن الكرمي موحد
مجيع املراكز على آلية معينة ومناهج حمددة من قبل إدارة الدعوة واإلرشاد الديين التابع 

ج الرئيس حفظ القرآن الكرمي، الوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. ويعترب املنه
)مناهج مصاحبة للقرآن الكرمي(،  :والتجويد املرتبط باحلفظ، باإلضافة إىل مناهج تدبرية

صور  -قصص قرآنية -: تدبر آياتاء على مستوى حلقة التحفيظ، منهاُيحدد مسارها بن
ستعانة كذلك ببعض التفاسري منها، تفسري السعدي، ويتم ورسومات لألطفال، ويتم اال

استخدام وسائل تعليمية حمفزة على التعلم يف استعراض بعض القصص، أو شرح بعض 
فتتم متابعة الدارس من الرسوم التوضيحية، وغريها. وعلومات، منها: البوربوينت، امل

حيث التالوة، واحلفظ، والتجويد، باإلضافة إىل املنهج التربوي من خالل آداب الدارس 
 وسلوكه ومدى تطبيقه مع نفسه واآلخرين، وتوجيهه علميًا وتربويًا.

 

                                                             
 ، بتصرف يسري.5، صم2017يناير  22، صحيفة الشرق (1)
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 هل تقدم املراكز أنشطة معينة للدارسات؟ -2
تتنوع األنشطة يف مراكز القرآن الكرمي لتشمل العديد من األنشطة، منها األنشطة 
الثقافية: كنشاط هنضة أمة الذي يتم من خالله إبراز أهم العلوم وعرض ما أجنزه العلماء، 
ومنها األنشطة االجتماعية: كدورات الطبخ، وتبادل املهارات واخلربات بني الدارسات، 

يهية واليت عادة ما تقام يف الصيف. كما تقام العديد من الورش ومنها األنشطة الترف
والدورات واحملاضرات الدينية، واالجتماعية، والثقافية، منها سلسلة حماضرات "أحسن 

 -هود وصاحل وشعيب ويونس عليهم السالم-القصص" واليت تتناول قصص بعض األنبياء
واملسابقات العامة على مستوى  وما حتمله من عرب وعظات، باإلضافة إىل املعسكرات

 مجيع املراكز، واملسابقات اخلاصة يف املركز الواحد.
هل للمناهج املستخدمة أثر يف بناء امللكة الفكرية الستنباط القيم  -3

 األخالقية من القرآن الكرمي؟
 يتم التطرق إىل إال أنهاألخالقية،  على الرغم من عدم وجود منهج حمدد للقيم

، باإلضافة إىل بعض اليت يتم ذكرها يف حلقات التحفيظمن خالل القصص  األخالق
ألخالقية وترمجتها إىل األنشطة التربوية املختلفة اليت هتدف إىل غرس جمموعة من القيم ا

 ًاقيمي  ًا، ومن ذلك الربنامج التربوي الدعوي "أمسو"، والذي يعترب برناجمسلوك عملي
دورة "مخاسيات تربوية". ومن األنشطة ابيع، ومنها ام على مدى ثالثة أسيق ًاسنوي

التربوية أيضًا: برنامج "الفرسان التربوي" والذي يساعد على تنمية القيم األخالقية 
والسلوك احلسن، ومنها "برنامج القدوة"  الذي يساعد على التمسك باألخالق احلميدة 

ة احلسنة، وتطبيقها عمليًا . ومن ختاذ القدوااملستقاة من ديننا اإلسالمي احلنيف من خالل 
خالل العديد من احملاضرات التربوية، منها حماضرات: "بر الوالدين"، ومنها: "املنهج 

 القرآين يف التربية"، ومنها: سلسلة حماضرات أخالقنا يف امليزان".
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 احملور الثاين:
تقتصر هل املناهج املستخدمة تساعد الدارس على الفهم واالستنباط أم  -1

 على احلفظ؟
  نعم 

 ال   
 هل توجد خطط حمددة زمنيًا لربنامج األنشطة على شهور السنة؟ -2

  نعم 
 ال    

 هل تقام فعاليات تتعلق بالقيم األخالقية؟ -3
 نعم.  

   .ال
 
 
 ملحوظ على الدارسات؟ أثروالفعاليات  هل لتلك األنشطة -4

 نعم. 
 .ال

 احملور الثالث:   
الدارسات تكليفات أو مهمات أو حال العقبات يلتزمن يف حال إعطاء  -1

 الصرب؟
 كثريًا. 

  .قلياًل
 يتحلى الدارسات يف املركز بقول احلق والتزام الصدق يف مجيع األحوال؟ -2

 كثريًا.  
 .قلياًل
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عما كل ن ويعفو ايف حال حصول سوء فهم بني دارسات يصفح الطرف -3
 قد سلف؟

 كثريًا. 
 .قلياًل

 بني الدارسات على أساس التعلم التعاوين؟يتم العمل  -4
 كثريًا. 

 .قلياًل
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 املبحث الثاين:
دراسة أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف رواد مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة 

 قطر.
  أفراد العينة وتشتمل: الفئة العمرية، واملؤهل الدراسيبيانات. 

النسيب ألفراد هذه العينة حسب الفئة العمرية، ( التوزيع 1يتضح من اجلدول رقم )
( من كال العمرين، وتتراوح أعمارهم ما بني 75حيث بلغ حجم العينة يف هذه الدراسة )

فما فوق بنسبة  30-18( حالة ما بني 38%، و)49.33( حالة بنسبة 37) 10-18
 % من جمموع أفراد العينة.50.66

 

 
 .( يبني توزيع أعمار أفراد العينة1جدول رقم )

 
فئة الفتيات، حيث  من ( املؤهل الدراسي ألفراد العينة2ويوضح اجلدول رقم )

من طالبات املرحلة  (20%، و)32.43بنسبة  (12بلغ عدد طالبات املرحلة االبتدائية )
 %.13.51من طالبات املرحلة الثانوية بنسبة  (5%، و)54اإلعدادية بنسبة 

 
 
 
 
 

 النسبة% التكرار      الفئة العمرية
10- 18 37 49.33 
 50.66 38 فما فوق 30 -18

 100 75 :اجملموع
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 .الدراسي ألفراد العينة من فئة الفتيات( يبني توزيع املؤهل 2جدول رقم )

 
، حيث بلغ النساء( املؤهل الدراسي ألفراد العينة من فئة 3ويوضح اجلدول رقم )

من طالبات املرحلة  (10%، و)10.52( بنسبة 4) عدد طالبات املرحلة اإلعدادية
 %.63.15من طالبات املرحلة اجلامعية بنسبة  (24%، و)26.31لثانوية بنسبة ا

 

 
 .( يبني توزيع املؤهل الدراسي ألفراد العينة من فئة النساء3جدول رقم )

 
 



 النسبة%     التكرار املؤهل الدراسي    الفئة العمرية
 

10- 18 
 32.43 12 ابتدائي

 54 20 إعدادي
 13.51 5 ثانوي

 100 37 اجملموع:

 النسبة% التكرار  املؤهل الدراسي  الفئة العمرية
 

 فما فوق 30 – 18
 10.52 4 إعدادي

 26.31 10 ثانوي
 63.15  24 جامعي

 100 38 اجملموع:
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 املطلب األول:
 أخالق اإلنسان مع ربه.أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف 

أكثر اآلراء حول انتشار األخالق السيئة ضعف  أن (1يتضح من الشكل رقم )
%، والفتيات 65.78الوازع الديين حيث بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 

%، والفتيات 18.42%، ويليه الغزو الفكري والثقايف الغريب فئة النساء بنسبة 45.94
، ن فئة النساءم %15.78نسبة ال%، أما التربية اخلاطئة لألطفال فبلغت 35.13بنسبة 

 %.18.91والفتيات بنسبة 
 

 
 (1شكل رقم )

 
( جتنب عدم الرضا واليأس عند االبتالء دائمًا بنسبة 2ويستدل من الشكل رقم )

% من 39.47% من فئة الفتيات، وأحيانًا بنسبة 29.72% من فئة النساء، و47.36
فئة النساء، % من 13.15% من فئة الفتيات، ونادرًا بنسبة 37.83فئة النساء، و

 % من فئة الفتيات. 32.43و
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 (2شكل رقم )

 
يف القرآن ( عدد الشاكرين ألنعم اهلل سبحانه وتعاىل 3ويتضح من الشكل رقم )

% من فئة الفتيات، وأما من يرى 32.43% من فئة النساء، و44.73قليل بنسبة الكرمي 
الفتيات،  % من فئة43.24% من فئة النساء، و28.94أن عدد الشاكرين كثري 

 %.24.32%، والفتيات 26.31ن من فئة النساء وواحملايد
 

 
 (3شكل رقم )
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 املطلب الثاين: 
 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع نفسه.

( نسبة املؤيدين أن بناء األمم واهندامها مرتبط 1يالحظ من الشكل رقم )
%، 97.36املؤيدين من فئة النساء باألخالق تفوق املعارضني؛ حيث بلغت نسبة 

%، والفتيات 2.63ن من فئة النساء بنسبة و%، أما املعارض75.67والفتيات بنسبة 
 %.16.21ن من فئة الفتيات بنسبة واحملايدو%، 8.10بنسبة 

 

 
 (1شكل رقم )

 
( آراء أفراد العينة حول التمسك باألخالق احلسنة 2ويستدل من الشكل رقم )

على حساب النفس أو على حساب األقارب، بلغت نسبة من أجاب دائمًا حىت ولو كان 
% من فئة الفتيات 5.40%، و43.24%، والفتيات بنسبة 63.15من فئة النساء 

 %.51.35% من فئة النساء بعلى حسب املوقف، والفتيات بنسبة 31.57بأبدًا، و 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

نساء فتيات

 :هل تؤيد أن بناء األمم وانهدامها مرتبط باألخالق. 1

نعم

ال

محايد



 

 124 
 

 
 (2شكل رقم )

 
جلميع البشر دائمًا بنسبة  فراد العينةأ( إكرام 3ويستدل من الشكل رقم )

% من 23.68%، وأحيانًا بنسبة 56.75% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 73.68
 % من فئة النساء.2.63% من فئة الفتيات، وأبدًا بنسبة 43.24فئة النساء، و

 

 
 (3شكل رقم )

 
( أن نسبة املعتدلني يف استهالك املال تفوق املوفرين 4ويالحظ من الشكل رقم )

%، 75.67لفتيات بنسبة % من فئة النساء، وا97.36املبذرين؛ حيث بلغت النسبة و
ن و%، واملبذر18.91والفتيات بنسبة  % من فئة النساء،2.63ن بنسبة وأما املوفر

 % من فئة الفتيات. 5.40بنسبة 
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 (4شكل رقم )

 
( دخول األخالق يف مجيع جماالت احلياة املختلفة؛ 5يتضح من الشكل رقم )و

ة %، بينما نسبة املعارض81لفتيات%، وا100حيث بلغت نسبة املؤيدين من فئة النساء 
 %.13.51ن من فئة الفتياتواحملايدأما %، 5.40بنسبةت من فئة الفتيا

 

 
 (5شكل رقم )
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 املطلب الثالث:
 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع أسرته.

بالصدق يف القول والعمل؛ حيث  التزام أفراد العينة( 1يالحظ من الشكل رقم )
%، ومن يلتزم 81%، والفتيات بنسبة 94.73بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 

، ومن يلتزم الصدق %8.10%، والفتيات بنسبة 5.26الصدق يف القول من فئة النساء 
 %.10.81يف العمل من فئة الفتيات 

 

 
 (1شكل رقم )

 
( رؤية أفراد العينة أن أساس العالقات األسرية يف 2الشكل رقم )ويالحظ من 

% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 97.36القرآن الكرمي املودة والرمحة بنسبة 
والفتيات بنسبة %، 2.63لذلك من فئة النساء  ون%، وأما املعارض78.37
 %.10.81ن من فئة الفتيات بنسبة و%، واحملايد10.81
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 (2شكل رقم )

 
( مدى شيوع الكذبة البيضاء لدى أفراد العينة، 3)رقم  ويالحظ من الشكل

%، 62.16%، والفتيات بنسبة 76.31وبلغت نسبة من ال يستخدمها من فئة النساء 
ن و%، واحملايد18.91والفتيات بنسبة %، 5.26ومن يستخدمها من فئة النساء  بنسبة 

 %.18.91%، والفتيات بنسبة 18.42من فئة النساء 
 

 
 (3شكل رقم )
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( أن الرمحة ال تقتصر على بعض الفئات دون 4ويستدل من الشكل رقم )
%، وأما 72.97% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 81.57البعض؛ حيث بلغت النسبة 

%، 13.51والفتيات بنسبة %، 10.52من يرى بأهنا تقتصر على البعض من فئة النساء 
 %.13.51%، والفتيات بنسبة 7.89النساء بنسبة ن من فئة وواحملايد

 

 
 (4شكل رقم )

 
( أنه ال ميكن االستغناء عن األخالق يف ضوء النطاق 5ويالحظ من الشكل رقم )

%، والفتيات 94.73نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء بلغت األسري أبدًا؛ حيث 
النساء، والفتيات بنسبة % من فئة 2.63%، والذين يرون أحيانًا بنسبة 72.97بنسبة 

 %.5.40%، والفتيات بنسبة 2.63%، والذين يرون دائمًا من فئة النساء 21.62
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 (5شكل رقم )

 
 املطلب الرابع: 

 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع جمتمعه ووطنه.
األوىل؛ ( أن التنافس يعين احلصول على أحد املراكز 1يالحظ من الشكل رقم )

%، 45.94%، والفتيات بنسبة 57.89حيث بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 
% من فئة النساء، 18.42والذين يرون التنافس يعين احلصول على املركز األول 

 %.35.13والفتيات بنسبة 
 

 
 (1شكل رقم )
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لني ( أفضلية العمل اجلماعي؛ حيث بلغت نسبة املفض2ويستدل من الشكل رقم )
%، أما العمل الفردي بنسبة 51.35% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 78.94لذلك 

ن من فئة النساء بنسبة و%، واحملايد24.32والفتيات بنسبة % من فئة النساء، 10.52
 %.24.32%، والفتيات بنسبة 10.52

 

 
 (2شكل رقم )

 
 عند إساءة اآلخرين األفعال لدى أفراد العينة( ردود 3ويتضح من الشكل رقم )

بلغت نسبة من يرد على اإلساءة مبثلها دون زيادة أو نقصان من فئة النساء و، إليهم
% من فئة 86.84%، ومن يصفح ويعفو بنسبة 18.91%، والفتيات بنسبة 5.26

 %.81النساء، والفتيات بنسبة 
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 (3شكل رقم )

 
الناس يف املنهاج ( من صور التعاون املطلوبة بني 4ويتضح من الشكل رقم )

%، ومن 86.48% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 86.84التعاون على اخلري  القرآين
% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 10.52على اخلري والعدوان بنسبةيكون يرى التعاون 

13.51 .% 
 

 
 (4شكل رقم )

 
( أن العدل يكون بني املسلم مع مجيع البشر؛ حيث 5)رقم ويستدل من الشكل 

%، 94.59%، والفتيات بنسبة 89.47بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء بنسبة 
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بينما بلغت نسبة من يرى أن العدل يكون بني املسلم واملسلم من فئة النساء بنسبة 
 %. 5.40%، والفتيات بنسبة 10.52

 

 
 (5شكل رقم )

 
( أن الوفاء يكون يف املاديات واملعنويات؛ حيث 6لشكل رقم )ويتضح من ا

%، ومن 43.24%، والفتيات بنسبة 89.47بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 
%، 21.62%، والفتيات بنسبة 10.52يرى أن الوفاء يكون يف املاديات من فئة النساء 

 %.8.10تيات وأما من يرى بأن الوفاء يكون يف املعنويات من فئة الف
 

   
 (6شكل رقم )
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( التزام العدل واإلنصاف يف تقدير من خيالف الرأي 7ويتضح من الشكل رقم )

% من 52.63%، و 45.94% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 47.36دائمًا بنسبة 
 % من فئة الفتيات أبدًا.5.40%، و 48.64فئة النساء أحيانًا، والفتيات بنسبة 

 

 
 (7شكل رقم )

 
 :آراء أفراد العينة للسؤال اآليت 
 ما الدافع الذي يوجهك حنو الصرب؟ -
 :فئة النساء 
o  :ورضا اهلل وانتظار  ، )155البقرة: )چڤ   ڤ چ قوله تعاىل

 البشارة، واحلصول على األجر العظيم.
o .األمل والثقة باهلل سبحانه وتعاىل 
o .حتقيق اهلدف 
o  :(.153البقرة: )چېئ  ېئ  ىئ  ىئچ قوله تعاىل  
o  :(10الزمر: )چمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح    چ قوله تعاىل. 
o .اإلميان باهلل واحملافظة على عالقات الناس 
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o .خشية اهلل سبحانه وتعاىل 
o ختاذه منهجًا للحياة.االتمسك بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل و 
o صلى اهلل عليه وسلم -ذكر اهلل فالسراء والضراء، والصالة على النيب-. 
o  الديين.الوازع 
 :فئة الفتيات 
o .العديد من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية 
o الدخول إىل اجلنة. 
o ومعرفة أن اهلل حيب الصابرين. ،ناالوالد 
o وقصص السلف الصاحل. ،قصة أيوب عليه السالم 
o .حسن النتائج 
o .األخالق والدين اإلسالمي 
o .معرفة أن احلياة فانية وكل يوم هو امتحان من اخلالق 
o .الصرب مفتاح الفرج والنجاح 
 يف سؤال: ماذا يعين التنافس من وجهة نظرك؟ -بغري ذلك -من أجاب  -
 :فئة النساء 
o .التنافس يف طاعة اهلل والفوز هبذا التنافس حمبة اهلل 
o .حماولة بذل أقصى جمهود للوصول إىل األفضل 
o لوجه اهلل. ًاأن يكون التنافس شريفًا وأن يكون خالص 
o  وأمانة دون إجحاف حق أحد أو إنقاصه.التنافس بشرف 
o .إبراز املهارات والقدرات 
o .احلصول على الفائدة املرجوة من الشيء 
o .التميز واالبداع 
o .اإلتقان يف اجملال احملدد 
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 :فئة الفتيات 
o .حب التفاعل مع الغري، والتشجيع لبذل جهد أكرب 
o .الروح الرياضية والتجربة 
o .التعلم من التجربة 
o  النفس.كسب رضا 
o .التنافس يف عمل اخلري 
يف سؤال: عندما يسيء إليك أحدهم ما الذي  -بغري ذلك -من أجاب  -

 ستفعله؟
 :فئة النساء، والفتيات 
o .على حسب املوقف 
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 املبحث الثالث: 
 دراسة أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف غري رواد مراكز القرآن الكرمي يف دولة قطر.

  االجتماعية ألفراد العينة وتشتمل: الفئة العمرية، واملؤهل الدراسي.البيانات 
( التوزيع النسيب ألفراد هذه العينة حسب الفئة العمرية، 1يتضح من اجلدول رقم )

( من كال العمرين، وتتراوح أعمارهم ما بني 75حيث بلغ حجم العينة يف هذه الدراسة )
فما فوق وبنسبة  30-18لة ما بني ( حا38%، و)49.33( حالة بنسبة 37) 10-18

 % من جمموع أفراد العينة.50.66
 

 
 .( يبني توزيع أعمار أفراد العينة1جدول رقم )

 
، حيث من فئة الفتيات ( املؤهل الدراسي ألفراد العينة2ويوضح اجلدول رقم )

( حالة من 17%، و) 40.54( حالة وبنسبة 15) بلغ عدد طالبات املرحلة االبتدائية
من طالبات املرحلة الثانوية،  ت( حاال5%، و)45.94طالبات املرحلة اإلعدادية بنسبة 

 %.13.51بنسبة 

 

 

 

 النسبة% التكرار الفئة العمرية
10- 18 37 49.33 
 50.66 38 فما فوق 30 -18

 100 75 :اجملموع
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 .من فئة الفتيات ( يبني توزيع املؤهل الدراسي ألفراد العينة2جدول رقم )

 
، حيث بلغ النساء( املؤهل الدراسي ألفراد العينة من فئة 3ويوضح اجلدول رقم )
من طالبات  ت( حاال9%، و)15.78بنسبة  ت( حاال6) عدد طالبات املرحلة اإلعدادية

( حالة من طالبات املرحلة اجلامعية بنسبة 23%، و)23.68املرحلة الثانوية بنسبة 
60.52.% 

 

 
 .( يبني توزيع املؤهل الدراسي ألفراد العينة من فئة النساء3جدول رقم )



 النسبة% التكرار املؤهل الدراسي الفئة العمرية
 
 

10- 18 

 40.54 15 ابتدائي
 45.94 17 إعدادي
 13.51 5 ثانوي

 100 37 اجملموع:

 النسبة%      التكرار املؤهل الدراسي الفئة العمرية
 

 فما فوق 30 – 18
 15.78 6 إعدادي
 23.68 9 ثانوي
 60.52 23 جامعي

 100 38 اجملموع:
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 املطلب األول: 
 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع ربه.

( أن أكثر اآلراء حول انتشار األخالق السيئة ضعف 1يتضح من الشكل رقم )
 بنسبة %، والفتيات50الوازع الديين حيث بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 

%، والفتيات 28.94%، ويليه الغزو الفكري والثقايف الغريب فئة النساء بنسبة 43.24
%، 21فئة النساء من نسبة الطفال فبلغت %، أما التربية اخلاطئة لأل32.43بنسبة 

 %.24.32والفتيات بنسبة 
 

 
 (1شكل رقم )

 
( جتنب عدم الرضا واليأس عند االبتالء أحيانًا بنسبة 2ويستدل من الشكل رقم )

% من 31.57% من فئة الفتيات، ودائمًا بنسبة 62.16% من فئة النساء، و52.63
% من فئة النساء، 15.78ونادرًا بنسبة % من فئة الفتيات، 13.51فئة النساء، و

 % من فئة الفتيات. 24.32و
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 (2شكل رقم )

 
عدد الشاكرين ألنعم اهلل حول أفراد هذه العينة  آراء( 3ويتضح من الشكل رقم )

% من فئة الفتيات، وأما 62.16و% من فئة النساء، 84.21سبحانه وتعاىل كثري بنسبة 
ن من فئة ون فئة النساء والفتيات، واحملايد% م7.89من يرى أن عدد الشاكرين قليل 

 %.29.72%، والفتيات 31.57النساء 
 

 
 (3شكل رقم )
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 املطلب الثاين:

 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع نفسه.
( نسبة املؤيدين أن بناء األمم واهندامها مرتبط 1يالحظ من الشكل رقم )

%، 84.21املعارضني؛ حيث بلغت نسبة املؤيدين من فئة النساء باألخالق تفوق 
ن و%، واحملايد10.81الفتيات بنسبة  ن من فئةو%، أما املعارض59.45فتيات بنسبة وال

 %.29.72%، والفتيات بنسبة 15.78من فئة النساء بنسبة 
 

 
 (1شكل رقم )

 
( آراء أفراد العينة حول التمسك باألخالق احلسنة 2ويستدل من الشكل رقم )

بلغت نسبة من أجاب وحىت ولو كان على حساب النفس أو على حساب األقارب، 
% من فئة الفتيات 5.40%، و37.83%، والفتيات بنسبة 28.94دائمًا من فئة النساء 

 %.56.75الفتيات بنسبة % من فئة النساء بعلى حسب املوقف، و71بأبدًا، و 
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 (2شكل رقم )

 
فراد العينة جلميع البشر دائمًا بنسبة أ( إكرام 3ويستدل من الشكل رقم )

% من 57.89%، وأحيانًا بنسبة 51.35% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 42.10
 % من فئة الفتيات.2.70% من فئة الفتيات، وأبدًا بنسبة 45.94فئة النساء، و

 

 
 (3رقم )شكل 

 
% من فئة 39.47( نسبة التوفري يف استهالك املال 4ويالحظ من الشكل رقم )

% من فئة النساء، 44.73%، أما االعتدال بنسبة 37.83النساء، والفتيات بنسبة 
% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 15.78%، والتبذير بنسبة 32.43والفتيات بنسبة 

29.72.% 
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 (4شكل رقم )

 
( دخول األخالق يف مجيع جماالت احلياة املختلفة؛ 5ويتضح من الشكل رقم )

%، 72.97%، والفتيات بنسبة94.73من فئة النساء لذلك حيث بلغت نسبة املؤيدين 
%، 5.26ن من فئة النساء و%، واحملايد5.40 بينما نسبة املعارضني من فئة الفتيات

 %.21.62والفتيات بنسبة
 

 
 (5شكل رقم )
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 املطلب الثالث: 
 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع أسرته.

بالصدق يف القول والعمل؛ حيث التزام أفراد العينة ( 1يالحظ من الشكل رقم )
%، ومن 48.64%، والفتيات بنسبة 52.63بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 
%، ومن 13.51%، والفتيات بنسبة 15.78يلتزم الصدق يف القول من فئة النساء 

 %.37.38%، والفتيات بنسبة 31.57يلتزم الصدق يف العمل من فئة النساء 
 

 
 (1شكل رقم )

 
( رؤية أفراد العينة أن أساس العالقات األسرية يف 2ويالحظ من الشكل رقم )

بنسبة تيات % من فئة النساء، والف97.36القرآن الكرمي املودة والرمحة بنسبة 
%، 5.40والفتيات بنسبة  %،2.63ن لذلك من فئة النساء و%، وأما املعارض89.18
 %.5.40ن من فئة الفتيات بنسبة وواحملايد
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 (2شكل رقم )

 
( مدى شيوع الكذبة البيضاء لدى أفراد العينة، 3)رقم  ويالحظ من الشكل

%، 35.13%، والفتيات بنسبة 31.57وبلغت نسبة من ال يستخدمها من فئة النساء 
ن و%، واحملايد56.75والفتيات بنسبة %، 47.36ومن يستخدمها من فئة النساء بنسبة 

 %.8.10%، والفتيات بنسبة 21من فئة النساء 
 

 
 (3شكل رقم )
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( أن الرمحة ال تقتصر على بعض الفئات دون 4من الشكل رقم ) ويستدل
% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 55.26 املؤيدين لذلك البعض؛ حيث بلغت نسبة

والفتيات %، 31.57%، وأما من يرى بأهنا تقتصر على البعض من فئة النساء 37.83
لفتيات بنسبة %، وا13.15ن من فئة النساء بنسبة و%، واحملايد37.83بنسبة 

24.32.% 
 

 
 (4شكل رقم )

 
( أنه ال ميكن االستغناء عن األخالق يف ضوء النطاق 5ويالحظ من الشكل رقم )

%، والفتيات بنسبة 65.78األسري أبدًا؛ حيث نسبة املؤيدين لذلك من فئة النساء 
%، 18.91% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 21%، والذين يرون أحيانًا 62.16

 %.18.91%، والفتيات بنسبة 13.15والذين يرون دائمًا من فئة النساء 
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 (5شكل رقم )

 املطلب الرابع: 
 أثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف أخالق اإلنسان مع جمتمعه ووطنه.

( أن التنافس يعين احلصول على املركز األول؛ حيث 1يالحظ من الشكل رقم )
%، 67.56%، والفتيات بنسبة 55.26فئة النساء بلغت نسبة املؤيدين لذلك من 

% من فئة 31.57والذين يرون التنافس يعين احلصول على أحد املراكز األوىل بنسبة 
 %.24.32النساء، والفتيات بنسبة 

 

 
 (1شكل رقم )
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( أفضلية العمل الفردي؛ حيث بلغت نسبة املفضلني 2ويستدل من الشكل رقم )
%، أما العمل اجلماعي بنسبة 51.35النساء، والفتيات بنسبة % من فئة 47.36لذلك 

ن من فئة النساء بنسبة ود%، واحملاي37.68% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 23.68
 %.10.81%، والفتيات بنسبة 28.94

 

 
 (2شكل رقم )

 
، إليهم عند إساءة اآلخرين أفعال عينة الدراسة( ردود 3ويتضح من الشكل رقم )

%، 55.26نسبة من يرد اإلساءة مبثلها دون زيادة أو نقصان من فئة النساء بلغت و
% من فئة النساء، 36.84%، ومن يصفح ويعفو بنسبة 51.35والفتيات بنسبة 

 %.40.54والفتيات بنسبة 
 

 
 (3شكل رقم )
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( من صور التعاون املطلوبة بني الناس يف املنهاج 4ويتضح من الشكل رقم )
%، ومن 75.67% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 81.57على اخلري التعاون  القرآين

% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 18.42يرى التعاون على اخلري والعدوان بنسبة 
24.32.% 

 

 
 (4شكل رقم )

 
( أن العدل يكون بني املسلم مع مجيع البشر؛ حيث 5) رقم يستدل من الشكلو

%، 70.27%، والفتيات بنسبة 71النساء بنسبة بلغت نسبة املؤيدين لذلك من فئة 
بينما بلغت نسبة من يرى أن العدل يكون بني املسلم واملسلم من فئة النساء بنسبة 

 %.29.72%، والفتيات بنسبة 28.94
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 (5شكل رقم )

 
( أن الوفاء يكون يف املاديات واملعنويات؛ حيث 6ويتضح من الشكل رقم )

%، ومن 48.64%، والفتيات بنسبة 60.52فئة النساء  بلغت نسبة املؤيدين لذلك من
%، 8.10%، والفتيات بنسبة 5.26يرى أن الوفاء يكون يف املاديات من فئة النساء 

 %، الفتيات بنسبة34.21وأما من يرى بأن الوفاء يكون يف املعنويات من فئة النساء 
43.24.% 

 

 
 (6شكل رقم )
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 :العدل في المنظور القرآني يكون مع. 5
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 :الوفاء من خالل القرآن الكريم يكون في. 6
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العدل واإلنصاف يف تقدير من خيالف الرأي ( التزام 7ويتضح من الشكل رقم )
% من فئة 60.52%، و 54% من فئة النساء، والفتيات بنسبة 36.84دائمًا بنسبة 

% من فئة النساء أبدًا، والفتيات 2.36%، و 43.24النساء أحيانًا، والفتيات بنسبة 
 %.2.70بنسبة 

 

 
 (7شكل رقم )

 
 :آراء أفراد العينة للسؤال اآليت 
 الدافع الذي يوجهك حنو الصرب؟ما  -
 :فئة النساء 
o .اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل، وأن بعد كل عسر يسر بإذن اهلل 
o .اإلصرار 
o  :(.155البقرة: )چڤ  ڤ   ڤ    چ قراءة القرآن الكرمي، وقوله تعاىل  
o .الدين االسالمي 
o النظر إىل مصائب الناس. 
 :فئة الفتيات 
o  السالم.القدوة باألنبياء عليهم 
o .احلصول على األجر 
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 :هل تلتزم العدل واإلنصاف في تقدير من يخالفك الرأي. 7
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o .حتقيق اهلدف 
o .ذكر اهلل سبحانه وتعاىل 
 يف سؤال: ماذا يعين التنافس من وجهة نظرك؟ -بغري ذلك -من أجاب  -
 :فئة النساء والفتيات 
o .إبراز املهارات والقدرات 
 :فئة الفتيات 
o .حب التفاعل مع الغري، والتشجيع لبذل جهد أكرب 
عندما يسيء إليك أحدهم ما الذي  يف سؤال: -بغري ذلك -من أجاب  -

 ستفعله؟
 :فئة النساء، والفتيات 
 .على حسب املوقف واألشخاص 
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 املبحث الرابع: 
 مقارنة نتائج الدراستني.

من خالل املقارنة بني نتائج الدراستني يف قياس مدى أثر تطبيق أخالق القرآن 
بغريهم من األشخاص، يظهر مقارنة وعلومه الكرمي على رواد مراكز القرآن الكرمي 

من خالل التفاوت يف النسب بني رواد املراكز وبني وضوح، الء والفارق بني العينتني جب
أن يكون عليه حامل القرآن الكرمي من أخالق عالية،  نبغيوال شك أن هذا ما يغريهم، 

آن الكرمي ، ليظهر أثر تعلم القرحياتهيف شىت جماالت تعمر قلبه، وتنري دربه، ومتيز أدبه 
املستقى من املنهاج القرآين عن عقيدة وإميان وعلم ويقني يترمجه عليه من خالل سلوكه 

. وإلدارة الدعوة واإلرشاد الديين بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية العمل والتطبيق
ومساعي كرمية من أجل االرتقاء بأخالق رواد املراكز من خالل طرح  حثيثةجهود 

رات واحملاضرات والندوات وثيقة الصلة بالقيم األخالقية، باإلضافة إىل الكثري من الدو
 . العناية بتدبر القرآن الكرمي وفهمه دون االقتصار على حفظه

 

 
 (1شكل رقم )
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 :انتشار األخالق السيئة يكون بسبب. 1

.الغزوالفكريوالثقافيالغربي

.التربيةالخاطئةلألطفال

.ضعفالوازعالديني
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( إىل اتفاق عينة الدراستني أن سبب انتشار األخالق 1تشري نتائج شكل رقم )
الفكري والثقايف الغريب، مث التربية السيئة الرئيس ضعف الوازع الديين، ويليه الغزو 

اخلاطئة لألطفال، وهذا يؤكد مكانة األخالق يف اإلسالم وارتباطها الوثيق بأصول العقيدة 
اإلسالمية، ومىت ضعف هذا األساس أصبح أكثر عرضه للتأثر يف الثقافة الغربية، فال بد 

 .، واليت تشكل سلوك اإلنسانمن العناية بالقيم األخالقية الرفيعة اليت اعتىن هبا اإلسالم
 

 
 (2شكل رقم )

 
( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية 2من خالل النظر يف نتائج شكل رقم )

بني اجتناب عدم الرضا واليأس أثناء االبتالء دائمًا عند فئة النساء الرواد؛ بينما فئة النساء 
غري الرواد أعلى نسبة أحيانًا، أعلى نسبة أحيانًا، وكذلك فئة الفتيات جاءت غري الرواد 

 تفوق نسبة فئة الفتيات الرواد.كانت و
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 :هل تتجنب عدم الرضا واليأس عند االبتالء. 2
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 (3شكل رقم )

 
( وجود تفاوت يف النسب بني الرواد وغريهم يف عدد 3رقم ) شكليتضح من ال

؛ حيث بلغت أعلى نسبة عند فئة يف القرآن الكرمي الشاكرين ألنعم اهلل سبحانه وتعاىل
% أن عدد الشاكرين كثري، بينما أعلى نسبة يف فئة النساء 62.16النساء غري الرواد 

الرواد أجابت بقليل، وكذلك نسبة فئة الفتيات غري الرواد تفوق نسبة الفتيات الرواد أن 
عديد من للعدد الشاكرين كثري. ويدل ذلك على وعي وفهم رواد مراكز القرآن الكرمي 

 اآليات اليت تبني أن عدد الشاكرين ألنعم اهلل سبحانه وتعاىل قليل.
 

 
 (4شكل رقم )
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 :عدد الشاكرين ألنعم هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. 3
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( تقارب النسب بني عينة الدراستني أن بناء األمم 4توضح نتائج شكل رقم )
دراك بأمهية األخالق وأثرها اإلواهندامها مرتبط باألخالق، وهذه نسب جيدة تنم عن 

 وجمتمعه.على بناء اإلنسان 
 

 
 (5شكل رقم )

 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عينة 5أظهرت نتائج شكل رقم )

الدراستني يف التمسك باألخالق احلسنة إن كان على حساب النفس أو على حساب 
األقارب؛ حيث أعلى نسبة يف فئة النساء الرواد أجابت حبرصها دائمًا على التمسك 

جاءت أعلى نسبة يف فئة النساء غري الرواد باإلجابة مبحايد، باألخالق احلسنة، بينما 
 وكذلك نسب فئة الفتيات غري الرواد تفوق نسب فئة الفتيات الرواد باإلجابة مبحايد.
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 :حساب نفسك أو على حساب أقاربك
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 (6شكل رقم )

 
أفراد  ( وجود فروق بني عينة الدراستني يف مدى إكرام6يوضح شكل رقم )

 النساء والفتيات الرواد ممن اخترن دائمًا. ئةفلاس؛ حيث بلغت أعلى النسب لنل العينة
  

 
 (7شكل رقم )

 
( الفروق بني عينة الدراستني يف منط استهالك املال؛ حيث 7يظهر شكل رقم )

بلغت أعلى النسب يف فيئيت النساء والفتيات الرواد باإلجابة باالعتدال، وتفوق نسب غري 
الرواد؛ حيث تقاربت نسب فئة النساء غري الرواد بني االعتدال والتوفري، وأما فئة الفتيات 
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 ..(:جار -صديق -قريب)هل تُكرم جميع من حولك . 6
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 :ما نمط االستهالك المالي لديك. 7
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إدراك الرواد ملنهاج القرآن الكرمي  نوذلك ينم ع أعلى نسبة التوفري. غري الرواد فجاءت
 الذي يرشد إىل التوسط واالعتدال.

 

 
 (8شكل رقم )

 
( اتفاق عينة الدراستني على دخول األخالق يف مجيع جماالت 8يظهر شكل رقم )

 مهية األخالق يف مجيع اجملاالت.تام ألإدراك  ناملختلفة، وهذه نسب جيدة تنم ع احلياة
 

 
 (9) شكل رقم
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 :تدخل األخالق في جميع مجاالت الحياة المختلفة. 8
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 :هل تتحرى الصدق في. 9
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( يتضح اتفاق عينة الدراستني يف التزام الصدق 9من خالل النظر يف الشكل رقم )
يف القول والعمل، ولكن كانت إجابة املستجيبني لذلك من الرواد تفوق إجابة غري 
الرواد، ويفوق عدد من أجاب بتحري الصدق يف القول دون العمل أو العكس من غري 

 الرواد مقارنة بنسب الرواد. 
 

 
 (10شكل رقم )

 
( من عينة الدراستني متفقة إىل حٍد 10كانت إجابة املستجيبني يف الشكل رقم )

ما أن أساس العالقات األسرية يف القرآن الكرمي املودة والرمحة، وهذا ينم عن إدراك أمهية 
 األسرة وفضلها، وأهنا تقوم على الرمحة والتعاطف بني أفرادها، ال على القسوة والغلظة.

 

 
 (11شكل رقم )
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 :أساس العالقات األسرية في القرآن الكريم المودة والرحمة. 10
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( الفرق بني نتائج عينة الدراستني يف استخدام الكذبة 11يظهر الشكل رقم )
البيضاء؛ حيث كانت أعلى النسب يف الرواد عدم استخدامها، بينما كانت أعلى النسب 

لعديد من اآليات اليت تأمر لإدراك الرواد  على يدليف غري الرواد استخدامها. وهذا 
 الكذب، وأنه ال يوجد ما يسمى بالكذبة البيضاء يف ديننا اإلسالمي.بالصدق وتنهى عن 

  

 
 (12شكل رقم )

 
( تقارب النسب إىل حٍد ما يف عدم اقتصار الرمحة على 12يوضح الشكل رقم )

 بعض الفئات دون البعض، ورمبا يرجع هذا التقارب إىل إدراك أمهية الرمحة بني البشر.
 

 
 (13شكل رقم )
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 :هل ترى أن الرحمة تقتصر على بعض الفئات دون البعض . 12
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 :هل من الممكن االستغناء عن األخالق في ضوء النطاق األسري. 13
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( 13املستجيبني من عينة الدراستني كما هو موضح يف شكل رقم )كانت إجابة 

متقاربة أنه ال ميكن االستغناء عن األخالق يف ضوء النطاق األسري، وهذه نسب جيدة 
 تؤكد على أمهية التمسك باألخالق يف األسرة اليت تعترب اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع.

 

 
 (14شكل رقم )

 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مفهوم التنافس 14يتضح من الشكل رقم )

بني عينة الدراستني؛ حيث جاءت أعلى النسب يف الرواد أن مفهوم التنافس ال يعين 
من من الرواد احلصول على املركز األول بل يعين احلصول على أحد املراكز، وكان هناك 

األفضل، وأن يكون أجاب أن التنافس يعين: حماولة بذل أقصى جمهود للوصول إىل 
لوجه اهلل، والفوز مبحبته سبحانه وتعاىل، دون  ًاوأن يكون خالص ،التنافس شريفًا

عين إبراز املهارات والقدرات واإلتقان يف اجملال هو يإجحاف حق أحد أو إنقاصه. و
احملدد، واحلصول على الفائدة املرجوة من الشيء. وهو حب التفاعل مع الغري، والتشجيع 

 د أكرب، والروح الرياضية والتجربة، والتعلم من التجربة، وكسب رضا النفس.لبذل جه
بينما جاءت أعلى النسب يف غري الرواد أن التنافس يعين احلصول على املركز  األول. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

نساء
رواد

فتيات
رواد

نساء
غير
رواد

فتيات
غير
رواد

 :ماذا يعني التنافس من وجهة نظرك. 14
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من أجل  أن التنافس ال يكون إالك الرواد مدى إدرا نوهذا االختالف يف النتائج ينم ع
 س بعيدًا عن األنانية وحب الذات.الوصول إىل الفائدة املرجوة من ذلك التناف

 

 
 (15شكل رقم )

 
( الفرق الواضح بني نتائج عينة الدراستني يف األفضلية 15يوضح الشكل رقم )

بني العمل اجلماعي، والعمل الفردي؛ حيث كانت أعلى النسب يف الرواد تفضل العمل 
ردي، وهذا الفارق بني أعلى النسب يف غري الرواد تفضل العمل الف كانتاجلماعي، بينما 

إىل روح  دعوت يتن الكرمي التمسك بأخالق القرآعلى الحرص الرواد  نع نمالنتائج ي
 يف مجيع جماالت احلياة املختلفة.ث املسلمني على التعاون والتكافل حتاجلماعة، و
 

 
 (16شكل رقم )
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 :هل تفضل العمل. 15
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 :عندما يسيء إليك أحدهم ما الذي ستفعله. 16

الردعليهبمثلاإلساءةدون
.زيادةأونقصان

العفوعنهوالدعاءبأنيغفرهللا
.له
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( وجود فروق بني نتائج الدراستني يف ردود أفعال 16يتضح من الشكل رقم )

عن املسيء العينة عند إساءة اآلخرين إليهم؛ حيث كانت أعلى النسب يف الرواد العفو 
والدعاء بأن يغفر اهلل له، بينما جاءت أعلى النسب يف غري الرواد الرد على املسيء مبثل 

مدى حرص الرواد على تطبيق املنهاج على . وتدل النتائج ًااإلساءة دون زيادة أو نقصان
القرآين من خالل التمسك بالقيم األخالقية اليت أمر هبا القرآن الكرمي وهنى عن ضدها، 

 عفو وصفح، وإحسان، وكظم غيض، وغريها من القيم األخالقية الرفيعة. من
 

 
 (17شكل رقم )

 
( يتضح عدم وجود فروق بني نتائج الدراستني، ورمبا 17من خالل الشكل رقم )

 .يف القرآن الكرمي يرجع ذلك إىل ثقافة األفراد حنو صور التعاون املطلوبة بني بين البشر
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 :من صور التعاون المطلوبة بين الناس في المنهاج القرآني. 17

.التعاونعلىالخير

.التعاونعلىالعدوان

.جميعماسبق
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 (18شكل رقم )

 
( اتفاق عينة الدراستني أن العدل يكون بني مجيع 18من الشكل رقم )يتضح 

البشر، على الرغم من وجود تفاوت بسيط يف النسب؛ حيث جاءت نسب من غري 
 .ل يكون بني املسلم واملسلم فحسبالرواد أن العد

 

 
 (19شكل رقم )

 
( اتفاق عينة الدراستني أن الوفاء يكون يف املاديات 19يظهر الشكل رقم )

واملعنويات، على الرغم من وجود تفاوت بسيط يف النسب؛ حيث جاءت نسب غري 
 املعنويات فحسب.يف الرواد أن الوفاء يكون 
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 :العدل في المنظور القرآني يكون مع. 18
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 :الوفاء من خالل القرآن الكريم يكون في. 19

.-كالكيلوالميزان-الماديات

.-كالعقودوالمعاهدات-المعنويات

.المادياتوالمعنويات
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 (20شكل رقم )

 
( تقارب نتائج عينة الدراستني يف التزام العينة بالعدل 20يتضح من الشكل رقم )

 واإلنصاف يف تقدير من خيالف الرأي بني دائمًا وأحيانًا.
 

 جماالت الدراسة:مناقشة حول 
 إجابة السؤال األول:

 املتوسطات فقد مت حساب ؛الدراسة امليدانية السؤال األول هلذه عن لإلجابة
  جمتمعة. اجملاالت مث جمال، كل حبسب االستبانة، لفقرات  املعيارية احلسابية واالحنرافات

ما االجتاه العام لعبارات االستبانة من وجهة نظر عينة الدراسة : سؤال عن لإلجابة
متغري من متغريات  لكل املعيارية، واالحنرافات احلسابية، املتوسطات استخراج جرى

 الدراسة.
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 :هل تلتزم العدل واإلنصاف في تقدير من يخالفك الرأي. 20
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 الوسط احلسايب احملور
 املوزون

 االحنراف
 املعياري

الترتيب من حيث 
 القوة

 االجتاه العام الوزن النسيب

 متوسط %75.5 2 0.287079 2.265 املنهاج القرآين
 متوسط %77.8 1 0.270221 2.334 األخالق

االستمارة  
 الكلية

 متوسط 76.7%  0.232853 2.299

 
(  يوضح  الوسط احلسايب واالحنراف املعياري جملاالت الدراسة والدرجة 1اجلدول رقم )

 اجملاالت.الكلية، باإلضافة إىل ترتيب 
 

 الدراسة عينة أفراد إلجابة احلسابية املتوسطات أنويالحظ من اجلدول السابق 
 املتوسط وأن ( 2.334 ،2.265)بني  ما متغري من متغريات الدراسة تراوحت لكل

للمتوسط  احملك (، وقد مت ترتيب املتغريين حبسب2.299كان) للمتغريات الكلي احلسايب
 حسابيًا متوسطًا فنال األوىل، املرتبة متغري األخالق علىاحلسايب املوزن، حيث حصل 

كبري متغري املنهج  يسوجاء يف املرتبة التالية بفارق ل باجتاه متوسط. (،2.334) مقداره
 (،2.334)  مقداره حسايب متوسط ، حيث حصل متغري املنهج القرآين علىالقرآين

 باجتاه متوسط.
 : املنهاج القرآين. جملال األولا

 احلسابية، املتوسطات (2(اجلدول رقم  ويبني .فقرات (5) على اجملال هذا اشتمل
 يف ورودها وحبسب جماهلا، حبسب تنازليًا، الفقرات هذه وترتيب املعيارية، واالحنرافات 

 .االستبانة
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رقم العبارة 
يف 

 االستبانة

الوسط  العبارة
 احلسايب
 املوزون

 االحنراف
 املعياري

الترتيب 
حيث من 

 القوة

االجتاه  الوزن النسيب
 العام

أساس العالقات األسرية يف  12
 القرآن الكرمي املودة والرمحة:

 يقو 95.1% 1 483. 2.85

من صور التعاون املطلوبة بني  19
 الناس يف املنهاج القرآين:

 يقو 94.4% 2 374. 2.83

العدل يف املنظور القرآين يكون  20
 مع:

 يقو 87.6% 3 782. 2.63

الوفاء من خالل القرآن الكرمي  21
 يكون يف:

 متوسط 74.0% 4 858. 2.22

عدد الشاكرين ألنعم اهلل سبحانه  10
 وتعاىل يف القرآن الكرمي:

 ضعيف 26.4% 5 854. 79.

 
متغري املنهاج  فقرات على الدراسة أفراد إلجابات التنازيل الترتيبيبني  (2جدول رقم )
 . حازهتا اليت املعيارية واالحنرافات احلسابيةاملتوسطات  القرآين حسب

 
 ويالحظ من اجلدول السابق:

أساس العالقات األسرية ( واليت تنص على أن: "12حصول العبارة رقم ) -
" على املرتبة األوىل باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل  يف القرآن الكرمي املودة والرمحة

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة  ؛(0.483%( ، واحنراف معياري) 95.1يقدر )
 . على حنو قوي على هذا االجتاه مبحور املنهاج القرآين

من صور التعاون املطلوبة ( واليت تنص على "19وحصلت عبارة رقم ) -
" على املرتبة الثانية باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يف املنهاج القرآينبني الناس 

آراء عينة الدراسة تركز مما يشري إىل  ؛(0.374%(، واحنراف معياري )94.4يقدر )
 .  على حنو قوي على هذا االجتاه مبحور املنهاج القرآين
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القرآين العدل يف املنظور ( واليت تنص على "20وحصلت عبارة رقم ) -
%(، 87.6على املرتبة الثالثة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر ) يكون مع"

آراء عينة الدراسة على هذا االجتاه تركز مما يشري إىل  ؛(0.782واحنراف معياري )
 .على حنو قوي مبحور املنهاج القرآين

الوفاء من خالل القرآن ( واليت تنص على "21وحصلت عبارة رقم ) -
"على املرتبة الرابعة باجتاه موافقة متوسطة، وبوزن نسيب متوسط الكرمي يكون يف

آراء عينة الدراسة على هذا تركز مما يشري إىل  ؛(0.858%(، واحنراف معياري )74)
 االجتاه مبحور املنهاج القرآين على حنو متوسط.

عدد الشاكرين ألنعم اهلل ( واليت تنص على "10وحصلت عبارة رقم ) -
، (0.79بوزن نسيب )ف و" على اجتاه موافقة ضعيحانه وتعاىل يف القرآن الكرميسب
مما يشري إىل تشتت عينة الدراسة حول هذه العبارة حيث   ؛(0.854احنراف معياري )و

 تعد أكثر العبارات تشتتًا يف هذا احملور. 
حملور االجتاهات العامة للعبارات السابقة كانت أكثر موافقة أن وترى الباحثة 

املنهاج القرآين؛ حيث حازت مجيع العبارات على املوافقة مبستوى قوي ومتوسط، عدا 
( اليت جاءت مبوافقة ضعيفة واليت أظهرت وجود فروق ذات داللة 10العبارة رقم )

كما هو موضح يف شكل -إحصائية بني رواد مراكز القرآن الكرمي وعلومه وغري الرواد 
 .-هلذا الفصل( من املبحث الرابع 4رقم )

 اجملال الثاين: األخالق.
 احلسابية، ( املتوسطات3) اجلدول رقم فقرة. ويبني (15) على اجملال هذا اشتمل

 يف ورودها وحبسب جماهلا، حبسب تنازليًا، الفقرات هذه وترتيب املعيارية، واالحنرافات
 .االستبانة
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رقم العبارة 
 يف االستبانة

الوسط  العبارة
 احلسايب
 املوزون

 االحنراف
 املعياري

الترتيب من 
 حيث القوة

الوزن 
 النسيب

االجتاه 
 العام

 يقو %94.9 1 429. 2.85 تدخل األخالق يف مجيع جماالت احلياة املختلفة: 4

 يقو %91.3 2 549. 2.74 :واهندامها مرتبط باألخالقهل تؤيد أن بناء األمم  2

 يقو %86.2 3 677. 2.59 هل تتحرى الصدق يف: 11

 يقو %85.1 4 608. 2.55 عندما يسيء إليك أحدهم ما الذي ستفعله: 18

 يقو %84.9 5 526. 2.55 جار..(:-صديق-هل تكرم مجيع من حولك )قريب 5

 يقو %83.3 6 712. 2.50 ما منط االستهالك املايل لديك: 8

هل تلتزم العدل واإلنصاف يف تقدير من خيالفك  22
 الرأي:

 يقو 81.1% 7 549. 2.43

كيف تقيم نفسك.. حترص على التمسك باألخالق  3
احلسنة حىت ولو كان على حساب نفسك أو على 

 حساب أقاربك:

 يقو 80.7% 8 547. 2.42

هل ترى أن الرمحة تقتصر على بعض الفئات دون  14
 بعض:

 يقو 79.6% 9 842. 2.39

 متوسط %74.2 10 868. 2.23 انتشار االخالق السيئة يكون بسبب: 1
 متوسط %73.1 11 895. 2.19 هل هناك ما يسمى بالكذبة البيضاء لديك: 13
 متوسط %72.0 12 891. 2.16 هل تفضل العمل: 17
 متوسط %69.8 13 717. 2.09 هل تتجنب عدم الرضا واليأس عند االبتالء: 9

 متوسط %65.6 14 915. 1.97 ماذا يعين التنافس من وجهة نظرك: 16
هل من املمكن االستغناء عن األخالق يف ضوء  15

 النطاق األسري:
 ضعيف 45.3% 15 658. 1.36

 
متغري األخالق  فقرات على الدراسة أفراد إلجابات التنازيل الترتيبيبني  (3جدول رقم )

 . حازهتا اليت املعيارية واالحنرافات املتوسطات احلسابية حسب
 

 :ويالحظ من اجلدول السابق
تدخل األخالق يف مجيع " ( واليت تنص على4العبارة رقم )حصول  -

رتبة األوىل باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر جماالت احلياة املختلفة" على امل
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مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا  ؛(0.429، واحنراف معياري)%( 94.9)
 . على حنو قوي االجتاه مبحور األخالق

هل تؤيد أن بناء األمم ( واليت تنص على "2وحصلت العبارة رقم )   -
" على املرتبة الثانية باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر واهندامها مرتبط باألخالق

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا  ؛(0.549%(، واحنراف معياري )91.3)
 . ويعلى حنو ق االجتاه مبحور األخالق

" هل تتحرى الصدق يف( واليت تنص على "11وحصلت العبارة رقم ) -
%(، واحنراف 86.2على املرتبة الثالثة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر )

 ( مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا االجتاه مبحور األخالق0.677معياري )
 . على حنو قوي

عندما يسيء إليك أحدهم ( واليت تنص على "18وحصلت العبارة رقم ) -
" على املرتبة الرابعة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر ما الذي ستفعله

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا  ؛(0.608%(، واحنراف معياري )85.1)
 . على حنو قوي االجتاه مبحور األخالق

هل تكرم مجيع من حولك تنص على " ( واليت5وحصلت العبارة رقم ) -
" على املرتبة اخلامسة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر جار..(-صديق-)قريب

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا  ؛(0.526%(، واحنراف معياري )84.9)
 . على حنو قوي االجتاه مبحور األخالق

ما منط االستهالك املايل على "( واليت تنص 8وحصلت العبارة رقم ) -
%(، 83.3" على املرتبة السادسة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر )لديك

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا االجتاه  ؛(0.712واحنراف معياري )
 . على حنو قوي مبحور األخالق

العدل واإلنصاف هل تلتزم ( واليت تنص على "22وحصلت العبارة رقم ) -
" على املرتبة السابعة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يف تقدير من خيالفك الرأي
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مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة  ؛(0.549%(، واحنراف معياري )81.1يقدر )
 . على حنو قوي على هذا االجتاه مبحور األخالق

تقيم نفسك.. حترص كيف ( واليت تنص على "3وحصلت العبارة رقم ) -
" على على التمسك باألخالق احلسنة حىت ولو كان على حساب نفسك أو أقاربك

%(، واحنراف معياري 80.7املرتبة الثامنة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل يقدر )
على  مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا االجتاه مبحور األخالق ؛(0.547)

 . حنو قوي
هل ترى أن الرمحة تقتصر ( واليت تنص على "14حصلت العبارة رقم )و -

" على املرتبة التاسعة باجتاه موافقة قوية، وبوزن نسيب عايل على بعض الفئات دون بعض
مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة  ؛(0.842%(، واحنراف معياري )79.6يقدر )

  .على حنو قوي على هذا االجتاه مبحور األخالق
انتشار االخالق السيئة يكون ( واليت تنص على "1وحصلت العبارة رقم ) -

%(، 74.2" على املرتبة العاشرة باجتاه موافقة متوسطة، وبوزن نسيب عايل يقدر )بسبب
مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا االجتاه  ؛(0.868واحنراف معياري )

 مبحور األخالق على حنو متوسط. 
هل هناك ما يسمى ( واليت تنص على "13العبارة رقم )وحصلت  -

" على املرتبة احلادية عشر باجتاه موافقة متوسطة، وبوزن نسيب عايل بالكذبة البيضاء لديك
مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة  ؛(0.895%(، واحنراف معياري )73.1يقدر )

 على هذا االجتاه مبحور األخالق على حنو متوسط. 
" على هل تفضل العمل( واليت تنص على "17ت العبارة رقم )وحصل -

%(، واحنراف 72املرتبة الثانية عشر باجتاه موافقة متوسطة، وبوزن نسيب عايل يقدر )
مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا االجتاه مبحور األخالق  ؛(0.891معياري )

 على حنو متوسط. 
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هل تتجنب عدم الرضا تنص على " ( واليت9وحصلت العبارة رقم ) -
" على املرتبة الثالثة عشر باجتاه موافقة متوسطة، وبوزن نسيب عايل واليأس عند االبتالء

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة  ؛(0.717%(، واحنراف معياري )69.8يقدر )
 على هذا االجتاه مبحور األخالق على حنو متوسط. 

ماذا يعين التنافس من وجهة اليت تنص على "( و16وحصلت العبارة رقم ) -
" على املرتبة الرابعة عشر باجتاه موافقة متوسطة، وبوزن نسيب عايل يقدر نظرك

مما يشري إىل تركز آراء عينة الدراسة على هذا  ؛(0.915%(، واحنراف معياري )65.6)
 االجتاه مبحور األخالق على حنو متوسط. 

هل من املمكن االستغناء تنص على " ( واليت15وحصلت العبارة رقم ) -
" على املرتبة األخرية باجتاه موافقة ضعيف، وبوزن عن األخالق يف ضوء النطاق األسري

مما يشري إىل تشتت عينة  ؛(0.658%(، واحنراف معياري )45.3نسيب ضعيف يقدر )
 الدراسة حول هذه العبارة حيث  تعد أكثر العبارات تشتتًا يف هذا احملور.

  ة السؤال الثاين:إجاب
هل توجد عالقة ارتباطية بني املنهاج القرآين  لإلجابة عن السؤال الثاين:و

  .واألخالق لدى عينة الدراسة؟ مت احتساب معامل ارتباط بريسون
 

 األخالق القرآين املنهاج الكلية  االستمارة 
 **Pearson Correlation 1 0.846** 0.824 الكلية  االستمارة

Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 150 150 150 

 **Pearson Correlation .846** 1 .396 املنهاج القرآين
Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 150 150 150 
 Pearson Correlation .824** .396** 1 األخالق

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 .معامل ارتباط بريسون لالستمارة الكلية وحماورهايوضح  (4جدول رقم )
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أنه يوجد عالقة ارتباط طردي قوي بني االستمارة ويالحظ من اجلدول السابق 

الكلية وحموري الدراسة، حيث حصل حمور املنهاج القرآين على أعلى درجة ارتباط  
(، يليه حمور األخالق =R 0**846.قوي فكانت قيمة معامل ارتباط  بريسون ) طردي

(،   =0R**824.بريسون ) بدرجة ارتباط طردي قوي فكانت قيمة معامل ارتباط
باإلضافة إىل وجود عالقة ارتباط طردي بني حموري املنهاج القرآين واألخالق حيث 

  .(  =0R**396.حصلت قيمة معامل ارتباط  بريسون على )
 فرضيات الدراسة الرئيسة: 

ج اتأثري املنه ىية لالجتاهات عينة الدراسة عن مدتوجد فروق ذات داللة إحصائ
للمتغريات  ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزالقرآين يف أخالق رواد مراكز القرآ

 ، املستوي التعليمي، فئة العينة( ألفراد عينة الدراسة.الشخصية )العمر
 الفرضيات الفرعية: 

ج القرآين يف أخالق اهناك عالقة ذات داللة إحصائية عن مدي تأثري املنه- أ
 للمتغري العمر ألفراد عينة الدراسة. ىعلومه يف دولة قطر تعزرواد مراكز القرآن الكرمي و

(   α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) ) ف.(: 
ج القرآين يف أخالق رواد امدي تأثري املنهبني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن 

  للمتغري العمر ألفراد عينة الدراسة . ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزمراكز القرآ
(   α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) : ( 1) ف

ج القرآين يف أخالق رواد امدي تأثري املنهبني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن 
 .متغري العمر ألفراد عينة الدراسةلل ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزمراكز القرآ

 
 األخالق املنهاج القرآين الفئة العمرية

 2.1315 2.2216 املوزون الوسط احلسايب 18وأقل من   10من 
 15274. 31193. االحنراف املعياري

 2.3842 2.0579 املوزون الوسط احلسايب 30 -18من
 21613. 17954. اإلحنراف املعياري
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 2.4089 2.3920 املوزون الوسط احلسايب 30أكثرمن 
 29128. 25135. اإلحنراف املعياري

Total 2.3342 2.2653 املوزون الوسط احلسايب 
 27022. 28708. املعيارياإلحنراف 

 
 املتوسطات حسب الدراسة جماالت على املرحلة العمرية  متغري أثريبني  (5جدول رقم )

 .واالحنرافات املعيارية الكلية اليت حازهتا الفئة العمرية احلسابية
 

 بني ظاهرية فروق وجود ( إىل5اجلدول السابق رقم ) يف الواردة النتائج أشارت
 عن وللكشف الدراسة، متغريات لعمر علىل وفقًا الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات

 ( ألثر  ANOVA )   املتعدد التباين حتليل استخدام جرى فقد الفروق؛ تلك داللة
 .)6اجلدول اآليت رقم ) يف وارد هو كما ،املتغرييناملتغري العمر على 

 
 ثر متغري العمر: نتائج اختبار حتليل التباين أل

 
جمموع  اجملال املتغري

 املربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

داخل  املنهاج القرآين
 اجملموعات

2.909 2 1.455 22.819 .000 

بني 
 اجملموعات

9.371 147 .064     

      149 12.280 اجملموع
داخل  األخالق

 اجملموعات
2.033 2 1.017 16.892 .000 

بني 
 اجملموعات

8.847 147 .060     

       149 10.880 اجملموع
 000. 17.549 779. 2 1.557داخل  االستمارة  الكلية
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 اجملموعات
بني 

 اجملموعات
6.522 147 .044     

       149 8.079 اجملموع
 

 .الدراسة حتليل التباين املتعدد ألثر متغري العمر على متغريات (6رقم ) جدول
 

للمتغري  0.05(  و مها أقل  من 0.000كانت )   sigشارة اإل  قيمة -1
مما يدل على وجود فروق ذات داللة  ؛)املنهاج القرآين، األخالق، االستمارة الكلية(

 ملتغري العمر ى( يف املتغريات املذكورة  تعز α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة ) 
، و قبول رفض فرض العدم ) ف.(ا يؤدي إىل مم ؛باإلضافة إىل االستمارة الكلية

جراء املقارنات إاجتاه داللة تلك الفروق فقد مت  ولتحديد ،( 1الفرض البديل ) ف
(  (Scheffe’Testباستخدام اختبار ( (Post Hoc Comparisonsالبعدية 

 .للمقارنات البعدية
 

Dependent Variable Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

 جااملنه
 القرآين

وأقل من   10من 
18 

 022. 05831. *16373. 30 -18من
 004. 05072. *17038.- 30أكربمن 

وأقل من   10من  30 -18من
18 

-.16373* .05831 .022 

 000. 05027. *33411.- 30أكثرمن 
وأقل من   10من  30أكربمن 

18 
.17038* .05072 .004 

 000. 05027. *33411. 30 -18من
وأقل من   10من  األخالق

18 
 000. 05666. *25268.- 30 -18من

 000. 04928. *27736.- 30أكثرمن 
وأقل من   10من  30 -18من

18 
.25268* .05666 .000 

 880. 04885. 02468.- 30أكثرمن 
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وأقل من   10من  30أكثرمن 
18 

.27736* .04928 .000 

 880. 04885. 02468. 30 -18من
االستمارة  

 الكلية
وأقل من   10من 
18 

 659. 04865. 04448.- 30 -18من
 000. 04232. *22387.- 30أكثرمن 

وأقل من   10من  30 -18من
18 

.04448 .04865 .659 

 000. 04194. *17939.- 30أكثرمن 
وأقل من   10من  30أكثرمن 

18 
.22387* .04232 .000 

 000. 04194. *17939. 30 -18من
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 .ملتغري العمر (  للمقارنات البعدية  (Scheffe’Testاختبار  (7جدول رقم )

 
 : كاآليت اجتاهات أفراد العينة ملتغري العمر جتاه املتغرياتمن اجلدول السابق يتبني  

  .متغري املنهاج القرآين -1
 إحصائية داللة ذات فروق وجود ( إىل7اجلدول رقم ) يف الواردة النتائج أشارت

 :يتوكانت كاآل ،( ≥ 0.05مستوى)  عند
 :(18  وأقل من 10الفئات العمرية ) -أ

، والفئات 2.221(، وبوسط مرجح =18  وأقل من 10بني الفئات ) -
 لصاحل الفئاتوكانت الفروق ، 2.3920عام (، وبوسط مرجح = 30)أكثر من 

 عام (.   30كثر من )األ
 :(30وأقل من 18الفئات العمرية ) -ب

وأقل  10، والفئات )2.057بوسط مرجح =(، و30 -18) بني الفئات -
وأقل من   10وكانت الفروق لصاحل الفئات ) ،2.221، وبوسط مرجح =(18من 
18 .) 
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 ، والفئات )أكثر2.057(، و بوسط مرجح =30 -18بني الفئات )  -
كثر من وكانت الفروق لصاحل الفئات )األ ،2.3920مرجح=(، وبوسط 30من 
 (.عام 30

  .متغري األخالق -2
 إحصائية داللة ذات فروق وجود ( إىل7اجلدول رقم ) يف الواردة النتائج أشارت

 :يتوكانت كاآل ،( ≥ 0.05مستوى)  عند
 :(18وأقل من  10الفئات العمرية ) -أ

، والفئات 2.131مرجح=(، وبوسط 18وأقل من  10بني الفئات ) -
 (.  30-18وكانت الفروق لصاحل الفئات) ،2.3842(، وبوسط مرجح=30 -18)

 والفئات )أكثر ،2.131(،وبوسط مرجح=18من وأقل10) بني الفئات -
 (.30من  وكانت الفروق لصاحل الفئات)أكثر ،2.408وبوسط مرجح= (،30من 

 :وأكثر ( 18الفئات العمرية )   -ب
، والفئات )أكثرمن 2.3842( ، وبوسط مرجح =30-18)بني الفئات  -

 (. 30وكانت الفروق لصاحل الفئات )أكثرمن ، 2.408(، وبوسط مرجح =30
  .االستمارة الكلية -3

 إحصائية داللة ذات فروق وجود ( إىل 7اجلدول رقم ) يف الواردة النتائج أشارت
 :يت( وكانت كاآل ≥ 0.05مستوى)  عند

 :(18 وأقل من 10الفئات العمرية ) -أ
، 2.1766(، وبوسط مرجح = 18وأقل من 10) بني الفئات -

وكانت الفروق لصاحل  ،2.2211( ، وبوسط مرجح=30 -18والفئات )
 (.  30 -18الفئات )
، 2.1766(، وبوسط مرجح=18وأقل من 10بني الفئات ) -

وكانت الفروق لصاحل ، 2.4004(، وبوسط مرجح =30والفئات )أكثرمن 
 (. 30الفئات )أكثرمن 
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  :(30وأقل من 18الفئات العمرية ) -ب
والفئات  ،2.2211(، وبوسط مرجح =30 -18بني الفئات ) -

وكانت الفروق لصاحل الفئات  ،2.4004(، وبوسط مرجح =30من  )أكثر
 (.30من  )أكثر

 الفرضيات الفرعية: 
املنهاج القرآين يف أخالق هناك عالقة ذات داللة إحصائية عن مدى تأثري - ب
  .عينةالللمتغري املؤهل الدراسي ألفراد  ىز القرآن الكرمي يف دولة قطر تعزرواد مراك

(   α≤0.05داللة )  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستوال توجد )ف.(: 
تأثري املنهاج القرآين يف أخالق رواد  ىمدبني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن 

  .عينةالللمتغري املؤهل الدراسي ألفراد  ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزمراكز القرآ
(  بني  α≤0.05داللة )  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستوتوجد :  (1)ف

تأثري املنهاج القرآين يف أخالق رواد  ىمدمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن 
  .عينةالللمتغري املؤهل الدراسي ألفراد  ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزمراكز القرآ

 
 االستمارة  الكلية األخالق املنهاج القرآين املؤهل الدراسي

 2.0872 2.1282 2.0462  احلسايب الوسط ابتدائي
 17565. 16102. 22844. االحنراف املعياري

 2.2546 2.3390 2.1702  الوسط احلسايب إعدادي
 15947. 21257. 26696. االحنراف املعياري

 2.3195 2.2805 2.3586  الوسط احلسايب ثانوي
 26465. 32483. 29462. االحنراف املعياري

 2.4472 2.4736 2.4208  الوسط احلسايب جامعي
 19844. 25590. 21533. االحنراف املعياري

Total 2.2998 2.3342 2.2653  الوسط احلسايب 
 23285. 27022. 28708. االحنراف املعياري

متغري املنهاج واألخالق، واالستمارة  علىمتغري املؤهل الدراسي  أثريبني  (8جدول رقم )
 .العمريةاحلسابية واالحنرافات املعيارية الكلية اليت حازهتا الفئة  املتوسطات الكلية حسب
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 بني ظاهرية فروق وجود ( إىل8اجلدول السابق رقم ) يف الواردة النتائج أشارت

 الدراسة، متغريات ملتغري املؤهل الدراسي على وفقًا الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
 املتعدد التباين حتليل استخدام جرى فقد الفروق؛ تلك داللة عن وللكشف

(ANOVA  ألثر )  يف وارد هو كما ،على املتغريين واالستمارة الكليةاملتغري املؤهل 
 .)9اجلدول اآليت رقم )

 
جمموع  اجملال املتغري

 املربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

ج القرآين  * ااملنه
 املؤهل الدراسي

 000. 16.345 1.029 3 3.087 داخل اجملموعات
     063. 146 9.192 بني اجملموعات

       149 12.280 اجملموع
األخالق * املؤهل 

 الدراسي
 000. 11.785 707. 3 2.121 داخل اجملموعات

     060. 146 8.759 بني اجملموعات
       149 10.880 اجملموع

االستمارة  الكلية  * 
 املؤهل الدراسي

 000. 19.675 775. 3 2.326 داخل اجملموعات
     039. 146 5.753 اجملموعات بني

       149 8.079 اجملموع
 

حتليل التباين املتعدد ألثر متغري املؤهل الدراسي على يبني نتائج اختبار  (9رقم ) جدول
 .الدراسة متغريات

 
(  0.000كانت )   sigمن خالل اجلدول السابق نالحظ أن قيمة   االشارة 

مما يدل على ( للمتغري ) املنهاج القرآين، األخالق، االستمارة الكلية 0.05 وهم أقل  من
( يف املتغريات  α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

مما يؤدي إىل رفض فرض  باإلضافة إىل االستمارة الكلية، ملتغري العمر ىاملذكورة  تعز
ولتحديد اجتاه داللة تلك الفروق فقد مت  ،( 1العدم ) ف.(، وقبول الفرض البديل ) ف
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باستخدام اختبار ( Post Hoc Comparisonsجراء املقارنات البعدية )إ
Scheffe’Test)  (10باجلدول اآليت رقم ) (  للمقارنات البعدية. 

 
Dependent Variable Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

 256. 06133. 12406.- إعدادي ابتدائي جالقرآنياالمنه

 000. 06777. *31247.- ثانوي

 000. 06110. *37468.- جامعي

 256. 06133. 12406. ابتدائي إعدادي

 020. 05925. *18841.- ثانوي

 000. 05149. *25062.- جامعي

 000. 06777. *31247. ابتدائي ثانوي

 020. 05925. *18841. إعدادي

 774. 05902. 06221.- جامعي

 000. 06110. *37468. ابتدائي جامعي

 000. 05149. *25062. إعدادي

 774. 05902. 06221. ثانوي

 008. 05987. *21080.- إعدادي ابتدائي األخالق

 156. 06615. 15225.- ثانوي

 000. 05964. *34541.- جامعي

 008. 05987. *21080. ابتدائي إعدادي

 795. 05784. 05855. ثانوي

 071. 05026. 13460.- جامعي

 156. 06615. 15225. ابتدائي ثانوي

 795. 05784. 05855.- إعدادي

19315.- جامعي
*

 .05761 .012 

 000. 05964. *34541. ابتدائي جامعي
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 071. 05026. 13460. إعدادي

 012. 05761. *19315. ثانوي

 009. 04852. *16743.- إعدادي ابتدائي االستمارةالكلية

 000. 05361. *23236.- ثانوي

 000. 04834. *36004.- جامعي

 009. 04852. *16743. ابتدائي إعدادي

 591. 04687. 06493.- ثانوي

19261.- جامعي
*

 .04073 .000 

23236. ابتدائي ثانوي
*

 .05361 .000 

 591. 04687. 06493. إعدادي

 062. 04669. 12768.- جامعي

 000. 04834. *36004. ابتدائي جامعي

 000. 04073. *19261. إعدادي

 062. 04669. 12768. ثانوي

 
ملتغري املؤهل  (  للمقارنات البعدية  (Scheffe’Testاختبار يبني  (10جدول رقم )

 .الدراسي
 

اجتاهات أفراد العينة ملتغري املؤهل الدراسي جتاه املتغريات  من اجلدول السابق يتبني 
 كاآليت: 

  .متغري املنهاج القرآين -1
 داللة ذات فروق وجود ( إىل10اجلدول رقم ) يف الواردة النتائج أشارت

 ( وكانت كاآليت: ≥ 0.05مستوى)  عند إحصائية
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  :املرحلة االبتدائية - أ
، 2.046(، وبوسط مرجح =ابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل)  -

وكانت  ،1702.2(، وبوسط مرجح =إعداديوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. إعداديلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )الفروق 
، 2.046(، وبوسط مرجح=ابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل) -

وكانت الفروق  ،358.2(، وبوسط مرجح =ثانويوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. ثانويلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )

، 2.046(، وبوسط مرجح =ابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل)   -
وكانت الفروق  ،420.2وبوسط مرجح = ،(جامعيوفئات احلاصلني على مؤهل )

 (. جامعيلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
 املرحلة اإلعدادية  - ب
، 1702.2وبوسط مرجح =بني فئات احلاصلني على مؤهل)إعدادي(،  -

وكانت الفروق لصاحل  ،358.2وفئات احلاصلني على مؤهل )ثانوي(، وبوسط مرجح =
 فئات احلاصلني على مؤهل )ثانوي(. 

   2.1702)إعدادي( ، و بوسط مرجح = بني فئات احلاصلني على مؤهل -
وكانت الفروق  ،2.420، وفئات احلاصلني على مؤهل )جامعي( ، وبوسط مرجح =

  فئات احلاصلني على مؤهل )جامعي(. لصاحل
  :املرحلة الثانوية - ت
، 2.358بني فئات احلاصلني على مؤهل )ثانوي(، وبوسط مرجح = -

وكانت الفروق  ،420.2وفئات احلاصلني على مؤهل )جامعي(، وبوسط مرجح =
 لصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )جامعي(. 

 .متغري األخالق -2
 داللة ذات فروق وجود ( إىل10اجلدول رقم ) يف الواردة النتائج أشارت

 ( وكانت كاآليت: ≥ 0.05مستوى)  عند إحصائية
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 :املرحلة االبتدائية - أ
، 2.128بوسط مرجح =(، وابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل) -

وكانت الفروق  ،339.2(، وبوسط مرجح =إعداديوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. إعدادي)لصاحل فئات احلاصلني على مؤهل 

، 2.128بوسط مرجح =(، وابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل) -
لصاحل وكانت الفروق  ،358.2(، وبوسط مرجح =ثانويوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. ثانويفئات احلاصلني على مؤهل )

، 2.128(، وبوسط مرجح =ابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل)   -
وكانت الفروق  ،473.2(، وبوسط مرجح =معيجاوفئات احلاصلني على مؤهل )

 (. جامعيلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
  :عداديةاملرحلة اإل - ب
، 339.2بني فئات احلاصلني على مؤهل)إعدادي(، وبوسط مرجح = -

وكانت الفروق  ،473.2وفئات احلاصلني على مؤهل )جامعي(، وبوسط مرجح =
 لصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )جامعي(. 

  :املرحلة الثانوية - ت
، 358.2بني فئات احلاصلني على مؤهل )ثانوي(، وبوسط مرجح = -

وكانت الفروق  ،339.2( ، وبوسط مرجح =إعداديوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. إعداديلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )

، 2.358بني فئات احلاصلني على مؤهل )ثانوي(، وبوسط مرجح = -
وكانت الفروق  ،473.2(، وبوسط مرجح =جامعيمؤهل )وفئات احلاصلني على 

 (. جامعيلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
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 .االستمارة الكلية -3
 داللة ذات فروق وجود ( إىل10اجلدول رقم ) يف الواردة النتائج أشارت

 :يت( وكانت كاآل ≥ 0.05مستوى)  عند إحصائية
  :املرحلة االبتدائية - أ

، 2.087بوسط مرجح =(، وابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل)  -
وكانت الفروق  ،254.2(، وبوسط مرجح =إعداديوفئات احلاصلني على مؤهل )

 (. إعداديلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
      2.087(، و بوسط مرجح =ابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل) -

وكانت الفروق  ،319.2(، وبوسط مرجح =ثانوي، وفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. ثانويلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )

، 2.087(، و بوسط مرجح =ابتدائيبني فئات احلاصلني على مؤهل)   -
وكانت الفروق ، 447.2(، وبوسط مرجح =جامعيوفئات احلاصلني على مؤهل )

 (. جامعيلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
  :املرحلة اإلعدادية - ب
، 254.2(، وبوسط مرجح =إعداديبني فئات احلاصلني على مؤهل ) -

لصاحل وكانت الفروق  ،2.319(، وبوسط مرجح =ثانويوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. ثانويفئات احلاصلني على مؤهل )

، 339.2)إعدادي(، و بوسط مرجح = بني فئات احلاصلني على مؤهل -
وكانت الفروق ، 447.2مرجح = (، وبوسطجامعيوفئات احلاصلني على مؤهل )

 (. جامعيلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
  :املرحلة الثانوية - ت
،  319.2بني فئات احلاصلني على مؤهل )ثانوي(، وبوسط مرجح = -

وكانت الفروق  ،447.2(، وبوسط مرجح =جامعيوفئات احلاصلني على مؤهل )
 (. جامعيلصاحل فئات احلاصلني على مؤهل )
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 الفرعية:الفرضيات 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عن مدى تأثري املنهاج القرآين يف أخالق - ث

العينة مكان للمتغري  ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزرواد مراكز القرآ
 ألفراد عينة الدراسة .

(   α≤0.05داللة )  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستوال توجد ) ف.( : 
ج القرآين يف أخالق رواد اتأثري املنه ىمدبني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن 

  العينة ألفراد عينة الدراسة. مكان للمتغري ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزمراكز القرآ
(   α≤0.05داللة )  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستوتوجد :  ( 1) ف

ج القرآين يف أخالق رواد اتأثري املنه ىمدبني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عن 
 العينة ألفراد عينة الدراسة. مكانللمتغري  ىن الكرمي وعلومه يف دولة قطر تعزمراكز القرآ

 
 االستمارة  الكلية األخالق املنهاج القرآين مكان العينة

 2.2160 2.1760 2.2560  احلسايب الوسط خارج املراكز

 19253. 19286. 26213. اإلحنراف املعياري

 2.3836 2.4924 2.2747  الوسط احلسايب داخل املراكز

 24058. 24308. 31153. اإلحنراف املعياري

Total 2.2998 2.3342 2.2653  الوسط احلسايب 

 23285. 27022. 28708. اإلحنراف املعياري

 
متغري املنهاج واألخالق، واالستمارة  علىالعينة  مكانمتغري  أثر (11جدول رقم )

 احلسابية واالحنرافات املعيارية الكلية اليت حازهتا الفئة العمرية. املتوسطات حسب الكلية 
 

 بني ظاهرية فروق وجود ( إىل11اجلدول السابق رقم ) يف الواردة النتائج أشارت
 الدراسة، متغريات علىتواجد العينة ملتغري  وفقًا الدراسة أفراد عينة إجابة متوسطات
 املتعدد التباين حتليل استخدام جرى فقد الفروق؛ تلك داللة عن وللكشف
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(ANOVA  ألثر )  هو كما على املتغريين واالستمارة الكلية، تواجد العينةاملتغري 
 .)12اجلدول اآليت رقم ) يف وارد

 
 : مكان العينةنتائج اختبار حتليل التباين ألثر متغري 

 
جمموع  اجملال املتغري

 املربعات
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة ف متوسط املربعات

املنهاج القرآين  * 
 مكان العينة

 692. 158. 013. 1 013. داخل اجملموعات

     083. 148 12.267 بني اجملموعات
       149 12.280 اجملموع

األخالق * مكان 
 العينة

 000. 78.004 3.755 1 3.755 داخل اجملموعات

     048. 148 7.125 بني اجملموعات
       149 10.880 اجملموع

االستمارة  الكلية  
 * مكان العينة

 000. 22.177 1.053 1 1.053 داخل اجملموعات

     047. 148 7.026 بني اجملموعات
       149 8.079 اجملموع

 
 على متغرياتتواجد العينة حتليل التباين املتعدد ألثر متغري يبني  (12رقم ) جدول

 .الدراسة
 

 sig = 000.0كانت  sigشارة من خالل اجلدول السابق نالحظ أن قيمة  اإل
مما يؤدي إىل رفض فرض العدم ) ف.(، و  االستمارة الكلية،خالق ولكل من متغري األ

على روادها كبري أن مراكز القرآن الكرمي هلا تأثري  : أي( 1البديل ) فقبول الفرض 
 .بدولة قطر يف جمال األخالق
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 اخلامتة:
حاولت الباحثة يف هذا البحث أن تسلط الضوء على القيم األخالقية يف القرآن 
الكرمي، ومنهجية بناء أخالق اإلنسان من خالهلا، واستنباط خصائص املنهاج القرآين يف 

املنهاج القرآين  باجلانب التطبيقي من خالل بيان أثر تطبيقذلك البناء األخالقي، وربط 
 املقارنة بغريهم.رآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر، ولقيف أخالق رواد مراكز ا

كما تبني من خالل هذا البحث مدى أمهية التربية األخالقية يف القرآن الكرمي يف 
 بناء اإلنسان وتقدم جمتمعه، ومن أهم النتائج اليت متخضت عن هذا البحث:

 القرآن الكرمي املنهاج الرباين لبناء أخالق اإلنسان، وما أمسى ُخلق -1
 من ختلق خُبلقه، ومتسك بتعاليمه، وهتذب بقيمه.

التمسك بالقيم األخالقية القرآنية من أهم عوامل تقدم اإلنسان  -2
 ورفع كفاءته، وهي اليت تضمن للمجتمع اإلنتاج واالزدهار، واألمن واألمان.

القرآن الكرمي إىل بناء إنسان اجتماعي، حيب ألخيه املسلم  يدعو -3
ما حيبه لنفسه، ويزرع يف قلبه حب التعاون واخلري لآلخرين، ويؤكد البنيان 

 االجتماعي أمر رئيس يف حياة كل إنسان، وهو الذي ينهض باألمم.
للمنهاج القرآين خصائصه اليت تفرد هبا يف بناء أخالق اإلنسان،  -4

طية واالعتدال، والشمولية والكمال، واملنطقية واالستدالل، من حيث الوس
 والتنوع واجلمال، وغريها من اخلصائص و األساليب اليت تفرد هبا.

ناء أخالق اإلنسان، وهتذيب سلوكه؛ ألركان اإلميان األثر يف ب -5
 حيث جاءت العديد من اآليات تؤكد اإلميان سبب رئيس لتهذيب األخالق.

باإلعداد اخُللقي وعلومه يف دولة قطر اهتمام مراكز القرآن الكرمي  -6
لروادها، حيث تراعي عند وضع الدورات والربامج القيم األخالقية مع مراعاة 

 غرسها ومتكينها يف النفوس من خالل األنشطة الصفية وطرق التدريس.
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دور يف بناء وتطوير مراكز  -7

 رآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر.الق
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ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الباحثة يف هذا البحث من حيث عناية القرآن 
هدفًا يسعى إىل  االكرمي باألخالق، وبيان أمهية تربية اإلنسان على أقوم األخالق، كوهن

 حتقيقه مجيع البشر، ترى الباحثة أن تقدم بعض التوصيات، منها:
حتقيق البناء األخالقي حمور اهتمام كل إنسان؛ كون ينبغي أن ي -1

 لدخول األخالق وتغلغلها يف مجيع جوانب احلياة املختلفة.
تربية األجيال على القيم األخالقية اليت رمسها القرآن الكرمي،  -2

 وزرعها يف نفوسهم، وتأصيلها يف سلوكهم. 
 توظيف وسائل اإلعالم مبا فيها وسائل التواصل االجتماعي يف -3

تعزيز القيم األخالقية، وحماولة إبراز أمهيتها بني احلني واآلخر، وضرورة احملافظة 
 عنها أبدًا. عدم الغفلةعليها، و

الدعوة إىل توحيد الصفوف، وإبراز أمهية العمل اجلماعي،  -4
 .والتعاون على اخلري ليصبح اجملتمع أكثر قوة ومتاسكًا

وجعلها حمور أساس يف زيادة االهتمام بعلم األخالق اإلسالمية،  -5
، ناهج مراكز القرآن الكرمي وعلومهمجيع املؤسسات التعليمية، وإدخاهلا ضمن م

 .، واملصاحبة لتحفيظ القرآن الكرميواإلكثار من الربامج املتعلقة باألخالق
زيادة التركيز على التربية القرآنية، والوقفات التدبرية يف مراكز  -6

نشاء صرح على أمهيتها بني احلني واآلخر؛ إل يدالقرآن الكرمي وعلومه، والتأك
 حفظًا ومنهاجًا وأخالقًا. متميز

عمل كتيب يطلع عليه دارس القرآن الكرمي بني احلني واآلخر  -7
"الدليل األخالقي  مزود بالقيم األخالقية املستقاة من املنهاج القرآين حتت مسمى

 .لدارس القرآن الكرمي"
تأهيل معلمي القرآن الكرمي يف مراكز القرآن توسيع اجلهود حول  -8

 أحدث طرق التعليم، والتنويع بني األساليب. الكرمي وعلومه الستخدام 
 وهو اهلادي سبحانه إىل سواء السبيل وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي. -
)د.م:  إلمام حممد البشري اإلبراهيميآثار ااإلبراهيمي، حممد بن بشري بن عمر،  .1

 م(.1997، 1دار الغرب اإلسالمي، ط
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل،  .2

، 1، حتقيق: علي عبدالباري )بريوت: دار الكتب العلمية، طوالسبع املثاين
 هـ(.1415

معامل أصول التربية اإلسالمية من خالل األنصاري، عبدالرمحن حممد عبداحملسن،  .3
هـ/ 1417)املدينة املنورة: جملة اجلامعة اإلسالمية، د.ط،  وصايا لقمان البنه

 هـ(.1418
 األخالق الزكية يف آداب الطالب املرضيةاألهدل، أمحد بن يوسف بن حممد،  .4

 م(.2010هـ/ 1431، 3)الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، ط
، حتقيق: مصطفى ديب البغا صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  .5

 م(.1987هـ/ 1407، 3)بريوت: دار ابن كثري، ط
نظم الدرر يف تناسب اآليات ، هيم بن عمر بن حسن الرباط بن عليالبقاعي، إبرا .6

 )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(. والسور
تأمالت علمية وأدبية يف كتاب  -ائع القرآنمن روالبوطي، حممد سعيد رمضان،  .7

 م(.1999هـ/ 1420)بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، اهلل عز وجل 
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي،  .8

 م(. 1983هـ/1403
حبث ، أصول التربية والتعليم كما رمسها القرآن الكرمياجلزائري، أمحد بن أمحد،  .9

 م(.2003هـ/ 1423، 1)القاهرة: دار احلرمني، ط حمكم
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الصحاح تاج اللغة وصحاح اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد،  .10
، 4، حتقيق: أمحد عبدالغفور )بريوت: دار العلم للماليني، طالعربية

 م(.1987/ هـ1407
زاد املسري يف علم ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد،  .11

، 1، حتقيق: عبدالرزاق املهدي )بريوت: دار الكتاب العريب، طلتفسريا
 هـ(.1422

نزهة األعني النواظر ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد،  .12
، 1، حتقيق: حممد الراضي )بريوت: مؤسسة الرسالة، طيف علم الوجوه والنظائر

 م(.1984هـ/ 1404
التسهيل لعلوم ابن جزي، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل،  .13

 هـ(.1416، 1، حتقيق: عبداهلل اخلالدي )بريوت: شركة دار األرقم، طالتنزيل
)دمشق: دار  األخالق اإلسالمية وأسسهاحبنكة، عبدالرمحن حسن،  .14

 م(.1999هـ/ 1420، 5القلم، ط
)بريوت: دار اجليل اجلديد،  ضحالتفسري الوااحلجازي، حممد حممود،  .15

 هـ(.1413، 10ط
األخالق والسري يف ابن حزم األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد،  .16

هـ/ 1399، 2، حتقيق: بال )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، طمداواة النفوس
 م.1979

العالقات الدولية بني منهج اإلسالم ومنهج احلصني، صاحل عبدالرمحن،  .17
)املدينة املنورة: املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية  عاصرةاحلضارة امل

 م(.2013هـ/ 1435، 1اجلاليات، ط
)الكويت: مكتبة أهل  موسوعة األخالق، عثمان اخلراز، خالد بن مجعة .18

 م(.2009هـ/ 1430، 1األثر، ط
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 هذه أخالقنا عندما نكون مؤمنني حقًااخلزندار، أبو أسامة حممود حممد،  .19
 م(.1997هـ/ 1417، 2)الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

)القاهرة: دار الفكر  التفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبدالكرمي يونس،  .20
 العريب، د.ط، د.ت(.

)د.م: املطبعة  أوضح التفاسريابن اخلطيب، حممد حممد عبداللطيف،  .21
 م(.1964هـ/ 1383، 6املصرية ومكتبتها، ط

)د.م: مؤسسة الرسالة،  دستور األخالق يف القرآندراز، حممد عبداهلل،  .22
 م(.1998هـ/ 1418، 10ط

)القاهرة: مؤسسة أقرأ، د.ط،  نظرات يف اإلسالمحممد عبداهلل، دراز،  .23
 م(.2014

، معجم مقاييس اللغةالرازي، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء،   .24
 م(.1979/هـ1399كر، د.ط، حتقيق: عبدالسالم حممد )د.م: دار الف

، خمتار الصحاحالرازي، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  .25
، 5الدار النموذجية، ط، حتقيق يوسف الشيخ )بريوت: املكتبة العصرية

 م(.1999/ هـ1420
مفاتيح الغيب الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني،  .26

 هـ(.1420، 3)بريوت: دار إحياء التراث العريب، ط = التفسري الكبري
املفردات يف الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف،  .27

، 1، حتقيق: صفوان الداودي )بريوت: دار القلم/الدار الشامية، طغريب القرآن
 هـ(.1412

األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الرحيلي، عبداهلل بن ضيف اهلل،  .28
 )د.م: مطبعة السفري، د.ط، د.ت(. تساهباالك

 .، د.ط، د.ت(ن)د.م: د. جملة املناررشيد رضا وآخرون،  .29
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تفسري رشيد رضا، حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين،  .30
)د.م: اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط،  القرآن احلكيم= تفسري املنار

 م(.1990
دار )دمشق:  أصول الفقه اإلسالميالوجيز يف الزحيلي، حممد مصطفى،  .31

 (.م2006 /هـ1427، 2، طاخلري للطباعة والنشر والتوزيع
 التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجالزحيلي، وهبة مصطفى،  .32

 (.هـ1418، 2)دمشق: دار الفكر املعاصر، ط
)سوريا: دار  القيم اإلنسانية يف القرآن الكرمي، مصطفى الزحيلي، وهبة .33

 م(.2008هـ/ 1429، 2املكتيب، ط
)د.م: مطبعة  مناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين، حممد عبدالعظيم،  .34

 ، د.ت(.3عيسى البايب احلليب وشركاه، ط
الربهان يف الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر،  .35

دار إحياء الكتب العربية عيسى  ، حتقيق: حممد أبو الفضل )د.م:علوم القرآن
 م(.1957هـ/ 1376، 1الباىب احلليب وشركائه، ط

، حتقيق: أساس البالغةالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  .36
 م(.1998هـ/ 1419، 1حممد باسل )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

الكشاف عن حقائق الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  .37
 هـ(.1407، 3)بريوت: دار الكتاب العريب، ط وامض التنزيلغ

)د.م: دار  زهرة التفاسريأبو زهرة، حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد،  .38
 الفكر العريب، د.ط، د.ت(.

، 1)الرياض: دار الوراق، ط مصطفى، أخالقنا االجتماعيةالسباعي،  .39
 م(.1999هـ/ 1420
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تيسري الكرمي عبدالرمحن بن ناصر بن عبداهلل، أبو عبداهلل السعدي،   .40
، حتقيق: عبدالرمحن بن معال )د.م: مؤسسة الرسالة، الرمحن يف تفسري كالم املنان

 م(. 2000هـ/1420، 1ط
السعدي، أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن محد،  .41

هـ/ 1420، 1ط )الرياض: مكتبة الرشد، القواعد احلسان لتفسري القرآن
 م(. 1999

إرشاد العقل السليم إىل مزايا أبو السعود، حممد بن حممد بن مصطفى،  .42
 )بريوت: دار إحياء التراث العريب، د.ط، د.ت(. الكتاب الكرمي

)د.م: موقع  موسوعة األخالق اإلسالميةعبدالقادر "إشراف"، السقاف،  .43
 (.هـ1433، د.ط، dorar.netالدرر السنية على اإلنترنت  

تفسري السمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد،  .44
، 1، حتقيق: ياسر إبراهيم، وغنيم عباس )الرياض: دار الوطن، طالقرآن

 م(.1997 -هـ1418
)بريوت: دار الشروق،  يف ظالل القرآنسيد قطب، إبراهيم حسني،  .45

 هـ(.1412، 17ط
معترك األقران يف إعجاز السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن أبو بكر،  .46

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط إعجاز القرآن ومعترك األقران=القرآن
 م(.1988 -هـ 1408

)د.م: دار  أسرار ترتيب القرآنالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  .47
 الفضيلة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(.

، حتقيق: حممد اإلتقان يف علوم القرآنرمحن بن أيب بكر، السيوطي، عبد ال .48
 م(.1974هـ/ 1394أبو الفضل )مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط، 

)بريوت: دار  القرآن وقضايا اإلنسانعائشة عبدالرمحن، بنت الشاطىء،  .49
 م(.1982، 5العلم للماليني، ط
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حتقيق: حسن آل  ،املوافقاتالشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد،  .50
 م(.1997هـ/ 1417، 1سلمان )د.م: دار ابن عفان، ط

)مصر: مكتبة األسرة،  رسالة يف الطريق إىل ثقافتناشاكر، حممود حممد،  .51
 م(.1997د.ط، 

)القاهرة:  األجزاء العشرة األوىل-تفسري القرآن الكرميشلتوت، حممود،  .52
 م(.2004هـ/ 1424، 12دار الشروق، ط

دار الصابوين للطباعة )القاهرة:  صفوة التفاسريالصابوين، حممد علي،  .53
 (.م1997 -هـ 1417، 1، طوالنشر والتوزيع

)د.م: املكتبة  التصوير القرآين للقيم اخللقية والتشريعيةصبح، علي علي،  .54
 األزهرية للتراث، د.ط، د.ت(.

 .م2017يناير  22 قطر، ،صحيفة الشرق .55
عدد من املختصني بإشراف الشيخ/ صاحل بن عبد اهلل بن محيد إمام  .56

صلى اهلل  -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي وخطيب احلرم املكي، 
 ، د.ت(.4)جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط -عليه وسلم

يف تأويل  جامع البيان، الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب .57
، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر )د.م: مؤسسة الرسالة، طرآنالق

 م(.2000هـ/1420
)القاهرة: دار هنضة  التفسري الوسيط للقرآن الكرميالطنطاوي، حممد سيد،  .58

 م(.1998، 1مصر، ط
التحرير والتنوير= حترير  ،ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد .59

)تونس: الدار التونسية  تفسري الكتاب اجمليداملعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من 
 م(.1984للنشر، د.ط، 

مطبعة )القاهرة:  املعجم املفهرس أللفاظ القرآنعبدالباقي، حممد فؤاد،  .60
 هـ(.1364، د.ط، احلديثدار 
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)د.م: دار الوطن،  مكارم األخالقابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،  .61
 ، د.ت(.1ط

)بريوت: دار  أحكام القرآن أبو بكر، ابن العريب، حممد بن عبد اهلل .62
 م(.2003هـ/ 1424، 3الكتب العلمية، ط

)السعودية: الدار  املوسوعة يف مساحة اإلسالمعرجون، حممد الصادق،  .63
 السعودية للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(.

احملرر ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام،  .64
، حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف )بريوت: دار الكتاب العزيزالوجيز يف تفسري 
 هـ(.1422، 1الكتب العلمية، ط

)القاهرة: دار الفكر  القرآن الكرمي رؤية تربويةعلي، سعيد إمساعيل،  .65
 م(.2000هـ/ 1421، 1العريب، ط

)دمشق: مطبعة الترقي،  بيان املعاينآل غازي، عبدالقادر بن مال حويش،  .66
 م(.1965هـ/ 1382، 1ط

)بريوت: دار املعرفة،  إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،  .67
 د.ط، د.ت(.

 م(.2016، 24)اجليزة: دار هنضة مصر، ط ق املسلمُلُخحممد، الغزايل،  .68
، العنيالفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم،  .69

)د.م: دار ومكتبة اهلالل، د.ط، حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي 
 د.ت(.

، حتقيق: مكتب القاموس احمليطالفريوزآبادي، أبو طاهر حممد بن يعقوب،  .70
حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة )بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 .م(2005هـ/ 1426، 8والتوزيع، ط
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يف لطائف بصائر ذوي التمييز الفريوزآبادي، أبو طاهر حممد بن يعقوب،  .71
، حتقيق: حممد النجار )القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية/ الكتاب العزيز

 م(.1973هـ/1393جلنة إحياء التراث اإلسالمي، د.ط، 
املصباح املنري يف غريب الفيومي، أبو العباس أمحد بن حممد بن علي،  .72

 )بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، د.ت(.الشرح الكبري 
 )د.م: د.ن، د.ط، د.ت(. تيسري التفسريراهيم، القطان، إب .73
التبيان يف ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،  .74

 ، حتقيق: حممد الفقي )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(.أقسام القرآن
فتُح البيان يف الِقنَّوجي، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي،  .75

هـ/ 1412)بريوت: املكتبة العصرية للطباعة والنشر، د.ط، مقاصد القرآن 
 م(.1992

، حتقيق: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر .76
، 2سامي بن حممد سالمة )د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 م(.1999هـ/1420
الكليات معجم يف املصطلحات الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى،  .77

، حتقيق: عدنان درويش، وحممد املصري )بريوت: مؤسسة والفروق اللغوية
 الرسالة، د.ط، د.ت(.

أدب الدنيا املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب،  .78
 م(.1986)د.م: دار مكتبة احلياة، د.ط،  والدين

تسهيل النظر وتعجيل املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد،  .79
، حتقيق: حمي السرحان، وحسن الساعايت وسياسة امللك أخالق امللك الظفر يف

 )بريوت: دار النهضة العربية، د.ط، د.ت(. 
)مصر: شركة مكتبة ومطبعة  تفسري املراغياملراغي،  أمحد بن مصطفى،  .80

 م(.1946هـ/ 1365، 1مصطفى الباىب احلليب وأوالده، ط



 

 196 
 

تاج العروس من املرتضى، أبو الفيض حممد بن حممد بن عبدالرزاق،  .81
 ، حتقيق: جمموعة من احملققني )د.م: دار اهلداية، د.ط، د.ت(.جواهر القاموس

هتذيب األخالق ابن مسكويه، أبو علي أمحد بن حممد بن يعقوب،  .82
 ت(.، د1، حتقيق: ابن اخلطيب )د.م: مكتبة الثقافة الدينية، طوتطهري األعراق

، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي صحيح مسلممسلم، مسلم بن احلجاج،  .83
 ، د.ت(.1إحياء التراث العريب، ط )بريوت: دار

، حممد، مصطفى، إبراهيم، والزيات، أمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار .84
 )د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت(. املعجم الوسيط

)بريوت: لسان العرب  ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي، .85
 هـ(.1414، 3دار صادر، ط

صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم املهدي، حسني بن حممد،  .86
 م(.2009)د.م: دار الكتاب، د.ط،  واألمثال

)بريوت: دار  احلضارة اإلسالمية أسسها ومبادؤهااملودودي، أبو األعلى،  .87
 م(.1970هـ/ 1390، 2العربية، ط

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت النحالوي، عبدالرمحن،  .88
 م(.2007هـ/ 1428، 25)د.م: دار الفكر، ط واملدرسة واجملتمع

مدارك التنزيل وحقائق النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود،  .89
هـ/ 1419، 1، حتقيق: يوسف بدوي )بريوت: دار الكلم الطيب، طالتأويل
 .م(1998

غرائب القرآن النيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني،  .90
، 1، حتقيق: زكريا عمريات )بريوت: دار الكتب العلمية، طورغائب الفرقان

 هـ(.1416
الوسيط يف تفسري الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي،  .91

أمحد صرية، أمحد  ، حتقيق وتعليق: عادل عبد املوجود، علي معوض،القرآن اجمليد
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هـ/ 1415، 1اجلمل، عبد الرمحن عويس )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 م(.1994

وآداب املناقشة واحملاورة األجيال على أخالقيات  تربيةمقداد، ياجلن،  .92
 م(.2004هـ/ 1425، 1)الرياض: دار عامل الكتب، ط واملناظرة العلمية

 يف بناء الفرد واجملتمعاإلسالمية دور التربية األخالقية  مقداد،ياجلن،  .93
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 املالحق
 أمنوذج االستبانة( 1لحق رقم )امل

 

 

 مبسم اهلل الرمحن الرحي

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 قسم الدراسات اإلسالمية

 برنامج املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن

 املنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنسان
 وأثره يف رواد مراكز القرآن الكرمي وعلومه يف دولة قطر

توجيه املسلم حنو األخالق احلميدة املنثبقة من القرآن يهدف البحث احلايل إىل 
إمعان النظر يف مدى وائص املنهاج القرآين يف بناء األخالق، خصبيان الكرمي من خالل 

باإلضافة عناية القرآن الكرمي بالسلوك األخالقي، وأثر ذلك على حركة حياة اإلنسان. 
 مقارنة بغريهم. مراكز القرآن الكرميأثر تطبيق منهاج القرآن الكرمي يف رواد إىل قياس 

يف استكمال االستبيان والتكرم باإلجابة على األسئلة بكل  اإلسهاملذا نرجو 
ل سرية ولن تستخدم لغري أغراض البحث ظوموضوعية، مع العلم أن البيانات ست واقعية

 العلمي.


 تعاونكم معنا. شاكرين حسن
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 الرجاء اختيار إجابة واحدة فقط من األسئلة اآلتية:

 ثانيًا: أسئلة االستبانة.
 انتشار األخالق السيئة يكون بسبب: -1

o .الغزو الفكري والثقايف الغريب 
o  اخلاطئة لألطفال.التربية 
o .ضعف الوازع الديين 

 

  ؟ مرتبط باألخالقاهندامها بناء األمم وتؤيد أن هل  -2
o نعم o ال o حمايد 

 

 

 

 أواًل: البيانات األولية.
 :)االسم )اختياري  

  :العمر o  18 – 10من. 
o 18 – 30 . 
o  30أكثر من. 

 :املؤهل الدراسي o ابتدائي 
o إعدادي 
o ثانوي 
o جامعي 

 :املكان o .داخل مراكز القرآن الكرمي 
o .خارج مراكز القرآن الكرمي 
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كيف تقيم نفسك.. حترص على التمسك باألخالق احلسنة حىت ولو كان على حساب نفسك  -3
 أو على حساب أقاربك؟

o .دائمًا 
o .أبدًا 
o .على حسب املوقف 

 

 األخالق يف مجيع جماالت احلياة املختلفة؟تدخل  -4
o نعم o ال o حمايد 

 

 ؟ما منط االستهالك املايل لديك -6

o التوفري o االعتدال o التبذير 
 

هل تتجنب عدم الرضا واليأس عند االبتالء: -7

o دائمًا o أحيانًا o نادرًا 
 

 الشاكرين ألنعم اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي: عدد -8
o قليل o كثري o حمايد 

 

 

 جار..(؟-صديق-هل تكرم مجيع من حولك )قريب  -5
o دائمًا o أحيانًا o أبدًا 
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 هل تتحرى الصدق يف: -9
o .القول 
o .العمل 
o .القول والعمل 

 

 أساس العالقات األسرية يف القرآن الكرمي املودة والرمحة؟ -10
o نعم o ال o حمايد 

 

 هل هناك ما يسمى بالكذبة البيضاء لديك؟ -11
o نعم o ال o حمايد 

 

 أن الرمحة تقتصر على بعض الفئات دون بعض؟ هل ترى -12
o نعم o ال o حمايد 

 

 هل من املمكن االستغناء عن األخالق يف ضوء النطاق األسري؟ -13
o دائمًا o أحيانًا o أبدًا 

 

 ماذا يعين التنافس من وجهة نظرك؟ -14
o .احلصول على املركز األول 
o احلصول على أحد املراكز األوىل. 

 ................................................ )يرجى التحديد( ذلك غري
 

 



 

 202 
 

 هل تفضل العمل: -15
o الفردي o اجلماعي o حمايد 

 

 عندما يسيء إليك أحدهم ما الذي ستفعله؟ -16
o .الرد عليه مبثل اإلساءة دون زيادة أو نقصان 
o .العفو عنه والدعاء بأن يغفر اهلل له 

 ................................................ )يرجى التحديد( ذلك غري
 

 من صور التعاون املطلوبة بني الناس يف املنهاج القرآين: -17
o .التعاون على اخلري 
o .التعاون على العدوان 
o .مجيع ما ذكر 

 
 العدل يف املنظور القرآين يكون مع: -18

o .املسلم 
o .الكافر 
o .مجيع البشر 

 
 الكرمي يكون يف:الوفاء من خالل القرآن  -19

o كالكيل وامليزان-املاديات-. 
o كالعقود واملعاهدات -املعنويات-. 
o .املاديات واملعنويات 
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 هل تلتزم العدل واإلنصاف يف تقدير من خيالفك الرأي؟ -20
o دائمًا o أحيانًا o أبدًا 



 ما الدافع الذي يوجهك حنو الصرب؟ -21
............................................................................................. 

 

 


