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 ملخص الرسالة

األخالق العملية يف القرآن الكرمي ومدى التزام طالب كليات املعلمني ا من وجهة نظـر الطـالب   :عنوان الرسالة
 .وأعضاء هيئة التدريس

 .ماجد بن عبداهللا مقبول العصيمي: اسم الطالب
ام طالب كليات املعلمني باألخالق العملية الواردة يف القرآن الكرمي واليت تشكل لتعرف على مدى التزالدراسة ادف 
 :ؤل الرئيسيالق مهنة التعليم وهلذا كان السأخ

 ما مدى التزام طالب كليات املعلمني باألخالق العملية يف القرآن الكرمي؟            
حث من خالل اإلجابة عليها استكمال اإلطار النظـري  ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اليت حاول البا 

 :الداعم للدراسة وهي
 ما مكانة األخالق يف اإلسالم؟ -١
 ما هي األخالق العملية يف القرآن الكرمي؟  -٢
 ما األخالق اليت جيب أن يتحلى ا معلم املستقبل؟ -٣

 :وعليه فقد تكونت الدراسة من مخسة فصول على النحو التايل
ومشل موضوع الدراسة وتساؤالا وأهدافها وأمهيتها إضـافة اىل حـدود الدراسـة    ):طة الدراسةخ(الفصل التمهيدي

 .ومسلماا ومنهجها ومصطلحاا وأخرياً الدراسات السابقة
ومشل ثالثة مباحث األول مقدمة عن مفهوم األخالق والثاين األخالق والفلسـفة  ):األخالق نظرة عامة(الفصل األول

 .يف اإلسالموالثالث األخالق 
ومشل  مبحثني األول األخالق النظرية يف القـرآن الكـرمي والثـاين    ):األخالق يف القرآن الكرميأقسام (الفصل الثاين

 .األخالق العملية يف القرآن الكرمي 
ملعلم املسلم إعداد ا:ومشل ثالثة مباحث األول إعداد املعلم يف التربية احلديثة والثاين):إعداد املعلم املسلم(الفصل الثالث

 )تطبيقات تربوية(والثالث أخالق املعلم املسلم
 ومشل مبحثني األول إجراءات الدراسة والثاين النتائج والتوصيات):الدراسة امليدانية(الفصل الرابع

وقد تكونت  –كما هو حمدد يف حدود الدراسة  –ولقد مت تطبيق الدراسة امليدانية على طالب كلية املعلمني بالطائف 
أوهلما عبارة عن اختبار لقياس درجة التزام الطالب باألخالق العمليـة احملـددة يف   :وات الدراسة امليدانية من أداتنيأد

الدراسة صمم خصيصاً هلذه الغرض واألداة الثانية عبارة عن استبانة مباشرة ألعضاء هيئة التدريس طلب منهم فيهـا  
 .تقييم درجة التزام الطالب ذه األخالق

أظهرت الدراسة اخنفاضاً واضحاً اللتزام العينة ببعض األخالق املهمة للمعلم مثل خلق حب العلم وخلق _ :لنتائجاأهم 
 .الصدق وكذلك خلق احللم

مل يوجد أي فروق بني املستوى األخالقي للطالب يف املستويات املختلفة من عينة الدراسة حيث كانـت نتيجـة   _ 
مع نتيجة طالب املستوى الرابع مما قد يعطي مؤشر على ضـعف   شكل كبري جداًب متقاربةاألول طالب يف املستوى 

 .متأثري الكليات على اإلعداد اخللقي للطالب املعل



  

  
 

Abstract 
Thesis title: The practical manners in the holy qura'an how the students of the 
teachers collage committed to them , from the point view of the students and the 
teaching staff. 
-Student's name: Majed Bin Abdullah Bin Maqbool AlOsaimi 
-Thesis goal is to recognize how the students of the teacher's collage commit to the 
practical manners which mentioned in the holy qura'an , and how they formed the 
manners of the educational career. For this a main question raised up: 
- How the students of the teachers collages committed to the practical manners 
which mentioned in the holy qura'an? 
And  then a branched questions raised up which the researcher tried to answer 
throughout the theoretical frame which supported the study as follow:  

١. What is the manners status in Islam? 
٢. What is the practical manners in the Holy qura'an ? 
٣. What are the manners that the future teacher should have? 
- So the thesis consists of five chapters as follow: 
- preface( thesis plan): consists of  thesis subject and it's questions ,goals, 

importance, also thesis limits, procedure, terms. and finally previous studies. 
- First chapter( Manners overview):  consists of three subjects , first an 

introduction about the meaning of manners, Second manners and philosophy, 
and the third is manners in Islam. 

-Second chapter ( Manners segments in Islam): consist of two  searches , first 
theoretical manners in Islam, Second practical manners in Islam . 
-Third chapter (preparing Islamic teacher) : consists of three searchers : first 
preparing in the modern education. second preparing Islamic teacher, third 
Islamic teacher manners( educational application)  
-Fourth chapter : ( study field); consists of two chapters, first study procedures 
,second results and recommendations. 
-The study field applied on the students of the Taif teacher's collage , as it 
specified in the study boundaries, and the study contain two tools : First is an 
exam for measuring the degree of the commitment of the students to specified  
practical manners  in the thesis designed epically for this purpose, the second 
tool is a questionnaire directly for the teaching staff they have been asked to 
evaluate the degree of the students commitment with this manners. 
-Important recommendations: It is necessary to care and concentrate on the 
operation of preparing teacher's manners inside the establishments meant , thus 
from  reconstructing the collages programs and supporting them during the 
inclusion of the manners which requested to be planted in the teacher's 
personality inside the curriculum, courses, activities , actions, and conceder this 
operation not only an additional or marginal , in the preparing operation of 
Islamic teacher . 
- Improving the quality of the students they want to join the teaching career, thus 
improving the social and finical level for the teachers of  which make this career 
attractive to the distinguished ones . 
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 ءاإلهدا
 
 

 ا المستمرحفظها اهللا عرفاناً بجميله ..إلى أمي

 تقديراً لجهودها في إتمام هذا البحث ..إلى زوجتي

 إلى كل إخواني وأخواتي 

 إلى كل محب للعلم 

 أهدي هذا البحث المتواضع
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 وتقدير شكر
 

حممد مجيل بن علي خيـاط  /أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل أستاذنا الكرمي سعادة األستاذ الدكتور
علي خالل إعداد هذا البحث ،ألنضم بذلك إىل كوكبة من طالب العلـم  الذي تشرفت بإشرافه 

وقد ألفيته نعم األب احلاين علـى   -ومنهم من حيمل األستاذية اليوم -الذين أشرف عليهم سعادته
أن :طالبه والزالت كلماته يف أول يوم التقيه بعد أن عني مشرفاً يل تتردد يف مسامعي حيـث قـال  

 يف كل يوم من بعد صالة الفجر إىل الساعة العاشرة وقت نومه،وقد صدق مكتبه وبيته مفتوحان يل
فعله قوله فرغم مشاغله حفظه اهللا إال أنين كنت التقيه يف كل وقت احتاجه فيه،فله مـين أصـدق   
الدعاء بأن يبارك اهللا يف علمه وأن ميتعنا بصحته وعافيته،ولن تكفي هذه السـطور للتعـبري عـن    

 .ن أقول جزاك اهللا عين خريامشاعري اجتاهه ولك
السعيد حممود السعيد عثمـان   / والشكر موصول ألعضاء جلنة املناقشة املكونة من األستاذ الدكتور

 .عبداهللا حممد حريري والذين تكرما باملوافقة على مناقشة هذه الدراسة/والدكتور
قارنة ويف مقدمتـهم سـعادة   كما أتقدم بالشكر لكل أساتذتنا الكرام يف قسم التربية اإلسالمية وامل

جنم الدين بن عبدالغفور االندجياين واإلرشاد األكـادميي بالقسـم ممـثالً يف    /رئيس القسم الدكتور
حممد بن مطلق الشمري على ما قـدموه ويقدمونـه   /عبدالناصر بن سعيد عطايا واألستاذ/الدكتور

هم فلهم منا كل احلب والتقدير إلخوام الطالب فنهلنا من أخالقهم وتعاملهم قبل علمهم ومعارف
علي بن مصلح املطريف اللذين أسـهما يف  /عمر بن حسني عطار والدكتور/وأخص بالذكر الدكتور

 . بلورة خطة هذا الدراسة من خالل حتكيمهما هلا
نايف بن /غازي بن صالح املطريف من كلية املعلمني مبكة املكرمة واألستاذ/كما أشكر األخ الدكتور

مي من كلية املعلمني بالطائف على ما بذاله من جهد يف أثناء حتكيم وتطبيق الدراسـة  محود العصي
وليد بن غويزي الشريف مـدرس  /امليدانية فجزامها اهللا خرياً،وكذلك أتقدم بالشكر للزميل األستاذ

 اللغة اإلجنليزية بالكلية التقنية بالطائف والذي تكرم مشكوراً بترمجة ملخـص الرسـالة إىل اللغـة   
 .اإلجنليزية
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 خطة البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  :املقدمة

 .. والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا
رغم ما كان العرب يتمتعون به من أخالق كرمية كالشجاعة والكرم والنخوة ،إال أن أخالق اجلاهليـة  

اً من العار والفضيحة، ابنته وفلذة كبده خوفيقتل أحدهم  قتل والسلب،كانفساد فيهم ال غلبت عليهم
حىت أصبح أحدهم يصنع إهله من التمر  تغريت حنيفيتهمفتبدلت فطرم والقوي الضعيف،  ويأكل فيهم

 .بيده فيعبده ردحاً من الزمن فإذا جاع أكله
يف وسط هذا الركام اهلائل من التخلف والضعف جاء النور السماوي على رجل من العرب يعرفونـه   

علن بدايـة  جاءه الوحي لـي مغمز عليه يف شيء من نسبه وأصله، الحق املعرفة يعرفون أخالقه وصفاته،
فما زالت تلك األمة املغمورة تتصعد يف سلم الرقي واحلضـارة  االنطالق على هدىٍ من وحي السماء،

معلنةً  ،س والروملقيادة من قطيب العامل القدمي الفرمنتزعة اد يف أقل من ربع قرن من الزمن،حىت بلغت ا
: بأقدامه املتصدعة منارق كسرى وهو يطأ)١(جديدة وأخالق سامقة يعلنها أحدهمحضارة جديدة بقيم 

 )٤٠م،ص١٩٨٨ابن كثري،( "جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد" 
عن تغري مفاهيم القوة والضعف لـدى احلضـارة    صلى اهللا عليه وسلمويعلن اخلليفة األول بعد النيب  

 :اجلديدة بقوله
أن  أضعفكم  عنـدي القـوي حىت آخـذ منه عندي الضعيف حىت آخذ له حبقـه،وأقواكم  وأن" 
ا الروح اليت أحيـت أمـة ال   مولد القيادة البشرية اجلديدة ، إنه إ )٥٨صم،٢٠٠٤،السيوطي(" احلق

ولتضرب أروع  الذي بلغ من احلضارة والرقي مكانةً عظيمةًتعرف القراءة والكتابة لتقود العامل املتمدن 
 .تسامح وحب للخري وشفقة على البشريةاألمثلة يف القيم العليا من رمحة و

عاشت األمة احملمدية دهراً من الزمن وهي تقود العامل على نورٍ من الوحي السماوي واملنهج الربـاين   
     حىت بدأت تصيبها أدواء الركون للدنيا والتخلي عن رسالة السماء فبـدأت تفقـد مكاـا رويـداً     

 محئة الرذيلة اليت قادا إىل ايتها املعروفة، أمة مستضعفة عن أخالق القرآن فسقطت يف وابتعدت،رويدا
  :وحىت صدق فيها قول أمري الشعراء أمحد شوقي تناهشتها خمالب األعداء من كل مكان ويف كل مكان

 هم ذهبت أخالقهم ذهبوافإن          إمنا األمم األخالق ما بقيت 
ركام اجلهـل  ن ضة حضارية تتلمس فيها طريقها وسط وإن املتأمل يف حياة األمة اليوم وما تشهده م

ليشعر بأنه واجب كبري ومحل ثقيل على عاتق علماءها ومفكريها ومربيهـا يف  والتخلف وكيد األعداء،
وكأنه قدر هذا اجليل أن يصارع هذا التخلف كما صارعه ،هداية هذه األمة الناهضة إىل طريق مستقيم

 .  مكاا الذي أختاره اهللا هلا وارتضاها لهاجليل األول لتعود هذه األمة إىل

  )١١٠:آل عمران(} كُنْتُمْ خيْر أُمة أُخْرِجتْ للناسِ تَأْمُرُون بِالْمعْرُوف وتَنْهوْن عنِ الْمُنْكَرِ{

 ٤،لإلطالع على القصة كاملة انظر البداية والنهاية البن كثري غزوة القادسيةجرضي اهللا عنه هو ربعي بن عامر)١(



 

اجليل  تربية تتمثل حياة،تعرف أهدافها ومبتغاها،ولن يتأتى هلا هذا إال بتربية جادة تأخذ بكل األسباب 
األول الذي أشرف على تربيته خامت األنبياء واملرسلني الذي رباه ربه فأحسن تربيته فيا له من سـند يف  

 . التربية ينتهي إىل اخلالق العظيم
وهذا الواجب الذي يقع على عاتق التربية جيعلها أمام حتدي كبري يف حماولة بناء جيل متكامل الشخصية 

 .غريها وأية أو اخللقية أو االجتماعية يف مجيع عناصرها سواء العقل
ي تتمحـور حولـه الشخصـية    إن العنصر األخالقي يف التربية اإلسالمية يعترب هو املرتكز الرئيسي الذ

أو  الكـرمي  ومن هنا كان هذا العنصر هو مثار اهتمام مصادر التربية اإلسالمية سواء القرآناإلسالمية،
وذلك ألن البناء األخالقي للشخصية حيقق اهلدف الرئيسي للتربية الغة،ملا يشكله من أمهية ب النبوية السنة

والناظر يف هـذه العقيـدة   "  حقوق اهللا عليه وحقوق األدميني، وهو بناء املواطن الصاحل الذي يعرف
جيد العنصر األخالقي بارزاً أصيالً فيها تقـوم عليـه    -صلى اهللا عليه وسلم-كالناظر يف سرية رسوهلا

 ). ٣٦٥٧ ،ص٦،ج١٩٨٦قطب،م"( هلا التهذيبية على السواءتشريعية وأصوأصوهلا ال
ملا كان القرآن الكرمي هو آخر الكتب السماوية علمنا علم اليقني أنه آخر التعاليم اليت أراد اهللا للبشـر  و

 الذي بلـغ ايـة   وبالتايل كان هو الدستور األخريألرض ومن عليها،أن يتمسكوا ا حىت يرث اهللا ا
لقد محل هذا الكتاب العظـيم  ان هلا اخلري يف الدنيا واآلخرة،متسكت به البشرية ك إن ما ال والذيالكم

مـا فَرطْنـا فـي الْكتَـابِ مـنْ      {يف طياته كل ما ميكن أن يسهل سري هذه البشـرية إىل ايتـها احملتومـة    
يْء٣٨:االنعام(}ش(.  

ما الاية ،فإننا نؤمل أن  إىلأا سوف تغري ظروف حياا فلو افترضنا أن اإلنسانية سوف تبقى أبداً ،و"
جهدها ،ورمحة للضعفاء ،ومثالً ة لدفع وسيلجتد يف القرآن أىن توجهت قاعدة لتنظيم نشاطها أخالقياً،و

   )٦٨٤صم،١٩٩٨،دراز."(أعلى لألقوياء
وبه استطاعت هذه وية،وجه هذه األرض للتعاليم السمامن هنا كان القرآن الكرمي املصدر الوحيد على 
نسان على وجه األرض من رقي وتطور،ولست أقصد األمة أن تصل إىل أمسى ما ميكن أن يصل إليه اإل

       سـان فيجعلـه ملكـاً ميشـي علـى     وإمنا قصدت الرقي احلقيقي الذي يأخذ باإلنهنا الرقي املادي،
 . األخالقي الرقي الذي يطهر نفسه ويزكيها وجيعلها تصعد يف سلم السمواألرض،

القمة السامقة يف هذا الشأن بلغ من الرقي األخالقي ما جعله يستحق الوصف  ولقد كان نبينا حممد 

اهللا حملمد عليه الصالة وهذا اخللق مل يكن سراً إهلياً أعطاه )٤:القلم( }وإِ�َّـك لَعلَـى خُلُـقٍ عظـيمٍ    {: الرباين 

بل هو أمر كان اجلميع يعرف طريقه ويتمثـل  حائرين فيه،و البشرية من بعدهم   وترك أتباعهوالسالم،
قـه  كـان خل : "خطواته ويرصد سبيله، خلصته أم املؤمنني السيدة عائشة رضـي اهللا عنـها بقوهلـا    

 . نه القرآنإ..املعلن  فهذا هو السر )٥١٣،ص١،جمسلم("القرآن



 

دعوته وقد تكفل اهللا حبفظه  إن القرآن روح اإلسالم ومادته ،ويف آياته احملكمة شرع دستوره وبسطت"
إن القرآن الكرمي ومبـا   )٥٥صم،٢٠٠٢،الغزايل" (فصينت باحلقيقة الدين،وكتب هلا اخللود أبد اآلبدين

 .يف أخالقهم ياة اجليل األول فكانوا قمماً سامقةحيويه من أخالق فاضلة انعكس على ح
 الكرمي مجعت بني النظرية والتطبيق فالقرآن أا أخالق ،الكرميوهذا األمر هو ما مييز األخالق يف القرآن 
ففـاق بـذلك كـل    وأصحابه من حوله ميتثلون ويطبقون،كان يترتل والرسول عليه الصالة والسالم 

املذاهب األخالقية القدمية واحلديثة اليت تنفصم فيها النظرية عن التطبيق وليس أدل على ذلك من واقـع  
ذي تزدحم مكتباته باملؤلفات الكثرية عن األخالق ونظرياا ولكنه ال عامل اليوم خصوصاً العامل الغريبال

بينما األخـالق القرآنيـة أخـالق     بشكل متكامل، يفتقد إىل املمارسة العملية التطبيقية هلذه األخالق
  . بذلك أن تكون األخالق اخلالدة تفاستحقتالزمت فيها النظرية بالتطبيق 

من القلوب  امل مسبوق بالتجربة لكنه حيتاج إىل إميان صادق جيعلوالطريق إىل هذه األخالق واضح املع
حياً من خالل تطبيقه يف حياتنا والرسول الكرمي يقول  اًإن سر القرآن يف متثله واقع"أوعية هلذه التعليمات

فيلخص رسالته يف هذا اهلدف النبيل وتتوارد أحاديثه يف احلض على " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: "
ل خلق كرمي وتقوم سريته الشخصية مثاالً حياً وصفحة نقية وصورة رفيعة تستحق من اهللا أن يقـول  ك

كما ميجد بـه العنصـر    فيمجد ذا الثناء نبيه  }وإِ�َّك لَعلَى خُلُقٍ عظـيمٍ {: الد اخلعنها يف كتابه 

 )٣٦٥٧،ص ٦م،ج١٩٨٦قطب،(."ه الذي جاء به هذا النيب الكرمياألخالقي يف منهج
متثلها جلميع أفراد اتمع مطلب شرعي وتزداد هذه ذه األمهية يف حياة األمة فإن  وإذا كانت األخالق

 .األمهية إذا كان األمر متعلق بشرحية من أهم شرائح اتمع إال وهي شرحية معلمي املستقبل
جـل   بإعـداده  هات املعنيـة قي للمعلم يعترب من أهم اجلوانب اليت جيب أن توليها اجلاإلعداد اخللإن 

 . أخذ نفس الدرجة من األمهيةاهتمامها ،وقياس مستوى هذا اإلعداد من خالل الدراسات امليدانية ي
لـدى   ونظراً لوجود قصور واضح يف الدراسات املسحية اليت تبني إىل أي مدى يوجد التزام أخالقـي 

ل أمهية خاصة يف بناءنـا التربـوي   تشك شرحيةال وخصوصاً أن هذهرحية الطالب املعلمني يف جمتمعنا،ش
كليـات املعلمـني    التزام طالبالباحث من خالهلا قياس درجة  حاولاليت كانت فكرة هذه الدراسة،

ألن طالـب كليـة    واليت تشكل أهم أخالق املعلم املسلم،الكرمي، يف القرآن الواردة باألخالق العملية
ء األخالقي للطالب يف هذه يف البنا ري مؤسسات إعداد املعلمقياس مدى تأثاملعلمني يعترب أمنوذج مناسباً ل

املسـتقبل   وأيضاً ملا ميثله قياس املستوى األخالقي لديه من أمهية حيث أن هذا الطالب هو معلمالبالد،
فمعرفة ما يتمتع به من مستوى أخالقي جيعلنا نتعرف على مكامن اخللل أو نقاط ومريب األجيال القادمة،

 . لة التطوير والتحسني يف مؤسساتنا التربوية وخصوصاً الرمسيةالضعف وحماو
 



 

 : موضوع الدراسة 
وما ذلك إال ألنه يؤثر يف قيقي يف بناء اجليل ووض األمة،يعترب املعلم بشخصيته املتكاملة هو الفاعل احل

 . عقول النشء تأثري الغيث اهلاطل يف األرض املتهيئة للزرع فتؤيت أكلها بأذن را 
الً للقدوة وهادياً على حم تع بشخصية ذات بناء متكامل جتعلهن يتأتى هذا التأثري إال بوجود معلم يتمول

  غايـة  اإلسـالم به  اعتىنالذي  هو البناء األخالقيأبرز ما جيب أن يتمتع به املعلم املسلم  وإنالطريق،
 و الوحي اإلهلي سـواء القـرآن  وهذا البناء األخالقي له مصدر وحيد يف منهجنا اإلسالمي وه،العناية
 . النبوية أو السنة الكرمي

ولذلك عندما نريد أن نصف شخصاً ما بأنه ذو خلق فإننا نقيس تصرفاته ونزا مبيزان اخللق القـرآين  
االلتزام األخالقي لـدى طـالب   و خلق النيب عليه الصالة والسالم،ونظراً حلاجتنا لقياس درجة الذي ه

علمي املستقبل رأى الباحث أن يقوم ذه الدراسة املسحية امليدانية اليت حيـاول  كليات املعلمني وهم م
ملعرفة مدى االلتزام األخالقي لدى شرحية من أهم شرائح جمتمعنا إال  قائمة فيها أن يسد بعضاً من حاجة

 .وهي معلمي املستقبل
 : تساؤالت الدراسة 

 : و يرى الباحث أن التساؤل الرئيسي يف هذه الدراسة ه
ويتفرع عن هـذا التسـاؤل    الكرمي ما مدى التزام طالب كليات املعلمني باألخالق العملية يف القرآن

 : التساؤالت الفرعية التالية 
 ؟اإلسالمما مكانة األخالق يف  .١
 ؟ الكرمي ما هي األخالق العملية يف القرآن .٢
 ما األخالق اليت جيب أن يتحلى ا معلم املستقبل؟ .٣

 : أهداف الدراسة 
 : تتركز أهداف الدراسة يف النقاط التالية 

مع التركيز على دور هذه األخالق يف  الكرمي حماولة إبراز أهم األخالق العملية يف القرآن -١
 . البناء األخالقي لشخصية الطالب املعلم

ملا ميثله هـذا   الكرمي باألخالق العملية يف القرآن طالب كليات املعلمني قياس مدى التزام -٢
 األخالقيالتعرف على املستوى  زام من أثر طردي على شخصية املعلم القدوة وبالتايلااللت

بدورها قد يعطي تغذية راجعة تبني مدى قيام مؤسسات إعداد املعلم مما لدى هذه الشرحية 
  .يف اإلعداد اخللقي للمعلم

هـذه  وجناحهـا يف   األخالقيةبناء الشخصية  مدى قدرة املؤسسات التربوية على إيضاح -٣
 .املهمة الرئيسية



 

 : أمهية الدراسة 
 : لعل أمهية الدراسة تربز يف النقاط التالية 

تقييم دور املؤسسات التربوية املختلفة وخصوصاً املؤسسات النظامية يف بناء الشخصـية   -١
 . األخالقية للطالب املعلم

ا من أهم الصفات واليت يرى الباحث أ الكرمي حماولة إبراز أهم األخالق العملية يف القرآن -٢
اليت جيب أن يتحلى ا معلم املستقبل وإن كان الواجب على املسلم التحلي بكل أخـالق  

 . وهذا الواجب الديين واألخالقي عليهالكرمي القرآن 
قياس مدى التزام طالب كليات املعلمني باألخالق القرآنية وأثر هذا االلتزام على شخصية  -٣

 . ب القدوة يف شخصيتهمعلم املستقبل وتأثريه يف جان
قد متكن هذه الدراسة ،من خالل معرفة األثر األخالقي الذي حتدثه املؤسسات التربوية من  -٤

 . إحداث تعديل أو تغيري يف طرق وأساليب التربية األخالقية يف املؤسسات التربوية النظامية
يف شخصـية   قد تفتح هذه الدراسة الباب واسعاً من خالل معرفة مدى التأثري األخالقـي  -٥

الطالب للقيام بدراسات مسحية وجتريبية متكن املسئولني وصناع القرار يف عاملنا اإلسالمي 
 . من مراجعة حقيقة مناهج وطرق التعليم مبا ميكن من إخراج جيل ملتزم أخالقياً

إن هذه الدراسة تعترب أول درجات السلم الذي جيب أن توجه حنوه اهتمامات البـاحثني   -٦
وتأكيد أو نفي ما يقال عـن  ليم على البناء األخالقي للطالب،ر الذي يتركه التعملعرفة األث

املستوى األخالقي ألبنائنا ومن مث تدعيم أو تغيري البناء التعليمي بعيداً عن كل الـدعوات  
املشبوهة وإمنا يكون هذا التغيري نابع عن دراستنا وجهودنا للكشف عن نقـاط الضـعف   

 . عليميةوالقصور يف مسريتنا الت
وشعوري بأا خطوة جيب أن يوليهـا  هي اليت حدت يب لطرق هذا املوضوع،ولعل كل هذه األسباب 

 . الباحثون ومراكز األحباث جل اهتمامهم
 :حدود الدراسة
علـى جمموعـة مـن     الكرمي األخالق العملية يف القرآنالدراسة يف حبث  تقتصرا: عية حدود موضو

ا تشكل شخصية املعلم القدوةاألخالق اليت يرى الباحث أ. 
 .كلية املعلمني مبحافظة الطائف طالب الدراسة على تقتصرا: حدود مكانية
اقتصرت الدراسة على الطالب املنتظمني بالدراسة بكلية املعلمني مبحفظة الطائف خالل  :حدود زمانية

 .هـ١٤٢٧/١٤٢٨الفصل الدراسي الثاين
 
 



 

 :مسلمات الدراسة
 وهو نوٌر إهلي جاء من لدن  هو أعظم دستور أخالقي عرفته البشرية كيف الن القرآن الكرميأ -١

 .خبري حكيم
تمع املسلم ولذلك كان تشكل جزًء مهماً يف البناء التربوي للمج األخالقيةأن األخالق والتربية  -٢

 .يف املوضوع األخالقي الكرمي القرآن أكثر من ربع
وانب العلمية واخللقية وبتوازن بني هذه اجلوانـب هـو   أن اإلعداد اجليد للمعلم يف مجيع اجل -٣

 .الطريق الوحيد للخروج بتربية سليمة للناشئة تتم على يد هذا املعلم
 

 :منهج الدراسة
 :اع مناهج البحث العلمي ومهامد هذه  الدراسة على نوعني من أنوتعت
ا هي يف الواقع ويهتم بوصـفها  على دراسة الواقع أو الظاهرة كم"الذي يعتمد  املنهج الوصفي: أوالً

العسـاف املنـهج   ويعرف  )٢١٩ص،م١٩٩٦،عبيدات(."كيفياً أو كمياً وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً
ـ  ١٤٠٨ ،العسـاف ("ة معاصرة  بقصد وصفها وتفسـريها  بظاهررتبط منهج ي"الوصفي بأنه  ، هـ

 )١٨٩ص
لـدى الشـرحية    األخالقيـة رصد الظواهر فيها ب قيام به يف هذه الدراسة حيث قمناال وهذا ما حاولنا

املستهدفة بالدراسة ومن مث وصف هذه الظواهر والتعبري عنها كيفياً وكمياً وكذلك حماولة الوصول اىل 
 .تفسريات واستنتاجات وتعميمات ختدم اهلدف الرئيسي للدراسة

ات من النصـوص  لومهو طريقة من طرق البحث الستنتاج أفكار ومع"الذي : املنهج االستنباطي:ثانياً
 )٢٢ص ،م١٩٩٩ياجلن،"(بط وقواعد حمددة ومتعارف عليهاوغريها وفق ضوا

العملية من القرآن الكرمي مبا يتوافـق مـع    األخالقوسوف يعتمد الباحث على هذا املنهج يف استنباط 
ة يف بناء العملية اليت تضمنها اآليات القرآنية واملتعلق األخالقأهداف الدراسة حبيث يسلط الضوء على 

 . شخصية املعلم القدوة لدى طالب كلية املعلمني الذي يعترب هو معلم املستقبل
 :مصطلحات الدراسة

 هي األخالق اليت يطبقها اإلنسان يف حياته سواء على املستوى الفردي أو األسري أو:األخالق العملية
 .االجتماعي أو اإلنساين

 
 
 
 



 

 :الدراسات السابقة
حيث تعرف من خالهلـا علـى   ة للباحث،السابقة مبثابة الدراسات االستطالعيلقد كانت الدراسات 

وكذلك النتائج اليت توصلت املعاجلة املنهجية اليت متت ا، وأساليباملنطلقات النظرية لتلك الدراسات،
 هذه إليهوتفسري النتائج للدراسة ومقارنتها مبا خلصت منها يف األطر النظرية واملنهجية،لالستفادة  إليها

 .  الدراسات من نتائج وتوصيات
ـ هلا الكثري من الدراسات والبحوث، يعترب موضوع األخالق من املوضوعات اليت تعرضتو ه وقد تناولت

وبعضـها  األخالق من جانبه النظري الفلسفي،فبعضها تناول موضوع هذه الدراسات من زوايا عديدة،
والـبعض  ،ن جانب حتديد أخالقيات مهنة من املهنوبعضها تناوله مناوله من جانب التربية األخالقية،ت

ومن هنـا  تخدماً مقياساً أخالقياً معيناً،استهدف قياس املستوى األخالقي لدى فئة معينة من اتمع مس
كان تركيز الباحث يف هذه الدراسة على حماولة استقصاء البحوث والدراسات اليت تناولت موضـوع  

 :األخالق من أحدى ثالث جوانب وهي 
 .األخالق القرآنية  -١
 .أخالق املعلم  -٢
 .قياس املستوى األخالقي لدى فئة معينة من اتمع  -٣

 :فنبدأ بالدراسات السابقة اليت تعرضت للجانب األول 
 :دراسات األخالق يف القرآن

 :الدراسة األوىل
حممد عبد اهللا .د) دراسة مقارنة لألسس النظرية لألخالق يف القرآن دستور األخالق يف القرآن(:بعنوان

جامعة السوربون بفرنسـا سـنة    من هدراز وهي رسالة منشوره تقدم ا الباحث لنيل درجة الدكتورا
 عبدالصبور شاهني.صفحه وقد عرا د ٨١٦ة منها يف وقد جاءت النسخة املعرب قسم الفلسفة م١٩٤٧

 :وقد تضمن البحث مقدمة ومخسة فصول 
خصائص التكليف مث شرح قرآن والسنة واإلمجاع والقياس ام يف الوتعرض فيه ملفهوم اإللز:الفصل األول

كانـت و  ( السفة املعاصرين األخالقي وكذلك تناقضات اإللزام مث تعرض ملفهوم اإللزام عند بعض الف
 .الكرمي ويف اية الفصل خلص النظرية األخالقية يف موضوع اإللزام كما يراها القرآن)روه 

سئولية وتناوله من جانب حتليل الفكرة العامة للمسئولية مث شـروط املسـئولية   مفهوم امل:الفصل الثاين
األخالقية والدينية وأخرياً اجلانب االجتماعي للمسئولية ويف اية الفصل خلص النظريـة األخالقيـة يف   

 .الكرمي موضوع املسئولية كما يراها القرآن
زاء األخالقي واجلزاء القانوين واجلزاء اإلهلي مث خلص وتعرض فيه ملفهوم اجلزاء متناوالً اجل:الفصل الثالث

 .الكرمي النظرية األخالقية يف موضوع اجلزاء كما يراها القرآن



 

وتعرض فيه ملفهوم النية والدوافع مث خلص النظرية األخالقية يف موضوع النية والـدوافع  : الفصل الرابع 
 .الكرمي كما يراها القرآن
ملفهوم اجلهد وشرح فيه مفهوم جهد املدافعة واجلهد املبـدع وختمـه    وتعرض فيه: الفصل اخلامس 

 .مبلخص النظرية األخالقية القرآنية يف موضوع اجلهد
اليت تعرضت ملوضـوع األخـالق يف   )حسب اطالع الباحث(الدراسات رب هذه الدراسة من أهموتعت
 إللزام واملسئولية واجلزاء والنية وا:ي نظرية أخالقية وهيلفلسفية يف أوخصوصاً األركان ا الكرمي القرآن
لألسس لنظريـة   ملتصور كاة وقد أشبع الباحث املوضوع وخرج بوهي فصول الدراسة السابقاجلهد،
 :وقد توصل الباحث للنتائج التالية،الكرمي يف القرآن لألخالق
أو  لقد كان يف القرآن الكرمي إجابة لكل التساؤالت عن مصدر الواجب ؟ أو أمهيته أو هدفـه  -١

 .مصريه وهذا ما اتضح يف ثنايا البحث 
أن األخالق القرآنية ليست أخالق دينية مبعىن أن رقابتها يف السماء فقط وأن جزاءهـا بعـد    -٢

الضمري األخالقـي  : املوت بل إن األخالق القرآنية ختول هذه الصالحيات لقوتني مؤثرتني مها 
ول بكل الوسـائل املشـروعة دون   والسلطة الشرعية وكذلك تكلف كل فرد يف األمة أن حي

 ).األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( انتصار الرذيلة والظلم 
) الفطرة(ضة وذلك ألن شريعة الضمريأن نفوذ الواجب على كياننا ال ينشأ من سلطه دينية حم -٣

سابقة يف الوجود على شريعة الدين وحىت هذه الشريعة مل تأت لنسخ شريعة الفطرة ولكنـها  
ـ -بعد أن غذته ونورته-ت يف عمرها وحددا وجعلت الضمريا ومدصدقته لسـلطاا   اًداعم
 .اخلاص 

أن التكليف القرآين جيعل شرط تطبيقه جمموعة من االعتبارات حتترم الوسع اإلنساين وحتسـب   -٤
حساب الدافع املادي والتوافق بني الواجبات فهو خيول ضمري الفـرد جـزءاً مـن النشـاط     

 .التشريعي
يف النص القرآين الذي هو االحترام البالغ العمق للشرع يعترب هو حمـرك  : التقوى " وم إن مفه -٥

 ."اخلوف " و " احلب " اإلرادة ومنظم شعوري 
أن األخالق يف القرآن تعمد إىل جتميع كل القوى والتوازن بينها فهي توفق بني حرية الفـرد   -٦

 .وتنظيم إرادته 
 :سة وموضوع البحث بني هذه الدرا واالختالفه أوجه الشب

تعترب هذه الدراسة متشاة مع موضوع البحث يف أن موضوعها هو دراسة النص القـرآين وكـذلك   
ولكن االختالف هو أن هذه الدراسة تعرضـت لدراسـة   ،أيضاًموضوع حبثنا هو دراسة النص القرآين 

 .ة التطبيقية يف القرآن األخالق النظرية يف القرآن بينما موضوع حبثنا سوف يكون عن األخالق العملي



 

 :الدراسة الثانية 
بن صاحل الشبل تقدم ـا الباحـث لنيـل درجـة      زللباحث عبد العزي" األخالق يف القرآن " بعنوان 

مبكـة   زاملاجستري من قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزي
 .هـ ١٣٩٦عام  ةاملكرم

 :الدراسة مدخل وقسمني رئيسني وقد تضمنت 
 :وتضمن أربعة فصول) : ليف يف التك( القسم األول 
وفيه مت حتديد معىن التكليف وبيان أن التكليف هو أساس ) محل األمانة(حقيقة التكليف :الفصل األول

 .املنهج األخالقي واختصاص اإلنسان حبمل األمانة
راء الفالسفة يف مصدر التكليـف ووجهـة النظـر    آمصدر التكليف وفيه مت استعراض :الفصل الثاين

 .اإلسالمية فيه مث حتدث عن اجلاهليات القدمية واحلديثة وكيف أا أخطأت الطريق يف حقيقة اإللوهية
التقاء التكليف مع تكوين الفطرة البشرية وحتدث فيه الباحث عن نظرة اإلسالم لإلنسان :الفصل الثالث

طبيعة اإلنسان وما حتويها من دوافع وضوابط واختيار بني اخلري والشـر   وأنه مهيأ لتلقي التكليف وأن
 .لتكليف اإلهلي ل هالًأجتعله 

 .مسع وبصروطبيعة التكليف وفيه حتديد جمال التكليف وماهيته وأدواته من قلب :الفصل الرابع
 .ويتضمن مخسة فصول  ) يف القيم األخالقية يف القرآن(القسم الثاين من الدراسة

حملة عامة عن القيم تعرض فيه الباحث لتعريف القيم ومفهومهـا ومصـدرها سـواء يف    :فصل األولال
 .الفلسفات املختلفة أو يف اإلسالم

يف اال الفردي  القرآنيةقيم القرآن يف اال الفردي وفيه حتدث الباحث عن بعض القيم :الفصل الثاين
بر بالوالدين وكظم الغيض والعفو والتحفظ يف األقوال ولتقوى والصرب والتواضع والصدق مثل اإلميان وا

 .واألفعال واالعتدال والتوسط يف األمور 
املعاملة : قيم القرآن يف اال األسري وتعرض الباحث فيه موعة من القيم األسرية مثل :الفصل الثالث

  .االستئذان –املسئولية  –احلسنة والعشرة باملعروف 
كـف   –التـرابط   -جمموعة من القيم مثل اإلخاءقرآن يف اال االجتماعي وفيها لقيم ا:الفصل الرابع

 .التعامل الرتيه  –حسن اجلوار  –التكافل  –إفشاء السالم  –األذى 
 –قيم القرآن يف جمال  العالقات الدولية وفيه جمموعة من القيم السـماحة اإلنسـانية   :الفصل اخلامس
 .الوفاء بالعهد وامليثاق  – العدل الرباين –التسامح الديين 

وقد ختم الباحث حبثه بنتيجة رئيسية وهي أن شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم هـي النمـوذج   
وكذلك فإن دراسة سريته وأخالقه يوصل األمة إىل األخالق القرآنية كما أراد اهللا هلا  القرآنيةلألخالق 

 .أن تكون يف واقع الناس 



 

 :ني هذه الدراسة وموضوع البحث أوجه الشبه واالختالف ب
تعترب هذه الدراسة متشاة يف موضوعها وهو األخالق يف القرآن وكذلك يف مضموا حيث تعرضت 
لألخالق التطبيقية يف القرآن مع موضوع حبثنا لكنها ختتلف عن موضوع حبثنا يف أن البحـث سـوف   

وقياس وجود هذه األخالق يف عينه من طـالب  يركز على األخالق العملية القرآنية اليت حيتاجها املعلم 
 .كليات املعلمني 
 :الدراسة الثالثة

 )"دراسة مقارنة ( التربية األخالقية يف اآليات املكية واملدنية " بعنوان 
امليمين وهي رسالة ماجستري تقدم ا الباحث لقسم التربيـة اإلسـالمية    نعدنان عبد الرمح/ للباحث 

 هـ١٤١١ية جبامعة ام القرى عام واملقارنة بكلية الترب
 :وقد تضمنت الدراسة متهيد ومخسة فصول وهي كالتايل 

 .املكي واملدين منه ومفهوم األخالق والتربية األخالقية وتناول تعريف القرآن :الفصل األول
ت واستعرض فيه الباحث أوضاع اتمع املكي مث ناقش التوجيهات اليت ركزت عليها اآليا:الفصل الثاين

 .املكية 
واستعرض فيه الباحث أوضاع اتمع املدين وأبرز التوجيهات اليت انفردت ا اآليـات  :ثالثالفصل ال

 .املدنية 
اليت اشتركت فيها اآليات املكية واملدنية وأمهية هـذه   ةوتعرض إىل التوجيهات األخالقي:الفصل الرابع

 .اآليات اليت جعلتها تضمن يف الفترتني 
وفيه ناقش الباحث أهم النتائج اليت توصلت إليها دراسته مع استعراض سـريع ألهـم   :سالفصل اخلام
 .تربوية هلذه التوجيهات األخالقيةالتطبيقات ال

 :الباحث إىل جمموعة من النتائج كان من أمهها توصل وقد
،فتوجيهات أن القرآن الكرمي كان يعطي توجيهات األخالقية تتوائم مع طبيعة املرحلة اليت يواجهها -١

 .اآليات املكية كانت ذات طابع خيتلف عن توجيهات اآليات املدنية
تركيز القرآن الكرمي على بعض األخالق اهلامة مما جعل التنبيه عليها يأيت يف النص القرآين بآياتـه   -٢

  .املكية واملدنية
 :أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة وموضوع البحث 

والتوجيهات األخالقية يف القرآن هو نقطة الشبه بني هذه الدراسة وموضـوع   يعترب موضوع األخالق
البحث حيث أن هذه الدراسة حبثت عن التوجيهات األخالقية يف القرآن وحاولت إبرازها وهو ماحناول 

أما االختالف فهي أن هذه الدراسة ركزت على املقارنـة بـني طبيعـة    . القيام به يف موضوع حبثنا 
 .يف موضوع حبثنا الذي حنن بصدده األخالقية يف الفترتني املكية واملدنية وهذا لن نتعرض لهالتوجيهات 



 

 :دراسات أخالق املعلم
 :الدراسة الرابعة 

عبد الرؤوف يوسف عبد القادر وهي / للباحث / جري لم عند أيب بكر اآلأخالق العامل واملتع" بعنوان 
 .هـ ١٤٠٨القرى عام  أمبكلية التربية جبامعة  واملقارنةمية رسالة ماجستري مقدمة لقسم التربية اإلسال
 :وتكونت الرسالة من مخسة فصول كالتايل 

 .خطة البحث :الفصل األول
 وتعرض فيه الباحث للحياة العلمية يف ذلك العصر وشـيوخ اإلمـام   طبيعة عصر اآلجري:الفصل الثاين
 .ه وتالميذه وكتبه والعوامل اليت أثرت يف تفكري اآلجري

 . للعامل واملتعلم عند اآلجري وعاجل فيه الباحث الصفات اخللقية:الفصل الثالث
 .وحدد فيه الباحث األخالق املتعلقة مبهنة التعليم واليت جيب على املعلم التحلي ا :الفصل الرابع
ض أهم النتائج واستعرا التعليم وأمهية أخالق املهنة ،وتناول فيه الباحث أهم معايري مهنة :الفصل اخلامس

  .يف حبثه  إليهاوالتوجيهات اليت توصل 
 :جمموعة من النتائج من أمهها إىلوقد توصل الباحث 

أن تركز املؤسسات التعليمية على جانب غرس القيم واالجتاهات يف التالميذ ،وال تقتصـر علـى    -١
 .لعامل واملتعلماملعلومايت وهذا ما أكده اإلمام اآلجري بسرده ألخالق ا اجلانب املعريف و

أن التربية اإلسالمية تركز على التربية األخالقية حىت صار ذلك مسة من مساا املميزة،ولذلك فـإن   -٢
 .أي تأصيل للتعليم يف العامل اإلسالمي جيب أن يراعي هذا اجلانب

 .وية األخرىأن التربية األخالقية تتداخل فيها عدة عوامل منها البيئة االجتماعية واملؤسسات الترب -٣
أن التربية األخالقية حتتاج إىل اختيار حسن للمعلم مث إعداده إعداداً خاصاً ألنه يشكل عنصراً مهماً  -٤

 .يف هذه العملية من خالل ما يشكله من قدوة لتالميذه
يتم تنمية اجلانب األخالقي لدى املتعلم من خالل األساليب التربوية املختلفة ومن أهم ما ذكـره   -٥
 .جري أسلوب املناظرة الذي كان شائعاً يف عصرهاآل

 :أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة وموضوع البحث 
يظهر التشابه جلياً بني الفصل الرابع يف هذه الدراسة و ما تضمنه البحث احلايل من فصل عـن أهـم   

 .ن من األخالق العملية يف القرآ اليت جيب أن يتحلى ا املعلم مستقاة األخالق
أما أوجه االختالف فهي واضحة يف أن هذه الدراسة ركزت على اآلراء اليت طرحها اآلجري حيث أنه 

على األخالق العملية يف القرآن والصـفات اخللقيـة    فيه موضوع الدراسة بينما موضوع حبثنا ركزنا
 .للمعلم يف ضوئها ومدى وجود هذه الصفات يف طالب كليات املعلمني 

 :ة الدراسة اخلامس



 

)" العميد يف أدب املفيد واملسـتفيد  ( العلموي من خالل كتابهآداب املعلم واملتعلم عند األمام " بعنوان 
معيوض عوض العصيمي وهي رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم التربية اإلسـالمية واملقارنـه   / للباحث 

 .هـ ١٤١١بكلية التربية جبامعة ام القرى مبكة املكرمة عام 
 :ذه الدراسة متهيد وسبعة فصول على النحو التايل وقد تضمنت ه

 .التعريف بالعلموي وعصره :ألولالفصل ا
اآلداب اليت ينبغي أن يتحلى ا املعلم سواء آداب ذاتيه أو أثناء تعامله مع طالبه أو آداب :الفصل الثاين

 .درسه 
 .موي اآلداب اليت جيب أن يتحلى ا املتعلم عند األمام العل:الفصل الثالث
 .اآلداب املشتركة بني العامل واملتعلم :الفصل الرابع
 .مكانة اإلمام العلموي بني علماء املسلمني :الفصل اخلامس
 .إسهامات األمام العلموي التربوية :الفصل السادس
 .النتائج والتوصيات :الفصل السابع 

 :وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة
ية ملهنة التعليم تكاد تتفق مع ما ذكره العلمـاء املسـلمون منـذ زمـن     أن املعايري املهنية يف الترب -١

 .طويل،وهذا يؤكد أصالة الفكر التربوي اإلسالمي
إعادة النظر يف أساليب اختيار وانتقاء األفراد الذين يتقدمون لاللتحاق مبؤسسات إعداد املعلم كي  -٢

القدرات واإلمكانات اليت تؤهلهم للنجـاح يف  تضمن يف اية األمر إعداد املعلمني الذين تتوفر لديهم 
 .مهنة التعليم ومن مث االرتقاء بشأن مهنة التعليم

حصر أخالقيات مهنة التعليم من خالل البحث يف التراث العلمي اإلسالمي واخلـروج بقواعـد    -٣
 .أخالقية وحماولة غرس تلك األخالق يف نفوس معلمي املستقبل

 .كمعايري لتقومي أداء املعلم يف الوقت احلاضر أمهية اعتماد هذه األخالق -٤
 :أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة وموضوع البحث 

ويظهر أوجه الشبه بني هذه الدراسة وموضوع حبثنا يف الفصل الثاين حيث ذكرت اآلداب اليت جيب أن 
 .يتحلى ا املعلم 

لتربوية لعلم من أعالم اإلسالم وهو األمـام  أما االختالف فهو أن هذه الدراسة ركزت على األفكار ا
 .هو دستور األخالق األول  هالعلموي بينما موضوع حبثنا ركز على النص القرآين باعتبار

 
 
 



 

 :ستوى األخالقي لشرحية من اتمعدراسات قياس امل
 :الدراسة السادسة

حامـد سـامل   / للباحث " ت مدى تطبيق املدرسة للقيم التربوية املستنبطة من سورة احلجرا" بعنوان 
 .هـ١٤٠٤القرى عام  أماحلريب وهي رسالة ماجستري مقدمة لقسم التربية بكلية التربية جبامعة 

 :وقد تضمنت الدراسة مخسة فصول جاءت على النحو التايل 
 .خطة البحث :الفصل األول
 .سورة احلجرات منه القرآن الكرمي وقد تعرض الباحث لتعريف القرآن ومنهجه ومرتلة :الفصل الثاين
(    :وقد استنبط الباحث جمموعة من القيم وهـي . القيم املستنبطة من سورة احلجرات :الفصل الثالث
 –املسـاواة   – احلرية –املعاملة احلسنه  –العدل  –القدوة احلسنه  –الصدق والتثبت  –أدب املخاطبة 

 )اجلهاد  –الشفقة والرمحة 
 .وفيه تعرض الباحث لإلجراءات اليت اتبعها يف دراسته امليدانية يةامليدانالدراسة :الفصل الرابع
 .النتائج والتوصيات:الفصل اخلامس

 :وقد توصل الباحث اىل جمموعة من النتائج والتوصيات أمهها
أن التمسك بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة قوالً وفعالً فيه السعادة يف الدنيا واآلخرة وأن هذا القرآن  -١

 .جيد فيه كل باحث غاية مراده م املعجزة اخلالدةالعظي
جيب على خمططي املناهج الدراسية واملوجهني التربويني مراعاة القيم التربوية املستنبطة من سـورة   -٢

 .احلجرات يف وضع املنهج الدراسي وتطويره وتنفيذه
غرس هذه القيم يف أبنائها على املؤسسات التربوية املختلفة وخصوصاً األسرة أن تساعد املدرسة يف  -٣

 .وذيب نفوسهم على هدي من هذه القيم القرآنية
 :أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة وموضوع البحث 

من أوجه الشبه هو أن الدراستني حتاول استنباط القيم األخالقية من النص القـرآين وكـذلك حتـاول    
 .ذه القيم معينه من اتمع  شرحيةالدراستني قياس التزام 

على سورة من سور القرآن بينما الدراسة اليت حنـن   تالف فهو أن الدراسة السابقة مشلتأما أوجه االخ
بصددها سوف تستعرض النص القرآين كامالً وحتاول الوصول إىل األخالق التطبيقية اليت حيتاجها املعلم 

 .ومن مث تقيس وجود هذه األخالق يف الشرحية املستهدفة 
 .املستهدفة يف الدراستني خمتلفة الشرحيةمن أوجه االختالف بني الدراستني أن وكذلك 

 
 

 



 

 :الدراسة السابعة 
" ية اجتاهات طالبات جامعة أم القرى وجامعة امللك عبد العزيز حنو االلتزام باألخالق اإلسـالم " بعنوان

بكلية التربيـة   واملقارنةسالمية اإل ةوهي رسالة ماجستري مقدمة لقسم التربيزينب طايع عليوه / للباحثة 
 .هـ ١٤١٢جامعة أم القرى عام 

 :وقد تضمنت الدراسة مخسة فصول على النحو التايل 
 .خطة البحث :ولالفصل األ

اشتمل على نبذه عن التعليم اجلامعي للفتاة السعودية وتعليم املرأة يف اإلسـالم وضـوابط   :الفصل الثاين
 .خروجها إليه 
 .وخصائص األخالق اإلسالمية وبعض هذه األخالق  األخالقف تعري:الفصل الثالث
 .وتضمن إجراءات الدراسة :الفصل الرابع
 .النتائج والتوصيات:الفصل اخلامس

 :وقد كانت أهم نتائج وتوصيات الدراسة
أن اجتاهات الطالبات يف اجلامعتني حنو االلتزام باألخالق اإلسالمية مرتفع مع وجود اختالف بسيط  -١
 .اً ملتغريات الدراسةوفق
أمهية إجراء البحوث والدراسات اليت تقيس مستوى االلتزام األخالقي لدى شرائح اتمع املختلفة  -٢

 .ومبا يضمن تطوير األساليب التربوية اليت تعزز هذه األخالق واالجتاهات
 :أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة وموضوع البحث 

خالق ني يف الفصل الثالث للدراسة السابقة حيث تعرضت الدراسة ملوضوع األيظهر الشبه بني الدراست
 .شبه الفصل األول يف دراستنا اليت حنن بصددها وخصائصها وهذا ي

أما أوجه االختالف فهي أن هذه الدراسة ركزت على تأثري بعض املتغريات على االلتزام األخالقي ومن 
 .الكلية اليت تدرس ا الطالبة وكذلك احلالة االقتصادية هذه املتغريات املستوى اجلامعي وكذلك 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني

 مفهوم األخالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نظرة عامةاألخالق :املبحث األول 
 

  :متهيد
 

يتبادر إىل ذهن القارئ الكرمي سؤال اعتربه هو املدخل الذي ميكن أن نلج منه إىل تفاصيل هذه الدراسة 
فإا تسترتف العقول وتستهلك الفكر ا سؤال إجابته ليست باألمر اهلني،ملاذا األخالق؟ وهذ: إال وهو 

واملصـلحون  ولو كانت إجابته سهلة كما قد يتبادر لبعضنا ملا كان هناك مربر كي جيهد الفالسـفة  
جتـد   مربزين مفهومها وموضوعها بالنسبة إىل كل واحد منهم حىت ال تكادأنفسهم يف حبث األخالق،

 . مصلحاً من املصلحني أو فيلسوفاً من الفالسفة مل يديل بدلوه يف موضوع األخالق
ليفة له يف األرض وهذا األمر يعطي مؤشراً على أمهية األخالق بالنسبة للكائن البشري الذي جعله اهللا خ

سـلوكه   و والقدرة على حتمل مسئولية تصرفاتهلينظر كيف يصنع،ومنحه نعمة العقل،وحرية االختيار،
 . سائر الكائنات احلية اليت تعيش معه على وجه هذه األرض مميزاً له بتلك األمور عن

الضوء على  لذي حاول الباحث من خالل مباحثه  أن يلقيومن هنا كان هذا الفصل يف هذه الدراسة ا
أمـا   ل،ل األخالقي وذلك يف املبحث األومعىن األخالق ومفهومها وموضوعها وأمهيتها وشروط الفع

فيه مفهومها ومكانتـها وطريقـة    الباحث نظرة اإلسالم لألخالق موضحاً لخص فيهاملبحث الثاين في
 .اإلسالم يف بناءها لدى الفرد واتمع 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تعريف األخالق : أوالً 
 : التعريف اللغوي -أ

السجية يقـال خـالص   : اخلُلْق فاخلُلُق و"األخالق مجع خلُق بضم اخلاء املعجمة وبضم الالم وسكوا 
 ". ليس شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق: املؤمن وخالق الفاجر ويف احلديث 

وهي نفسه وأوصافها ومعانيها  حقيقته أنه لصورة اإلنسان الباطنةهو الدين والطبع والسجية و: واخلُلُق 
 ). ٨٦،ص١٠،جم١٩٩٧ابن منظور،( "وأوصافها ومعانيها املختصة ا مبرتلة اخلَلق لصورته الظاهرة

إن هذا إال خلُـق  " العادة ومنه قوله تعاىل : اخلُلُق " ويقول صاحب تاج العروس من جواهر القاموس 
لعلى خلـق   وإنك: " الدين ويف الترتيل : املروءة واخلْلُق : أي عادم قال ابن اإلعرايب اخلُلُق " األولني
 ).٣٤٧،ص٢هـ،ج١٤١٤الزبيدي،" (عظيم

يستلزم مخسـة  ) خلُق أو خلْق" ثالث للكلمة وهو ومن التعاريف اللغوية السابقة يتضح لنا أن األصل ال
اخلُلْـق  " السجية والطبع والعادة واملروءة والدين وهذا ما ذكره الفريوز أبادي حيث قال : معاين وهي 

 ). ١١٣٧ص ، م١٩٩٦ ،الفريوز أبادي" (السجية والطبع واملروءة والدين: بالضم والضمتني 
 : التعريف االصطالحي  -ب

باختالف املعرف وفلسفته اليت ينتمي إليها ونظرته للكون واحلياة واإلنسان خيتلف التعريف االصطالحي 
بينها يكون أقرب إىل موضوع حبثنـا  ولذلك سوف نذكر بعض التعاريف مث حناول حتديد تعريف من 

  :ومنهجه
حال للنفس داعية هلا : اخللق " ر التعاريف وهو تعريف يقول فيه لعل تعريف ابن مسكويه من أشه -١

   منها ما يكون طبيعيـاً مـن أصـل   :، وهذه احلال تنقسم إىل قسمني"إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية
الفكر، مث يستمر عليه ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب ، ورمبا كان مبدؤه بالروية و.. املزاج 
 )٣٩م، ص٢٠٠١ابن مسكوية،( ".ملكة وخلقاً ، حىت يصري أولأوالً ف

وهذا التعريف يعكس نظرية الفلسفة اليونانية اليت كانت متشبعاً ا وهي غالبة على كتبـه وأقوالـه   " 
 احلـداد، " (العمل أخالقـي أو غـريه   وذلك أنه مل ينظر إىل بواعث العمل اليت يبين عليها القول بأن

 . عن شروط الفعل األخالقي يف ثنايا هذا املبحث ح عند احلديثوهذا سيتض)٢٩م،ص ١٩٩٦
    هيئة حتدث للنفس الناطقة من جهـة انقيادهـا للبـدن أو عـدم    " تعريف ابن سينا للخلق بأنه  -٢

 )٧٣ص م،٢٠٠٣،ياجلن(".انقيادها
بسـهولة   اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة عنها تصدر األفعال" :تعريف الغزايل للخلق يقول -٣

ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقـالً  
يئـة الـيت هـي    وشرعاً مسيت تلك اهليئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة مسيت اهل

  )٥٣،ص ٣ج ،الغزايل(".املصدر خلقاً سيئاً



 

 هذا التعريف وتعريف ابن مسكويه املتقدم وتشاما أيضاً مع تعريف ابن سينا ويظهر التشابه الكبري بني
 . وذلك بسبب تأثر كل هؤالء العلماء بفلسفة أرسطو ومذهبه يف األخالق وهو املذهب الوسطي

هي قـوة راسـخة يف الـنفس    : تعريف الدكتور حممد عبد اهللا دراز حيث عرف األخالق بقوله  -٤
ار ما هو خري وصالح إن كان اخللق محيداً أو إىل اختيار ما هو شر إن كان اخللـق  تنـزع ا إىل اختي

 ).  ٨٨،ص م١٩٩٨ ،دراز" ( ذميماً
حناول الوصول إىل تعريف لألخالق نابع من مبادئنا وفلسفتنا اإلسالمية موافق  وبعد كل هذه التعاريف

ي يتوافق مع نظرة اإلسـالم للكـون   للعقل متماشي مع النقل ، ولذلك ميكن أن نقول أن التعريف الذ
يف  أخـالق الـنيب   " واحلياة واإلنسان هو التعريف الذي توصل إليه الدكتور أمحد احلداد يف كتابه 

حممد دراز السابقني فتوصل إىل / والذي حاول فيه دمج تعريفي اإلمام الغزايل والدكتور  "القرآن والسنة
 :تعريف األخالق بأا

راسخة ترتع ا يف يسر وسهولة إىل اختيار ما هو خري وصالح أو شر وجـور ،   قوة يف النفس"  -٥
 ) ٣٣صم،١٩٩٦احلداد،( ".ةسليمهلي والفطرة الوذلك مبعيار الشرع اإل

وبالتايل اخللق هو قوة يف النفس راسخة يف اإلرادة ألن الفعل الذي ال يصدر عن إرادة ال يعد فعالً 
للذم وهذا الفعل جيب أن يكون راسخاً يف النفس أي مستقر فيها إذ أنه أخالقياً وليس جماالً للمدح أو 

لو مل يكن مستقراً فليس جديراً بأن توصف النفس ذا اخللق فمن بذل املال حلاجة عارضة ال يسمى 
 على التعريف السابق ميكن أن نطلق على الفعل أنه فعلبناًء سخياً ألنه حال طارئة على نفسه ولذلك و

وكذلك األفعال ،)١(والدوافع ةإذا كان راسخاً يف النفس وإرادياً وذا خنرج األفعال الالإراديأخالقي  
الطارئة على النفس من وصف الفعل األخالقي وأما الضابط األخري يف التعريف وهو أن املعيار الذي 

الدكتور  عنها  يعربواليت  -ةرة السليمحيدد اخلري والشر أو مصدر األخالق هو الوحي اإلهلي والفط
أما مستويني ملصدر واحد يف اإللزام األخالقي ففطرة اإلنسان تدفعه لإلميان :بقوله درازحممد 

وبذلك حيسم اجلدل الفلسفي حول هذه القضية يف  -وللوحي الذي جاء من عنده واخلضوع للخالق
ذا اإلنسان وصدق هنظرة اإلسالم ألن صاحب السلطة يف فرض ما هو خري وما هو شر هو اهللا خالق 
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هبت األخالق جند أن هناك مذاهب أخرى ذويف الوقت الذي حسم فيه اإلسالم هذا املوضوع مصدر 
أن مصـدرها الضـمري    ورأى بعضـهم " دوركـامي " هو عـرف اتمـع   أن مصدر األخالق  إىل

ورأى الربمجاتيون أن مصدر األخالق املنفعة والفائدة يف تفاوت كبري بـني وجهـات   " كانت"اإلنساين
 .النظر سوف نتعرض إليها يف مبحث األخالق والفلسفة

  
 .ولكنها غري قابلة للمدح أو الذمية كاألكل والشرب الغريزية الفطرالدوافع هي قوى راسخة يف النفس مثل الدوافع ) ١(



 

 :تعريف علم األخالق
يف حياتنا اليومية  فدائماً ما نسمعقل إىل حماولة تعريف علم األخالق،تعريف اخللق ننتوبعد أن مت حتديد 
علـى  فكيف حكمنا على الفعل األول أنه خري وال بأنه فعل خري أو أنه فعل شرير،وصف فعل من األفع

 . وما معىن اخلري والشر وما هو األساس الذي حكمنا من خالله وصنفنا األفعال بهالثاين أنه شر،
هذه األحكام على األفعال ولـذلك  إن علم األخالق هو الذي حيدد لنا األسس اليت ميكن أن نطلق ا 

 : بأنهيعرف علم األخالق 
 ،ليلي (."ى السلوك اإلنساينهو علم معياري يصدر أحكاماً معينة عل"يقول وليام ليلى علم األخالق -١

  )٣٥٩صم،١٩٩٩
العلم الـذي  " سربس الذي عرف علم األخالق بأنه يشبه إىل حد كبري تعريف جون هو وهذا التعريف
أي أنه ال يقتصر على وصف السـلوك وإمنـا   " ق األحكام القيمية على السلوك اإلنساينخيتص بإطال

 . إلعطاء قيمة هلذا السلوك
ن الكامـل لتصـل إىل املثـل       علم القواعد اليت تسري عليهـا إرادة اإلنسـا  " بأنه "كانت"وعرفه  -٢

  )٣٢ص ،م١٩٨٢،مرحبا( ".األعلى
عاين اخلري والشر ويوضح لنا الصورة املثلى اليت ينبغي أن يتبعها بأنه علم يفسر لنا م" وعرفه زقزوق -٣

الناس يف معاملتهم لآلخرين ويبني ما ينبغي أن يقصده الناس يف أعماهلم من غايات وباختصار هو علم 
 )١٥:صم،١٩٨٠،زقزوق" (ينري الطريق ملا ينبغي أن يكون

، يـاجلن (".اخلري والشر واحلسـن والقـبح  علم  إنه:"جلن علم األخالق اإلسالمية بقولهويعرف يا -٤
 ) ٤٧٩ص،م٢٠٠٣

وهكذا جند أن هناك اتفاقاً عاماً على تعريف علم األخالق بأنه العلم الذي حيدد طريق اخلـري والشـر   
وحيدد فعل ما يبنغي لإلنسان فعله وفق ما حيدده هذا العلم من مرجعية أخالقية له،وكـذلك جنـد أن   

أن علم األخالق علم معياري للسلوك اإلنساين وهذا السلوك يتميز بأنه معظم التعريفات السابقة رأت 
سلوك حر واختياري مما جيعله خمتلف عن السلوك احليواين،وحصر بعضهم السلوك الذي يتعامل معـه  

 .كون الفعل أو السلوك اإلنساين اختياري )١:علم األخالق بأمرين 
 .نساين مرتبط بأفراد اتمعكون الفعل أو السلوك اإل )٢                   

سـان خمـالط   وهذا القيد الثاين فيه كثري من الصواب حيث أن العنصر األخالقي يربز عندما يكون اإلن
املؤمن الـذي خيـالط    :"ولذلك جاء عن النيب عليه الصالة والسالم  أنه قالللمجتمع الذي يعيش فيه،

م، ١٩٩٤البيهقي،("الط الناس وال يصرب على أذاهمالناس ويصرب على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال خي
وال ميكن أن تظهر أخالق اإلنسان يف سلوكه وهو يعيش بعيداً عـن جمتمعـه دون أن    )٨٩ص ،١٠ج

 .يتعامل مع أفراد هذا اتمع



 

 : موضوع علم األخالق 
واهر الطبيعية الظفعلم الفيزياء مثالً علم يهتم بدراسة ضوعه الذي يهتم به ويفسره ويصنفه،لكل علم مو

ومن هنا حناول أن نعرف مـا هـو   املوجودة يف الكون،وحماولة تفسريها،ومعرفة القوانني اليت حتكمها،
دية الصادرة منه عـن تفكـري   بأعمال اإلنسان اإلرا علم األخالق،فنجد أن علم األخالق يعىنموضوع 
ن احلكم عليه باخلري والشـر؟  ولكن يرد هنا سؤال مهم  وهو هل كل ما يصدر عن اإلنسان ميكوروية،

واجلواب أن األعمال اإلرادية وما ميكن االحتياط له من األعمال املشتبهة يـدخل يف موضـوع علـم    
 . األخالق أما ما يصدر بدون إرادة أو ال ميكن االحتياط له فليس موضوعاً لألخالق
 إىل ا العلـم وبنـاءً  وبذلك يكون السلوك اإلنساين اإلرادي هو موضوع علم األخالق فيحاول هـذ 

 . مرجعيته اليت يستند إليها أن حيكم على هذا السلوك بأنه خري أو شر
 :شروط الفعل األخالقي

ويف اية هذا املبحث حناول أن نفرق بني اخللق والسلوك والفعل وذلك بتوضيح أمر مهـم وهـو أن   
ية والسلوك والفعل يكون معرباً السلوك والفعل صادران عن اخللق وأن اخللق هو صفة ذاتية للنفس البشر

 : عن اخللق ولكن بتوفر شرطني ومها 
 . أن يتكرر الفعل بصورة دورية عند وجود ما يقتضيه) ١
 م،٢٠٠١،قرعـوش .(رجي كحيـاء أو رجـاء  أن يكون تلقائياً غري متكلف وال استجابة ملؤثر خا) ٢
 .)٢٠٩ص

رادة والتصـميم ألنـه اختيـار بـني     يتميز بأنـه ميـدان الختبـار اإل    ولذلك فإن الفعل األخالقي
تصميم علـى  بديالت،فاالختيار األخالقي هو تصميم على البديل األفضل،واالختيار غري األخالقي هو 

وهذا مفهوم النجدين أو الطريقني الذي عرب عنـها القـرآن   ،)٤٣٩م،ص١٩٦٥فينكس،(البديل األدىن
   .الكرمي

 : غاية األخالق وأمهيتها
حناول أن نعـرج علـى   إلنسان وحياته على وجه هذه األرض،ن أمهية األخالق لقبل أن نشرع يف بيا

موضوع ذو صلة وهو غاية األخالق هل لألخالق غاية يسعى اإلنسان من خالل التزام هذه األخـالق  
 . للوصول إليها وحتقيقها
األخالق جنـد أن  إن إلقاء نظرة عامة على االجتاهات الفلسفية فيما يتصل بغاية " يقول الدكتور ياجلن 

يرى أن األخالق : يرى أن لألخالق غاية وهو اجتاه معظم األخالقيني واآلخر : األول : هناك اجتاهني 
وحجته أنه إذا كان لألخالق غاية فمعناها أا " كانت"األملاين  الفيلسوفليست هلا غاية وأبرز ما ميثله 

ذلك إذا كانت األخالق وسيلة فهذا جيردها من وسيلة وهذا يؤدي إىل أا تكون متغرية وغري ثابتة وك
 . قدسيتها



 

ال يدل علـى   وقد رد عليه املخالفون بقوهلم أن وجود غاية لألخالق ال يدل أا تتبدل أو تتغري وأيضاً
فإذا ذهبنا مع القائلني بغاية األخالق فما هي هذه الغايـة؟ واجلـواب أن غايـة    عدم وجود قدسية هلا،

  )٨ص م ،٢٠٠٣ ،ياجلن( .السعادةاألخالق هي 
رى أن سعادة اإلنسان سـعادة  والسعادة خيتلف تفسريها من مذهب فلسفي إىل آخر فاالجتاه الروحي ي

أما االجتاه العقلي فريى أن السعادة ه على الروح مهمالً حاجات اجلسد،ومن هنا يركز هذا االجتاروحية،
ضاع السلوك حلكم العقل وإتباع الفضائل وتنتج عند إخالظروف،هي الشعور الغالب بالسرور يف كل 

أما االجتاه املادي فريى أن ج جه على اختالف بسيط بينهم،من و اليت يأمر ا وهو مذهب أرسطو 
           السعادة هي اليت يشعر ا اإلنسان عندما يشبع دوافعـه الطبيعيـة وغرائـزه احلسـية وميثـل هـذا      

  ."هربرت سبنسر"و " أبيقور" كذلك تلميذ سقراط و" ارستبوس" االجتاه 
ا بل هـي  فهو أن سعادة اإلنسان ليست مقتصرة على هذه احلياة الدنيوأما مذهب اإلسالم يف السعادة،

ويكون ذلك بالتزام أمر اهللا يف هذه احلياة مما ينعكس على شـعور اإلنسـان   ممتدة إىل احلياة األخرى،
والسعادة اليت ينشدها اإلسالم لإلنسان تشـمل  ية املصري،ة احلياة وخريوجيعله حيس خبريية الذات وخريي

انـب متوازنـة   كل جوانب النفس البشرية الروحي والعقلي والنفسي واحلسي وكلما كانت هذه اجلو
  )٨٢م،ص٢٠٠٣ياجلن،( .زادت سعادة اإلنسان

هب الفالسـفة  أما أمهية األخالق فإا تتجلى واضحة يف هذا اجلدل الكبري الذي ثار حوهلا فكثرت مذا
وهذا يبني أنه لو مل تكن األخالق من األمهية مبكان ملا كـان  يديل بدلوه، واملصلحون يف األخالق كلٌ

فكيف تكون حياة بـال عفـة وال   الناس بدون هذه الفضائل اخللقية، ولنا أن نتخيل حياةذلك كذلك،
 .  أتفق عليها العقالءشجاعة وال صرب ومروءة وال صدق وال أمانة وقس على ذلك كل األخالق اليت

ولو نظرنا إىل ديننا اإلسالمي فسنجد أن األخالق أخذت من االهتمام ما يليق ا خصوصاً وأن هذا 
هج ائي ودين خامت لكل الدين هو املنهج الرباين الذي ارتضاه اخلالق سبحانه وتعاىل للبشرية كمن
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كان حيث  اخللقية يلي أمر العقيدة يف االهتمام من ترتل الوحي السماوي على النيب املصطفى 
ويربز هذا األمر عندما نعلم أن ربع اآليات )٤١صم،١٩٩٦،احلداد("حمكم اآلياتاحلديث عنه يف 

ن األخالق هي أحد دها ألف ومخسمائة وأربع آيات بل إالقرآنية هي يف موضوع األخالق فقد بلغ عد
 : املقاصد الثالثة يف الشريعة اإلسالمية وهي 

 . الضروريات -١
 . احلاجيات -٢



 

مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات وجيمع ذلـك  أي األخذ : التحسينات  -٣
 . مكارم األخالق

وقد ظهر هذا االهتمام األخالقي يف اإلسالم يف قدرة هذا الدين على تغيري حياة العرب بكل ما كانت 
البلدان  حتويه من رذائل أخالقية إىل أمة ضربت املثل يف القيم والفضائل اليت مكنتهم من فتح القلوب قبل

 . وساعدم على نشر رسالتهم اخلالدة
        وها هو نـيب اإلسـالم عليـه الصـالة والسـالم      األخالق ذه األمهية يف اإلسالم،وكيف ال تكون 

، ١٠م، ج١٩٩٤البيهقـي، "(األخـالق مكـارم  " يـة ويف روا"صاحل األخالق إمنا بعثت ألمتم" :يقول
للعنصـر  ف بعثته على إمتام مكارم األخـالق إعـالًء   فكأنه عليه الصالة والسالم قصر هد) ١٩١ص

دوام احلياة :أمرين هامني يف احلياة أوهلمااألخالق تؤدي إىل وميكن القول أن األخالقي يف دين اإلسالم،
 )١١٧م،ص٢٠٠٣،ياجلن(.من الناحية العلمية والعمرانية تقدم احلضارة: االجتماعية ومتاسكها وثانيهما 

  ل جنـد األمانـة والعفـة    إليه من أخالق تكرس وتساعد يف األمرين ففي األوويكون ذلك مبا تدعوا 
جند فضيلة طلب العلم واحترام  أهله واحلث على العمل وكسب القوت واإلتقان : ويف الثاين ..والرمحة 
 . يف العمل

 : أقسام علم األخالق
 : ينقسم علم األخالق إىل قسمني ومها 

الضـمري وحقيقتـه   "وهذا القسم يهتم بدراسـة  ) العامةويسمى األخالق : ( األخالق النظرية : أوالً 
ومظاهره وعواطفه املختلفة كالرضا واالغتباط والسرور الداخلي لفعل اخلري واألمل والتأنيب عند فعـل  

كما يبحث أركان املسئولية كاحلرية واإلرادة ومسائل اجلرب واالختيار وبواعث العمل ومناقشة .. الشر 
  )٢٠صم،١٩٨٢نصار،(".ترد حول املوضوع األخالقيليت اآلراء ا

وهذا القسم يدرس الواجبات املختلفة كواجب اإلنسان حنو نفسه وحنو أسرته : األخالق العملية : ثانياً 
التطبيق العملي للقسـم   وبالتايل نستطيع أن نقول أن هذا القسم هو" وحنو وطنه وحنو اإلنسانية مجعاء 

 العملية هي األساس يف املوضوع األخالقي ألن القسم األول يشبع حاجة عقليـة  ن األخالقاألول بل إ
ال يشبع إال  – لألخالق النظرية أي الدراسة –لكن هذا كله : " دراز جدلية فقط وكما يقول الدكتور 

أن يكون املرء فاضـالً  " حاجة عقلية، وال يعد سوى جانب ثانوي يف املشكلة األخالقية فمن املمكن 
        مـن حاجتنـا إىل   فحاجتنـا أذن إىل أن نـرى الفضـيلة أعظـم    " أن يستطيع تعريف الفضيلة دون

وهذه التقسيمات إمنا يراد منها تبسيط دراسة هذا العلـم وجتنـب    )٦٨٧م،ص١٩٩٨دراز،("تعريفها
حيث أن  )٣٦ص م،١٩٨٢مرحبا،(تسهيالً للبحث والدراسةالتعقيد الذي تتصف به الظاهرة اخللقية و

ع األخالق هلا جانب عملي تطبيقي،واألجدر بأن يكون التصنيف اجلانب العملي لألخالق إال أنه ال مجي
 .مشاحة يف االصطالح



 

 األخالق يف اإلسالم:  املبحث الثاين
 : متهيد

أو ( ، مييزه عن غرية من املناهج األرضية  يلحظ أمراً –اإلسالم  –إن املتأمل يف البناء اإلمياين هلذا الدين 
واخلامت الـذي   األخري جهاحني نزل هذا الدين على البشرية ليكون منها)  ىت السماوية السابقة عليهح

أو شرائع أو  سواء أحكاماً ،وهذا األمر الذي مييز اإلسالم هو ارتباط كل جوانبه املختلفةارتضاه اهللا هلا ،
فعلية يبىن بنـاء اإلسـالم   إال وهو اإلميان  ،بأصل ثابت وجذر ضارب يف أصل النفس البشرية،أخالق

 .به تقوم احلياة وحييا الضمائر  و،الشامخ املثمر
لصـاحب  ،كان هو الشـغل الشاغل  –ميان اإل –ولذلك جيد املتتبع لنشأة هذا الدين أن هذا األصل  

 وينمي هذا األميان يف نفوس أتباعـه فقضى كل فترة الدعوة املكية يغرس ،الصالة والسالم  الدعوة عليه
كل الراصـدين   أذهلت ، شجرة مثمرة يانعة األرض ،متكن من اخلروج على وجه ا اشتد عوده حىت إذ

 .واملترصدين هلا 
مث  ،ولذلك سوف حناول يف هذا املبحث أن نكشف عن املفهوم اخلاص لألخالق يف اإلسالم ومكانتها

ملسـلم علـى يـد    من خالل رصد حركة البناء اإلسالمي للمجتمع ا ، بع كيف يتم بناء  األخالقتنت
وجد يف اليت نعتقد أنه ال ي ، لضمري األخالقي املسلمىت نصل إىل تكوين االرسول صلى اهللا علية وسلم ح
ذا الكل املتكامل الذي جيعل اإلنسان يقف عاجز عن استيعاب حجم ،إي فكر فلسفي سابق أو الحق 

بناء واقعي رباين عاملي يسع كل بـين   يف نفوس معتنقيه ، ليثبت بذلك أنة أحدثهالتغيري األخالقي الذي 
 .اإلنسان ليدخلوا يف تعاليمه السمحة 

 :مفهوم وخصائص األخالق يف اإلسالم 
وإمنا قصدنا من هذا املبحث حماولـة   ،ولن نكرر احلديث عن موضوعها ،لن نعيد هنا تعريف األخالق

ي متارسها وتعيشها وتتمثلـها  ونادى البشرية لك ، معرفة أهم خصائص األخالق اليت جاء ا اإلسالم
وأبرزهـا   ، فكثري منها توصل هلا عقلـه وهذه األخالق ليست غريبة على اإلنسان،يف حياا  حياً واقعاً

ويعطـي  ،وحيسن ما وجد  ،ولذلك جاء هذا الدين يتمم ما نقص، ادته هلا فطرته السليمة حكمائه ، وق
صـالة  ال ولذلك يقول عليه،ي طبقته وتسعد إذا هي متثلته تنعم يف حياا إذا ه ،متكامالً لإلنسانية بناءاً

" ثت ال متم مكـارم األخـالق   إمنا بع:"  هريرة رضي اهللا عنه قال أبو والسالم يف احلديث الذي رواه
يتجمل به املرء  أو إضافياً كمالياً أمراًواألخالق يف اإلسالم مل تكن )  ١٩١،ص١٠م،ج١٩٩٤هقي،البي(

كثري من فضائلها من شعب اإلميان بل األخالق ال تنفصل عن اإلميان ف اآلخرين،وحيسن به صورته أمام 
وعليها يرتكز ومنها العدل والصدق واحلياء والعفة والصرب والرمحة وغريها من األخالق ،اليت ا يكتمل 

 ذا ما يؤكده الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الـذي وه،اليت دعى إليها اإلسالم وحث عليها 
اإلميان بضع وستون شعبة واحليـاء  : " عن النيب صلى اهللا علية وسلم قال رواه أبوهريرة رضي اهللا عنه



 

ومن هنا ميكننا أن نتصور مفهوم األخـالق مـن   ) ١٢،ص١م،ج١٩٨٧البخاري،" (شعبة من اإلميان 
 : ليت دعى إليها اإلسالم واليت تتميز بأاخالل معرفة خصائص األخالق ا

  :)الربانية  (صدر ربانية امل -١
إن اإلميان الذي ينبعث يف داخل اإلنسان وجيعله يِلسهللا خالقه وخالق هذا الكون ، هذا اإلميـان   قياده م

اهللا لإلنسان من خالل  وهذا األمر يسره،جيعل اإلنسان يتطلع إىل معرفة ما يريده منه هذا اخلالق العظيم 
 .منهجه الذي يريد منها أن تسري عليهنسانية على وإنزال الكتب حىت تتعرف اإل ،الرسل إرسال

هـو عـرف   هم من رأى مصدر األخالق نفم ،لقد ختبط الفالسفة وال زالوا يف معرفة مصدر األخالق
ت كونت وليفي برايل متناسني أن عادات اتمعات وتقاليدها متغرية غـري  اتمع وعاداته مثل أوجس
ومنهم من رأى مصدر األخالق هو ضـمري  د يف جمتمع آخر رذيلة ،ضيلة قد يعثابتة فما يعد يف جمتمع ف

اإلنسان ويقصدون بالضمري تلك القوة اخلفية النابعة من نفس اإلنسان اليت توضح له طريق اخلري والشر 
" جان جاك روسو "دها يف نفسه وابرز من يقول بذلكوينعكس طاعة هذه القوة على اإلنسان براحة جي

 وكثرياً،الضمري خمتلفة حبسب قدرة اإلنسان العقلية وعصره الذي يعيش فيه  حكامأولكن ،" كانت " و 
ولذلك فأحكام الضمري تكون مبهمة ال وضـوح   ،ما ختتلط بالعواطف واالنفعاالت والعادات والتقاليد

 د استخدامها يف العصـور املتـأخرة   وإمنا سا،فيها وبالتايل ال ميكن االعتماد عليها كمصدر لألخالق 
ويثـور علـى قواعـدها    ،الغرب أن يتخلص من سيطرة الكنيسة وأن خيرج عن سلطاا  أرادينما ح

         لألخـالق   وقياسـاً  وكان الـدين إذ ذاك أساسـاً   يفرق أو يفصل بني الدين والدولة ،وأوضاعها و
 لألخـالق  ) مصـدر  ( قياس م وأ أساسمن البحث عن  –التخلص من الدين  أريدإذا  –وال مناص 

فوجـدوا الضـمري    هم جيدون ما يقوم مقام الـدين، لعل ومشاالً فتلفت زعماء الثورة على الكنيسة مييناً
 ) ١٦م،ص٢٠٠٦،جوهري(.ورفعوا من شأنهبه، واثنوا عليه فتشبثوا 

وما  ومن الفالسفة من رأى أن مصدر األخالق اللذة واملنفعة فما حيقق اللذة واملنفعة املادية يكون خرياً
وكـذلك   "سـتيوارت مـل  "و "بنتـام "و "أبيقور "ومن أشهرهم  يكون شراً مادياً وضرراً اًأملحيقق 

واللبس بني احلق والباطل مثل هذا املـذهب  األنانية والظلم  ينشر ولن جند أن هناك مذهباً الربامجاتيون،
فإنه خري ذا  فطاملا جر الباطل لذة وحبور،الناتج عنه واللذة اليت تصاحبه  أثرهالذي جعل مصدر اخللق 

 .املقياس 
وما يراه ، يكون خرياً ومن املذاهب من رأى أن مصدر األخالق هو العقل البشري فما يراه العقل خرياً

 تكم يف وضع القانون األخالقي ؟وهو إىل عقل من حن مهماً ولكن هذا األمر يثري سؤاالً ،يكون شراً شراً
أم يف العصور  ،يف العصور القدمية األخالقينيلفالسفة أحد ا ، ومن يكون هل هو لعقل اإلنسان أحنتكم
والثقافة اليت نشأ فيها  سان هو نتاج الزمان واملكان والبيئةإن عقل اإلن ،أم يف العصور احلديثة ،الوسطى
بني العقـول   كبرياً االختالفوهلذا سوف يكون  ،لن خترج عن تأثري تلك العوامل فإن أحكامهولذلك 



 

فما يعد جرمية يف بلد من  ،بشر هي اليت تضع القانون األخالقي والواقع يشهد بذلكإذا جعلنا عقول ال
وهكذا اختلفت املـذاهب  يف بلد آخر ، وأخالقياً ومشروعاً مباحاً أمراًيعد  – مثالً اإلجهاض –البلدان 

 م،٢٠٠٦،جوهري للتوسع يف هذا املوضوع انظر( .در األخالق ومقياسها الذي تقاس بهيف حتديد مص
 ) ٢٢-٩ص

ربانيـة   أاوهي  ،اإلسالم جاءت وهي حتمل أهم خصائصها املميزة هلا أخالقوبالتايل عندما ترى أن 
العزيز وعلى لسان رسوله  ط تفاصيلها وجاء دستورها يف كتابهوخ ،املصدر فاهللا هو الذي رسم طريقها

نفوس املؤمنني بأن هذه األخالق وبذلك يبعث سبحانه وتعاىل الطمأنينة يف  صلى اهللا عليه وسلم، الكرمي
للمسلم  قوياً معنوياً وهذا األمر يعطي دافعاً،اليت يدعوهم لتمثلها هي إرادة اهللا العامل بكل ما يصلح هلم 

 .             ستجلب له اخلري وتبعد عنه الشر أاجيعله يتمسك بأخالق هذا الدين ألنه على يقني 
 :الشمولية  -٢

أو غريه مـن  ،نفسه  اجتاهم شاملة جلميع تصرفات اإلنسان وسلوكياته سواء كان فاألخالق يف اإلسال
أو اجلماعات أو الدول ولذلك فهذه الدائرة اليت تتسع يكون مركزها اإلنسان نفسه ومتتد منـه   األفراد،

 .تشمل احليوان كذلك  إابل  ،ءلتشمل كل ما حوله حىت تعم اإلنسانية مجعا
 واالجتماعيـة جتعلها تصل إىل كل امليادين االقتصادية والسياسية ،يف اإلسالم  وهذه الشمولية لألخالق

فهي حتكم كل هذه امليادين فال نتخيل امليدان االقتصادي يف اإلسـالم ال حتكمـه أخـالق    ،والتربوية 
والسياسة حتكمها أخـالق   ،واألمانة هي الشعار البارز يف هذا امليدان،فال غش وال احتكار  ،اإلسالم

 واألطفـال وال تدمري للزرع وال إبادة مجاعية للنساء  ،فال قتل لغري املقاتلني ،إلسالم يف السلم واحلربا
 االجتمـاعي ويف امليـدان  الذمة حمفوظة ومحايتهم واجبة ، وأهلويف السلم حقوق املعاهدين  ،والعجائز

امليدان التربوي أخالق املعلم  أخالق اإلسالم حتكم عالقة الوالد بولده والزوج بزوجته واجلار جباره ويف
 .األخالق اليت عرفتها اإلنسانية يف هذا امليدان  أعظماملسلم واملتعلم تعترب من 

االمتداد الرحب الذي ضم جوهر القانون األخالقي كله وهـو  " ويتضح مشول األخالق يف اإلسالم يف 
صلحني ، الذين تباعد بعضهم عـن  من املؤسسني وامل يف تعاليم القديسني واحلكماء  الذي ظل متفرقاً
 ) ٨٠م،ص١٩٩٨،رازد(."حيفظ تعاليمه  أثراً، ورمبا مل يترك بعضهم ومكاناً بعض ، زماناً

أخالق تشمل الدنيا وكـذلك اآلخـرة فهـي ممارسـات      أاومن صور مشول األخالق يف اإلسالم 
وهذا األمـر يبعـث    ألعمالاجزاءه يف اآلخرة على هذه ا أن جيين  وسلوكيات دنيوية يتطلع املؤمن

الفيلسـوف   وهذا أمر تنبه إليـه ،لسلم األخالقي درجات ا أعلىالطمأنينة يف نفس املسلم ويدفعه إىل 
أن ذلك  فجعل من مرتكزات الفعل األخالقي وجود احلياة اآلخرة واعترب" ويل كانتأمان" األملاين الفذ  

 .من مصادرات العقل العملي
 



 

 :مطلقة وثابتة  -٣
 أو شعبٍ ، وعرق أو عرقٍ جهة لكل البشرية ال متيز بني أمة وأمةمو ألاصاحلة لكل زمان ومكان فهي 

≈ !$tΒuρ y7:الصالة والسـالم  عليه اىل لرسولهفاخلطاب الذي وجهه اخلالق سبحانه وتع،وشعب  oΨ ù=y™ ö‘ r& 
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يف كل زمان ومكان ومن هنا كانت أخالق اإلسالم مطلقة فهي بالنسبة  الرسالةفالناس هم هدف هذه 
أو االجتماعيـة فمجتمـع   نتيجة تغري ظروف الناس االقتصادية،، ثابتة ال تتغري  اًواحد اًلكل الناس أمر

وهذا األمـر يبعـث يف    ،أخالق الغين هافقري هي نفسوأخالق ال ،الريف له نفس أخالق جمتمع املدينة
يعامل الناس بالعدل والرمحة فهم يعاملونه بذلك بغض النظـر عـن    واة فكما أنهباملسا إحساسالنفس 

 .البنكية فهم أمام القانون األخالقي سواء ألنة قانون مطلق وثابت  أرصدممراكزهم االجتماعية أو 
 :العاملية  -٤

يقـول   واألجناس، واألزمان األماكنلكل  جاءتسالم مطلقة وثابتة فهي عاملية ألا وألن أخالق اإل
واحد وال فضل لعريب على أعجمي وال  وأباكمربكم واحد  إن:"علية الصالة والسالم يف خطبة الوداع 

ــالتقوى    ــر إال ب ــى امح ــود عل ــود وال اس ــى اس ــر عل ــريب وال امح ــى ع ــي عل " لعجم
مشـتركة  جيعل من أخالقها أخالق  ،ذا األصل الواحد لإلنسانيةفه)٨٧،ص٥هـ،ج١٤١٥الطرباين،(

 .مكان من هذا العامل فتجلب له السعادة واالستقرار  عاملية ميكن أن تطبق يف أي
 : مراعاة الطبيعة اإلنسانية -٥

يف طبيعتها البشرية اليت ينتاا الضعف  اإلنسانيةفاألخالق يف اإلسالم جتمع بني مراعاا للنفس 
رق يف الروح والتشبه باملالئكة الكرام ، فهي ال تغوبني دفعها للصعود إىل أعلى درجات  ،قصوروال

وال هي تسلك مسلك نبذ الواقع ،ذلك الفلسفات املاديةدون النظر إىل روح كما ترى  احلسية املادية
بل  ،الرواقيةوالتنسك املذموم الذي يضغط على حاجات اجلسد كما تدعوا لذلك املثالية أو  ، واحلياة

فهي أخالق تليب حاجات اإلنسان يف مجيع جوانبه اجلسدية والروحية ومن  متوازناً هي تقف موقفاً

 #$!© ( ¨βÎ:مع قولة تعاىل لعقوبات انسجاماًيف جمال ا واإلحسانتطبيق مبدأ العدل " األمثلة على ذلك 

ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/  Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ  Ç)ل واالعتبار ومبوجبة حيق ين املساواة يف الفعوالعدل يع )٩٠:النحل

وهذا تشريع واقعي يراعي الفطرة ، لشهوة االنتقام والغضب أن يقتص من املعتدي تسكيناً للمعتدى عليه
، ومن هنا ورد  وتكرماً دعو اإلسالم إىل العفو والصفح منةًومع ذلك ي فيها من دوافع ، ام اإلنسانية مع
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من احلرية يتحرك فيه اإلنسان فمن شخص  كبرياً وذا جند أن األخالق يف اإلسالم تركت هامشاً
ومن آخر يترقى يف سلم اإلحسان ويبلغ أمسى درجات الفعل األخالقي  ،الواجب من العدل بأداءيكتفي 

ولوال هذه الواقعية املدفوعة  أعلى الدرجات يف اآلخرة،سوف ينال عليه وهو على يقني أن هذا الترقي 
 أداءبدافع التنافس حنو املثالية ملا كان الناس متفاوتني يف ميزان اإلسالم فمنهم الظامل لنفسه املقصر عن 

ومنهم السابق باخلريات  ،ومنهم املقتصد املؤدي للواجب دون أن يترقى إىل سلم اإلحسان،الواجب 
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من  األمة و صالة والسالم يف حياته وأخذها عنه أصحابهال ة عملية متثلها صاحب الرسالة عليهتطبيقي
فكانت  الحقه هلا ،مل يكن لنظرية أخالقية سابقة أو ال  فترابطت فيها النظرية والتطبيق ترابطاً ،بعدهم

 .ااقعيتها وعمليتهعلى و بذلك شاهداً
 :الوسطية -٦

بني تغليب مطالب اجلسد من اللذات واملتع كما تدعوا  ،اًوسطي فاألخالق يف اإلسالم تقف موقفاً
دافعة النفس حنو التنسك وترك مالذ احلياة وحرمان  ،وبني تغليب جانب الروح،األخالق االبيقورية 

إلسالم وبذلك متشت األخالق يف ا،ق الرواقية كما وصلت إىل ذلك األخال ،النفس من رغباا مطلقاً
بذلك  األمة الوسط اليت امنت اهللا عليها دين وسط وأن األمة اإلسالمية هي مع طبيعة هذا الدين يف أنه

 y7 :فقال سبحانه وتعاىل Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# 

tβθä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 )فنجد ،ضائلوتربز هذه الوسطية يف كثري من الف)١٤٣:البقرة

⎪⎦ t:لتقتري وبني اإلسراف قال تعاىلهو الوسط بني االكرمي أن اإلنفاق احملمود يف القرآن  Ï% ©! $# uρ !# sŒ Î) 

(#θà) xΡr& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç äI ø) tƒ tβ% Ÿ2uρ š⎥÷⎫ t/ šÏ9≡ sŒ $YΒ# uθs% ∩∉∠∪ ) ٦٧:الفرقان (   

ويضيع ماله حتت زعم ،يف نفقته ال مييل إىل اإلسراف  حبيث أن املرء يكون عادالً يعين عدالً:وقواما 
للنفع يف  أداةوال يقتر ويبخل ويعطل املال الذي هو  ،الرأمساليةاالستهالكية احلرية كما تدعوا لذلك 



 

وهنا ا مل حيكمان باالعتدال والتوازن،ماعي واالقتصادي إذيربك الوضع االجت األمرينفكال  ،اتمع
اليت اعتربها هي مقياس لكل خلق  أرسطونالحظ وجه التشابه بني نظرية الوسط عند الفيلسوف اليوناين 

 . طالقها يف مجيع الفضائل اخللقيةوبني هذه النظرة القرآنية ولكن ليس على إ
 

  :مكانة األخالق يف اإلسالم 
من الفلسفات أعلى من شأن األخالق وأعتربهـا جـزء ال    أو فلسفةً األديانمن  ن نرى ديناًال ميكن أ
النبوية لتؤكد على حصر  واألقوالبل إن النصوص القرآنية  ،من تكوينه العقدي كما فعل اإلسالم يتجزأ

ليـه الصـالة   ية كما مر معنا يف قوله عهدف البعثة النبوية يف إصالح وتكميل البناء األخالقي لإلنسان
فيلخص رسالته يف هذا اهلدف النبيل وتتوارد أحاديثـه   " إمنا بعثت ال متم مكارم األخالق :" والسالم
               حيـاً  وتقوم سـريته الشخصـية مثـاالً   يف احلض على كل خلق كرمي، – كما سنرى الحقاً –تترى 

" وإنك لعلى خلق عظيم " تابه اخلالد رفيعة ، تستحق من اهللا أن يقول عنها يف ك وصفحة نقية ،وصورة
 صر األخالقي يف منهجه الذي جاء بـه فيمجد ذا الثناء نبيه صلى اهللا علية وسلم كما ميجد به العن.. 

 )                     ٣٦٥٧ص،٦م،ج١٩٨٦،قطب( ."هذا النيب الكرمي
 : بل اإلسالم أخالق العرب ق 

ليعطي صورة واضحة للنقلة النوعية اليت أخـذ   ،بل اإلسالمنظرة سريعة على أخالق العرب ق إلقاءوإن 
وجعله ينطلق إىل نشر هذه القـيم واألخـالق   ،اإلسالم ا اإلنسان فحلق به يف مساء السمو األخالقي 

نها مل تكن حتمل مثـل  لك ،حضارا مئات السننيامتدت  فيقتلع أمماً ،ا كل أمم األرض ومبشراً معتزاً
األخالقيـة ، فاألمـة    أمام هذه املوجة أركاا تتزعزعو ،أمام هذا املد األخالقي  فاارتهذه القيم،

بل إا من الناحية املاديـة   ،األرضيف  سعامل حبضارة مادية عندما راحت تتوالع اإلسالمية مل تكن تبشر
ها يف تنشـر أخالقية عظيمة  جاءت حتمل قيماً لكنها ،قبل اإلسالم اللحضارة مل تكن تغريت عن حاهل

جلانب املـادي  عنها قيم السماء ، ومل يبدأ يظهر ا وحترر الناس من قيم األرض لتقدم هلم بدالً ،األرض
وظهرت كناتج هلـذا السـمو    ،الصالة والسالم عقود من وفاة النيب الكرمي عليه للحضارة إال بعد عدة

 .األخالقي نابع منه حمكوم به 
فالقبيلة هي  ،على أخالقهم وسيطرحكم حيام  مقيتاً طبقياً اًاإلسالم يعيشون نظامقبل لقد كان العرب 

 :احملور الذي تدور حوله حيام فلها يصاحلون ومن أجلها خياصمون حىت قال قائلهم 
 ارشد غويت وإن ترشد غزيةأن غوت      ما أنا إال من غزية 

 
 
 



 

 :وقد كانت القبيلة تقسم إىل طبقات 
  قي الذي ال تشوبه شائبة حسبما يعتقـدون بناؤها وذوو الدم النوهم أ: رحاءأبناء القبيلة الص - أ

 .وفيهم رياستها وبيوتات الشرف فيها ..به 
: ؤالء على أقسـام  مرتلة من أبناء القبيلة الصرحاء وه أدىنوتعترب هذه الطبقة  : طبقة املوايل -ب

ـ  فاألحرار هم الذي جلئوا،األحرار والعبيد أو عـن طريـق   .. وار إىل القبيلة سواء عن طريق اجل
     كـون أمهـام أعجميـات   مائهم الذين تأبناء العرب من إ أي مأما العبيد فهم العجيلف ،التحا
نسـبة إىل   غربةم األموو يكون أمهام من اإلماء السود فيسسواء فارسيات أو روميات أ،بيض 

 .منهم  الغراب تشاؤماً
عنصر عريب وهـم أولئـك   : لف من عنصرين وكانت هذه الطبقة تتأ:طبقة العبيد والرقيق -ج

وهم  وعنصر غري عريب، األخرى القبيلة يف حروا مع القبائل  األسرى الذين كانوا يقعون يف أيدي
أولئك الرقيق الذين كانوا جيلبون من البالد ااورة للجزيرة العربية مثل أفريقيا واحلبشـة بشـكل   

من املوايل ويقومون باألعمال الشاقة املرهقة  قل مكانةي أن يكون هؤالء العبيد اومن الطبيع،خاص 
وهذه الطبقية كانت حتكم العالقات بني افراد اتمع فالديات والزجيات كلها حمكومـة بانتمـاء   ،
 )٢٤ -١٢ص،م١٩٩٢،الناصر( إلنسان الطبقيا

كلما انعـدمت  لقد غابت كل صور العدل واملساواة يف هذا اتمع الطبقي فكلما نزلت طبقة اإلنسان 
 أمـم ن على العرب يف ذلك الوقت بل إ وهذا أمر مل يكن مقتصراً، واألعباءاحلقوق وزادت الواجبات 

 أسـاس على  إماترزح حتت هذا النظام الطبقي املقيت الذي فرق بني بين اإلنسان  كانت األرض كلها
 وؤكسريم ووفائهم يشجاعتهم وغرغم لوم أو جنسهم أو أصلهم ولغتهم ، لقد كانت حياة العرب 

والسـرقة والتفـاخر   لـهو والزنـا   لاـون وا  وانتشـار تعلقهم بشـرب اخلمـر واملقـامرة     فيها
 )٢٨٦،صم١٩٩٢،الناصر(.باألنساب

   طالب رضي اهللا عنه يف معرض إجابته للنجاشـي ملـك احلبشـة    أيبيعرب عن تلك الرذائل جعفر بن 
      ونأيت الفـواحش ونقطـع  ونأكـل امليتـة،   األصـنام عبد نأهل جاهلية، امللك كنا قوماً أيها:" فيقول 
منا نعرف  حىت بعث اهللا إلينا رسوالًنا على ذلك،فكأكل القوى منا الضعيف،،ويونسيء اجلوار،األرحام

ونه من وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دة وأمانته وعفافه،فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده،نسبه وصدق
صدق احلديث،وأداء األمانة،وصلة الرحم،وحسن اجلوار،والكف عن احملـارم  وأمرنا باحلجارة واألوثان 

ابـن هشـام،   " (وقـذف احملصـنات   يم،وأكل مـال اليت وانا عن الفواحش وقول الزور،،والدماء
 ) ١٨٩،صم٢٠٠٥

وإنـك   ،من أخالق اجلاهلية إىل أخالق اإلسـالم  ،لقد خلص هذا الصحايب اجلليل هذه النقلة النوعية
تعجب من كل هذا الفهم العميق والصورة الواضحة لدى جعفر رضي هللا عنه عن أمـر األخـالق يف   ل



 

وهذا يثبت أن اخلط األخالقـي يف  ) سنوات البعثة األوىل  من اخلامسةالسنة (اإلسالم وهذه احلادثة يف 
اهللا صـلى اهللا  رتل على رسول تألتباعه منذ سنواته األوىل رغم أن الوحي الزال ي اإلسالم كان واضحاً

 .علية وسلم 
كل اجلوانب املكونة  ن هذا الدين ترتبط به وتعتمد عليهيف تكوي األخالقي كان حمورا رئيسياً فاألساس

يرتكز إىل فضيلة  ،لإلسالم فاجلانب العقدي املتصل بوجود اخلالق وصفاته ورسله وكتبه واليوم اآلخر
ولذلك جند  ،الغيبياتقية يف املرء لن يسلم بكل هذه فبدون وجود هذه الفضيلة اخلل ،حب احلق وإيثاره

ستكرب عن اإلميان طرته للتسليم ا وينكر كل هذه احلقائق اليت تقوده فأن من غلبت عليه رذيلة الكرب ي

 øŒ:لعصيان أمر اهللا قال تعاىل إبليسوهذا ما دفع ،ا Î) uρ $oΨ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠ yŠ Kψ 
(# ÿρß‰yf |¡sù HωÎ) }§Š Î=ö/ Î) 4’ n1r& u y9õ3 tFó™ $# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊆∪ )وإذا نظرنا  )٣٤:البقرة

فإن العبد إذا كان  ،التعبدي وجدنا أن كل العبادات قائمه على فضائل خلقية مثل الصدقللجانب 
فإن اإلميان  ،اء بالعهدوكذلك فضيلة الوف ،فإنه أول ما يصدق يف عالقته مع اهللا ،يتمتع بفضيلة الصدق

مره يف فمن كان يتحلى ذا اخللق الكرمي وهو الوفاء فإنه سيويف بعهد مع اهللا فيلتزم أ،هو عهد مع اهللا 

⎯ z:هذه العبادات قال تعاىل  ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θè% y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑsù 
⎯ ¨Β 4© |Ós% … çµ t6 øtwΥ Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β ã Ïà tF⊥ tƒ ( $tΒuρ (#θä9 £‰t/ Wξƒ Ï‰ö7 s? ∩⊄⊂∪ )وإذا نظرنا )٢٣:األحزاب

ال تقوم ،فكيف نتخيل تعامالت مالية  ،ن عليهاألساس األخالقي هو املهيمإىل اجلانب االقتصادي نرى 
ي ما اجلانب االجتماعالتعامل املايل،أ تعامل وخصوصاًال ،فهذه هي أساسوالصدق والعدل  األمانةعلى 

 فاإلنسان مع والديه وزوجه ،فهو امليدان الواسع الذي تظهر فيه الفضائل اخللقية وجتد جماهلا للتطبيق
هذه الفضائل اخللقية من  إالواملسلمني واإلنسانية من حوله ال يضبط تصرفاته  وأصدقائهوأسرته وجريانه 

 )٢٢٠،ص١م،ج٢٠٠٢امليداين،(.والعدل والرمحة وغريها اإلحسانالرب و 
كانت األخالق من األمهية مبكان يف التشريع اإلسالمي وسوف نوضح يف السطور  األسبابكل هذه ل

 : التالية ومن خالل النصوص الشرعية هذه املكانة 
 :اآليات القرآنية الكرمية

 <§ø:قال تعاىل  -١ tΡuρ $tΒuρ $yγ1 §θy™ ∩∠∪   $yγ yϑ oλù; r'sù $yδu‘θèg é $yγ1 uθø) s?uρ ∩∇∪   ô‰s% yxn=øùr& ⎯tΒ 

$yγ8 ©. y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $yγ9 ¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ )فهذه اآليات يف سياق احلديث عن )١٠-٧:الشمس

من كل رذيلة  بتطهريهاالنفس وأن أساس الفالح والنجاح يف الدنيا واآلخرة هو تزكية هذه النفس 
 .وحتليتها بكل فضيلة 



 

⎯ & ô‰s% yxn=øùr:قال تعاىل -٢ tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t x. sŒ uρ zΟ ó™ $# ⎯ Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Ásù ∩⊇∈∪ ) ١٥-١٤:األعلـى(  

 ،ابن كثري(.أي طهر نفسه من األخالق الرذيلة وتابع ما أنزل اهللا على الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه
 )٥٠٢ص،٤ج،هـ١٤٠١
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فهذه اآليات تلخص أخالق املؤمنني املستحقني للجنة ولذلك عندما سئلت أم املؤمنني عائشة رضي )١٠
كان خلق رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  القرآن قالت  ق النيب صلى اهللا عليه وسلماهللا عنها عن أخال

قالت هكذا كان خلـق   )م حيافظونوالذين هم على صلوا(حىت انتهت إىل )قد أفلح املؤمنون(فقرأت 
 )٢٣٨ص،٣ج، هـ١٤٠١،ابن كثري(.صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

ـــاىل  -٤ ـــه تعــ  šχθç6:قولــ Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρß‰Î7≈ yèø9 $# šχρß‰Ïϑ≈ pt ø:$# šχθßsÍ× ¯≈ ¡¡9 $# 

šχθãèÅ2≡ §9 $# šχρß‰Éf≈ ¡¡9 $# tβρ ã ÏΒFψ $# Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχθèδ$̈Ψ9 $# uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑø9 $# 

tβθÝà Ï≈ ysø9 $# uρ ÏŠρß‰çt Î: «!$# 3 Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊇⊄∪ )املؤمنني الذين  وهذه صفات)١١٢:التوبة

من الذنوب كلها  التائبونفهم اشترى اهللا منهم أنفسهم وأمواهلم ذه الصفات اجلميلة واخلالل اجلليلة 
افظني عليهـا وهـي األقـوال    أي القائمون بعبادة رم حم، عابدونوكذلك هم  ،التاركون للفواحش

املـراد  من بني هذه العبادات القولية والصيام من بني العبادات الفعلية وهـو  خص احلمد مث واألفعال 
وكذا الركوع والسجود ومها عبارة عن الصالة وهلذا قال الراكعون الساجدون وهم مع  اهاهنبالسياحة 

وبشـر  (وهلذا قال هم باملعروف ويهم عن املنكرذلك ينفعون خلق اهللا ويرشدوم إىل طاعة اهللا بأمر
، ابـن كـثري  (.ألن اإلميان يشمل هذا كله والسـعادة كـل السـعادة ملـن اتصـف بـه       )املؤمنني
 )٣٩٣ص،٢جهـ،١٤٠١
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… çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθè=©. uθtGtƒ ∩⊄∪  )الـذي  ق احلوهذه صفة املؤمن  )٢:األنفال

               )٢٨٦ص،٢ج هـ ،١٤٠١، كثري ابن(. إذا ذكر وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره

 ßŠ$t7:قوله تعاىل -٦ Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθà±ôϑtƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ZΡöθyδ # sŒÎ) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ 

šχθè=Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪ z⎯ƒ Ï%©! $# uρ šχθçG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ În/ t Ï9 # Y‰¤fß™ $Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ∩∉⊆∪ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ô∃Î ñÀ$# $̈Ψ tã z># x‹ tã tΛ ©⎝ yγ y_ ( χÎ) $yγ t/# x‹tã tβ% x. $·Β# t xî ∩∉∈∪ $yγ ¯ΡÎ) 

ôNu™!$ y™ # v s) tGó¡ãΒ $YΒ$s) ãΒuρ ∩∉∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ !# sŒ Î) (#θà) xΡr& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç äI ø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥÷⎫ t/ 

šÏ9≡ sŒ $YΒ# uθ s% ∩∉∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ yì tΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t yz# u™ Ÿωuρ tβθè=çFø) tƒ }§ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# 

tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒuρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$rO r& ∩∉∇∪ )٦٣:الفرقان-

   . هي صفات عباد الرمحن واألخالق الفاضلة فهذه اخلصال الكرمية)٦٨
 :األحاديث النبوية

اً وإنه وال متفحش مل يكن رسول اهللا فاحشاً:قال ماعن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه -١
وهذا دليل على أن )٢٢٤٥،ص٥م،ج١٩٨٧البخاري،"(إن خياركم أحاسنكم أخالقاً:"كان يقول

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصدق قوله فعله فهو أحسن الناس أخالقاً
إمنا بعثت ال متم مكارم : قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم :" أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن  -٢

يؤكد أن اإلسالم هو  احلديث الذيوقد مر معنا هذا ) ١٩١،ص١٠م،ج١٩٩٤البيهقي،" (ق األخال
دين األخالق الفاضلة ولذلك حصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثته يف هذا اهلدف السامي وهو 

   .إكمال األخالق اإلنسانية
وأقربكم مين  إيل أحبكمإن من :"اهللا صلى اهللا عليه وسلمل قال رسو :عن جابر رضي اهللا عنه قال -٣

وأبعدكم مين جملسـاً يـوم القيامـة الثرثـارون      إيلجملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً وإن أبغضكم 
واملتشدقون واملتفيهقون قالوا يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشـدقون فمـا املتفيهقـون قـال     

هللا عليه وسلم طريق حلب اهللا سبحانه وتعاىل وحمبة الرسول صلى ا)٣٧٠ص،٤الترمذي،ج(."املتكربون
 .والسعادة يف الدنيا واآلخرة

ما شيء أثقل يف ميزان املُـؤمن   :"أَن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال رضي اهللا عنه ِءرداعن أيب الد -٤
 )٣٦٢ص،٤ج ،الترمذي (."يوم القيامة من خلُق حسن وإن اللَّه ليبغض الفاحش البذيء



 

ـ ثمـا ك ياتق اللَّه ح :"صلى اهللا عليه وسلم  قال يل رسول اللَّه :قالرضي اهللا عنه أيب ذر عن  -٥ ت ن
 )٣٥٥ص،٤ج،الترمذي (."سنة متحها وخالق الناس خبلق حسناحل ئةيبع السأَتو
 مثاإل قال سألت رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عن الـرب و  رضي اهللا عنه عن النواسِ بن ِسمعان -٦

مسـلم   "( ما حاك يف صـدرك وكرهـت أَن يطلـع عليـه النـاس     مثُسن اخللق واإلالرب ح :"فقال
وهذا يدل على أن حسن اخللق هو الدين كله وهو حقائق اإلميان وشرائع اإلسالم وهلذا )١٩٨٠ص،٤ج

قابله باإلمث ويف حديث آخر الرب ما اطمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك يف الصدر وقد فسر حسن اخللق 
دل على أن حسن اخللق طمأنينة النفس والقلب واإلمث حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت بأنه الرب ف

 )٣٠٦ص،٢جم،١٩٧٣ابن القيم،.(به وهذا غري حسن اخللق
قال سئل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  عن أَكثر ما يدخل النـاس   رضي اهللا عنه عن أيب هريرة -٧

فـم  فقـال ال  مـا يـدخل النـاس النـار     ق وسئل عـن أَكثـر  تقوى اللَّه وحسن اخلل :"اجلنة فقال
 )٣٦٣ص،٤ج،الترمذي(."والفرج

هذه بعض النصوص اليت تؤكد على مكانة األخالق يف اإلسالم واليت تدل على أن هذه األخالق تشكل 
من هذا الدين اخلامت،فليست األخالق أمر كمايل جيمل به اإلنسان شخصيته بل هي مكون  اًحموراً أساسي

اخلالق سبحانه وتعاىل وبالتايل دخول اجلنـة ولـو ذهبنـا     لرضامكونات اإلميان الذي هو شرط من 
 . نستقصي كل النصوص الدالة على ذلك لطال بنا املقام ولكن فيما ذكر كفاية إلثبات ذلك

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :بناء األخالق يف اإلسالم 
بينا ذلك يف املبحث األول  كما  –وك يعترب سلوك اإلنسان هو موضوع  األخالق ولكنة ليس أي سل

وحيث أن ،إلرادتـه عنه اإلنسان هو السـلوك اخلاضـع    بل إن السلوك املسئول – السابق الفصل من
     لـذلك فانـه دليـل علـى      مجة الظاهرة ألحوال النفس الباطنة، واملستقرة يف داخلهاالسلوك هو التر

من هنا فإن اإلسالم  و،ذا دال على خلق الكرمكه هفمن كان سلوكه البذل والعطاء قلنا أن سلو،اخللق
وقاعدته يف ذلك هو أن تطهـري البـاطن     ،من هذه الثوابت يف بناء األخالق انطالقاً مميزاً أسلوباًسلك 

 وتقويته يؤدى إىل حتسني السلوك الظاهري فكيف طهر اإلسالم باطن النفس اإلنسانية وقواها ؟
األخالقي يف اإلسـالم وقاعدتـه    نرى أنه مصدر اإللزام لذي سوفا –لقد مت ذلك من خالل اإلميان 

إميان  أن هدفه يف بداية دعوته، هو تقوية وهلذا جيد املتتبع لسرية الرسول صلى اهللا علية وسلم –الرئيسية 
من نصف  أكثرفنجد أن مرحلة الدعوة املكية واليت شكلت  ،اإلنسان وهذا أمر داخلي يف باطن النفس

وهذا اإلميان ما هو إال تطهري للنفس مـن   ،كان هدفها الرئيسي هو بناء اإلميان لدى املسلم،مدة الدعوة
 . ،أو كما تصفه الصوفية بالتخلية مث التحليةغرس عقيدة الدين اجلديد يف داخلهاشوائب اجلاهلية ومن مث 

 وخلود الروح واجلزاء قد اعترب أن اإلميان باهللا" كانت " األخالقيني وهو وإذا كان أحد أشهر الفالسفة 
ال ميكن أن تبىن أخالق بدون صادرات للعقل العملي كما وصفها ،هي مسلمات أو م،يف حياة أخرى 
من الزمـان   عشر قرناً أثىنبأكثر من " كانت" نقول أن اإلسالم قد سبق ميكن أن فإننا ،االستناد إليها 

ميان الذي يتكون من أركانه املعروفـة والـيت   يستند إىل األ ليؤكد ومن خالل التطبيق أن بناء األخالق
ؤمن باهللا ومالئكته ورسله وكتبة وبالقدر خريه وشره وباليوم أن ت:".. ملشهور احديث جربيل وردة يف 
 " اآلخر
من الـداخل   االنطالقهو السليم لبناء األخالق ألن الطريق ،كمن سرعة التغيري يف سلوك الناس وهنا ت

م الذي سلكه ، فعندما تكونت اجلماعة املؤمنة ذات اإلميان الراسخ كـان  وهو منهج اإلسال،للخارج 
مـن القـرآن    املدنية يف اآليات جلياً ، والذي جندهإن تأيت التعليمات التفصيلية للسلوك ملطلوب سهالً
 ألن القاعـدة  ،يف حياا عملياً مثله سلوكاًتفت ،فكانت النفوس املؤمنة تأخذ كل توجيه أخالقي، الكرمي

وقد مر ،وما هو الشر فيتجنبونه  ،اهللا هو الذي حيدد ما هو اخلري فيسلكونه بأناإلميانية يف داخلها تلزمها 
مراحل أو حمطات مترابطة فيما بينها ومتالزمة مع مفهـوم   خالقي يف اإلسالم من خالل أربعةالبناء األ
 :اإلميان

 
 
 
 



 

 اإلرادة القويةبناء : املرحلة األوىل  -١
من خالل إقدامهم على كسر القاعدة املسيطرة على  رادة القوية تكون يف نفوس املؤمنني،ناء لإلوهذا الب
على الطريق الطويل  تنتظرهم، رغم حجم التضحيات اليت  ،وخمالفتها يف سبيل إميام وقناعاماتمع 
 .املمتد 

،فإنه يتعرض ملقاطعة اتمـع لـه   هذه القلة املؤمنة إىل  االنضمامفكان أحدهم يعلم أنه مبجرد أن يقرر 
اليت جتعل مـن كـل هـذه    ، إال إذا توفرت اإلرادة القوية ،سهالً ولن يكون ذلك أمراً ،وبداية املعاناة
علية وسلم ، وسوف أذكر هنا حادثتني عزز من خالهلا الرسول صلى اهللا  وهيناً سهالً التضحيات أمراً

  .ملكيةوكلها يف الفترة ا هذه اإلرادة لدى أصحابه
عن خباب بن األرت قال شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم وهو متوسد بردة له يف ظـل  "  )أ

كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له األرض فيجعل فيه :تستنصر لنا إال تدعو اهللا لنا قال إال: الكعبة قلنا له 
بأمشاط احلديد ما دون  ينه وميشطنتني وما يصده ذلك عن دفيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باث

حلمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه واهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صـنعاء  
،ص ٣م،ج ١٩٨٧البخاري،(."نمه ولكنكم تستعجلونإىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غ

١٣٢٢( 
 حقرياً له أهل مكة أتيتنا صعلوكاً:إىل املدينة قالحني أراد اهلجرة  صهيباًأيب عثمان النهدي أن عن ) "ب

       أخملون سـبيلي قـالوا   ،إن تركـت مـايل   أرأيتم: الأبداً قيكون هذا  واهللا ال،فتنطلق بنفسك ومالك
            حيـي قاهلـا   أبـا ربـح البيـع   :ه الرسول صلى اهللا علية وسلم قـال فلما رآهلم ماله امجع، فترك،نعم
لقد متيزت الفترة املكية بتربية املؤمنني على ضـبط الـنفس   )٥٩٩،ص٣،جم١٩٨٧، الذهيب (." ثالثاً

الذين يأبون الضيم على أنفسهم فقويـت بـذلك    ،رغم ما يف ذلك من خمالفة لطبيعة العرب ،والكف
 .إرادم 

 وهكذا جند إن اإلميان يدعم هذه اإلرادة ويقويها ، ألا تعترب هي صمام األمان للبناء األخالقي
 والسلوك الفاضل ، فكم من شخص يعرف الفضيلة وحيب ممارستها ، ولكن إرادته الضعيفة تقف حائالً

اإلرادة لدى الناشئة  ، جيب علينا أن نقويبينه وبينها ، ولذلك حىت تتمكن من بناء أخالق جيدة

& $̈Βr:ونعززها ، وهذا ما ذكره سبحانه وتعاىل يف قوله  uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯ ÏµÎn/ u‘ ‘ yγ tΡuρ }§ø ¨Ζ9 $# 

Ç⎯ tã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ) عن اهلوى حيتاج إىل إرادة قويةنهي النفس ف)  ٤٠: النازعات. 

  
 
 



 

 )الضمري األخالقي ( العاطفة اإلميانية  تكوين:املرحلة الثانية  -٢
وهذه  من األخالق السيئة ومانعاً ،يدفع اإلنسان حنو األخالق الفاضلة وهذه العاطفة تشكل وقوداً

اليت شكلها  )الصحبة(العاطفة أو الضمري تكونت لدى املؤمنني األوائل من خالل روح اجلماعة املؤمنة
حيث شعر املؤمنون يف تلك  ،رضي اهللا عنه األرقم أيببن  األرقمالرسول صلى اله علية وسلم يف دار 

النمو مع زيادة  فة اإلميانية يففأجج العاطفة لديهم واستمرت هذه العاط ،الدار إم إخوة مجعهم اإلميان
ما  كل ة والسالم ، ولذلك كانالصال هيف حب اهللا سبحانه وتعاىل وحب رسوله علي إميام ، وجتسدت

        بعاطفة احلب اليت هي جزء من ألن امتثال هذا األمر مدفوٌع ،لنفوسهم اًحمبب اًأمر به يأمران

 öΝ :قالف ولذلك وصفهم اهللا سبحانه وتعاىل ،إميام åκ ™:Ït ä† ÿ… çµ tΡθ™6 Ït ä†uρ  )٥٤:املائدة.(  
ىت لو كان يعرضه للخطـر الـدنيوي   ح ،هذا احلب الذي يدفع املؤمن المتثال خلق فاضل مثل الصدق

انية يف هدايتـه إىل  وقصة كعب بن مالك رضي اهللا عنه وأصحابه أكرب دليل على أثر هذه العاطفة اإلمي
 )٢٥،ص٥ة يف البداية والنهاية البن كثري ،جأنظر القصة كامل(.فضيلة الصدق

يستسلم لكل تنظيمات اإلسالم ، حىت قبل أن تعـرض  " وأصبحت هذه العاطفة اإلميانية جتعل اإلنسان 
والقبول ، ال يعترض على  بالرضاتشريعاته فيأخذها حني صدورها  علية تفصيالته ،وقبل أن تعرض عليه

وهكذا أبطلت اخلمر ، وأبطـل  ..يف تنفيذها مبجرد تلقيه هلا  أشيء منها فور صدورها إليه ، وال يتلك
أو كلمات مـن  أبطلت بآيات من القرآن ، .. الربا ، وأبطل امليسر ، وأبطلت العادات اجلاهلية كلها 

تشريعاا ، وسلم بينما احلكومات األرضية جتهد يف شيء من هذا كله بقوانينها و الرسول صلى اهللا عليه
دها وسلطاا ودعايتها وإعالمها ، فال تبلـغ إال أن تضـبط الظـاهر مـن     ها ، وجنونظمها وأوضاع

والدليل على ذلك قصة  )٣٧،صم١٩٨٩قطب،"( تمع يعج باملنهيات واملنكرات املخالفات ، بينما ا
 انظر تفاصيل(.حترمي اخلمر يف أمريكا يف ثالثينات القرن املاضي والفشل الذريع الذي القته هذه التجربة

الـدار  :،جـدة )م١٩٨٧(،األعلى املـودودي ألبـو " حنن واحلضـارة الغربيـة  "تاب املوضوع يف ك
  )٦٥-٥٧السعودية،ص

من خالل اآليات القرآنية اليت  ،اإلميانية يف املرحلة املكية هذه العقيدة ولقد منى القرآن الكرمي وخصوصاً
والكون واحلياة واملعاد  والنشأةخللق الكربى عن ا تهمتيزت بأا ختاطب فطرة اإلنسان وجتيب على أسئل

صفات اخلالق العظيم ليزداد ارتباطه به وحبه له حىت يتمكن اإلميان من قلبه ، وهذا ه على لواجلزاء ، وتد
وعواطفهم متعلقـة   ،وتصبح مشاعرهماملطلوب غرسه يف نفوس الناشئة حىت يتم تنمية اجلانب اإلمياين 

 .من أسس البناء األخالقي  اينبذلك األساس الث بنينا، فنكون قد باخلالق سبحانه وتعاىل
 
 



 

 التبصري : املرحلة الثالثة -٣
وهي مرحله تلي املرحلتني السابقتني ومـن خالهلـا    ،ونعين به تبصري اإلنسان بأمور اخلري وأمور الشر

األمور  ديد هذهحتيعرف املؤمن ما هي اخلريات فيأتيها وما هي الشرور فيتجنبها ، وبدون ذلك يصبح 
مما جيعل أمـر  ،تتباين  وبيئاموطبائعهم  ،ألن عقول البشر تتفاوت وختتلف ،شيء صعب على اإلنسان

    أمـر مهـم يف بنـاء    ،وحتديد الرذائل ودعوة النـاس لتجنبـها   ،حتديد الفضائل ودعوة الناس لفعلها
  ن يف حتديـد الفضـائل  بغض النظر عن التبـاي  ،وهذا ما تقوم به مؤسسات التربية املختلفة ،األخالق
لوم وغري مكتمل،وبعد تكوين تصور ناس بذلك يصبح البناء األخالقي مثولكن بدون تبصري ال،والرذائل 

االختيار احلر لإلنسان يف أن يسـلك  يترك اإلسالم  وأفعاله،وطرق الشر  وأعمالهكامل عن طرق اخلري 
  .أي الطريقني

  التعود: املرحلة الرابعة  -٤
وهذا التعـود  ته ،حىت تصبح عادة سلوكية مقترنة بشخصي ،إلنسان الفضيلة مرة تلو مرةحيث ميارس ا

باملران واملداومة تصبح خلق لإلنسان وترسخ يف نفسه ، ويف  الفضائل ألن،يتطلب االستمرار وااهدة 
طـري  اجلانب اآلخر يتعود اإلنسان على جتنب الرذائل حىت تتخلص نفسه منها ، وموضوع التعود أمر خ

ع الفكاك منه له ال يستطي فكم من إنسان بسبب تعوده على خلق سيء صار أسرياً،يف بناء أخالق الفرد 
وهنا يكون دور املؤسسات التربوية يف ،العادة  بمل يستطع إن يتخلص منه بسب وهو رغم قناعته خبطئه

حىت تصبح عادة راسـخة   ألخالقعلى األخالق الفاضلة ومتابعه تكرار ممارستهم هلذه ا ةشئاتعويد الن
 .فيهم

صلى اهللا عليه وسـلم  أَي  النيب  عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت سئلفوهذا مفهوم إسالمي أصيل 
 م،١٩٨٧،البخاري(."قونيعمال ما تطوا من اَألأَدومها وإن قل وقال اكلف :"اَألعمال أَحب إىل اللَّه قال

 )٢٣٧٣ص،٥ج
علماء النفس االجتماعي والذين   اإلسالم يتمشى نوعاً ما مع ما يقولهالق يفوهذا التكوين اإلمياين لألخ

 :وهي ى أن بناء القيم يتكون من ثالثة عناصريؤكدون عل
 ).االختيار(املعريف  – املكون العقلي -١
 ).التقدير(النفسي  -املكون الوجداين -٢
 )٢٢٤م،ص١٩٨٤مرعي،( ).الفعل(اإلرشادي اخللقي  –املكون السلوكي  -٣
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 الفصل الثالث
 األخالق يف القرآن الكرميأقسام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 :متهيد
 فكلما ابتعد عن الطريق القومي ه اهللا تكأله وترشدورعاية اهللا لإلنسان أن يعمر هذه األرض، منذ أن أذن

ارك وتعاىل تب بعث اهللا له رسالً تعيده إىل جادة الصواب ، وتنذره مغبة االحنراف واالبتعاد عن طريق اهللا

™ Wξß:قال سبحانه •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ È≅ ß™ ”9 $# 4 

tβ% x. uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $VϑŠ Å3 ym ∩⊇∉∈∪  ) ١٦٥:النساء(. 

    ءئـوا فتتابع الرسل يبلغون دعوة اهللا وأيدهم سبحانه وتعاىل مبعجزات تبني صدقهم وـون علـيهم ل  
 تطورها ورقيها الفكري والوحي يعاودها وظلت اإلنسانية يف" فمنهم من آمن ومنهم من كفر، قومهم 

وأراد اهللا لرسالة حممد ، حىت اكتمل نضجها،مبا يناسبها وحيل مشاكلها الوقتية قي نطاق قوم كل رسول
الرسـل   إخوانهكمل صرح فبعثه على فترة من الرسل لي  عليه وسلم أن تشرق على الوجود ،صلى اهللا

 )١٧، صم ١٩٨٦ القطان ،" ( وكتابه املرتل عليه  ،السابقني بشريعته العامة اخلالدة
فالبشرية لن تتلقى بعده عليه الصالة والسالم وحياً من  ،فكان عليه الصالة والسالم بذلك خامت املرسلني

 إىلو آخر رسالة مـن السـماء   وذلك يستلزم أن يكون الكتاب الذي جاء به من عند اهللا ه، السماء
 .اهللا له أن يكون هو الشريعة العامة اخلامتة أرادالذي  اإلهليوبذلك تضمن املنهج  ،األرض

ألنه لو مل ،إال وهو أنه صاحل لكل زمان ومكان ،هذا الكتاب العزيز  أسراروهذا األمر يكشف سر من 
ل قصوره تكم جديدةوحي جديد ورسالة  إىليكن كذلك لكان هذا قصوٌر يف الرسالة اخلامتة واحتيج 

 وهذه احلقيقة املستقرة عند كل مسلم آمن باهللا ورسوله جتعلنا نتمسك ذا القرآن،األزمانيف زمن من 
 هذا املبحث لن حناول ويفيف حياتنا،واقع حي  إىل تعاليمه العظيمة ونعض عليه بالنواجذ حمولني الكرمي

رمي من حيث طبيعته وخصائصه ومباحثه ولكن سوف نقتصر على الدخول يف تفاصيل علوم القرآن الك
واألخـالق العمليـة يف    الكرمي ومها األخالق النظرية يف القرآن الكرمي بيان قسمي األخالق يف القرآن

 .حىت تتضح طريقة الكتاب العزيز يف تكوين نظرية رائعة وتطبيقها يف واقع الناس الكرمي القرآن
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 يف القرآن الكرميألسس النظرية لألخالق ا:املبحث األول
      أخـالق نظريـة وأخـالق    إىلاألخالق أن العلماء يقسمون األخـالق   أقسام لقد اشرنا يف موضوع

فرع يهتم بالنظريـة   إىلبتقسيمه ،وذكرنا أن اهلدف من ذلك هو تسهيل دراسة علم األخالق ،عملية 
 .وفرع آخر يهتم بتطبيقها
        الصفحات القادمة أن القرآن الكـرمي تضـمن أسـس النظريـة األخالقيـة      وسيتضح لنا من خالل 

كما يفعله أي ، يالًمشوالً وتفص أكثريكتفي يف الواقع بأن يضع قاعدة السلوك على وجه  ال" حيث أنه 
         بل إنه يرسي حتت هذا البناء الضخم قواعد من املعرفة النظرية أعظـم متانـة وأشـد   ... عمليتعليم 
 )١٦،صم١٩٩٨دراز، .( "بة صال

 اإللزام :األساس األول 
بل يف أي الكرمي ،النظرية األخالقية يف القرآن  أسسواألهم من  ،األول األساسيعترب مفهوم اإللزام هو 

يف اية  -يستند أي مذهب أخالقي جدير ذا االسم" حمترم يقول الدكتور حممد دراز مذهب أخالقي 
الذي يدور حوله كل النظـام   يوالعنصر النوو لزام فهو القاعدة األساسية ،واملدارة اإلعلى فكر -األمر

 )٢١ص،م١٩٩٨، دراز( ."األخالقي 
ومن هنا ميكـن   ليت بدورها ترتبط مبفهوم اجلزاء ،لية اام بأنه هو الذي تتولد عنه املسؤووتربز أمهية اإللز

    بضرورة احترام  واإلحساسوالشعور  واإلرادةات القول أنه باإللزام يتكون الواجب ألن اإللزام هو الثب
 )٢٠٥ص ،م٢٠٠٦،ناصر(  .الشيء

   واإللزام اخللقي يف التصور القرآين هو الواجب اخللقي الذي يشمل كل ما أمر اهللا به وكل مـا ـى  
 إللـزام  قويـاً كـان ا   اإلميانفمنه يستمد قوته ومشوليته فكلما كان  باإلميانويرتبط ارتباطاً وثيقاً ،عنه

ولذلك ميكن "،)٩٩ص ،م١٩٨٨ ،عفيفي( أيضاًشامالً أصبح اإللزام شامالً  اإلميانوكلما كان ،كذلك
 ،م٢٠٠٦،ناصر( ."على طاعته وعدم عصيانه برغبته وإرادته أداة أو رباط جيرب اإلنسانالقول بأن اإللزام 

 )٢٠٥ص
 :مصدر اإللزام 

      ه اهللا سبحانه وتعاىل من فطـرة سـليمة وقـدرة عقليـة    ومبا حبا اإلنسانلقد اعترب القرآن الكرمي أن 
ومن خالل هاتني القوتني حمدد ملـا جيـب أن    اإلنسانقادٌر على حتديد اخلري والشر ليصبح بذلك ،مميزة

 <§ø:يعمله وما جيب أن يدعه وهذا ما أكد عليه القرآن الكرمي قـال تعـاىل    tΡuρ $tΒuρ $yγ1 §θy™ ∩∠∪   

$yγ yϑoλù; r'sù $yδu‘θèg é $yγ1 uθø) s?uρ ∩∇∪  )وتعـاىل وقوله سبحانه )٨-٧: الشمس: È≅ t/ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Å¡ø tΡ ×ο u ÅÁt/ ∩⊇⊆∪   öθs9 uρ 4’ s+ ø9 r& … çν tƒ ÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪  )إىلن اهللا عز وجل قد هـداه  بل إ)١٤:القيامة 



 

 óΟ :طريقي اخلـري والشـر قـال تعـاىل      s9 r& ≅ yèøg wΥ … ã&©! È⎦ ÷⎫ uΖ øŠ tã ∩∇∪   $ZΡ$|¡Ï9 uρ É⎥÷⎫ tGx x© uρ ∩®∪   

çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰yδuρ È⎦ ø⎪ y‰ô∨ ¨Ζ9 $# ∩⊇⊃∪ )الذي يقود اإلنسـان إىل اخلـري فقـال     هو وجعل العقل) ١٠-٨:البلد

  Π: سـبحانه  r& óΟ èδã ãΒù's? Λ àιßϑ≈ n=÷n r& !# x‹≈ pκ Í5 4 ÷Π r& öΝ èδ ×Π öθs% tβθäî$sÛ ∩⊂⊄∪ ) يف سـياق  ) ٣٢:الطـور

عن احلق واخلري  اإلعراض إىلكافرين يف أن عقوهلم لو كانت سليمة مل تقدهم استنكاره سبحانه على ال
 )٣٣-٢٥ص،م١٩٩٨ ،دراز( .والفضيلة

ولكن هذا العقل الفردي ليس له القدرة على أن يضع القانون العام الذي يلزم مجيع الناس ألن السـؤال  
عليا  سلطة إىللضروري أن نلجأ ملاذا أضحي باقتناعي من أجل اقتناعك؟ وبالتايل يصبح من ا، سيصبح

   قانون عام وقاعـدة صـاحلة للتطبيـق علـى      إىلفالناس حمتاجون على وجه التحديد ،حلسم اخلالف
  ويستطيع كل واحد منهم يف احلاالت السهلة أن جيد تلك القاعدة مسـجلة بصـورة مـا يف   ،فطرم
الذي يعرف جـوهر   اإلنسانلق هذا ولن يستطيع وضع هذه القاعدة وهذا القانون العام غري خا،ضمريه

 Ÿωr& ãΝ:سعادتهنفسه وسر  n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t, n=y{ uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î7 sƒ ø:$# ∩⊇⊆∪ )م١٩٩٨، دراز)( ١٤:امللك ،

 إىلوبالتايل ميكن أن نقول أن مصدر اإللزام األخالقي يف القرآن الكرمي هو قوة اإلميان املستندة  )٣٤ص

%  (#θä9$s :قـال تعـاىل    بنور الوحي العقل والفطرة واملستنرية uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßì yϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû 

É=≈ pt õ¾r& Î Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ )ستجابتهم لنداء الـوحي ودعـوة   فجعل سبب شقائهم هو عدم ا)١٠: امللك

 )٨١ص،م١٩٨٨،عفيفي(.العقل
واحدة تشرع  سلطة إىل اإلنسانان أن خيضع وإذا كان اإلميان هو مصدر اإللزام فانه من لوازم هذا اإلمي

≅ ö:د له طريق اخلري والشر قال تعاىلله وحتد è% ’ ÎoΤ Î) àMŠ Íκ çΞ ÷βr& y‰ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

«!$# 4 ≅ è% Hω ßì Î7 ¨?r& öΝà2 u™!# uθ÷δr&   ô‰s% àM ù=n=|Ê # ]Œ Î) !$tΒuρ O$tΡr& š∅ÏΒ t⎦⎪ Ï‰tFôγ ãΚø9 $# ∩∈∉∪   وقوله

:نهسبحا 4 Ÿωr& ã&s! ãΝ õ3 çt ø:$#  ∩∉⊄∪  ) ٦٢:األنعام (وله سبحانهـوق:  ÈβÎ) ãΝõ3 çt ø:$# ωÎ) ¬! ( Ïµ ø‹ n=tã 

àM ù=©. uθs? ( ∩∉∠∪ )اىل ــتعوقوله )٦٧:يوسف:  Ÿω |= Ée) yèãΒ ⎯Ïµ Ïϑõ3 ßsÏ9  )ومن هذه ) ٤١:الرعد

واإلمجاع ن الكرمي والسنة املطهرة القرآ: وهي  األربعةتنبثق مصادر التشريع اإلسالمي  اإلهليةالسلطة 
 .واليت لن ندخل يف تفاصيل احلديث عنها والقياس ،



 

وذلـك  ،واملؤمن احلق يأخذ كل ما ثبت يف هذه املصادر على أنه خري ويدع كل ما ثبت فيها أنه شر 

 χÎ) ©!$# Ÿω â:بدأ األساسي وهو قول اهللا تعاىلألنه يؤمن بامل ß∆ù'tƒ Ï™!$t±ósx ø9 $$Î/ ) ٢٨: األعراف  (

  ¨βÎ) ©!$# ã:وقوله سبحانه  ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç)فيصبح )٥٢م،ص١٩٩٨،دراز )(٩ ٠:النحل

اخلري ويصرفه عـن   إىلبذلك الضمري األخالقي للمؤمن مطمئن ألنه يسري وفق قانون اهلي يقوده دائماً 
 .الشر
 :ائص اإللزام األخالقي يف القرآن الكرمي خص

≅ ö :ل لكل اإلنسانية مجعاء قال تعاىلفاإللزام يف القرآن شام :الشمول  )١ è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) 

ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $·èŠ ÏΗ sd )وقوله تعاىل)١٥٨:األعراف: Ν ä. u‘ É‹ΡT{ ⎯ Ïµ Î/ .⎯ tΒuρ x n=t/ 4 )األنعام :

 tβθä3:وقوله سبحانه ) ١٩ u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ï9 # ·ƒ É‹tΡ  )الكرمي وكذلك اإللزام يف القرآن) ١:الفرقان 

يطبقها  نفعندما يأمر املرء بتطبيق قاعدة أخالقية مثل العدالة فهو يأمره بأ، شامل لكل أحوال اإلنسان 

 tβρ:اىل ــأم على اآلخرين قال تع،حد سواء كان تطبيقه هلا على نفسهعلى نسق وا â ß∆ù' s?r& }¨$̈Ψ9 $# 

Îh É9ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s?uρ öΝ ä3 |¡àΡr& ) وله تعاىلـــوق) ٤٤:البقرة:  ×≅ ÷ƒ uρ t⎦⎫ Ï Ïe sÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) 

(#θä9$tGø. $# ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθtGó¡o„ ∩⊄∪  # sŒ Î) uρ öΝ èδθä9$x. ρr& öΝ èδθçΡy—̈ρ tβρ ç Å£ øƒ ä† ∩⊂∪ )٣-١:املطففني( 

:وقوله تعاىل  4 Ÿωuρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒÌ øg s† ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθs% βr& öΝ à2ρ‘‰|¹ Ç⎯ tã Ï‰Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t pt ø:$# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ 

(#θçΡuρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∪ )٥٥-٥٤ص،م١٩٩٨ ، دراز( .)٢:املائدة( 

تطبيقه على خمتلف الظروف اليت ميكن أن  الكرمي ومن صور الشمول يف مبدأ اإللزام األخالقي يف القرآن

⎪⎦ t:يوجد فيها اإلنسان قال تعاىل Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï™!# § œ£9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ  ) وكذلك ) ١٣٤:عمران آل

ومن صور هذا الشمول يف اجلسدية، و وحيةالر، والظاهرة أعمال اإلنسان الباطنةمشول اإللزام جلميع 
 .الشرع فبها يقوم وعليها يعتمد و والفطرةأنه شاملٌ للعقل  أيضاً مفهوم اإللزام

يترك لنا حرية االختيار يف أن نعمل به أو أن خنالفه فهو ال يقهـر   الكرمي فاإللزام يف القرآن :ريةاحل) ٢
 ، دراز( علـى الضـمري   خباصةرك ولكن يفرض نفسه وال يكره املدا -مثل القانون املادي –اجلوارح 
واقعاً من خالل اختيار اإلنسان هلذا  أخالقيوتتجلى هذه احلرية يف أا جتعل كل فعل )٥٧ص،١٩٩٨



 

& ¨βr:اخلـرية قـال تعـاىل    بإرادتـه وممارسته يف الواقع مدفوعاً الفعل  uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ 

çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿ∩⊇∈⊂∪   )أمر  الذياهللا الشرعية  إلرادةوهي بذلك جتعل الفعل األخالقي ناتج )١٥٣:ألنعاما

 إرادةجيعل الكرمي وكأن القرآن ،ومارسه يف الواقع حبريته،اختار الفعل  الذياإلنسان  وإرادة،ذا الفعل
 .اإلنسان هي التطبيق وإرادةاهللا هي النظرية 

الـيت   -اخلرية إرادتهمن خالل  أخالقيفعل  إىلإلنسان ما حتول كل فعل لوتصل هذه احلرية مداها عند
 إذاأن املبـاح  : ومعىن هذا " يثاب عليها  طاعة إىل -هي اخلري املطلق يف هذه احلياة  أا "كانت" اعترب

كان العمل صـادراً عـن    إذاأخرى فانه  بعبارةفال بد أن يكون معصية أو ، سيئة نيةكان صادراً عن 
يكون غري  -نص يفيد احلكم عليه بغري اخللقية برغم عدم توفر أي -ن العمل نفسهفإ ،بواعث غري خلقية

 )١٠٤ص،م١٩٨٨، عفيفي( .ا أمهيتها يف تقدير خلقية الفعلوذلك تابع لإلرادة اليت يكون هل، خلقي
به كل ما يلزم  أنيتسم بأنه متفق مع فطرة اإلنسان حبيث  الكرمي فاإللزام اخللقي يف القرآن :الفطرية )٣

 óΟ : تتحول أو تتغري قال تعاىلمع فطرته السليمة اليت ملاإلنسان متمشي  Ï% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 

$Z‹ ÏΖ ym 4 |Nt ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# 

ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ )ا حب فهذه الفطرة طبع فيه ) ٣٠:الروم

الناس على أمور أخالقية مثل الصدق والعدل وغريها رغم اختالف  أكثر اخلري وكره الشر ولذلك يتفق
 .حب ذلك إىلأديام ومذاهبهم وما ذاك إال ألن بقايا الفطرة السليمة ديهم 

  ادة إمكان الع ينفي كل تكليف ال تقرالكرمي وذلك أن اإللزام األخالقي يف القرآن  :ـراليس) ٤

:لو كانت يف حدود طاقته قال تعاىلقة على اإلنسان حىت كما تنفي كل مش،حتمله 3 ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ 

t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 $#  )وقوله سبحانه)١٨٥:البقرة: $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# 

ô⎯ ÏΒ 8l t ym  وقوله تعاىل) ٧٨:احلج(أي ضيق:  ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã ) أي )  ٢٨ :النساء

≈ !$tΒuρ š:وقوله تعاىليسهل عليكم  oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ )دراز( .)١٠٧:األنبياء، 

 )٧٤-٧٣ص،م١٩٩٨
 
 
 



 

 : الكرمي شروط اإللزام األخالقي يف القرآن

 Ÿω ß#Ïk=s3: قال تعاىل الكرمي أهم شروط اإللزام األخالقي يف القرآنحيث تعترب  :القدرة) ١ ãƒ ª!$# 

$²¡ø tΡ ωÎ) !$tΒ $yγ8 s?# u™ 4)ال سبحانه ـوق)٧:الطالق:  Ÿωuρ ÏŠ ã ôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθãã ô‰tƒ Ο ßγ −/ u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$Î/ 

Äc© Å´yèø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ … çµ yγ ô_uρ ( $tΒ šø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡Ïm ⎯ ÏiΒ &™ó© x« $tΒuρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$|¡Ïm Ο Îγ øŠ n=tæ 

⎯ ÏiΒ &™ó© x« öΝ èδyŠ ã ôÜ tG sù tβθä3 tFsù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊄∪   )وقال سبحانه) ٥٢: األنعام:Ÿω  ß#Ïk=s3 ãƒ 

ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ )دراز( .ملزمني بهأوال خيضع لقدرتنا لسنا مكلفني به  فكل ما) ٢٨٦:البقرة ،

 .)٦٣ص،م١٩٩٨
حيدد الوجبات وبالتايل كـل فعـل    الكرمي فاإللزام األخالقي يف القرآن:حتديد الوجبات وتدرجها) ٢

هـو   األدىنوبالتايل يصبح احلد إغراء بالثواب، أكثروإضافة ، إلزامياً أدىننلزم به يكون له حداً  أخالقي
ومتفاوتون يف  األدىن،فيكون  الناس شركاء يف احلد  واحلد األقصى هو اخلري املرغوب فيه،اخلري اإللزامي 

:تعاىلقال  ىاألقصاحلد  4 βr& uρ (#θãΒθÝÁs? × ö yz öΝ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä.  tβθßϑn=÷ès? )وقولـه  ) ١٨٤:البقرة

↔ yštΡθè=t :تعاىل ó¡o„ uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθø yèø9 $# 3)٢١٩:البقرة( سبحانهوقوله: βÎ) uρ šχ% x. ρèŒ 

;ο u ô£ ãã îο t Ïà oΨ sù 4’ n<Î) ;ο u y£ ÷ tΒ 4 βr& uρ (#θè% £‰|Ás? × ö yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇⊃∪ )البقرة :

& βr:وقوله تعاىل ) ٢٨٠ uρ (# þθà ÷ès? ÛUt ø% r& 3”uθø) −G=Ï9 4 Ÿωuρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4)  البقـرة: 

ق فيه إال ال دخل لألخال الذيبني املفروض واحملرم مروراً باملباح  أما تدرج الواجبات فهي مرتبة)٢٣٧
 )٩٥–٨٧ص،م١٩٩٨،دراز(. االجتاه السليب أو االجيايبيف أو السيئة بقدر ما حتركه اإلرادة احلسنة

سابقة على السـلوك وهـو    ألن املعرفة،يتحقق اإللزام األخالقي فبدون املعرفة ال ميكن أن:املعرفة) ٣
ومعرفة الشر حىت يتمكن مـن  ،املعرفة هي معرفة اخلري حىت يتمكن اإلنسان من إتيانه  وهذه،صدى هلا

وكلما كـان الفعـل   ،وطواعيةوتغريها بالطاعة عن حمبة ،االمتثال  إىلوهذه املعرفة جتذب النفس ،جتنبه
 )١٣٦ص،م١٩٨٨،عفيفي.(عمقاً قي داخل النفس البشرية أكثركان على املعرفة األخالقي معتمداً 

والشر حيث أن الداللة علـى   اخلري أمناطفكرة قرآنية نراها فيما يعرضه علينا القرآن الكرمي من "هذهو
، عفيفـي ".(رآنيـة جندها كلها متالزمة يف الفكرة الق، الرغبة فيه إىلوتوجيه النفس ،إليه واإلرشاد،اخلري

 )١٣٩ص،م١٩٨٨
 



 

 املسؤولية: األساس الثاين
أي  إىلوهذا األمر يوضـح  " قدرة اإلنسان على أن يويف جبميع التزاماته"املسؤولية بأا ميكن أن نعرف
فاملسؤولية تفترض اإللزام سلفاً ولذلك  -كما أشرنا سابقاً-مفهوم املسؤولية مبفهوم اإللزام مدى يرتبط
سواء كانـت هـذه    ،بالفعل ألزمتهاإلنسان مسؤول أمام السلطة اليت م ليس هناك مسؤولية،فبدون إلزا
 :ومن هنا جند أن أنواع املسؤولية ثالثة،أو اخلالق سبحانه وتعاىل ،أو أناس آخرين،ذاته  السلطة

 .مسؤولية أخالقية حمضة -٣                . مسؤولية اجتماعية -٢          . مسؤولية دينية -١

pκ$ : يف قوله تعاىل وهي ما ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل š‰ r'̄≈ tƒ  z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒ rB ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ 

(# þθçΡθèƒ rB uρ öΝ ä3 ÏG≈ oΨ≈ tΒr& öΝ çFΡr& uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊄∠∪  )ايـة  )٢٧:األنفال ولكن هذه األنواع الثالثة تعود يف

وخصوصاً يف ضمري  –مسؤولية أخالقية حمضة مبجرد قبولنا هلا  إىلالنوع الثالث فكلها تتحول  إىل األمر
الدينية يف اية املطـاف مسـؤولية   حيث أنه جعل املسؤولية  الكرمي عنه القرآن وهذا ما عرب -املؤمن

فعندما ما ذكر سبحانه وتعاىل ، فهما متداخلتان حبيث أن كل مسؤولية دينية هي أخالقية،أخالقية حمضة
 حتايـل بعـض   وتعاىل ذكر سبحانه،على املسلمني إتيان زوجام يف لياليه أمر الصيام حيث كان حمرماً

ـ      zΝ:ـال تعـاىل الناس على التخلص من هذا الواجـب الـديين سـراً فق Î=tæ ª!$# öΝ à6 ¯Ρr& óΟ çGΨ ä. 

šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6 |¡àΡr& z )األمـر فكأن التحايل علـى الـنفس ولـيس علـى     ) ١٨٧: البقرة          

 األمـر طيعـوا  عوه على أنفسهم بأن يـر سبحانه وتعاىل املؤمنني بالعهد الذي قطـذكودائماً ي،الديين

% ô‰s: اإلهلي uρ x‹s{ r& ö/ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ  )ن اإلسالم يرفع شأن املسؤولية األخالقية احملضـة  بل إ )٨: احلديد

كان هذا العمـل غـري   حىت لو  بإرادتهعمل يلزم به نفسه  جيعل اإلنسان مسؤوالً شرعاً عن أي عندما
 املسـلم كذلك اإلنسان و، مديناً بدوره مثل من يضمن ديناً على سبيل املروءة يصبح واجب على غريه 

من :" ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،ومسؤوالً عنها نافلة يصبح ملزماً ا أداءالذي ينذر 
وهذا  )٢٤٦٣،ص ٦م،ج١٩٨٧،البخاري" ( ه ومن نذر أن يعصيه فال يعص، ليطعهنذر أن يطيع اهللا ف
مفهوم املسـؤولية   ويلخص عليه الصالة والسالماعة واخلري ،لية تكون يف حدود الطاإللزام وهذه املسؤو

والرجـل راع و  ، ه تراع و مسؤول عن رعي اإلمام، اع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم ر:" بقوله 
يف مال سيده و  واخلادم راع، واملرأة يف بيت زوجها راعية و مسؤولة عن رعيتها ، مسؤول عن رعيته 
 )١٤٨ -١٣٧ص،م١٩٩٨ ،دراز( .)٣٠٤،ص ١م،ج١٩٨٧،البخاري"( مسؤول عن رعيته

 
 



 

 :خصائص املسؤولية 
ب والعقاب ال ميكن أن يأيت فيهـا  فالثوا،ذات طابع شخصي  الكرمي فاملسؤولية يف القرآن:شخصية) ١
احلسـنة   أعمالهفكلٌ يسأل عن تبعة  واألبناء،أوالتباس حىت بني اآلباء ،أو اشتراك ،أو امتداد ،حتويل  أي

⎯  :بصفته الفردية واآليات القرآنية الدالة على هذا املعىن كثرية منها قوله تعاىل أو السيئة  tΒu ó= Å¡õ3 tƒ 

$VϑøO Î) $yϑ̄ΡÎ* sù … çµ ç7 Å¡õ3 tƒ 4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ 4 tβ% x. uρ ª!$# $̧ϑŠ Î=tã $VϑŠ Å3 ym 3) ــاء ــه)١١١:النسـ        وقولـ

ــبحانه  ⎯ Ç:سـ ¨Β 3“y‰tF÷δ$# $yϑ̄ΡÎ* sù “Ï‰tGöκ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒuρ ¨≅ |Ê $yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ $pκ ö n=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? 

×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t ÷zé& 3 ) تعـاىل   وقوله )١٥: اإلسراء: ¨≅ ä. uρ ?⎯≈ |¡ΣÎ) çµ≈ oΨ øΒt“ ø9 r& … çν u È∝̄≈ sÛ ’ Îû ⎯ Ïµ É) ãΖ ãã ( 

ßl Ì øƒ éΥuρ … çµ s9 tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $Y7≈ tFÅ2 çµ9 s) ù=tƒ # ·‘θà±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ )وقوله تعاىل)١٣:اإلسراء:  βr& uρ }§øŠ ©9 

Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4© të y™ )ــنجم ــه )٣٩: الـ ــبحانهوقولـ :سـ 4 ‘≅ ä. ¤› Í ö∆$# $oÿ Ï3 |= |¡x. ×⎦⎫ Ïδu‘  

)لغي املسؤولية اجلماعية ولكن هذه ملسؤولية ذات طابع فردي فنحن ال نوعندما نقول أن ا)٤١:الطور
 )١٤٩ -١٤٨ص ،م١٩٩٨،دراز.(ت الفرديةسؤولياهي إال جمموع املاملسؤولية اجلماعية ما 

وذا يتميز مفهوم املسؤولية يف اإلسالم عن مفهومها يف اليهودية أو املسيحية فاألوىل حتمل األجيـال  
آدم عليـه   أبيـه والثانية جتعل اإلنسان خملوق تالزمه اخلطيئة اليت ورثها عن  أجدادهم،تبعات ما عمله 

 )٥٨ص ،م١٩٩٦،احللييب(.السالم
وسوف تصبح الفوضى هي املسيطرة على ، فبدون املسؤولية ال ميكن أن تقوم حياة سوية :وريةضر) ٢

خمالف ملفهوم القرآن  األمروهذا ، عما حيصل منه فالكل غري مسؤول ، س وعالقام تصرفات النا
هذا أشار الكرمي الذي يؤكد على املسؤولية ما دام أن اإلنسان له كامل احلرية يف الفعل أو الترك واىل 

(  Ÿωuρ ß#ø:القرآن الكرمي قال تعاىل  s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9$# uρ ‘≅ ä. 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ ) فمىت وجد العمل بالضرورة توجد املسؤولية )٢٨٥: اإلسراء. 

بهم وأماكنهم لكرمي شاملة لكل املكلفني مهما اختلفت أجناسهم ومراتفاملسؤولية يف القرآن ا:شاملة) ٣

/ šÎn:اىلـــال تعـق،دنياــاة الــيف احلي u‘ uθsù óΟ ßγ ¨Ψ n=t↔ ó¡oΨ s9 t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩®⊄∪ $¬Η xå (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ   ∩®⊂∪)تعاىل وقوله)٩٣-٩٢:احلجر:  £⎯ n=t↔ ó¡oΨ n=sù š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î)  ∅n= t↔ ó¡oΨ s9 uρ 

t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# 3 ∩∉∪ )ا اإلنسان مهما املكلف  األعماللكل  أيضاًوهذه املسؤولية شاملةٌ  ) ٦:األعراف



 

⎯£ :قال تعاىل صغر هذا العمل è=t↔ ó¡çFs9 uρ $£ϑtã óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩®⊂∪ )ال ــوق) ٩٣:النحل

⎯ :سبحانه yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪  ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© … çν t tƒ ∩∇∪  

  ßì:وقوله سبحانه) ٨ -٧: الزلزلة( ŸÒtΡuρ t⎦⎪ Î—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n=ôà è? Ó§ø tΡ 

$\↔ ø‹ x© ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @Α yŠ ö yz $oΨ ÷ s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪        

 Ÿωuρ (#θçΡθä3:وقوله تعاىل )٦٦ -٦٠ص،م١٩٩٦،احللييب(  )٤٧: األنبياء (  s? © ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒs) tΡ $yγ s9 ÷“ xî 

.⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ >ο §θè% $ZW≈ x6Ρr& šχρä‹Ï‚−Fs? óΟ ä3 uΖ≈ yϑ÷ƒ r& KξyzyŠ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ βr& šχθä3 s? îπ ¨Βé& }‘ Ïδ 4’ n1ö‘ r& ô⎯ ÏΒ 

>π ¨Βé& 4 $yϑ̄ΡÎ) ÞΟ à2θè=ö7 tƒ ª!$# ⎯ ÏµÎ/ 4 ¨⎦ s⎞ Íh‹ u; ã‹ s9 uρ ö/ ä3 s9 tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $tΒ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθà Î=tGøƒ rB ∩®⊄∪   öθs9 uρ 

u™!$x© ª!$# öΝ à6 n=yèyfs9 Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ ‘≅ ÅÒãƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 £⎯ è=t↔ ó¡çF s9 uρ $£ϑtã 

óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷ès?  ∩®⊂∪)وهنا يربز طابع الشمول يف مبدأ املسؤولية فال تفرقه بني ) ٩٣ -٩٢:النحل

 .عامة الناس وخاصتهم 
 :شروط املسؤولية 

خصوصـاً يف أمـر العقـاب    ، لوغ فقد حدد الشارع أمهية حتمل املسؤولية بالعقل والب:األهلية ) ١
ـ  سبحانه اخلالق أعفاهفقد وكذلك غري البالغ ، ففاقد العقل ليس مسؤوالً عن أعماله ، ي األخرو ن م

 $yγ :ثواب عمله الصاحل قال تعـاىل  دون أن حيرمه من، ية ولية األخرواملسؤ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

ãΝ ä3Ρ É‹ø↔ tGó¡uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM s3 n=tΒ óΟ ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7 tƒ zΝ è=çt ø:$# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n=rO ;N≡ § tΒ 4 ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% 

Íο 4θn=|¹ Ì ôfx ø9 $# t⎦⎫ Ïn uρ tβθãèŸÒs? Ν ä3 t/$u‹ ÏO z⎯ ÏiΒ Íο u Îγ ©à9 $# .⎯ ÏΒuρ Ï‰÷èt/ Íο 4θn=|¹ Ï™!$t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡ u‘ öθtã 

öΝ ä3 ©9 4 ∩∈∇∪  )وعن النـائم  ،يكرب عن الصغري حىترفع القلم :" وقال عليه الصالة والسالم )٢٤: النور

 )١١٧ص،١،جم ٢٠٠٢،دايناملي(.) ٣٢،ص٤جرمذي،الت(" ون حىت يفيقوعن ان،حىت يستيقظ
م بالشـيء  فإذا مل يتحقق العل، حيث أن علم اإلنسان حبدود اخلري والشر شرط للمسؤولية : العلم )٢

فال يتحمل اإلنسان نتيجة العمل إال بعد أن يعلم هل هو مـن اخلـري أو   ، ه سقطت املسؤولية عن فاعل
 )٧٦ص،م٢٠٠٠،عليان.( الشر



 

يلغي مسؤولية الفرد ولذلك جاء يف احلديث تعليقاً علـى  "بالقانون األخالقي"هذا العلم  بل حىت نسيان
 دراز،( قـال اهللا قـد فعلـت   :"قال عليه الصالة والسـالم  " ن نسيناإ خذنااربنا ال تؤ"اآلية الكرمية 

 .)١٧١،صم١٩٩٨
 أياإلنسان وغايته دون كون وفق نية ة عند اهللا تيفاملسؤولية احلقيق :)النية والقصد ( اإلرادة ) ٣

  :ولذلك تلغى أعمال املرائني واملنافقني عند اهللا قال تعاىل ،السلوك والعمل الذي قام به اعتبار لظاهر

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈ s% y‰|¹ Çd⎯ yϑø9 $$Î/ 3“sŒ F{ $# uρ “É‹©9 $% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã&s!$tΒ u™!$s Í‘ 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿωuρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ( … ã&é#sV yϑsù È≅ sV yϑx. Aβ# uθø |¹ Ïµ ø‹ n=tã Ò># t è? … çµ t/$|¹ r'sù ×≅ Î/# uρ 

… çµ Ÿ2u tI sù # V$ ù#|¹ ( ω šχρâ‘ Ï‰ø) tƒ 4’ n? tã &™ó© x« $£ϑÏiΒ (#θç7 |¡Ÿ2 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∉⊆∪  )لعدل الرباين أن رفع اخلطأ عن املؤمن إذا كان اخلطأ وهلذا كان من ا)٢٦٤:البقرة

 }§øŠ:تعاىل   دون قصد فقال s9 uρ öΝ à6 ø‹ n=tæ Óy$ uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù'sÜ ÷zr& ⎯ Ïµ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ $̈Β ôNy‰£ϑyè s? 

öΝ ä3 ç/θè=è% 4 tβ% Ÿ2uρ ª!$# # Y‘θà xî $̧ϑŠ Ïm§‘ ∩∈∪  )أما بالنسبة للناس وأحكامهم اجلزائية ) ٥:األحزاب

 -١٢٠ص،م٢٠٠٢،امليداين(كموا على األعمال حبسب ظاهرهاطرون إىل أن حيفهم مض
ضغط خارجي يصبح بذلك غري  ،وقهرت حريته حتت أيوكذلك إذا غُلبت إرادة اإلنسان ،)١٢١

 .للحرية ية إلنسان مسلوب اإلرادة وفاقد تكلم عن املسؤولن أنال ميكن  ألنه، مسؤولٍ  عن تصرفاته 
 زاءاجل :األساس الثالث

قية اليت والذي به تكتمل حلقات النظرية األخال، ويعترب هذا الركن الثالث من أركان الفعل األخالقي 
ألن ذلك حيدث خلالً  ، تأخذ حبجز بعضها وال ميكن أن تنفصم العالقة بينها  سبق وأن وصفناها بأا

 .يف البناء األخالقي للنظرية ويضعف من أدائها
ا مفهومه من خالل النص القرآين ؟ اجلزاء يقصد به مقابلة العمل بالثواب ولكن ماذا نقصد باجلزاء وم

≅ ö:وهذا ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ، كان سيئاًً إنوبالعقاب ،كان حسناً إن yδ â™!# t“ y_ 

Ç⎯≈ |¡ômM}$# ωÎ) ß⎯≈ |¡ômM}$# ∩∉⊃∪ )اىلـوله تعـوق) ٦٠:الـرمحن: }§øŠ ©9 öΝä3 Íh‹ ÏΡ$tΒr'Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒ r& 

È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# 3 ⎯ tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ #[™þθß™ t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ Ÿωuρ ô‰Åg s† … çµ s9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ # Z ÅÁtΡ 

∩⊇⊄⊂∪ )وهلذا يتضح مفهوم اجلزاء يف القرآن بأنه نتيجة للعمل قال تعاىل،)١٢٣:النساء: (#θè=äz÷Š $# 



 

sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊂⊄∪ )فكأن املسؤولية سبب ،)٣٥٧ص،م١٩٩٦ ،احللييب()٣٢:النحل

ف األشخاص اخلاضعني بأن اجلزاء رد فعل القانون على موق"نتيجة أو كما يصفها الدكتور درازواجلزاء 
 )٢٤٥ص،م١٩٩٨ دراز،(."هلذا القانون

ية الفعل الذي جيب القبأخ إخاللعترب أن مفهوم اجلزاء ا" اميانويل كانت" ذا كان الفيلسوف األملاين وإ
جزاء  الغري مشروط والذي ال يتطلع إىل أيعن اإلنسان استجابة لألمر الداخلي املطلق  أن يكون صادراًً

األخروي مصادرة من مصادرات العقل العملي يستند رغم انه يعترب اجلزاء  -كان نوعه  اياً، مستقبلي 
ناك ألنه إذا صح أن يكون ه،  إلنسانياً مهماً يف الك يغفل جانباً نفسبذفإنه  -عليها العمل األخالقي 

ضة مـن  فال ميكن أن جيري هذا األمر على شرحية عري ،وفق هذا املنظور أناس ميكن أن يعملوا أخالقياً
وجينون مثاره يف مفهـوم اجلـزاء الـذي    ،رؤية نتيجة عملهم األخالقي  إىل الناس الذين يتطلعون دائماً

 .مل والتمسك بهإىل مزيدٍ  من العيدفعهم 
 :خصائص اجلزاء

 (#θè=äz÷Š:تعـاىل  هو نتيجة هلذه األعمال قال فكما ذكرنا سابقاً  :مرتبط باألعمال )١ $# sπ ¨Ψ yfø9 $# $yϑÎ/ 

óΟ çFΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊂⊄∪  )فال ، بسبب ما كنتم تعملونه فاجلزاء متعلق بكسب األعمال  أي) ٣٢:النحل

فالعمل هو سبب اجلـزاء  ، أو بسبب حسبه أو نسبه ، اردة  ألمايناميكن أن ينال اإلنسان جزاء على 

& βr:الوحيد قال تعـاىل  uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4© të y™ ∩⊂®∪   ¨βr& uρ … çµ uŠ ÷èy™ t∃ôθy™ 3“t ãƒ ∩⊆⊃∪ §Ν èO 

çµ1 t“ øg ä† u™!# t“ yfø9 $# 4’ nû÷ρF{ $# ∩⊆⊇∪ )٣٥٩ص ، م١٩٩٦، احللييب().٤١-٣٩:النجم( 

يعطـي للجـزاء    -عند احلديث عن أنواع اجلزاءالذي سوف نراه الحقاً  -وهذا التنوع : تنوع ال )٢
فمن الناس من ،وتكويناا النفسية ،القدرة على استحثاث مجيع النفوس البشرية على اختالف طبائعها 

 اجلـزاء ومنهم من يدفعه الرغبـة يف أو جتنـب   ،  اإلهلييدفعه للعمل األخالقي طلب أو خوف اجلزاء 
عل األخالقي بعـدة  وبذلك ميكن أن نقول أن هذه اخلاصية جتعل من اتمع مدفوع حنو الف،االجتماعي

 .ومبا يكفل ضمان قيام أكرب عدد ممكن من أفراده ذه الواجبات األخالقية،طرق و أساليب
        والسري يف كل حلظة املعلن منها ،مل لكل األعمال كبريها وصغريهافهو شا :لومالش )٣

 $tΒuρ ãβθä3:اجلزاء على كل ما عمل قال تعاىلليستويف اإلنسان ،واملالئكة الكرام حيصون ذلك،وأوان s? 

’ Îû 5βù'x© $tΒ uρ (#θè=÷Gs? çµ÷Ζ ÏΒ ⎯ ÏΒ 5β# u™ö è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷ès? ô⎯ÏΒ @≅ yϑtã ωÎ) $̈Ζ à2 ö/ ä3 ø‹ n=tæ # ·Šθåκ à− øŒÎ) 

tβθàÒ‹ Ï è? Ïµ‹ Ïù 4 $tΒuρ Ü>â“ ÷ètƒ ⎯ tã y7 Îi/ ¢‘ ⎯ ÏΒ ÉΑ$s) ÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# Iω uρ 



 

t tóô¹ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iωuρ u y9ø. r& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. A⎦⎫ Î7 •Β ∩∉⊇∪ )وقوله تعاىل) ٦١: يونس: Ö™!# uθy™ Ο ä3Ζ ÏiΒ 

ô⎯ ¨Β § |  r& tΑ öθs) ø9 $# ⎯ tΒuρ t yγ y_ ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ tΒuρ uθèδ ¥#÷‚ tGó¡ãΒ È≅ øŠ ©9 $$Î/ 7>Í‘$ y™ uρ Í‘$ pκ ¨]9$$Î/ ∩⊇⊃∪ … çµ s9 ×M≈ t7Ée) yèãΒ 

.⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ Ï ù=yz … çµ tΡθÝà x øt s† ô⎯ ÏΒ Ì øΒr& «!$# 3)م١٩٩٦،احللييب(.)١١-١٠:الرعد، 

 )٣٥٩ص
ى فقد بني القرآن الكرمي أن اإلنسان ال جيز، فاجلزاء ال يكون حىت يسبقه مستلزمات العدل :عادل ) ٤

 tΠ:قال تعاىل ، ويوزن عمله ، وتشهد عليه جوارحه به ، أمامه  عمله حمضراً يف اآلخرة حىت جيد öθtƒ 

ß‰Éfs? ‘≅ à2 <§ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9 ö yz # \ ŸÒøt ’Χ $tΒuρ ôM n=Ïϑtã ⎯ ÏΒ &™þθß™ –Š uθs? öθs9 ¨βr& $yγ oΨ ÷ t/ 

ÿ… çµ uΖ ÷ t/ uρ # J‰tΒ r& #Y‰‹ Ïèt/ ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª!$# … çµ |¡ø tΡ ª!$# uρ 8∃ρâ™u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9 $$Î/ ∩⊂⊃∪ )٣٠:عمران  آل (

 tΠ:وقال تعاىل  öθtƒ ß‰pκ ô¶ s? öΝ Íκ ö n=tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪       

 ßì:وقال تعاىل ) ٢٤:النور(  ŸÒtΡ uρ t⎦⎪ Î—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n=ôà è? Ó§ø tΡ $\↔ ø‹ x© ( 

βÎ) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @Α yŠ ö yz $oΨ ÷ s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪  )األنبياء :

هذا العدل ليس متعلق باجلزاء األخروي بل هو كذلك متحقق يف اجلزاء الدنيوي قال  إنبل )٤٧

 y7:تعاىل Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& 3“t à) ø9 $# … çµ Áà) tΡ šø‹ n=tã ( $pκ ÷] ÏΒ ÒΟ Í←!$s% Ó‰‹ ÅÁym uρ ∩⊇⊃⊃∪ $tΒuρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑn=sß 

⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθßϑn= sß öΝ åκ |¦àΡr& ( )٣٦٠ص،م١٩٩٦،احللييب.()١٠١ -١٠٠:هود( 

 :أنواع اجلزاء 
وهو يتميز بأنه جيمـع بـني اجلـزاء    ،وهو اجلزاء األهم و األعظم من أنواع اجلزاء  : اإلهلياجلزاء ) ١

لتوراة على عكس ما تعرضه ايف القرآن الكرمي  اإلهليوهذه ميزة يف اجلزاء  ،واجلزاء الدنيوي ،وياألخر
املوعـودة يف   –اجلـزاء   –فعلى حني جتعل التوراة السعادة " دراز رمحه اهللا  أو اإلجنيل يقول الدكتور

    يـد أن جيمـع هـذين   ير القـرآن  أنجند ، وحيصرها اإلجنيل تقريباً  يف السماء ، طيبات هذا العامل 
 )٣٤٣ص،م ١٩٩٨دراز،" ( وأن يوفق بينهما ،املفهومني
وسعة ، يف الدنيا يشمل النعم واملصائب الدنيوية كاحلياة الطيبة واحملبة من اهللا والتأييد  اإلهليواجلزاء 

َ (#θà):قال تعاىل  الرزق وبركة العمر وتيسري األمور ÏΡr& uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) 



 

Ïπ s3 è=öκ −J9 $# (# þθãΖ Å¡ômr& uρ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊇®∈∪ )١٩٥:البقرة( وقوله سبحانه: ¨βÎ) ©!$# yì tΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θs) ¨?$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθãΖ Å¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ )اىلـوقوله تع)١٢٨:النحل:  ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã 

$[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ósãΖ n=sù Zο 4θu‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôfuΖ s9 uρ Ν èδt ô_ r& 

Ç⎯ |¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷è tƒ ∩®∠∪ )٩٧:النحل(. 

يف الدنيا  اإلهليوكذلك من اجلزاء ، واألحزان واهلموم وعدم التوفيق أو اهلالك واملصائب من األمراض 

#!   :قال تعاىل،و التعازيراحلدود والقصاص أ sŒ Î) uρ !$tΡ÷Š u‘ r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒ ö s% $tΡö tΒr& $pκ Ïùu øI ãΒ (#θà) |¡x sù 

$pκ Ïù ¨, y⇔ sù $pκ ö n=tæ ãΑ öθs) ø9 $# $yγ≈ tΡö ¨Βy‰sù # Z ÏΒô‰s? ∩⊇∉∪ )وقوله سبحانه)١٦:اإلسراء: !$tΒuρ 

Ν à6 t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6Š ÅÁ•Β $yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θà ÷ètƒ uρ ⎯ tã 9 ÏW x. ∩⊂⊃∪  )٣٠:الشورى.( 
العذاب يف اآلخرة وهو من مستلزمات اإلميان باليوم اإلهلي يف اآلخرة ويقصد به النعيم أو أما اجلزاء 

⎪⎥ ¨βÎ) š:اآلخر قال تعاىل  Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™uρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# óΟ ßγ s9 öΝ èδã ô_r& y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ  šχθçΡt“ ós tƒ ∩⊄∠∠∪ 

)وقوله سبحانه) ٢٧٧:البقرة: ∅tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ £‰yètG tƒ uρ … çν yŠρß‰ãn ã&ù#Åzô‰ãƒ # ·‘$ tΡ 

# V$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù … ã&s! uρ ÑU# x‹tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β ∩⊇⊆∪  )اإلهليء واجلزا) ١٤:النساء أي  يهِفيف اآلخرة جزاء تو

( $yϑ̄ΡÎ: قال تعاىل األعمالعلى مجيع  uρ šχöθ©ùuθè? öΝ à2u‘θã_é& tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  ) ١٨٥:عمرانآل (

≅ 9e :حانه ــوله سبــوق à6 Ï9 uρ ×M≈ y_u‘ yŠ $−ΙÊeΕ (#θè=ÏΗ xå ( öΝ åκ u Ïjùuθã‹ Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝ èδuρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ 

∩⊇®∪ )وعقابه ،وهو كذلك تام من كل الوجوه فهو تام من جهة أن ثوابه خري ثواب)١٩:االحقاف

 äο :ىلاــال تعـق،أشد عقاب t ÅzEζ s9 uρ × ö y{ y7 ©9 z⎯ ÏΒ 4’ n<ρW{ $# ∩⊆∪ )وقوله ) ٤:الضحى

   y7:سبحانه Ï9≡ x‹x. Ü># x‹yèø9 $# (Ü># x‹yès9 uρ Íο t ÅzFψ $# ç t9ø. r& 4 öθs9 (#θçΡ% x. tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊂∪ ) ٣٣:القلم (

’ 4:اىل ــال تعـق وهو تام من جهة خلوده n? t/ ⎯ tΒ |= |¡x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ymr& uρ ⎯ Ïµ Î/ … çµ çGt↔ ÿ‹ ÏÜ yz 

šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 



 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ ¨Ψ yfø9 $# ( öΝ èδ $pκ Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩∇⊄∪ )وهو تام من جهة ) ٨٢ -٨١: البقرة

 -٣٩٤ص،م١٩٩٦،احللييب.(سبحانه وتعاىله بالرمحة والعدل فالثواب برمحته والعذاب بعدله اتصاف
٤١٤( 

يكمالن بعضهما البعض وان كان األول ال ،بقسميه الدنيوي واألخروي اإلهليوهكذا نالحظ أن اجلزاء 
ن ضروب التعاسة والسعادة وأل ، وال كامالًيف الدنيا ال يكون شامالً  اإلهليألن اجلزاء ،عن اآلخر  يغين
ـ   اإلهليإمنا يكون اجلزاء تلطة بعضها ببعض يف هذه الدنيا ،وخم ن يف الدنيا دافع للمؤمنني لبذل مزيـد م

 )٣٦٢ص،م١٩٩٨ ،دراز(.اجلهد جلين الثمرة يف اآلخرة
لتأنيب أو ا،ويقصد به شعور القلب بالفرح بعد الفعل احلسن والصاحل ):لوجداين ا( اجلزاء القليب ) ٢

وهو حركة شعورية نابعة من الضمري اإلنساين وتعتمد على حيويـة هـذا   بعد الفعل القبيح والسيئ ،
 .والعكس  فكلما كان الضمري حياً، كان هذا اجلزاء اكرب أثراً و أكثر وضوحاً،ري و يقضته الضم

صـلى اهللا عليـه    ل النيب عليه الصالة والسالم هذه احلركة الشعورية دليل على اإلميان فقالوهلذا جع
ألن املؤمن يقض ) ٢١٥،ص٥ابن حنبل،ج" (سرتك حسنتك فأنت مؤمنإذا ساءتك سيئتك و"  :وسلم

من  تردعه عن املزيدتؤثر فيه مشاعره فتدفعه حنو املزيد من العمل االجيايب أو ،الضمري مرهف الوجدان 

 Ÿωr& Ì:قال تعاىل العمل السليب ò2É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡ yϑôÜ s? Ü>θè=à) ø9 $#  )وقوله سبحانه )٢٨:الرعد: # sŒ Î) uρ 

£⎯ èδθßϑçGø9 r'y™ $Yè≈ tFtΒ  ∅èδθè=t↔ ó¡sù ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ 5>$pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θè=à) Ï9 £⎯ Îγ Î/θè=è% uρ       

 )٤٢٥ص،م١٩٩٦،احللييب).(٥٣:األحزاب (
ويرتبط مفهوم التوبة يف اإلسالم ذا النوع من أنواع اجلزاء الذي جيعل من التوبة نـوع مـن تأنيـب    

عدم  إىلولكنه ال يقف عند هذا الندم بل يدفع يف اجتاه حفز اإلرادة ، أي الندم على فعل الشر ،الضمري
من خـالل   أحدثه هذا الشر مث إصالح ما،وهذا يف حد ذاته إجيابية ،كف عنه هذا الفعل وال إىلالعودة 

ومن هنـا فإنـه   ،)٢٥٢ص،م١٩٩٨،دراز( ت اإلنسان بسبب هذا الفعل السيئ تدارك وتعويض ما فا
يف سـلوكهم   أثر اجيابياًحيدث  ألنه النشء تنمية هذا اجلانب من تربية الضمري لدى ينبغي على التربويني

حـىت  ، جرهم عن الشر وتؤنبهم على فعلـه من خالل فرض الرقابة الداخلية اليت تدفعهم حنو اخلري وتز
 .مرحلة التلذذ بالطاعة والضيق واالنكسار باملعصية إىليصلوا 

 
 
 



 

ويقصد به ما يناله اإلنسان على التزامه الفضيلة من تقدير اتمـع وتكرميـه   "  :اجلزاء االجتماعي )٣
املكافأة اليت تقرها اجلماعة "أو هو ،)٤٣٩ص،م١٩٩٦،احللييب"( وعلى ارتكابه الرذيلة من إهانة واحتقار

فيما يتعلق بسلوك أعضائها وتأخذ صورة االستحسان يف حالة االمتثال للمعايري،كما تأخـذ صـورة   
وهذا اجلزاء له أثر كبري يف نشـر الفضـيلة   ،)٢١٣م،ص٢٠٠٦ناصر،"(عدم االمتثال يف حالة..العقوبة

فاضل وسلوك مام اتمع مبظهر ب الظهور أح وردع الرذيلة ألن النفوس البشرية جمبولة يف عمومها على
 .قومي

قرره اإلسالم وأرساه من خالل بث هذه الفكرة يف اتمع املسلم فمكانة اإلنسان يف هذا ٌ وهذا أمر

/ ¨βÎ) ö:اتمع تعود إىل التزامه باألخالق الفاضلة قال تعاىل  ä3 tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r&   4 
للمجتمع قيمة يف ضمري ذا املفهوم من خالل بث أمهية خلق احلياء الذي جيعل ودعم ه) ١٣:احلجرات(

 ،٥م،ج١٩٨٧البخاري،("نع ما شئت فصإذا مل تستح :"والسالمقال عليه الصالة ،فاملسلماإلنسان 
حيث انه ممارسة ،ويلتقي هذا النوع من اجلزاء مع مفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،)٢٢٦٨ص

 öΝ:اىلـاتمع املسلم حيافظ به على استمرار الفضيلة واندحار الرذيلة قال تع ة علىتحتمم çGΖ ä. u ö yz 

>π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù's? Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ šχöθyγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ 

š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝ èδç sY ò2r& uρ tβθà) Å¡≈ x ø9 $# 

∩⊇⊇⊃∪ )تمع اجلزاء االجتماعي من خالل عدة أمور منها ،)١١٠: ال عمرانوميارس ا: 

⎪⎥ ¨βÎ) š:حمبة الناس وثناؤهم قال تعاىل وهو :الثواب االجتماعي:أوالً Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ 
ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ã≅ yèôfu‹ y™ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈oΗ ÷q §9 $# # tŠ ãρ ∩®∉∪  )خالل تعديل اإلنسان  وكذلك من) ٩٦:مرمي

 .لكثري من األمور كالشهادة والقضاء والوالية وجعله أهالً
ومـن  ، إعالن تنفيذ احلدود حىت حتارب الرذيلة الظاهرة ويعترب النـاس ـا  :العقاب االجتماعي: ثانياً

’ :نية والزاين قال تعاىلزواج بالزاالعقوبات االجتماعية حترمي ال ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x. Î ô³ ãΒ 

èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# uρ Ÿω !$yγ ßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8 Î ô³ ãΒ 4tΠ Ìh ãmuρ  y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊂∪  )٣: النور  ( 

 )٤٥٢ -٤٤٤ص،م١٩٩٦احللييب ( .ومنها رد الشهادة والنفي واحلبس واهلجر والتشهري وغريها
مـدى   إىلويعود ذلك إيقاع هذا النوع من أنواع اجلزاء،حداث أو تتفاوت اتمعات يف قدرا على إو

واضح يف اتمع املسـلم الـذي    أمٌرهذا و، متسك هذه اتمعات بالقيم واألخالق الفاضلة وممارستها



 

ائل اخللقية على عكـس كـثري مـن    يصبح الرادع االجتماعي فيه صمام أمان حلفظه من انتشار الرذ
اليت جتعل اإلنسان حتت ذرائع احلرية ، األفرادواليت مل يعد هلا تأثري يذكر على سلوك  ،اتمعات الغربية

 .مما زاد من انتشار الرذائل اخللقية ،ميارس ما يريد دون أي التفات للمجتمع الذي يعيش فيه
قات حتيط باإلنسان وترشد سـلوكه وتدفعـه حنـو    هذه األنواع من اجلزاء تشكل حل أنوهكذا جند 

اجلزاء االجتماعي حىت تصل  إىل لتنتقلوتتسع ) الضمري( اجلزاء القليب بوحتفز إرادته فهي تبدأ   ،الفضيلة
  .اإلهليالدائرة األوسع و األمشل و األعظم وهي اجلزاء  إىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 لقرآن الكرمي خالق العملية يف ااأل: املبحث الثاين
 

مل تكن قواعد للسـلوك جـاءت يف   بأا ربطت النظرية بتطبيقها فهي لقد متيزت األخالق يف اإلسالم 
تبين قاعدة نظرية معرفية راسخة هلذا السلوك جتعله أكثر  كتاب أخالقي فقط ، بل إا كما ذكرنا سابقاً

من خالل يف حياة الناس  وعملياً حياً اقعاًلإلنسان ، مث مل تكتفي بذلك بل جعلت هذه األخالق و إقناعاً
فكانت حبق تالزم غري مسـبوق  ،الصالة والسالم وأصحابه هلذه األخالق  امتثال صاحب الرسالة عليه

 .بني النظرية وتطبيقها ، مما أعطاها قدرة اكرب على االنتشار 
الكرمي ومبا خيدم موضـوع  وهنا حناول أن نضرب أمثلة على هذه األخالق العملية الواردة يف القرآن  

 : هذه الدراسة عن أخالق املعلم املسلم وذلك من خالل أربعة حماور وهي 
 ) أخالق اإلنسان مع ربه . ( األخالق الدينية -١
 ) أخالق اإلنسان مع نفسه . ( األخالق الفردية  -٢
 ) أخالق اإلنسان مع أسرته .  ( األخالق األسرية -٣
 ) نسان مع جمتمعه أخالق اإل. ( األخالق االجتماعية  -٤
 ) أخالق اإلنسان مع وطنه . ( ة اطنوأخالق امل -٥

حممد دراز رمحة اهللا يف أطروحته / وقد اعتمد الباحث تصنيف هذه األخالق حسب تصنيف الدكتور 
أمحد احلداد /وإن كان هناك تصنيفات أخرى مثل تصنيف الدكتور" دستور األخالق يف القرآن"القيمة 

 : نيب صلى اهللا علية وسلم يف القرآن والسنة والذي صنفها إىل مخسة أصناف وهي يف أطروحته أخالق ال
 ) السلوكية  –االعتقادية ( األخالق اإلميانية  -١
 ) النوافل  –الفرائض ( األخالق التعبدية  -٢
 ) املتعدية  –الذاتية ( األخالق السلوكية  -٣
 ) املادية    -العامة  -األسرية  ( األخالق االجتماعية  -٤
  )القيادية -السياسية –الدعوية  -الواجبة(لقة بالنبوة واإلمامةخالق املتعاأل -٥
اآليات القرآنية واألحاديـث   مث ذكر لغة واصطالحاً خلق من خالل تعريفهكل استعرض الباحث  وقد

 . بعض أقول السلف اليت توضح أمهية اخللق  اليت وردت فيه وبعدها النبوية 
 
 
 
 
 



 

 )أخالق اإلنسان مع ربه ( األخالق الدينية :أوالً
املقصود من األخالق الدينية األخالق اليت يدين ا اإلنسان هللا يف عالقته اخلاصة معـه ،وللتوضـيح ال   

ذا أن األخالق األخرى ليست دينية ،فاألخالق يف اإلسالم مفهوم شامل لكل األخالق علـى  يقصد 
به أو مع نفسه أو مع أسرته وجمتمعه أو مع وطنه مجيع مستوياا سواء أخالق حتكم عالقة اإلنسان مع ر

دراسة هذه األخـالق   وهذا التقسيم إمنا يراد منه تسهيلفهذه األخالق مجيعها جزء من الدين واإلميان، 
 .كتقسيم علمي للدراسة فقط

 : الرضا  -١
 ،باديوزآالفري( ومرضاة فهو راضٍ ورضواناً ضد السخط ورضي عنه وعليه يرضى رضاً:الرضا يف اللغة

  .أي غري ساخط عليه) ١٦٦٢،ص،١ج م،١٩٩٦
      سـكون القلـب مبـا ورد علـى الـنفس مـن املكروهـات         بأنه:ويعرف العلماء الرضا اصطالحاً

ـ  : هو أو ،)١٧٤،ص٢القـرطيب،ج( واحملبوبات ري تـردد وال  تقبل ما يقضي به اهللا عز وجل مـن غ
 ) ٦١ص،١م،ج١٩٨٧الشرباصي،.( معارضة

  :آن الكرميالرضا يف القر

# #$! tΑ$s% ª:قال تعاىل -١ x‹≈ yδ ãΠ öθtƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ è% ô‰Ï¹ 4 öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏFøt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰t/ r& 4 z© ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθx ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊇®∪ )ملائدةا:   

١١٩(.  

⎪⎦ χÎ) t: ال سـبحانه  وق -٢ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ö/ ãφ ç ö y{ Ïπ −ƒ Î y9ø9 $# ∩∠∪ 

ôΜ èδäτ!# t“ y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰tã “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $uηÏGøt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰t/ r& ( z© ÅÌ§‘ ª!$# 

öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑÏ9 z© Å´yz … çµ −/ u‘ ∩∇∪   ) وغريها من اآليات اليت ورد )  ٨-٧: البينة

© z: فيها قوله سبحانه  ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 ،وهم املؤمنـون  وذلك بشأن أصحاب اجلنـة

هذا الرضـا  يوم الدين و بإحسان إىل من املهاجرين واألنصار ومن تبعهم الصادقون من السابقني األولني
ورضاهم عنه يف اآلخرة و الرضا بقضائه والرضا بدينه،فرضاهم عن اهللا يف الدنيا ه"شامل للدنيا واآلخرة

ورضا العبد بقضـاء اهللا طريـق   )٢١٢،ص٤م،ج١٩٨٣الكليب،("يها أو رضا اهللا عنهممبا أعطاهم اهللا ف
 ابن عطية،(. فكيف تطلب منه الرضا عنكهللاإذا كنت ال ترضى عن ا:لرضا اهللا عنة قال السري السقطي

ويتجلى هذا الرضا عند املؤمن عندما تقع علية أقدار اهللا فيصاب يف مالـه أو  ) ٥٠٩،ص٣م،ج١٩٩٣
 . نفسه أو رزقه فيسلم هللا سبحانه وتعاىل ويرضى مبا قسم اهللا له 



 

ــال  -٣ ــاىلق  Ν:تع ä3 ¯Ρuθè=ö7 oΨ s9 uρ &™ó© y´Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθsƒ ø:$# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡuρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒF{ $# Ä§àΡF{ $# uρ 

ÏN≡ t yϑ̈W9 $# uρ 3 Ì Ïe±o0uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# !# sŒ Î) Ν ßγ ÷Fu;≈ |¹ r&  ×π t7Š ÅÁ•Β (# þθä9$s% $̄ΡÎ) ¬! !$̄ΡÎ) uρ  

Ïµ ø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡ u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ ö n=tæ ÔN≡ uθn=|¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑômu‘ uρ ( šÍ× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰tGôγ ßϑø9 $# 

∩⊇∈∠∪   ) ١٥٧-١٥٥: البقرة  ( 

 :الرضا يف السنة النبوية
الصـالة   هذا الرضا بقضاء اهللا فها هو عليـه ضرب الرسول صلى اهللا علية وسلم املثل األعلى يف  -١
إن العني :" على كرب فال يزيد على أن يقول السالم وقد رزق به سالم يفقد فلذة كبده إبراهيم عليهوال

البخـاري،  "(ونـون  وإنا بفراقك يـا إبـراهيم حملز  إال ما يرضي ربنا، تدمع ، والقلب حيزن،وال نقول
 .) ٤٣٩ص،١،جم١٩٨٧

"    ومبحمد رسـوال  ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا :"وسلم قال صلى اهللا عليه -٢
 . وهذا يف النوع الثاين من الرضا وهو الرضا باهللا ) ٦٢،ص١ج،م١٩٩١،مسلم(

 : أن مراتب الناس يف الرضا باملقدور ثالثة ويقول ابن القيم 
، فالرضا  أسفلهابدون رضا وهو أوسطها والسخط وهو  هذه املراتب والصرب عليه أعلىالرضا به وهو 

بدون رضا للمقتصدين والسخط للظاملني ، وال يعين الرضا عدم التأمل  به للمقربني السابقني والصرب عليه
متـأمل  والصائم يف شهر رمضان يف شـدة احلـر   يتأمل به راضى به،و فاملريض يشرب الدواء الكريه وه

 ) ١١١،ص١م،ج١٩٧٣ابن القيم،.(بصومه راضى به
حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه ذلك جاء يف الكتاب والسنة محد اهللا على كل لوالرضا طريق احلمد و

نفسـه كمـا روى   لاره من اختي دليل على أن العبد يعتقد أن اختيار اهللا له خري ن الرضا بقضاء اهللامث إ
والذي نفسي بيده ال يقضى اهللا للمـؤمن  : " مسلم يف صحيحة عن النيب صلى اهللا علية وسلم أنه قال 

صابته ضراء صرب قضاء إال كان خريا وليس ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء شكره فكان خريا له وإن أ
 ) ١٥٨ص،١م،ج١٩٨٦املنبجي،".(فكان خريا له

ون الرضا مثرة من مثرات احملبة هللا عز وجل ومن عرف اهللا أحبه وحمبة العبد هللا حبا حقيقيا وكذلك يك" 
احلب يـورث  : " صادقا من أعلى مقامات املقربني إلية وحجة اإلسالم اإلمام الغزايل يفسر ذلك بقولة 

األمل  عليـه  بطل اإلحساس باألمل حىت جيرىالرضا بأفعال احلبيب ، ويكون ذلك وجهني ،إحدامها أن ي
رجل احملارب ، فإنه يف حال غضبه أو يف حال وال حيس ، وتصيبه جراحة وهو ال يدرك آملها ، ومثاله ال

، الشرباصـي ".(أى الدم استدل به علـى اجلراحـة  حىت إذا رخوفه قد تصيبه جراحة وهو ال حيس ا،
 ) ٦٦،ص١م،ج١٩٨٧



 

العامل الغريب الذي ال يعرف مثل هذه األخالق فوقع اليت يفتقدها  ذا اخللق يصل اإلنسان إىل الطمأنينةو
ضحية للقلق والسخط واليأس من احلياة وذهب إىل طريق االنتحار ليتخلص من آالمه ومصائبه ألنه مل  

 .يعرف معىن الرضا بالقضاء فتسكن نفسه إليه 
  :التوبة -٢ 

أناب ورجع  اباًومت وتوبةً يتوب توباً التوب مجع توبة ، وتاب إىل اهللا:الرجوع،قال األخفش:  التوبة لغةً
 م،١٩٩٥الـرازي، .(هللا عليـه وفقـه اهللا هلـا   وتاب ا)٣٣ص،١ابن منظور،ج(الطاعة عن املعصية إىل

 ) ٣٣،ص١ج
ـ وهذا هو ابلغ وجـوه ا العتـذار،   هي ترك الذنوب على أمجل الوجوه ،:التوبة اصطالحاً ول ـأن يق

 ) ٥٣،ص٢م،ج١٩٨٧الشرباصي،(.وقد أقلعتفعلت وأسأت : ذر ـعتامل
حه والندم على ما فرط فيه ، والعزمية علـى تـرك املعـاودة ،    بقترك الذنب ل: لتوبة هي ا أيضاًويقال 

 ) ٢١٨،ص١م،ج١٩٩٦احلداد،(.أن يتدارك من اإلعمال باإلعادةوتدارك ما أمكنة 
 : التوبة يف القرآن الكرمي 

#) :ـاىلقال تع -١ þθç/θè?uρ ’ n<Î) «!$# $·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÷/ ä3 ª=yès9 šχθßsÎ=ø è? ∩⊂⊇∪  )التوبة :

واآلية تدل على أن التوبة واجبة عل املؤمنني ألا واجبة عل كل مكلف من كل ذنـب اقترفـه   )  ٣١
وقد جاء احلث على التوبة بعد ) ٥١٩ص،٥م،ج١٩٩٥الشنقيطي،(خريها ال جيوز فتجب التوبة منه وتأ

العبد الضعيف ال يكاد يقدر على مراعاا وأن ضبط نفسـه  " ان بفعلها ألن ذكر اآلداب املأمور اإلنس
ذا واجتهد وال خيلو من تقصري يقع منه فلذلك وصى املؤمنني مجيعا بالتوبة واالستغفار وبتأميل الفالح إ

 ) ٢٣٨،ص٣م،ج١٩٩٢،الزخمشري"(تابوا واستغفروا 

  $pκ: قال تعاىل  -٢ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπ t/ öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ 4© |¤tã öΝ ä3 š/ u‘ βr& t Ïe s3 ãƒ 

öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6 n=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# tΠ öθtƒ Ÿω “Ì“ øƒ ä† ª!$# ¢© É< ¨Ζ9 $# 

z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yètΒ ( öΝ èδâ‘θçΡ 4© të ó¡o„ š⎥÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ tβθä9θà) tƒ !$uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑø?r& $uΖ s9 

$tΡu‘θçΡ ö Ï øî $# uρ !$uΖ s9 ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩∇∪  ) قال عمر بن اخلطاب رضي )  ٨: التحرمي

م ، ١٩٨٣الكليب، (ود إلية أبدا وال تريد أن تعوداهللا عنه التوبة النصوح هي أن تتوب من الذنب مث ال تع
  .)١٣٢، ص١ج

التائب وجتمعه وتكفـه   حو ما قبلها من السيئات وتلم شعثوالتوبة النصوح هي توبة صادقة جازمة مت
 ) ٣٩٢،ص٤م ،ج١٤٠١ابن كثري،. (لدناءات اطاه من اعما كان يتع



 

↔  štΡθè=t: قال تعاىل  -٣ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u™!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Åsyϑø9 $# 

Ÿωuρ £⎯ èδθç/ t ø) s? 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβö £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym  ãΝ ä. t tΒr& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

t⎦⎫ Î/≡ §θ−G9 $# = Ït ä†uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tFßϑø9 $# ∩⊄⊄⊄∪  ) فاهللا سبحانه وتعاىل ال يعد العصاة بقبول ) ٢٢٢: البقرة

حمبتـه املقتضـية لرمحتـه ومغفرتـه      توبتهم وإثابتهم عليها فحسب ، بل إم ينتقلون من سخطه إىل
وبة ولو كان يف اليوم مائـة  حدثوا ذنبا أحدثوا له تالتوبة والرجوع إىل اهللا فكلما أكثريو والتوابون هم ،

 ) ٢٢١،ص١م،ج١٩٩٦احلداد، .(مرة 

≈(  ÏΘöθs: تعـاىل  قال  -٤ tƒ uρ (#ρã Ï øótFó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ ¢Ο èO (# þθç/θè? Ïµ ø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ u™!$yϑ¡¡9 $#Ν à6 ø‹ n=tæ # Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ 

öΝ à2÷Š Ì“ tƒ uρ ¸ο §θè% 4’ n<Î) öΝ ä3 Ï?§θè% Ÿωuρ (# öθ©9 uθtGs? š⎥⎫ ÏΒÌ øg èΧ ∩∈⊄∪  )وقد جاءت هذه اآلية على ) ٥٢:هود

لسان هود عليه السالم وفيها يعد اهللا سبحانه وتعاىل التأبني بإصالح أحواهلم يف الدنيا باألمن والعـيش  
 )  ٢٢١،ص١م،ج١٩٩٦احلداد،.(بحانه لعبادة بالتوبةالرغيد وذلك إغراء منه س

 ß‰ƒ: ىلقال تعا -٥ Ì ãƒ ª!$# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰öηtƒ uρ z⎯ oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ 

3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄∉∪  ª!$# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ βr& z>θçGtƒ öΝ à6 ø‹ n=tæ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãèÎ7 −Gtƒ ÏN≡ uθpκ ¤¶9 $# 

βr& (#θè=Š Ïÿ sC ¸ξøŠ tΒ $VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪  ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î=äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $Z‹ Ïè|Ê  )النساء: 

، ليقـرر يف   أنه للتوكيد والتقويـة التوبة على عبادة ، جتد  رادة اهللا تعاىلوتأمل سر تكرار إ)  ٢٨-٢٦
عبادة رأفة م ورمحة ، لينلهم ثواب التائبني ، وحمبة رب من  نفس اإلنسان مدى حب اهللا تعاىل للتوبة

رفوا عن أصل فطرم يف توحيد خالقهم العاملني ، خبالف أولئك الذين يريدون من بين اإلنسان إن ينح
 ) ٢٢٢،ص١م،ج١٩٩٦احلداد، .(معام واحلفاظ على كياناموصيانة جمت

 : التوبة يف السنة النبوية 
يا أيها الناس توبوا إىل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن األغر املزين رضي اهللا عنه قال  -١

العلماء للتوبـة ثالثـة   قال  ) ٢٠٧٥، ص٤جم،١٩٩١مسلم،" ( ه مرة مائإليه يوم اهللا فاين أتوب يف ال
يعود إىل مثلها أبدا فـان   أن ال جازماً شروط أن يقلع عن املعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزماً

كانت املعصية تتعلق بآدمى فلها شرط رابع وهو رد الظالمة إىل صاحبها أو حتصيل الرباءة منه والتوبـة  
 ) ٢٥ص،١٧جهـ،١٣٩٢النووي،.(طريق اآلخرة سالكيوهى أول مقامات  اإلسالم أهم قواعد

 



 

ـ رى ذني ؤمنإنَّ املُ :"صلى اهللا عليه وسلم قالعن النيب  رضي اهللا عنه سعودبن م عبد اللَّهعن  -٢ ه وب
هكذا قال ه كذباب مر على أَنفه فقال بِِه وبه قاعد حتت جبل خياف أَن يقع عليه وإنّ الفاجر يرى ذنأَنك
وبه مهلكة ومعه راحلته عليها  ه مث قال هللا أَفرح بتوبة العبد من رجل نزل مرتالًفشهاب بيده فوق أَن أبو

عطش أو مـا  الو رعليه احل ة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حىت اشتدمه فوضع رأسه فنام نوابطعامه وشر
 م،١٩٨٧، البخـاري  ".(هدنه عتذا راحلشاء اهللا قال أَرجع إىل مكاين فرجع فنام نومةً مث رفع رأسه فإ

بـه   تأثريأن إذا رأى من نفسه ما خياف قلب املؤمن منور ف أنوهذا احلديث يدل على )٢٣٢٤ص،٥ج
النجاة منه خبالف اجلبل  من املهلكات قد حيصل غريه أنقلبه عظم األمر عليه واحلكمة يف التمثيل باجلبل 
املؤمن يغلب عليه اخلوف لقوة ما عنـده مـن    أنله حاص إذا سقط على الشخص ال ينجو منه عادة و

وخيشى  اإلميان فال يأمن العقوبة بسببها وهذا شأن املسلم انه دائم اخلوف واملراقبة يستصغر عمله الصاحل
أي ذنبه سهل عنده ال يعتقد انـه   ،ريى ذنوبه كذباب مر على انفهفالفاجر  ،وأماالسيئمن صغري عمله 

مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثال )١٠٥ص،١١جابن حجر، .(حيصل له بسببه كبري ضرر
الراحلة الذي يبني مدى فرح اخلالق سبحانه وتعاىل بتوبة عبده مما يعطي أكرب حافز لإلنسان ليداوم على 

 .  التوبة
أنـا   قال اهللا عز وجل :"قال هأَن صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اللَّهرضي اهللا عنه  أيب هريرة نع -٣

ه بالفالة ومن تللَّه أفرح بتوبة عبده من أَحدكم جيد ضال  واهللاعند ظن عبدي يب وأنا معه حيث يذكرين
ب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إيل ميشى أقبلت إليـه  ربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل شربا تقرتق

 إذااستغفر والقبـول   إذاله  بالغفرانومعىن عند ظن عبدي أي )٢١٠٢ص،٤جم،١٩٩١،مسلم("أهرول
 )٢ص،١٧جهـ،١٣٩٢النووي،(.طلب الكفاية إذادعا والكفاية  إذا واإلجابةتاب 
ـ  والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا  :"صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اللَّه:قال عن أيب هريرة -٤ هب ذلَ

وهذا يدل على )٢١٠٦ص،٤ج،م١٩٩١،مسلم "(هلم اء بقوم يذنبون فيستغفرون اللَّه فيغفرجلاهللا بكم و
 .أن املؤمن حباجة للتوبة ألن اإلنسان دامي اخلطأ وال يسلم من الذنوب فشرع له اهللا التوبة وأحبها منه

آخر عمره فهذا هو السابق  إىلوالناس يف التوبة أصناف فمنهم التائب من الذنب واملستقيم على التوبة 
وب عن الكبائر ويقع يف بعـض الـذنوب فينـدم    باخلريات وهو صاحب التوبة النصوح،ومنهم من يت

ويأسف ويلوم نفسه ولكنه يعود مرة بعد أخرى وهو صاحب النفس اللوامة،ومنهم من ينقلب علـى  
الشرباصـي،  .(املعاصي وينهمك فيها وهـو صـاحب الـنفس األمـارة بالسـوء      إىلتوبته ويعود 

  ) ٦٢،ص٢م،ج١٩٨٧
 
 
 



 

  :الشكر -٣
ازاة والثنـاء اجلميـل   ونشره أو ال يكون إال عن يد ، ومن اهللا احسان بالضم عرفان اإل:  الشكر لغةً
آبـادي ،  الفريوز.(شـكر  لشكور الكـثري ال اوشكر اهللا وهللا وباهللا و وشكراناً وشكوراً شكراًوشكره 

 )  ٥٣٨ص،١ج
ابـن منظـور،   .(ا مد وعن غري يد فهذا الفرق بينـه والشكر ال يكون إال عن يد واحلمد يكون عن ي

ى احملسن مبا أو الشكر هو الثناء عل: وقال الرازي اعم من الشكر،وهلذا فاحلمد ) ٤٢٤ص،٤م،ج١٩٩٧
 ) ١٤٥م،ص١٩٩٥الرازي،.(الكه من املعروف
) ٨٨ص هـ،١٤١٠املناوي،.(لهل ما أنعم به عليه إىل ما خلق ألجهو صرف العبد ك:الشكر اصطالحاً

و باليد أو بالقلب وهو ثناء على احملسـن بـذكر   معروف يقابل النعمة سواء كان باللسان أ: وقيل هو 
 ) ١٦٨، صهـ١٤٠٥اجلرجاين،.( و نعمةإحسانه فالعبد يشكر اهللا إي يثين عليه بذكر إحسانه الذي ه

 : الشكر يف القرآن الكرمي 
لقد كانت عناية القرآن الكرمي ذا اخللق عظيمة كعظم مكانته بني األخالق فقد ورد ذكـره يف حنـو   

  :ثناء على أهله ، ومن هذه اآلياتعليه ، و به ، وحثاً ، أمراً سبعني آية

’  þ:قوله تعـاىل  -١ ÎΤρã ä. øŒ $$sù öΝ ä. ö ä. øŒ r& (#ρã à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿωuρ Èβρ ã à õ3 s? ∩⊇∈⊄∪   )  ١٥٢: البقـرة  (

 . فقرن سبحانه وتعاىل ذكره بالشكر للداللة على تقارا يف املرتلة عنده سبحانه وتعاىل 

  $yγ: له تعاىل قو -٢ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y—u‘ (#ρã ä3 ô© $# uρ ¬! βÎ) 

óΟ çFΖ à2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇∠⊄∪  )فاهللا سبحانه وتعاىل يأمر عبادة املؤمنني باألكل من )١٧٢:البقرة

 ) ٢٠٦،ص١هـ،ج١٤٠١،ابن كثري. (عبيده ن كانوا ذلك إطيبات ما رزقهم تعاىل وأن يشكروه على 

  (#θè=ä3: قوله تعـاىل   -٣ sù $£ϑÏΒ ãΝ à6 s% y—u‘ ª!$# Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ (#ρã à6 ô© $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# βÎ) óΟ çFΖ ä. 

çν$−ƒ Î) tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩⊇⊇⊆∪   ) الشكر بل إن  على أن العبادة اخلالصة هللا تقتضيفاآلية تدل )  ١١٤: النحل

 )  ١٨٧، ص١م،ج١٩٩٦احلداد،.( روب العبادة وأنواعها ر هو من ضالشك

(  ô‰s:قوله تعـاىل  -٤ s9 tβ% x. :* t7 |¡Ï9 ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ s3 ó¡tΒ ×π tƒ# u™ ( Èβ$tG̈Ψ y_ ⎯ tã &⎦⎫ Ïϑtƒ 5Α$yϑÏ© uρ ( (#θè=ä. ⎯ ÏΒ 

É− ø—Íh‘ öΝ ä3 În/ u‘ (#ρã ä3 ô© $# uρ … çµ s9 4×ο t$ ù#t/ ×π t6 Íh‹ sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî )ة يـذكر سـبحانه   ويف هذه اآلي) ١٥:سبأ

 .وتعاىل عبادة برزقه املتوفر عليهم ويأمرهم بالشكر له على ذلك 



 

  øŒ:قوله تعـاىل  -٥ Î) uρ šχ©Œ r's? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è?ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—V{ ( ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö x Ÿ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹tã 

Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪  )ه اعتـراف لصـاحب   فشكر النعم حيفظها من الزوال ويبارك فيها ألن)  ٧: إبراهيم

 . الفضل سبحانه وتعاىل 

 sπ:قوله تعاىل -٦ −ƒ Íh‘ èŒ ô⎯ tΒ $oΨ ù=yϑym yì tΒ ?yθçΡ 4… çµ ¯ΡÎ) šχ% x. # Y‰ö6 tã # Y‘θä3 x© ∩⊂∪   ) ٣: اإلسراء  (

كثري الشكر وهذا هو ديدن األنبياء واملرسلني حيث أم يعرفون نعـم اهللا  : وشكور صيغة مبالغة إي 
 . عليهم ويشكروا 

ــه تعــاىل  -٧   $tΒuρ î‰£ϑpt :قول èΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% 

÷Λ ä⎢ ö6 n=s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒuρ ó= Î=s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ ø‹ x© 3 “Ì“ ôfu‹ y™ uρ ª!$# 

t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $# ∩⊇⊆⊆∪   )م ولآلخرة مل للدنيا بزيادة النعم ودفع النقوهذا اجلزاء شا) ١٤٤: ان آل عمر

 . حبسن الثواب وعظيم األجر 
 : الشكر يف السنة النبوية 

كان يقُوم من اللَّيـلِ   صلى اهللا عليه وسلم نبِي اللَّهأن :"ني عائشة رضي اهللا عنها قالتعن أم املؤمن -١
عاِئشةُ ِلم تصنع هذا يا رسولَ اللَِّه وقد غَفَر اهللا لك ما تقَدم من ذَنبِـك ومـا    حىت تتفَطَّر قَدماه فقالت

فانظر إىل اعتـراف   )١٨٣٠ص،٤جم،١٩٨٧،البخاري ("أُِحب أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا  اتأَخر قال أَفَلَ
فتوجب ذلك منه الشكر على املغفـرة ألن   النيب صلى اهللا عليه وسلم بنعمة اهللا عليه حيث غفر له ذنبه

 ) ١٥،ص٣ج ابن حجر،.(املغفرة سبب لكون التهجد شكراً
عن ايب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشربه خـر سـاجدا    -٢

لـى  م لتأدية واجب الشـكر ع وهذا من مبادرته عليه الصالة والسال) ٨٩، ص٣أيب داود،ج(شاكرا هللا
 . النعمة
من قال حني يصبح اللهم  ":عن عبداهللا بن غنام رضي اهللا عنه أن رسول صلى اهللا عليه وسلم قال  -٣

ما أصبح ىب من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك فلك احلمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومـن  
تح املسلم صباحه وذا الدعاء يفت)  ٣١٨ص،٣جأيب داود،"(شكر ليلته  قال ذلك حني ميسي فقد أدى

 .  له ذلك ، مث خيتم يومه يف املساء بنفس الدعاء  بنعمة اهللا علية شاكراً كل يوم مقراً
 "الطاعم الشاكر كالصائم الصابر :"يب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه الن – ٤

 )  ٥٨٣ص،٩ابن حجر،ج.(ألكلال خيتص ذلك با ويف احلديث احلث على شكر اهللا على مجيع نعمه إذا



 

يف اإلسالم حىت ورد عن ابن سعود رضي اهللا عنه أن  ةومكانة جميد رفيعةً وهكذا نرى أن للشكر مرتلةً
الشكر نصف اإلميان والنصف اآلخر الصرب ولذلك أمر اهللا به وى عن ضده واثين عل أهله ووصف به 

 ) ١١٣،ص١م،ج١٩٨٧الشرباصي،.(زائهه وأمره ووعد أهله بأحسن جخواص خلقه وجعله غاية خلق
وذلك بإنعامه عليهم وإثابتهم على ما قاموا به من العبادة ، ولذلك فـإن   والشكر يكون من اهللا لعباده

ل العبـاد  الذي يزكو عنده القليل مـن أعمـا  : الشكور اسم من أمساء اهللا وفسره العلماء بأن معناه 
 ) ١١٨،ص١م،ج١٩٨٧الشرباصي،.(فيضاعف هلم به اجلزاء 

 : وخللق الشكر عالمات تظهر على اإلنسان ومنها 
 ث عن النيب صلى  يشكر اهللا كما جاء يف احلدي يشكر الناس ال شكر الناس على إحسام ألن من ال -١

 . اهللا عليه وسلم     
 . ألن الذي يشكر القليل يشكر الكثري من باب أوىل والعكس : شكر القليل من النعم  -٢
 ربه  ألن ذلك دليل على سروره ورضاه عن  تعاىل اليت أنعم ا على العبد،نعمة اهللالتحدث ب -٣

  .سبحانه     
الشكر والنعمة عدالن ككفيت امليزان أيهما رجح بصاحبه احتاج األخف إىل أن يزاد : " قال ابن األثري 

ري النعم حيتاج إىل كثري من فيه حىت يعادل صاحبه فإذا كانت النعم كثرية والشكر قليال انقطع احلمد فكث
 )٣٥٣،ص١هـ،ج١٤١٥،ابن االثري".(  وجاوزتهالشكر وكلما زيد يف الشكر ازدادت النعم 

 :اإلخالص-٤
إذا كان قد نشب مث جنـا وسـلم و    و خالصاً خلص الشيء بالفتح خيلص خلوصاًمن  :لغةً اإلخالص

هللا صني الذين أخلصـوا العبـادة   املخِلوأخلصه و خلصه و أخلص دينه أحمضه و أخلص الشيء اختاره 
تنقيـة   وعليه يكون اإلخالص )٢٦ص،٧جابن منظور،(صني الذين أخلصهم اهللا عز وجلاملخلَتعاىل و 

 )٢٠٨ص،٢جم،١٩٩٩ابن فارس،.(أي نقيتهيقولون خلصته من كذا  ،الشيء وذيبه
املنـاوي،  .( ترك الرياء يف الطاعة وختليص القلب من كل شوب يكدر صـفاءه :اإلخالص اصطالحاً

وقال الفضيل بن عياض ترك العمل ألجل الناس رياء والعمل ألجلهم شـرك   )٤٣ص،١جهـ،١٤١٠
 )٢٨ص،١جهـ،١٤٠٥اجلرجاين،.(غري اهللا واإلخالص اخلالص من هذين وأال تطلب لعملك شاهداً

 :اإلخالص يف القرآن الكرمي

≅ È: قال تعاىل -١ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $TÁÎ=øƒ èΧ … ã&©! © Í_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ )يقول تعاىل ذكره لنبيـه   )١٤:الزمر

له الطاعـة دون   حممد  صلى اهللا عليه وسلم  قل يا حممد ملشركي قومك إن اهللا أمرين أن أعبده مفرداً
أكون أول املسلمني يقول وأمرين ريب جل ثناؤه  ألنكل ما تدعون من دونه من اآلهلة واألنداد وأمرت 



 

لم منكم فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبرى ء من كل بذلك ألن أكون بفعل ذلك أول من أس
   )٢٠٤ص،٢٣جهـ،١٤٠٥،الطربي .(ما دونه من اآلهلة

#)  !$tΒuρ: قولــه تعــاىل  -٢ ÿρâ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$x uΖ ãm (#θßϑ‹ É) ãƒ uρ 
nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s) ø9 $# ∩∈∪ )مـا أمـر   هذه اآلية تبني أن و )٥:البينة

أي العبادة ويف هذا دليل على وجوب خملصني له الدين  الء الكفار يف التوراة واإلجنيل إال ليعبدوا اهللاهؤ
 ،القـرطيب  .(النية يف العبادات فإن اإلخالص من عمل القلب وهو الذي يراد بـه وجـه اهللا تعـاىل   

وهذا يثبت أن اإلخالص خلق أمرت به األمم مجيعها ملا يشكله من ضـرورة للحيـاة   )١٤٤ص،٢٠ج
 .اإلنسانية

≅ ö: قوله تعاىل -٣ è% z s∆r& ’ În1u‘ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθã_ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅à2 7‰Éfó¡tΒ 
çνθãã ÷Š $# uρ š⎥⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# 4 $yϑx. öΝ ä. r& y‰t/ tβρ ßŠθãès? ∩⊄®∪ )فاخلالق سبحانه ) ٢٩:األعراف

 إىلويدعوا املؤمنني  -يف اآلية اليت قبلها وال يأمر بالفحشاء كما زعم املشركون -وتعاىل يأمر بالعدل 
املعاد فيجازيهم على  إليهإقامة العبادة مستقيمني عليها غري عادلني عنها خملصني يف ذلك هللا ألنه 

أن يكون :لعلماء أن العمل ال يقبل إال إذا توفر فيه شرطانولذلك قال ا،)١٥٦، ص٨الطربي،ج(أعماهلم
       )٤٤٠،ص٢م،ج١٩٩٥الشنقيطي،(.خالصاً هللا،وأن يكون موافقاً للشرع

 uθèδ †ysø9:قوله تعاىل -٤ $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ çνθãã ÷Š $$sù t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 ß‰ôϑpt ø:$# ¬! 
Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩∉∈∪ )واآلخـر   األولهو احلي أزال وأبدا مل يزل وال يزال وهـو  فاهللا ) ٦٥:فرغا

أي موحدين له مقرين ال نظري له وال عديل له فادعوه خملصني له الدين فال إله إال هو  اهر والباطنوالظ
له بأنه ال إله إال هو احلمد هللا رب العاملني قال ابن جرير كان مجاعة من أهل العلم يأمرون من قال ال إ

 )٨٤ص،٤جهـ،١٤٠١،ابن كثري(.ذه اآلية إال اهللا أن يتبعها باحلمد هللا رب العاملني عمالً

 (#θãã:قوله تعاىل -٥ ÷Š $$sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁÎ=÷‚ãΒ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθs9 uρ oν Ì x. tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊆∪ )١٤:غافر (

ابـن  .(مذهبـهم فأخلصوا هللا وحده العبـادة والـدعاء وخـالفوا املشـركني يف مسـلكهم و      أي
   )٧٤ص،٤جهـ،١٤٠١،كثري

 
 
 



 

 :اإلخالص يف السنة النبوية
إمنا األعمال :"صلى اهللا عليه وسلم يقول ل اللَّهوقال مسعت رس رضي اهللا عنه عمر بن اخلطابعن  -١

ها أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما يبه إىل دنيا يصتا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرمنبالنيات وإ
قال ابن حجر يف الفتح فجعلت كل األعمال اليت يؤديها املرء )٣ص،١جم،١٩٨٧،البخاري".(ليهإ هاجر

 ) ١٨،ص١جابن حجر،.(مناطة باإلخالص فال يقبل إال ما كان خالصاً لوجهه سبحانهعبادة هللا تعاىل 
ـ ين ال إن اللَّـه  :"صلى اهللا عليه وسـلم قال رسول اللَّه :قالرضي اهللا عنه  أيب هريرة عن -٢ ر إىل ظُ

ويف هـذا  )١٩٨٧ص،٤جم،١٩٩١،مسـلم ".(كمالينظر إىل قلوبكم وأعم نكم ولكالصوركم وأمو
أن إخالص نيام يف األعمال هو حمل نظر الرب تبارك  إىلأمته  صلى اهللا عليه وسلماحلديث يرشد النيب 

كـان خالصـاً لوجهـه،وعرب عـن ذلـك بالقلـب ألنـه حمـل          مـا  إاليقبـل   وتعاىل وهو ال
 )١٢١، ص١٦هـ،ج١٣٩٢النووي،.(النية
هن قلب يغل عل يثالث ال:"صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا  :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال -٣

           مـن   سـلمني ولـزوم مجاعتـهم فـإن الـدعوة حتـيط      لَّه ومناصحة أَئمة املل مسلم إخالص العمل
 اليت يسلم ا املسلم مبجـرد نطقـه   فاإلخالص من أساسيات الدين،)٣٤ص،٥ج،الترمذي ("مهورائ

 ". اهللا إالال اله "بالشهادة ألا هي كلمة اإلخالص 
ان ميلإل بهقد أفلح من أخلَص قل:"صلى اهللا عليه وسلم رسول اللَّهقال :عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال -٤

فأما  ة وعينه ناظرةستمعيقته مستقيمة وجعل إذنه ملةً وخنوجعل قلبه سليماً ولسانه صادقاً ونفسه مطمئ
 )١٤٧ص ،٥ج ابـن حنبـل،  ("األذن فقمع والعني مقرة مبا يوعى القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا

 .الفالح يف الدنيا واآلخرة ومنها الرياء فيكون بلزومه هينايف الشرك بأنواعوذلك ألن اإلخالص 
من مسع مسع اهللا به ومـن  :"وسلمصلى اهللا عليه قال النيب :جندب بن جنادة رضي اهللا عنه قال عن -٥

صـلى اهللا عليـه   وهذا حتذير شديد من النيب )٢٣٨٣ص،٥جم،١٩٨٧،البخاري ".(يرائي يرائي اهللا به
  .وختلقه خبلق الرياء خلق اإلخالص من خالل طلبه للسمعة ملن ينعدم عنده وسلم

صلى اهللا عليـه  يب وكل هذه األحاديث وغريها تدل على عظمة مكانة خلق اإلخالص،وعظمة حتلي الن
ريـاء  به ،حيث كان يفيض بإخباره عنه،ليحث أمته على التحلى به،والتخلي عما يناقضه مـن   وسلم

 :سهل بن عبد اهللا ومن مجيل ما قيل يف اإلخالص قولرمحته م،وعظيم حمبته اخلري هلم،ومسعة،لكمال 
كله هباء إال اإلخالص واإلخالص الدنيا جهل وموات إال العلم والعلم كله حجة إال العمل به والعمل 

اإلخالص  يسوسال قال: الغزايل قال)٢٩ص،١جهـ،١٣٩٧ابن ثابت،.(على خطر عظيم حىت خيتم به
فقد رؤية اإلخالص فإن من شاهد يف إخالصه اإلخالص فقد احتاج إخالصه إىل إخالص وما ذكـره  

والنظر إليه عجب وهو من مجلة  إشارة إىل تصفية العمل عن العجب بالفعل فإن االلتفات إىل اإلخالص
 )٣٨١ص،٤جالغزايل،.(اآلفات واخلالص ما صفا عن مجيع اآلفات



 

 )أخالق اإلنسان مع نفسه . ( األخالق الفردية  :ثانياً
 
  :الصدق -١ 

ضـد الكـذب وأصـله مـن الشـدة والصـالبة        هـا فتحالصـاد و كسر الصدق ب: الصدق لغة
 ) ١١٦٢،ص٢ج م،١٩٩٦،الفريوزآبادي.(قوةوال

 ،م١٩٩٦احلـداد، (.ابق لالعتقادهو اإلخبار عن الشيء على ما هو به يف الواقع املط:الصدق اصطالحاً
 ) ٤٠٣ص،١ج

 : الصدق يف القرآن الكرمي 

  $pκ:قوله تعاىل -١ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θçΡθä. uρ yì tΒ  š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇®∪   ) التوبة

يعتـذروا  الثالثة الذين خلفوا وقد كانوا صدقوا ومل  على حادثة ذه اآلية تعقيباًوقد جاءت ه) ١١٩: 
ال وإن كان التوجيه يف هذه اآلية اعم من صدق اللسان حبيث يشمل األقـو بالكذب فنفعهم اهللا بذلك،
 ) ٨٧،ص٢م،ج١٩٨٣الكليب،.(واألفعال واملقاصد والعزائم 

ــاىل  -٢ ــه تع  $yϑ̄ΡÎ) “Î: قول tI ø tƒ z>É‹s3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 

šχθç/ É‹≈ x6 ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ )واآلية الكرمية وإن كانت يف صدد احلديث عن الذين يكذبون ) ١٠٥:النحل

من -الذي هو ضد الصدق  -، إال أن داللتها على ذم الكذب بآيات اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
 ) ٤٠٥،ص١م،ج١٩٩٦احلداد،.(الشتراك االسم يف الكلح حيث هو واض

  ö:قوله تعاىل -٣ ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $Z)ƒ Ïd‰Ï¹ $†‹ Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪   ) وهذه )  ٤١: مرمي

فكان يوصف بالصدق على العمـوم يف أفعالـه    ثناء من اهللا على إبراهيم عليه السالم بأنه كان صادقاً
 ) ١٧،ص٤م،ج١٩٩٣ابن عطية،.(اء بصيغه املبالغة بقوله صديقا وأمواله ولذلك ج

⎯  :قوله تعاىل  -٤ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# zΝ yè÷Ρr& ª!$# Ν Íκ ö n=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 

t⎦⎫ É)ƒ Ïd‰Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰pκ ’¶9 $# uρ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ymuρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉®∪    ) فـانظر  )  ٦٩: النساء

ـ وارد إىل مرتله أهل هذا اخللق املداومني على متثله يف أقواهلم وأفعاهلم وكيف أن اهللا قرم بالنبيني  مفه
 )  ٤٠٨،ص١م،ج١٩٩٦داد،احل. (نعام اهللا يف الدنيا واآلخرة بالشهداء والصاحلني فهم يف إ

  }§øŠ :قوله تعـاىل   -٥ ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øóyϑø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ 
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’ tA# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™!$y™ ù't7 ø9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ 

t⎦⎫ Ïn uρ Ä¨ ù't7 ø9 $# 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪   ) فهذه )  ١٧٧: البقرة

فبعد أن مسى اهللا تعاىل القـائمني بـأمور   " اآلية تبني أن الصدق يشمل كل األعمال الظاهرة والباطنة 
ـ ب مشلها مجيعـاً ه األمور قوليه وعملية وعقديه اإلميان واإلسالم وبعض شعب األخالق وهذ ف ـوص

 ) ٤٠٩،ص١م،ج١٩٩٦احلداد،.("الصدق
  :الصدق يف السنة النبوية 

عليكم بالصدق فـإن الصـدق   : " قال صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  -١
يهدي إىل الرب ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عنـد  

الكذب يهدي إىل الفجور ، وإن الفجور يهدي إىل النار ، ومـا   اهللا صديقا ، وإياكم والكذب ، فإن
) ٢٠١٣ص،٤جم،١٩٩١مسـلم، ("د اهللا كـذابا  يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عن

فمن حترى الصدق وتوقى الكذب بالقصد الصحيح إىل الصدق صار له الصدق سجيه حىت يسـتحق  
ذا احلديث احلث على مالزمة هذا اخللق ويف ه،) ٥٠٨ص،١٠جابن حجر،(الوصف به وكذلك عكسه

الكرمي الن ذلك يوصل اإلنسان إىل اخلريات واحلسنات وبالتايل ينتهي به إىل اجلنـة ، ووصـف مـن    
حق اسـم  ن الصـدق يتكـرر منـه حـىت يسـت     أل يتحرى الصدق بأنه يكتب عنـد اهللا صـديقاً  

 ) ٩١،ص٦ج ،املباركفوري(.املبالغة
فقال نعـم   يل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيكون املؤمن جباناًعن صفوان بن سليم أنه قال ق -٢

ووصفه )٩٩٠ص،٢جمالك،(ال:فقال فقال نعم فقيل له أيكون املؤمن كذاباً فقيل له أيكون املؤمن خبيالً
ــذ ــذب واع  ابالك ــثري الك ــة إي ك ــيغه مبالغ ــال  ب ص ــايف كم ــذا ين ــرب أن ه         ت
 ) ٢٢٦،ص٤هـ،ج١٤١١الزرقاين،(.اإلميان
بك يدع ما ير" صلى اهللا عليه وسلم  ه قال حفظت عن رسول اهللاعن احلسن بن علي رضي اهللا عن -٣

وهكذا نرى مكانـة  ) ٦٦٨ص،٤الترمذي،ج"(الكذب ريبة  ك فإن الصدق طمأنينة وإنبيإىل ما ال ير
الصدق من أخالق اإلسالم وإىل إي مدى يعترب مسة من مسات الشخصية اإلسـالمية وعلـى عكسـه    

على النفاق ، ولقد ضرب رسول اهللا عليه وسلم املثل األعلى يف متثل خلـق   الذي يعترب مؤشراً الكذب
ت له قـريش بـذلك   الصدق فقد اتصف به قبل البعثة حىت صار يطلق عليه الصادق األمني وقد شهد

وجعل فصعد الصفا " وانذر عشريتك األقربني " الصالة والسالم استجابة ألمر ربه  عندما انذرهم عليه
بالوادي تريـد أن تغـري    أرئيتم لو أخربتكم أن خيالً: ينادي يف بطون قريش حىت اجتمعت مث قال هلم 



 

نذير لكم بني يدي عذاب  فإين:  قال !! نعم ما جربنا عليك إال صدقا : عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا 
لصدق بكـل  وسريته عليه الصالة والسالم كلها صفحات ل) ١٧٨٧،ص٤م،ج١٩٨٧البخاري،(شديد

وبامتثال خلق الصدق تعم الربكة مع النفس ، والصدق مع اآلخرين ، معانية ، الصدق مع اهللا ، والصدق
 . كلما كان هو النهج الذي يسلكه الناس  ،حياة الناس وتطمئن قلوم به وتصلح عالقام وتتوثق

  :الصرب -٢
صرب الرجل يصـرب  : حبستها ويقال : صربت نفسي على ذلك األمر إي : احلبس ، يقال :  الصرب لغةً

 ) ٣٢٩،ص٣م،ج١٩٩٩ابن فارس،.(إذا حبس نفسه عن اجلزع: وصبور فهو صابر وصبري  صرباً
احلداد، .(قتضيه العقل والشرع،أو عما يقتضيان حبسها عنهلنفس على ما يحبس ا"هو: الصرب اصطالحاً

، ١هــ،ج ١٤٠٥،اجلرجاين.(هللا لشكوى من امل البلوى لغري اترك ا:أو هو) ٤٢٦،ص٢١م،ج١٩٩٦
 )  ١٧٢ص

  :الصرب يف القرآن الكرمي 
 مرات بصيغ خمتلفة  ١٠٦لقد ورد ذكر الصرب يف القرآن الكرمي 

 ôì:ال تعـاىل ق -١ Î7 ¨?$# uρ $tΒ #© yrθãƒ y7 ø‹ s9 Î) ÷ É9ô¹ $# uρ 4© ®L ym zΝ ä3 øt s† ª!$# 4 uθèδuρ ç ö yz t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ pt ø:$# ∩⊇⊃®∪   

أمره سبحانه وتعاىل لنبيه عليه الصالة و السالم بلزوم خلق الصرب على وهذا يف معرض ) ١٠٩:يونس(
 ) ٤٣٦ص،٢هـ،ج١٤٠١،ابن كثري.(ناس حىت يفتح اهللا بينه وبينهمالخمالفة من خالفه من 

 (#θãΖŠ:قال تعاىل -٢ ÏètFó™ $# uρ Î ö9¢Á9 $$Î/ Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒ ø:$# ∩⊆∈∪  )البقرة:  

وهذا أمر بالصرب مقرون باألمر باالستعانة بالصالة وهذا النوع من الصرب هو الصرب على أوامر اهللا ) ٤٥
 .وطاعته والصالة عون على ذلك 

(  ô‰s: قال تعاىل  -٣ s9 uρ ôM t/ Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% (#ρç y9|Ásù 4’ n? tã $tΒ (#θç/ Éj‹ä. (#ρèŒρé& uρ #© ¨L ym öΝ ßγ9 s?r& 

$tΡç óÇtΡ 4 Ÿωuρ tΑ Ïd‰t7 ãΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ï9 «!$# 4 ô‰s) s9 uρ x8 u™!% y` ⎯ ÏΒ &“Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊂⊆∪ )٣٤:األنعام  (

ـ وهي إشارة إىل أن هذا اخللق هو خلق األنبياء عليهم السالم يواجهون به تكذيب أمم ه هم ويتحملون ب
 ) ١٧٣،ص٧هـ،ج١٤٠٥الطربي،.( هم حىت يأيت الفرج من اهللاأذا

ــاىل  -٤ ــال تع   $yγ: ق •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρç É9ô¹ $# (#ρã Î/$|¹ uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3 ª=yès9 

šχθßsÎ=ø è? ∩⊄⊃⊃∪  ) وهي دعوة من اهللا للمؤمنني بالصرب على دينهم فال يدعوه )  ٢٠٠: آل عمران

الطربي، .(املصابرة ألعداء اهللا الصرب على الطاعة و:يحراء وقال ابن جرضلشدة وال رخاء وال سراء وال 
 ) ٢٢٢،ص٤هـ،ج١٤٠٥
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  أمـر اهللا و فهؤالء املبشرين من صفام إم صابرون على ما أصام من شـدة يف ) ٣٥ -٣٤:احلج(
 ) ١٦٢،ص١٧،جهـ١٤٠٥الطربي،.(هلم من مكروه يف جنبهمانا

واآليات يف الصرب كثرية تدل على مرتله هذا اخللق العظيم وهذا ما فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم فها 
، ٢هــ،ج ١٤١٥الطـرباين، ("الصرب نصف اإلميـان  : " هو عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يقول 

عمليـة   حىت تصبح أخالقاً ألا حتتاج إىل جماهدةرب،أخالق اإلميان ال تتم إال بالص ألن أكثر )١٠٢ص
ا وال فـالح يف اآلخـرة إال   فال جنـاح يف الـدني  ألنه كذلك ضروري للـدنيا والـدين،  للمؤمن ، و

 ) ٤٢٦،ص١م،ج١٩٩٦احلداد،.(بالصرب
 : الصرب يف السنة النبوية

املؤمن الذي خيالط الناس ، ويصرب على أذاهـم  :" لم قال عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا علية وس -١
يف احلديث أفضلية من و)٦٦٢،ص٤ج،الترمذي"( ذاهم س،وال يصرب على أخري من الذي ال خيالط النا

أمرهم فيها باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيسن معاملتهم فإنه أفضل من الـذي  يخيالط الناس خمالطة 
  )١٧٨ص،٧جاملباركفوري،.(طةيعتزهلم وال يصرب على املخال

بلى ، قال هـذه املـرأة   : أريك امرأة من أهل اجلنة ؟ قلت  أال: قال ابن عباس :  عن عطاء قال -٢
إن شئت : قال . أين اصرع وأين أتكشف فادع اهللا يل : السوداء أتت النيب صلى اهللا علية وسلم قالت 

فأين أتكشف فادع اهللا أن : اصرب قالت :  صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك ؟ قالت
 تـه ليه الصالة والسـالم أم وهكذا يعلم النيب ع) ١٩٩٤ص،٤جم،١٩٩١مسلم،"(أتكشف فدعا هلا  ال

 .وهو اجلنة أالقيمة الصرب ويدفعها له ويبشرها بالعوض 
علية وسلم  زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا سألت رسول اهللا صلى اهللا رضي اهللا عنه عن عائشة -٣

يبعثه اهللا على من يشاء ، فجعله اهللا رمحة للمؤمنني فليس  أنه كان عذاباً: عن الطاعون فاخربها نيب اهللا 
له إال كان له مثـل أجـر             يعلم لن يصيبه إال ما كتبه اهللا ،من عبد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابراً

 ألمر اهللا راضياً غري مرتعج وال قلق بل مسلماً ا أيصابرو)٢١٦٥ص،٥م،ج١٩٨٧البخاري،"(الشهداء
بقضائه وهذا قيد يف حصول أجر الشهادة ملن ميوت بالطاعون وهو أن ميكث باملكان الذي يقع به فال 

  )١٩٣ص،١٠جابن حجر،.(منه خيرج فراراً



 

: فقـال   مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بامرأة تبكي عند قرب: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  -٤
إنه النيب صلى اهللا : إليك عين ، فانك مل تصب مبصيبيت ، ومل تعرفه فقيل هلا : اتقي اهللا واصربي قالت 

 :مل أعرفك فقال : ني ، فقالت اهللا عليه وسلم ، فلم جتد عنده بوابعليه وسلم ، فأتت باب النيب صلى 
املعىن أن الصرب الذي :"ابن حجر قال)٤٣٠ص،١م،ج١٩٨٧البخاري،"(إمنا الصرب عند الصدمة األوىل" 

أن  وذلك ألناملصيبة خبالف ما بعد ذلك فإنه على األيام يسلو  مفاجأةحيمد عليه صاحبه ما كان عند 
فأراد الـنيب  املرء ال يؤجر على املصيبة ألا ليست من صنعه وإمنا يؤجر على حسن تثبته ومجيل صربه 

  )١٥٠ص، ٣جابن حجر،"(يبة اهلالك وفقد األجرأن ال جيتمع عليها مص عليه الصالة والسالم
إن أمره : ألمر املؤمن عجباً " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : عن صهيب رضي اهللا عنه قال  -٥

له ، وأن أصابته ضـراء   إن أصابته سراء شكر ، فكان خرياً: كله خري ، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن 
 )  ٢٢٩٥ص،٤جم،١٩٩١مسلم،( ".له   فكان خرياًصرب

     جماالا،فهناك صرب على الطاعـة باالستمسـاك بأدائها،وصـرب عـن املعصـية       والصرب فضيلة تتعدد
 لصرب يدخل مع كل فضيلة وخلق كرمي كما يقـول  وصرب على االبتالء باحتماله،ولذلك فإن ابتجنبها،

وان كـان الصـرب يف احلـرب    إن الصرب على شهوة البطن والفرج يسمى عفة،:اإلمام الغزايل رمحه اهللا
وقد توسع اإلمام الغـزايل يف ذكـر   .(والقتال مسي شجاعة،وان كان صرب عن فضول العيش مسي زهداً

    )٧٥-٦٩ص٤أنواع الصرب و أحواله بكالم نفيس أنظر اإلحياء ج
  :التواضع -٣ 

من  تضع إي حطه فافوضعه دخوله في التذلل ، وتواضع الرجل ذل ويقال دخل فالن أمراً:  التواضع لغةً
 ) ٣٩٧،ص٨جم،١٩٩٧،ابن منظور.(قدر نفسه ورتبته
وقيل  ،) ٣٢٥، ص٢م،ج١٩٧٣ابن القيم،(يدخفض اجلناح ولني اجلانب قاله اجلن:  التواضع اصطالحاً

ابـن  (التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة فمن رأى لنفسه قيمـة فلـيس لـه يف التواضـع نصـيب      
، ١١ابـن جحـر،ج  (ل عن املرتبة ملن يراد تعظيمـه ترتر الإظها: أو هو) ٣٢٩،ص٢م،ج١٩٧٣،القيم
فحث عليه ونـوه   كبريةً ةًبه القرآن الكرمي عناي ضع من اجل أخالق املؤمنني وقد عينوالتوا،)٣٤١ص

 ) ٤٥٣ص،١م،ج١٩٩٦احلداد،.(بأهله وحذر من ضده
 :التواضع يف القرآن الكرمي
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ZωθèÛ ∩⊂∠∪  )فنهى سبحانه عن التجرب والتبختر يف املشية منبها إىل أن اإلنسـان لـن   ) ٣٧:اإلسراء

ابـن  (.لتمايـل والتفـاخر والعجـب بـالنفس    يستطيع قطع األرض أو بلوغ طول اجلبـال ـذا ا  
 ) ٤١،ص٣جهـ، ١٤٠١كثري،
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هلم ، مث يدهلم على طريق  واحتقاراً عليهم وإعجاباً لقمان احلكيم من تصعري اخلد إي إمالته للناس كرباً
اخللق القومي وهو القصد يف املشي إي التوسط فيه بني اإلسراع والبطء وكذلك غـض الصـوت إي   

 )  ٧١ص،١٤القرطيب،ج.(د بذلك التواضعإنقاصه حبيث ال يتكلف رفع الصوت واملرا
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 ال يضربون بإقدامهم أشـراً مست سبحانه وصفهم بأم ميشون هينيني يف تؤده وسكينه ووقار وحسن 
 ) ٤٤،ص١٩،جاأللوسي(.وبطراً
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على خصمه وعدوه كما قـال   متعززاًيكون أحدهم متواضعا ألخيه ووليه، ل أنصفات املؤمنني الكم
هــ،  ١٤٠١،ابـن كـثري  ".(بينـهم  ل اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحـاء حممد رسو:"تعاىل
 ) ٧١ص،٢ج
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š⎥⎪ Î É9õ3 tGó¡ßϑø9 $# ∩⊄⊂∪  ) مواضع كثرية  وقد تكرر ذم الكرب وأهله يف القرآن الكرمي يف) ٢٣: النحل

وهذه اآلية الكرمية احدها فقد بينت أنه سبحانه وتعاىل ال حيب املستكربين ومن ابغضه اهللا بسبب خلقه 
 " يف جهنم مثوى للمتكربين  أليس" املذموم كان جزاءه جهنم 

 
 
 



 

  :التواضع يف السنة النبوية 
ومـا  ما نقصت صدقه من مال،":ن رسول صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ -١

والتواضـع  هللا أن  )٣٧٦،ص٤الترمذي،ج"(هللا إال رفعه اهللا زاد اهللا رجال بعفو إال عزا وما تواضع احد 
 هللا بالرفعـة يف لرجاء التقرب إىل اهللا دون غرض غريه فوعده ا يرتل اإلنسان نفسه عن مرتبة يستحقها

 ) ١٥٠ص،٦جاملباركفوري،.(الدنيا واآلخرة
ن اهللا أوحي إيل إ: " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: ياض بن محار رضي اهللا عنه قال عن ع -٢

وقد ذكر اإلمام مسلم هذا )٢١٩٨ص،٤جم،١٩٩١،مسلم"(على أحد  دأن تواضعوا حىت ال يفخر أح
صفات التواضع من ابرز منه على أن  احلديث يف باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة تدليالً

 . أهل اجلنة
ل اجلنة من كـان  ال يدخ: عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -٣

ن اهللا ونعله حسنه قـال إ  ن الرجل جيب أن يكون ثوبه حسناًرجل إ: يف قلبه مثقال ذرة من كرب قال 
وغمـط النـاس إي   )  ٩٣،ص١جم،١٩٩١مسلم،"(ناسر احلق وغمط المجيل حيب اجلمال الكرب بط

 )  ٩٠ص،٢هـ،ج١٣٩٢النووي،.(وجترباً احتقارهم وبطر احلق إي دفعه وإنكاره ترفعاً
 ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على صبيان يلعبـون فسـلم   إ:"عن أنس رضي اهللا عنه قال -٤
ء يقولون وهذا من تواضعه عليه الصالة والسالم ألن العلما،)٢٣٠٦،ص٥م،ج١٩٨٧البخاري،"(ليهمع

وقد كانـت سـرية   ،)٣٣،ص١١ابن جحر،ج(الكرب عن اإلنسان أن السالم على الصبيان يطرح رداء
للتواضع ولني اجلانب وقد رىب على هذا اخللـق أصـحابه الكـرام     الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثاالً

ق للمرأة وينفخ يف رضوان اهللا عليهم ، فها هو اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيمل الدقي
وهذا أبو هريرة رضـي اهللا  منه وهو أمري املؤمنني حينها، اًالنار حىت ينضج هلا وألطفاهلا الطعام ، تواضع

احلـداد،  .(أوسعوا لألمـري ليمـر  : دينة ويقول عنه حيمل احلطب على رأسه من السوق وهو أمري للم
 )٤٥٧،ص١م،ج١٩٩٦

ولـذلك  ان عند خمالطة الناس وجمالستهم واالحتكاك ـم  لتواضع من األخالق اليت تظهر على اإلنساو
وضع العلماء له مؤشراً بأن يكون اإلنسان يف حال يرى أن كل من مر بـه يف طريقـه لـه الفضـل     

 )١٨٦،ص١م،ج١٩٨٤احملاسيب،.(عليه،وهذا منتهى التواضع كما قال ذلك احملاسيب
 
 
 
 
 



 

  :احللم -٤
وحلم عنه وحتلم سواء ويأيت مبعىن األناة والتثبـت يف   حيلم حلماًبالضم  منقيض السفه وحلُ:  احللم لغةً

: " وقال صاحب مقاييس اللغة  )١٤٦ص،١٢جم،١٩٩٧ابن منظور،.(من شعار العقالءاألمور وذلك 
  ) ٩٣،ص٢م،ج١٩٩٩ابن فارس، ".( احللم ترك العجلة وهو خالف الطيش 

رفع املؤاخذة عن مستحقها جبنايـة يف حـق   وهو  األدىنمن  األذىاحتمال األعلى :  احللم اصطالحاً
 وخيتلـف ،)٢٩٤ص،١ج،هـ١٤١٠،املناوي(بهيجان الغض مستعظم وهو ضبط النفس والطبع عند

عن كظم الغيظ بأنه سجيه طبيعيه للنفس دون تكلف بينما كظم الغيظ هو تكلف احللم بااهدة  احللم
 م،١٩٨٧الشرباصـي، ( .الـزمن مـع   ر حليمـاً صا –إي كظم الغيظ  -والتحمل ومن تعود عليه 

 ) ١٨٣،ص١ج
  :احللم يف القرآن الكرمي 
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املستحقني لدخول اجلنة اليت عرضها السموات واألرض فذكر سبحانه أم ميسـكون أنفسـهم عـن    
 ) ٤٤٣ص،١جم،١٩٩٢،الزخمشري.(أحد مل يؤاخذوهاالنتقام بالصرب وكذلك أنه إذا جىن عليهم 
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قال أيب بن كعب رضي اهللا عنه ملا أنزل اهللا عز وجل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم هذه اآليـة قـال   
ظلمك وتعطـي مـن    ن اهللا أمرك أن تعفو عمنعليه وسلم ما هذا يا جربيل قال إ رسول اهللا صلة اهللا

  عليه وسلم إال أنه تأديب خللقـه هللاللنيب صلى امن اهللا وهذا وإن كان األمر حرمك وتصل من قطعك،
ذ ما عفـا  باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم ولذلك قال بعض العلماء الناس رجالن فرجل حمسن فخ

فإن متادي على ضـالله  فوق طاقته وال ما حيرجه وإما سيء فمره باملعروف  من إحسانه وال تكلفهلك 
 )  ٢٧٩ص ،٢جهـ،١٤٠١ابن كثري،.(كيده فلعل ذلك أن يردأعرض عنه واستمر يف جهلة ف واستعصى
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وقد وصـف  ) ٣٩٦،ص٢جهـ،١٤٠١ابن كثري،(نه دعا له واستغفر لهه له بل إحلم عن والده مع أذا



 

ن هذا اخللق من األخالق السامية اليت جيـب  للناس بأ غريه من األنبياء عليهم السالم ذه الصفة إشعاراً
 .على الناس التحلي ا 

 : احللم يف السنة النبوية 
ن ج عبد القـيس إ يب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألشقال ن:قال هعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عن -١

حللم مـن  وهذا دليل  على أن ا) ٤٨،ص١جم،١٩٩١مسلم،.( تني حيبهما اهللا احللم واألناةفيك خلصل
من  األخالق اليت حيبها اهللا سبحانه وتعاىل مما يدعوا املؤمن إىل امتثال هذا اخللق والتزامه حىت يكون قريباً

 .ويفوز برضاه م حببه ربه ينع
ليس الشديد بالصرعة إمنـا  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم قال  -٢

والصرعة بفتح الـراء الـذي   ،)٢٢٦،ص٥جم،١٩٨٧،البخاري(لغضبا الشديد الذي ميلك نفسه عند
غلب حلمه وهـذا يف نظـر   وبالتايل فإن غضبه ي،)٥١٩ص،١٠،جابن جحر(الناس كثرياً بقوتهيصرع 

وبذلك هو اشد الناس  أمنا الشديد الذي يغلب حلمه غضبه الصالة و السالم ليس الشديد الرسول عليه
 . قوة 
 تغضب فـردد  قال للنيب صلى اهللا علية وسلم أوصين قال ال  عنه أن رجالًعن أيب هريرة رضي اهللا -٣

ملشاعره حىت  وال ميكن أن يكون اإلنسان ضابطاً،)٥،٢٢٦٧م،ج١٩٨٧،البخاري(مرارا قال ال تغضب
 .ه يتم ضبط النفس عند الغضب إال إذا كان يتحلى خبلق احللم فب ال يصل إىل مرحلة الغضب

كنت امشي مع رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم وعليه برد جنـراين غلـيظ   عن أنس بن مالك قال  -٤
ول اهللا صـلى اهللا  احلاشية فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذه شديدة حىت نظرت إىل صفحة عاتق رس

رت ا حاشية الربد من شدة جبذته مث قال يا حممد مر يل من مال اهللا الـذي عنـدك   علية وسلم قد أث
 ) ٢١٨٨،ص٥م،ج١٩٨٧البخاري،".(ة وسلم مث ضحك مث أمر له بعطاءل اهللا عليرسو فالتفت إليه

ة من خلق احللم يضرب ا النيب صلى اهللا علية وسلم املثال اخلالد لألجيال علـى  فهذا هو القمة السامق
ذا التصرف باالبتسـامة  يقابل هوبل  ملوقف الذي يطيش فيه لب املرء،مر الزمن فيتسع حلمه ملثل هذا ا

 . أمر له بالعطاء ادئة و ياهل
واكتساب خلق احللم يكون بالتدريب على احللم والتكلف له من الوسائل اليت تنقـل غـري احللـيم    " 

وهناك ارتبـاط  " .. احللم بالتحلم والعلم بالتعلم "وقد جاء يف األثر عن احللم، ما  بنسبة فتجعله حليماً
وانفعاالته وهذا  به عن االندفاع وراء عواطفه وغرائزهوثيق بني احللم  والعقل فالعقل السوي يعقل صاح

أما العفو والصفح فهما احللم وزيادة عليه فال يعفو املرء حىت ،)٢٤٩م،ص٢٠٠٠عليان،("هو عني احللم
 ) ٥٨٣،ص٢م،ج١٩٩٦احلداد،(.ةيحيلم ولذلك فهما من مظاهر احللم وصوره احلقيق

 
 



 

 
 )أسرته اإلنسان مع أخالق(األخالق األسرية:  ثالثاً

   :الرمحة -١
وم هدى ورمحة لق" الرقة والعطف واملرمحة مثله والرمحة املغفرة قال تعاىل يف وصف القرآن :  الرمحة لغةً
 ) ٢٣٠،ص١٢جم،١٩٩٧ابن منظور،".(يؤمنون 

 ) ١٤٦،ص١هـ،ج١٤٠٥اجلرجاين،(.إيصال اخلري إرادة هي:  والرمحة اصطالحاً
 : الرمحة يف القرآن الكرمي 

  .ا ويهاًاية الكربى يف القرآن الكرمي ذكراً هلا وتنالرمحة من األخالق القرآنية العظيمة حيث هلا العنتعترب 

* βÎ:قال تعـاىل  -١ sù x8θç/ ¤‹Ÿ2 ≅ à) sù öΝ à6 š/ §‘ ρèŒ 7π uΗ ÷q u‘ 7π yèÅ™≡ uρ Ÿωuρ –Š t ãƒ … çµ ß™ ù't/ Ç⎯ tã ÏΘöθs) ø9 $# 

š⎥⎫ ÏΒÌ ôfßϑø9 $# ∩⊇⊆∠∪   ) وترهيبـاً  حانه وتعاىل بني رمحته وبأسه ترغيبـاً فجمع سب)  ١٤٧: األنعام 

  .ة كافية لزجرهم عن التمادي يف الكفرركني فإن مل حتملهم الرغبة فالرهبللمش

# :قال تعاىل -٢ sŒ Î) uρ x8 u™!% y` š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ö≅ à) sù íΝ≈ n=y™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ( |= tGx. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã 

Ïµ Å¡ø tΡ sπ yϑôm§9 $# ( … çµ ¯Ρr& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™þθß™ 7's#≈ yγ pg ¿2 ¢Ο èO z>$s? .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ yxn=ô¹ r& uρ … çµ ¯Ρr'sù 

Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈⊆∪  )فهو عنده فوق العرش أن رمحته  فقد كتب سبحانه وتعاىل كتاباً) ٥٤: األنعام

 ) ١٠،ص٢م،ج١٩٨٣الكليب،( غضبه كما جاء يف الصحيح قت بس

( ô‰s:  قال تعـاىل  -٣ s9 öΝ à2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡr& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n=tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒ Ì ym 

Ν à6 ø‹ n=tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄∇∪  )الصـالة   وهنا مسى اهللا نبيه عليه)  ١٢٨: التوبة

ه مـا  وسلم أن ينال قوم هومها الرءوف الرحيم ألنه يشق عليه صلى اهللا عليوالسالم بامسني من أمسائه 
 ) ٨٨ص،٢م،ج١٩٨٣الكليب،.(يف دينهم أو دنياهم يضرهم

⎯ ô: قال تعاىل  -٤ ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n=y{ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡ r& % [`≡uρ ø— r& (# þθ ãΖä3ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠs9Î) 

Ÿ≅yè y_uρ Ν à6 uΖ÷t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ  ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9  tβρ ã©3x tGtƒ ∩⊄⊇∪      

حيث جعل بني األزواج مودة ورمحة مل تكن  خبلقه فهذه صورة من صور الرمحة اإلهلية)  ٢١: الروم ( 
بب يوجب التعاطف من قرابة أو موجودة بينهم قبل الزواج بعد أن مل تكن سابقة معرفة وال لقاء وال س

 ) ٣٧٩ص،٣جم،١٩٩٢الزخمشري،.( رحم



 

  Ó‰£ϑpt:قال تعـاىل  -٥ ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yètΒ â™!# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™!$uΗ xq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ (         

مثل املؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم    :وهذه اآلية يشرحها عليه الصالة والسالم بقوله)  ٢٩: تح الف( 
هـ ١٤٠١ثري،ابن ك.(باحلمى والسهر ى له سائر اجلسدكمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع

 ) ٢٠٥،ص٤ج

 ôÙÏ: قال تعاىل  -٦ ÷z$# uρ $yϑßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm§9 $# ≅ è% uρ Éb>§‘ $yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $yϑx. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ 

# Z Éó|¹ ∩⊄⊆∪  ) من اهللا سبحانه وتعاىل لعباده للتحلي خبلق الرمحة مـع   وهذا توجيه)  ٢٤: اإلسراء

ابـن  .(ح الطائر حني ينتصب جبناحـه لولـده  جلنا مثالً وضرب خفض اجلناح ن والتواضع هلماالوالدي
 ) ١٨٧،ص٢جهـ،١٤٠١ثري،ك

 : الرمحة يف السنة النبوية 
يل قبض  إن ابناً نة النيب صلى اهللا علية وسلم إليهعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال أرسلت اب -١

مسـمى فلتصـرب    بأجـل  هن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل عندفائتنا فأرسل يقريء السالم ويقول أ
تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعـب   هولتحتسب فأرسلت إلي
وسلم الصيب ونفسه تتقطع  قال حسبته أنـه   فرفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليهوزيد بن ثابت ورجال 

هذه رمحة جعلـها اهللا يف قلـوب    :"ل سعد يا رسول اهللا ما هذا فقالقال كأا شن ففاضت عيناه فقا
فهذا احلديث فيه دليل على ) ٤٣١،ص١،جم١٩٨٧البخاري،" (الرمحاء  عباده  منعبادة وإمنا يرحم اهللا

أن رمحة اهللا ختتص مبن اتصف بالرمحة وحتقق ا وكذلك فيه دليل على الترغيب يف الشفقة على خلـق  
 ) ١٥٨ص،٣ابن حجر،ج.(القلب ومجود العنيهيب من قساوة م والتراهللا والرمحة هل

وسلم صاحب  اسم الصادق املصدوق صلى اهللا عليهعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت أبا الق -٢
الصـالة   قرن عليـه في)  ٢٨٦ص،٤،جأيب داود"( ال ترتع الرمحة إال من شقي: " هذه احلجرة يقول 
 بني عدم اتصافه خبلق الرمحة ألن الرمحة جتعل من حياة الناس أكثر يسـراً إلنسان ووالسالم بني شقاء ا

 . وأبعد عن الشقاء والقسوة  وسهولة
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال جاء شيخ يريد النيب صلى اهللا علية وسلم فأبطأ القوم عنه أن  -٣

ـ                         نا ويـوقر  ن مل يـرحم صـغري  يوسعوا له فقال الـنيب صـلى اهللا عليـة وسـلم لـيس منـا م
الصـالة   ر إىل العطف والرأفة تستدعي أن ينبه عليـه فحاجة الصغا)  ٣٢١،ص٤الترمذي،ج"( كبرينا 

 . والسالم اتمع لذلك 



 

 الصالة والسالم القدوة يف امتثال خلق الرمحة حىت وصف اهللا بعثته بأا جاءت رمحة هولقد كان علي

≈ !$tΒuρ š:قال تعاىل ملنياللع oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪  )ولقد عمت )١٠٧:األنبياء

 . سان واحليوان على السواءرمحته عليه الصالة والسالم اإلن
  :اإلحسان لذوي القرىب واألرحام -٢

األم هم األقارب الذين جتمعهم رحم واحدة سواء كانوا من جهة األب أو من جهة : معىن ذوو  القرىب 
فاألقـارب   ويسمون باألرحام ألن الرحم اسم ملكانة األقارب من غري فرق بني احملرم وغـريه وهلـذا  

وهم من بينه وبني اآلخـر   األقارب:وقال ابن حجر )٢،٧٦٢م،ج١٩٩٦احلداد،.(واألرحام مبعىن واحد
 )٤١٤ص،١٠جابن حجر،.(نسب سواء كان يرثه أم ال سواء كان ذا حمرم أم ال

 : ي القرىب واألرحام يف القرآن الكرمي اإلحسان لذو
 : لقد حث القرآن الكرمي على اإلحسان لذوي القرىب واألرحام يف مواضع كثرية ومنها 

 øŒ:قــال تعــاىل -١ Î) uρ $tΡõ‹s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $ZΡ$|¡ômÎ) 

“ÏŒ uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å6≈ |¡uΚø9 $# uρ (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# §Ν èO óΟ çFøŠ ©9 uθs? ωÎ) WξŠ Î=s% öΝ à6Ζ ÏiΒ Ο çFΡr& uρ šχθàÊ Ì ÷è•Β ∩∇⊂∪   ) فهــذا )  ٨٣: البقــرة

للوالدين ولذي  ركون به وأن حيسنوايعبدوه وال يش خطاب لبين إسرائيل بأن اهللا أخذ عليهم امليثاق بأن
 وهذا يشمل املـؤمنني مجيعـاً  ) ٣٩٠،ص١م،ج١٤٠٥الطربي،.(رحام ويعرفوا حقوقهمالقرىب وهم األ

 ) ٧٦٣ص،٢جم،١٩٩٦احلداد،.(لسببباألوىل ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص ا

 $pκ:قال تعاىل -٢ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ 
$yγ y_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$|¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 

¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪  )ون اتقوا اهللا الذي تعاقدون وتعاهد:قال ابن عباس )١:النساء

  )٤٤٩ص،١ج هـ،١٤٠١،ابن كثري.(ولكن بروها وصلوها به واتقوا األرحام أن تقطعوها

ــاىل  -٣ ــال تع  (#ρß‰ç6:ق ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/ uρ 
4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1ö à) ø9 $# Í‘$ pg ø:$# uρ É= ãΨ àfø9 $# É= Ïm$ ¢Á9 $# uρ É= /Ζ yfø9 $$Î/ 

È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $tΒuρ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω = Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒ èΧ # ·‘θã‚sù  
اخلالق الرزاق املنعم املتفضل علـى   يأمر تبارك وتعاىل بعبادته وحده ال شريك له فإنه هو)٣٦:النساء(



 

مث ،املستحق منهم أن يوحدوه وال يشركوا به شيئا من خملوقاتـه   مجيع اآلنات واحلاالت فهوخلقه يف 
مـا   خلروجك من العدم إىل الوجود وكثرياً أوصى باإلحسان إىل الوالدين فإن اهللا سبحانه جعلهما سبباً

حسـان إىل  مث عطف على اإلحسان إليهمـا اإل ،يقرن اهللا سبحانه بني عبادته واإلحسان إىل الوالدين 
القرابات من الرجال والنساء كما جاء يف احلديث الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم صدقة 

   )٤٩٤ص،١ج هـ،١٤٠١،ابن كثري .(وصلة

# ÏN:قوله تعاىل -٤ u™uρ # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# …çµ ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘ Éj‹t7 è? #·ƒ É‹ö7 s?  
بر الوالدين عطف بذكر اإلحسان إىل القرابة وصلة  سبحانه وتعاىل ذكروهذا بعد أن ) ٢٦:اإلسراء(

 .األرحام

⎪⎦ t:قوله تعاىل -٥ Ï% ©! $# uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ôγ tã «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïµ É)≈ sV‹ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒ uρ !$tΒ t tΒr& 
ª!$# ÿ⎯ Ïµ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ tβρ ß‰Å¡ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 èπ oΨ ÷è̄=9 $# öΝ çλm; uρ â™þθß™      

Í‘# ¤$! $# ∩⊄∈∪ )م وذكر ماهلم يف اآلخرة بعد أن ذكر سبحانه )٢٥:الرعدوهذا حال األشقياء وصفا

وقد توعدهم اهللا باللعنة وهي الطرد من صفات عباده املؤمنني والذين هم على عكس هذه الصفات 
   )٥١٢،ص٢ـ،جه١٤٠١ابن كثري،.(رمحته وسوء العاقبة واملآل

 : اإلحسان لذوي القرىب واألرحام يف السنة النبوية 
قال يا رسول اللَّه أَخربين بعمل يدخلين اجلنة فقال  عن أيب أَيوب األنصاري رضي اهللا عنه أَن رجالً -١

يت وتـو  ةالالص القوم ما له ما له فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم تعبد اللَّه ال تشرك بِِه شيئا وتقيم
وهذا احلديث الشريف يؤكد مـا سـبق أن   )٢٢٣١ص،٥جم،١٩٨٧،البخاري .(الزكاة وتصل الرحم

أكدته اآليات القرآنية الكرمية السابقة فيجعل حق األقارب واألرحام يلي ركنني من أركـان اإلسـالم   
 .العظيمة

ال يـدخل اجلنـة    :"النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول تمسعرضي اهللا عنه قال جبري بن مطعم عن  -٢
ما من ذنب  مرفوعاًأيب بكرة  أي قاطع رحم ،وهلذا جاء عن)٢٢٣١ص،٥جم،١٩٨٧،البخاري("قاطع

ابـن  .(أجدر أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم
 )٤١٥ص،١٠جحجر،
من سره أن يبسط " :صلى اهللا عليه وسلم  يقول عنه قال مسعت رسول اللَّهرضي اهللا  عن أيب هريرة -٣

صلة الرحم تكـون  ف،)٢٢٣٢ص،٥جم،١٩٨٧،البخاري"(يف أَثَرِِه فليصل رمحه أَ لهله يف رزقه وأن ينس
ا للتوفيق للطاعة والصيانة عن املعصية فيبقى بعده الذكر اجلميل فكأنه مل ميت ومن مجلة ما حيصل له سبب



 

 ابـن حجـر،  (.به من بعده والصدقة اجلارية عليـه واخللـف الصـاحل    من التوفيق العلم الذي ينتفع
 )٤١٦ص،١٠ج
إنَّ اللَّه خلق اخلَلْق حىت إذا فرغ من خلقه قالت  :"صلى اهللا عليه وسلم قالعن النيب  ةعن أيب هرير -٤

لت أَقطع من قطعك قاو عائذ بك من القطيعة قال نعم أَما ترضني أَن أَصل من وصلكال الرحم هذا مقام
فَهلْ عسيتم إن تولَّيتم  ( عليه وسلم  فاقرؤوا إن شئتمصلى اهللا بلى يا رب قال فهو لك قال رسول اللَّه 

 كُمامحوا أَرقَطِّعتوا يف األرض وفِْسدوجـار اهللا غـري    )٢٢٣٢ص،٥جم،١٩٨٧،البخـاري  )"(أَنْ ت
   .خمذول

إنَّ آل أيب ليسوا  :"يقول  عليه وسلمصلى اهللاعت النيب مس :قال رضي اهللا عنه عمرو بن العاصعن  -٥
، البخـاري  ".(اصـلته ا بِلها ببالهلا يعين أَصلهأَب  املؤمنني ولكن هلم رحماحلبأَوليائي إمنا وليي اهللا وص

وذا يضرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثاالً رائعاً لإلحسان اىل األقارب )٢٢٣٣ص،٥جم،١٩٨٧
له يف الدين فهو ال يواليهم مواالة دينية ولكن يف نفس الوقت ال يترك وصـلهم   الفنيحىت وان كانوا خم

 .وإعطائهم حقوقهم ألرحامهم منه
 ملا كان أسارى بدر كان فيهم العباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن يزيد بن األصم قال -٦
لنيب صلى اهللا عليه وسلم ليلته فسهر ا -)٢٨٧،ص٤م،ج١٩٨٨ابن كثري،(والذي أسلم قبل فتح مكة –

أنني العباس فقام رجل فأرخى وثاقه فقال رسول اهللا :له بعض أصحابه ما أسهرك يا نيب اهللا فقال: فقال
 رجل من القوم إين أرخيت من وثاقه شـيئاً قـال  : صلى اهللا عليه وسلم مايل ال امسع أنني العباس فقال

رمحته عليه الصالة والسالم بعمه وشفقته  إىلفانظر ،)١٣،ص٤ابن سعد،ج(فافعل ذلك باألسارى كلهم
 .    عليه حىت انه مل ينم بسبب ذلك

امتثال هذا اخللق القرآين العظـيم بعـد أن    إىلوإن اتمعات املسلمة يف هذا العصر هي بأمس احلاجة 
وال قيـام  طغت احلياة املادية املعاصرة على الناس فقصروا يف حقوق أقارم وأرحامهم ،فال إحسـان  

بالواجب من الرعاية واالهتمام مما جيعل اتمع أكثر تباعداً وأنانية ،وهو ما نراه يف اتمعات الغربيـة  
 . اليت تدنت فيها مثل هذه القيم وتراجعت حتت ضغط احلياة املدنية املعاصرة

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )أخالق اإلنسان مع جمتمعه(األخالق االجتماعية:  رابعاً

 :األمانة -١
وهي مـأخوذة مـن   ،)١٣٣،ص١م،ج١٩٩٩ابن فارس،(ضد اخليانة ومعناها سكون القلب:مانة لغةًاأل

الفريوزآبـادي،  .(عليها ألا توضـع عنـد أمـني   األمن الذي هو ضد اخلوف،ألن األمانة ال خياف 
 ).١٩٧،ص٤م،ج١٩٩٦

ت أو حدود أو كل ما ينبغي صيانته من حقوق أو فروض أو واجبا اإلنسانهي صيانة :األمانة اصطالحاً
 )١٥،ص ١م،ج١٩٨٧الشرباصي،.(أشياء مادية أو معنوية سواء كانت هللا تعاىل أم للناس

م القرآن الكرمي حثاً عليه ورعاية له وحتذيراً من ضده وهي اخليانـة وقـد   اهتما اخللق العظيم نالوهذا 
 .آية وأربعنيبلغت اآليات املتحدثة عنه سبعة 

 :األمانة يف القرآن الكرمي

 $̄ΡÎ) $oΨ:قال تعاىل -١ ôÊ t tã sπ tΡ$tΒF{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š⎥÷⎫ t/ r'sù βr& 
$pκ s] ù=Ïϑøt s† z⎯ ø) x ô© r& uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ n=uΗ xq uρ ß⎯≈|¡ΡM}$# ( … çµ̄ΡÎ) tβ% x. $YΒθè=sß Zωθßγ y_ ∩∠⊄∪ )األحزاب :

اليت حتملها اإلنسان وقد امتنعت عنها األجرام وهذه اآلية الكرمية تبني عظم التكليف واألمانة ) ٧٢
هي كل ما يؤمتن عليه املرء ،من أمر وي ،وشأن :" ،وهذه األمانة كما قال احلسن البصريالعظيمة 

     ) ٥٣٢،ص٢م،ج١٩٩٦احلداد،".(دين ودنيا،و الشرع كله أمانة
* .. ÷βÎ:قوله تعاىل -٢ sù z⎯ ÏΒr& Νä3 àÒ÷èt/ $VÒ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# …çµ tFuΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# 

… çµ −/ u‘ 3 ∩⊄∇⊂∪ )وهذا أمر قرآين بأداء األمانة عقبه تنبيه على تقوى اهللا حىت يكون ضمري ) ٢٨٣:البقرة

   .املؤمن متيقض هلذه األمانة
 ¨βÎ) ©!$# öΝ:قال تعاىل -٣ ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& ∩∈∇∪ )وهـذا  )٥٨:النساء

يعم مجيع األمانات الواجبة على اإلنسـان مـن   أصحاا وهذا  إىلأمر من اهللا بأن يؤدي املسلم األمانة 
حقوق اهللا عز وجل على عباده من الصالة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغري ذلك ممـا هـو   

لى بعض كالودائع وغري ذلك مما يأمتنون به مؤمتن عليه ال يطلع عليه العباد ومن حقوق العباد بعضهم ع
من غري إطالع بينة على ذلك فأمر اهللا عز وجل بأدائها فمن مل يفعل ذلك يف الدنيا أخذ منه ذلك يـوم  

    )٥١٦ص،١ج هـ،١٤٠١،ابن كثري(.القيامة



 

 $pκ:قوله تعاىل -٤ š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒ rB ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ (#þθçΡθèƒ rB uρ öΝ ä3 ÏG≈ oΨ≈ tΒr& öΝ çFΡr& uρ 
tβθßϑn=÷ès? ∩⊄∠∪ )ىوهنا )٢٧:األنفال املؤمنني عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة سبحانه وتعاىل  اهللا

   )٢٢٢ص،٩جهـ،١٤٠٥،الطربي(.فشمل النهي اخليانة الدينية واخليانة الدنيوية أمانته

⎪⎦ t:قال تعاىل -٥ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÏF≈ oΨ≈ tΒL{ öΝ ÏδÏ‰ôγ tã uρ tβθãã≡ u‘ ∩∇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ö/ãφ 4’ n? tã öΝ Íκ ÌE≡ uθn=|¹ 
tβθÝà Ïù$pt ä† ∩®∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèO Í‘≡ uθø9 $# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθèO Ì tƒ }¨ ÷ρyŠ ö Ï ø9 $# öΝ èδ $pκ Ïù 

tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ )وهذا وصف املؤمنني املستحقني لوراثة الفردوس األعلى فهم )١١-٨:املؤمنون

   .فون مبجموعة من األخالق العظيمة ومنها أم حمافظون على أمانام وعهودهم فال يفرطون فيهامتص
 :األمانة يف السنة النبوية

ال إميان ملن ال أمانـة  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  -١
ى اإلميان بتاتاً عن فاقد األمانة ألن اإلميان هـو  فنف)٢٥١ص،٣ابن حنبل،ج".(دين ملن ال عهد لهله،وال 

 .الذي يدفع اإلنسان حلفظ األمانة فغياب النتيجة يدل على غياب السبب
ـ  انةإذا ضيعت اَألم:"صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اللَِّه  :رضي اهللا عنه قال عن أيب هريرة -٢ تظر انف

ـ األ سـند قـال إذا أ  الساعة قال كيف إضـاعتها يـا رسـول اللَّـه     ـ  ر إىل غـري أَهلـه  م                  ظرتانفَ
 )٢٣٨٢ص،٥جم،١٩٨٧،البخاري(."الساعة

ني رأيت أَحدمها يثصلى اهللا عليه وسلم  حد قال حدثنا رسول اللَّه بن اليمان رضي اهللا عنه ةحذيف -٣
وا مـن السـنة   مث علم آنأَن اَألمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال مث علموا من القر":وأنا أَنتظر اآلخر

ـ ه فيظل أَثرها مثل أَثر الوكـت مث ي بة من قلاناَألم ضبثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقدوح ام ن
ـ   ك فنفط فتراه منتربا وليسجلالنومة فتقبض فيبقى أَثرها مثل ال كجمر دحرجته على ر ء فيـه شي

أمينا ويقال للرجل ما  ال إن يف بين فالن رجالًفَق يؤدي اَألمانة أحدهم فال يكاد عونايفيصبِح الناس يتب
كم يزمان وما أبايل أ ين ولقد أتى علمياأعقله وما أظرفه وما أجلده وما يف قلبه مثقال حبة خردل من إ

ا رده علي ساعية فأما اليوم فما كنت أبـايع  رانيي اإلسالم وإن كان نصلع هما ردلئن كان مسل بايعت
 )٢٣٨٢ص،٥جم،١٩٨٧،البخاري(."ناإال فالنا وفال

أد األمانة إىل من ائتمنك وال  :"أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال:رضي اهللا عنه قالعن أيب هريرة  -٤
املسلم بأن يكون  إىلوهذا توجيه عظيم من الرسول ،)٢٧١ص،١٠جم،١٩٩٤،البيهقي"(ختن من خانك

قافات شرقيها أو قافة من الثثل هذا التوجيه يف ثأميناً مع اجلميع حىت مع من خيونه ،فهل ميكن أن جند م
 .غربيها



 

 :التسامح -٢
الوصف منه مسح مسح يسمح مسحاً ومساحاً ومساحة و:ني،وهو منلالتسامح هو التساهل وال:التسامح لغةً
 )٢٢٨،ص١٠جم،١٩٩٧،ابن منظور.(و مسحة

ـ       بذل :التسامح اصطالحاً ابـن  .(ببعض ما ال جيب ،أمـا املسـاحمة فهـي تـرك بعـض مـا جي
  )١٩م،ص٢٠٠١مسكويه،

وللتسامح مرادفات توحي بنفس املعىن املقصود من هذه اللفظة من مثل التساهل والعفو والتجاوز عـن  
بـن  (.الزالت ،والصفح والغفـران وكلـها تـدور حـول معـىن السـهولة والتيسـري والليونـة        

 )١١،ص١٢م،ج١٩٩٨تنباك،
 :التسامح يف القرآن الكرمي

 ( ß#ôã:قال تعاىل -١ $$sù öΝ åκ ÷] tã ôxx ô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ )١٣:املائدة( 

العهود واملواثيق اليت أخـذها   لوهذه اآلية جاءت بعد أن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل خيانة بين إسرائيل لك
ىل بالصـفح  عليهم وكذلك خيانتهم للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك يأمره ربه تبارك وتعـا 

فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهـم أهـل   :"عنهم وهذا غاية التسامح يقول القرطيب 
 ) ١١٦ص،٦جالقرطيب،(."ذمة

 ( (#θà:قال تعاىل -٢ ôã $$sù (#θßsx ô¹ $# uρ 4© ®L ym u’ ÎAù'tƒ ª!$# ÿ⎯ Íν Í ö∆r'Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« 
Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊃®∪ )ذر تعاىل عباده املؤمنني عن سلوك طريق الكفار مـن أهـل الكتـاب    حي)١٠٩:البقرة

ويعلمهم بعداوم يف الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من احلسد للمؤمنني مع علمهم بفضـلهم  
ابـن  (حىت يأيت أمر اهللا من النصر والفتح االحتمالوفضل نبيهم ويأمر عباده املؤمنني بالصفح والعفو أو 

 .وهذا غاية التسامح مع األعداء)١٥٤ص،١جهـ،١٤٠١،كثري

 $pκ:قوله تعاىل -٣ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ χÎ) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3 Å_≡ uρø—r& öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& uρ #xρß‰tã öΝ à6 ©9 
öΝ èδρ â‘ x‹÷n $$sù 4 βÎ) uρ (#θà ÷ès? (#θßsx óÁs?uρ (#ρã Ï øós?uρ  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî íΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊆∪  

فهو حيتمل كل ذلك منهم بل ويعفو  –زوجه وأوالده  –ؤمن رغم ما يالقيه من أقاربه فامل)١٤:التغابن(
 .عنهم ويصفح تساحماً منه

 Ÿωuρ “ÈθtGó¡n@ èπ:قال تعاىل -٤ oΨ |¡pt ø:$# Ÿωuρ èπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 ôì sù÷Š $# © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& # sŒ Î* sù “Ï% ©! $# 
y7 uΖ ÷ t/ … çµ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ≡ y‰tã … çµ ¯Ρr( x. ;’ Í<uρ ÒΟŠ Ïϑym ∩⊂⊆∪ $tΒuρ !$yγ9 ¤) n=ãƒ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρç y9|¹ $tΒuρ !$yγ8 ¤) n=ãƒ 



 

ωÎ) ρèŒ >eáym 5ΟŠ Ïà tã ∩⊂∈∪  )أي من أساء إليك فادفعه عنك باإلحسان إليه كما )٣٥-٣٤:فصلت

إذا أحسنت إىل من أسـاء  ،فقال عمر رضي اهللا عنه ما عاقبت من عصى اهللا فيك مبثل أن تطيع اهللا فيه
إليك قادته تلك احلسنة إليه إىل مصافاتك وحمبتك واحلنو عليك حىت يصري كأنه ويل محيم أي قريـب  

وما يقبل هذه الوصية ويعمل ا إال من صرب على ذلك فإنـه  إليك،إليك من الشفقة عليك واإلحسان 
قال علي بن ذو نصيب وافر من السعادة يف الدنيا واآلخرة والذي يوفق إىل ذلك هو ،يشق على النفوس

أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسريه هذه اآلية أمر اهللا املؤمنني بالصرب عند الغضب واحللم عند اجلهـل  
               والعفو عند اإلساءة فإذا فعلوا ذلك عصـمهم اهللا مـن الشـيطان وخضـع هلـم عـدوهم كأنـه        

 )١٠٢ص، ٤جهـ،١٤٠١،ابن كثري.(ويل محيم
 :التسامح يف السنة النبوية

 عبدا اد اهللاما نقصت صدقة من مال وما ز:"قالصلى اهللا عليه وسلم  أيب هريرة عن رسول اللَّهعن  -١
من عرف بـالعفو   ألن،)٢٠٠١ص،٤جم،١٩٩١،مسلم"(اهللا لَّه إال رفعهل واضع أَحدا وما تبعفو إال عز

جـره يف  أن املـراد أ  قـال بعـض العلمـاء   و إكرامـه  القلوب وزاد عزه و والصفح ساد وعظم يف
 )١٤١ص،١٦ج،هـ١٣٩٢النووي،.(اآلخرة

صار أَربعة وسبعون ومنـهم  نقال ملا كان يوم أحد أصيب من األ رضي اهللا عنه أيب بن كعبعن  -٢
ـ لع أَصبنا منهم يوما لنربني صار لئننت األالمحزة فمثلوا م فق ة فيهمتس ة يهم فلما كان يوم فتح مكَ

 ال قريش بعـد  للصابرين فقال رجل ن صربمت هلو خريئم بِِه ولتبوقما ع وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل اللَّه أنزل
ـ وم فقال رسول اللَّه صلي اهللا عليه وسلم كفوا عن القـوم غ الي ـة ر أَربيم،١٩٩٣،ابـن حبـان   .(ع 
وهذا غاية التسامح أن يتمكن اإلنسان من عدوه فيعفو عنه وهذا من الدروس العظيمـة   )٢٣٩ص،٢ج

 .أن جيود الزمان مبثلها يف معىن التسامحيف التاريخ اليت قل 
ا قـط وال  مما رأيت رسول اللَّه صلي اهللا عليه وسلم ضرب خاد:تالق رضي اهللا عنها عائشةعن  -٣

ن مه ِمقط فينتق ءه شينامرأة له قط وال ضرب بيده شيئًا قط إال أَن جياهد يف سبيل اللَّه وال نيل م ضرب
ـ  يىتأَمران إال أخذ بالذي هو أيسر ح هه انتقم له وال عرض للَّن لفإن كا للَّه ه إال أن يكونبصاح ون كُ
وترك االنتقام من صـفات  )٢٤٠ص،٢ج م،١٩٩٣،ابن حبان .(عد الناس منهبفإذا كان إمثًا كان أ اإمثً

 .املتساحمني ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدوم وإمامهم يف ذلك
 
 
 
 



 

 :العدل -٣
م يعدل عدالً فهو يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور وعدل احلاكم يف احلك العدل ما قام:العدل لغةً
 )٤٣٠ص،١١جم،١٩٩٧،ابن منظور(عادل

كل ذي حق حقه من غري حتيز او تفرقة بني املستحقني أو تـدخل هلـوى    اءهو إعط:العدل اصطالحاً
 )٢٠٧م،ص٢٠٠٦جوهري،.(النفس

  :العدل يف القرآن الكرمي

 ¨βÎ) ©!$# ã:قال تعاىل -١ ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã 
Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s? ∩®⊃∪  ) فهذا )٩٠:النحل

 .أمر اهلي مباشر بامتثال خلق العدل 

 ( ßNö:قال تعاىل -٢ ÏΒé& uρ tΑ Ï‰ôã L{ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ ( ª!$# $uΖ š/ u‘ öΝ ä3 š/ u‘ uρ ( !$uΖ s9 $oΨ è=≈ yϑôã r& öΝ ä3 s9uρ 
öΝ à6 è=≈ yϑôã r& ( Ÿω sπ ¤fãm $uΖ oΨ ÷ t/ ãΝä3 uΖ ÷ t/ uρ ( ª!$# ßì yϑøg s† $uΖ oΨ ÷ t/ ( Ïµø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁyϑø9 $#  ∩⊇∈∪  

يكون أكثر  فإذا كان حممد عليه الصالة والسالم مأمور بالعدل فمن دونه أوىل بأن )١٥:الشورى(
 .حرصاً على حتري العدل يف كل أعماله

  ßì:قوله تعاىل -٣ ŸÒtΡuρ t⎦⎪ Î—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n=ôà è? Ó§ø tΡ $\↔ ø‹ x© ( βÎ) uρ 
šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @Α yŠ ö yz $oΨ ÷ s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪  

وهذا يف يوم القيامة يوم الفصل واجلزاء على األعمال فاخلالق سبحانه كتب العدل على )٤٧:االنبياء(
 .نفسه وحرم الظلم فالعباد أوىل بأن ال يكون الظلم شعرهم

$$ y#n=tG÷z: قال تعاىل -٤ sù Ü># t“ ômF{ $# .⎯ ÏΒ öΝ ÎηÏΖ ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒuθsù š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θßϑn=sß ô⎯ ÏΒ É># x‹ tã 
BΘöθtƒ AΟŠ Ï9 r& ∩∉∈∪  )من اهللا سبحانه وتعاىل للظاملني بالعذاب األليم وهذا وعيد )٦٥:الزخرف. 

( ô‰s:قال تعاىل -٥ sù Ν ä.θç/ ¤‹Ÿ2 $yϑÎ/ šχθä9θà) s? $yϑsù šχθãèŠ ÏÜ tFó¡n@ $]ù÷ |À Ÿωuρ # Z óÇtΡ 4 
⎯ tΒuρ Ν Î=ôà tƒ öΝ à6Ζ ÏiΒ çµ ø% É‹çΡ $\/# x‹tã # Z Î7 Ÿ2 ∩⊇®∪ )ؤمنني به يقول تعاىل ذكره للم )١٩:الفرقان

ومن يظلم منكم أيها املؤمنون يعين بقوله ومن يظلم ومن يشرك باهللا فيظلم نفسه فذلك نذقـه عـذابا   
كرب وهو الشرك إال ورغم أن هذه اآلية يف الظلم األ،كبريا كالذي ذكرنا أن نذيقه الذين كذبوا بالساعة

 )١٩٣ص،١٨جـ،ه١٤٠٥،الطربي.(ميع أشكاله هي هذا الوعيد الشديدأن عاقبة الظلم جب



 

ــاىل  -٦ ــال تع  ¨βÎ) ©!$# öΝ:ق ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& # sŒ Î) uρ Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ 
Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ ∩∈∇∪ )أمر منه تعاىل باحلكم بالعدل بني الناسوهذا )٥٩:النساء.      

 $pκ:قال تعاىل -٧ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θs% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ u™!# y‰pκ à− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã 
öΝ ä3 Å¡àΡr& Íρr& È⎦ ø⎪ y‰Ï9≡ uθø9 $# t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ βÎ) ï∅ä3 tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρr& #Z É) sù ª!$$ sù 4’ n<÷ρr& $yϑÍκ Í5 Ÿξsù 

(#θãèÎ7 −F s? #“uθoλù; $# βr& (#θä9 Ï‰÷ès? βÎ) uρ (# ÿ… âθù=s? ÷ρr& (#θàÊ Ì ÷èè? ¨βÎ* sù ©!$# tβ% x. $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès?     
# Z Î6 yz ∩⊇⊂∈∪ )وهذا هو العدل املثايل حيث ال يتأثر بالقرابة أو الصداقة أو اجلاه أو )١٣٥:النساء

   ) ١٨٥م،ص٢٠٠٠عليان،.(بغريمها السلطان وال يتأثر بالبغض أو العداوة أو
 :العدل يف السنة النبوية

إن املقسـطني   :"صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اللَّه  :قال ي اهللا عنهماعن عبداهللا بن عمرو رض -١
ني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم مي ور عن ميني الرمحن عز وجل وكلتا يديهمن ن رابلى منع عند اللَّه
ن هذا الفضل إمنا هو ملن عدل فيما تقلده من خالفـة أو  إ،)١٤٥٨ص،٣جم،١٩٩١،مسلم("وا وما ول
       مه من حقوق أهله وعياله وحنـو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلز إمارة أو
وهكذا يتسع مفهوم العدل ليشمل كل ذلك ومنها عـدل  ،)٢١٢ص،١٢جهـ،١٣٩٢،النووي (ذلك

 .املعلم بني تالميذه فإذا فعل ذلك نال هذا الفضل العظيم
اتقوا الظلْـم فـإن    :"صلى اهللا عليه وسلم قال ن رسول اللَّهأ رضي اهللا عنه اللَّه بن عبد رابجعن  -٢

هم على أن سفكوا دماءهم لفإن الشح أهلك من كان قبلكم مح قوا الشحاتمات يوم القيامة ولالظلم ظ
يتصـف   الوعيد الشديد للظامل الذي ملوهذا من )١٩٩٦ص،٤جم،١٩٩١،مسلم".(واستحلوا حمارمهم

  .خبلق العدل
إِنَّ اللَّه لَيمِلي ِللظَّاِلمِ حـىت  :"قال رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم:قال رضي اهللا عنهعن أيب موسى  -٣

)".   وكَذَِلك أَخذُ ربِّك إذا أَخذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ إِنَّ أَخذَه أَِليٌم شـِديدٌ (إذا أَخذَه مل يفِْلته قال ثُم قَرأَ 
 .ظلمهيهلكه بسوء وهذا من استدراج اهللا للظامل حىت )١٧٢٦ص،٤جم،١٩٨٧،البخاري (
أنه قال إن أباه أتى به رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  فقال إين  رضي اهللا عنه ريعن النعمان بن بش -٤

ه صلى اهللا عليه وسلم أكل ولدك حنلته مثل هذا فقـال ال  ما كان يل فقال رسول اللَّحنلت ابين هذا غال
ر من النيب عليه وهذا أم)١٢٤١ص،٣جم،١٩٩١،مسلم".(سول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فارجعهفقال ر

 . لعدل بني األبناءالصالة والسالم با
 



 

 : حب العلم و نشره  -٤
ابـن  .(ضد اجلهل وهو مصدر علم يعلم وهو أصل يدل على أثر بالشيء يتميز به من غـريه : العلم لغةً
 ) ١٠٩،ص٤م،ج١٩٩٩فارس،
اجلرجـاين،  .(هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع،وقيل هو إدراك األشياء على ما هي به:اصطالحاًالعلم 
 ) ١٩٩،ص١هـ،ج١٤٠٥

وحب العلم هو اإلقبال على طلبه والفرح بذلك ومتين املزيد من العلوم واملعارف مع الرغبة األكيدة يف 
 . نشر هذا العلم ونفع الناس به 
 :  حب العلم يف القرآن الكرمي

& ù:قـال تعــاىل  -١ t ø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©! $# t, n=y{ ∩⊇∪  t, n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪ ù& t ø% $# y7 š/ u‘ uρ 

ãΠ t ø. F{ $# ∩⊂∪ “Ï% ©! $# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪  )ــق ــذه ) ٥ -١:العل فه

     اإلهلي على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وهـي تـذكره بـأن   اآليات هي أول ما أنزل من الوحي 
هو من نعم اهللا على اإلنسان ألن القلم كان وما يزال أوسـع وأعمـق أدوات    -وأداته القلم  -العلم 

ومل تكن هذه احلقيقة إذ ذاك ذا الوضوح الذي نلمسه اليوم ونعرفه يف ..التعليم أثراً يف حياة اإلنسان 
ـ  .. شرية حياة الب ن ولكن اهللا سبحانه كان يعلم قيمة القلم ، فيشري إىل هذه اإلشارة يف أول حلظـة م

وهلذا ما أصدق أن يطلق على أمـة  ،)٣٩٣٩،ص٦م،ج١٩٨٦قطب،( حلظات الرسالة األخرية للبشرية
 . اإلسالم بأا أمة اقرأ،ولكن هل الواقع يشهد هلذه األجيال بأا ما زالت أمة اقرأ

ـ  -٢  !$tΒuρ $uΖ:اىلقوله تع ù=y™ ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û© ÇrθœΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 (# þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) 

óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪    )وهذا إعالء من اهللا سبحانه ملكانة أهل العلم حيث أحال من )  ٤٣:النحل

ا أنكرت أن يرسل اهللا رسول من البشر ذكر هلـم  مل ال يعلم إليهم ليسأهلم فيعرف احلق وذلك أن قريشاً
سبحانه أا سنته يف الرسل أم رجال من اإلنس وطلب منهم أن يسألوا من لديهم العلم مـن أهـل   

 ) ٥٦٧،ص٢جم،١٩٩٢الزخمشري،. (الكتاب

’ :قوله تعاىل -٣ n?≈ yètGsù ª!$# à7 Î=yϑø9 $# ‘, ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅ yf÷ès? Èβ# u™ö à) ø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& #© |Óø) ãƒ šø‹ s9 Î) 

… çµ ã‹ ômuρ ( ≅ è% uρ Éb>§‘ ’ ÎΤ ÷Š Î— $Vϑù=Ïã ∩⊇⊇⊆∪   )وهذا أمر من اهللا لنبيه عليه الصـالة والسـالم   ) ١١٤:طه

لطلب املزيد من العلم وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذلك يطلب الزيادة حىت توفاه اهللا عز 
اللهم انفعـين  : " ان من دعائه عليه الصالة والسالم وهلذا ك)١٦٨،ص٣هـ،ج١٤٠١ابن كثري،(وجل 

 ". مبا علمتين وعلمين ما ينفعين وزدين علماً 



 

⎯ ô:قوله تعـاىل  -٤ ¨Βr& uθèδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰É`$y™ $VϑÍ←!$s% uρ â‘ x‹øt s† nο t ÅzFψ $# (#θã_ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ 

⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ è% ö≅ yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθçΗ s>ôètƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3$yϑ̄ΡÎ) ã ©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{ $# ∩®∪  

وهذا تفريق من اهللا سبحانه وتعاىل بني اللذين يعلمون والذين ال يعلمون وهم اجلهال فإم ) ٩:الزمر( 
يا ال يعرفون أين تكون مصلحتهم بسبب جهلهم فلذلك هم ال يصلون اىل منفعـة أنفسـهم يف الـدن   

        ) ٣٠٤٢،ص٥م،ج١٩٨٦قطب، .(واآلخرة

ــاىل -٥ ــال تع  $pκ:ق š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θßs¡¡x s? †Îû Ä§Î=≈ yfyϑø9 $# (#θßs|¡øù$$sù 

Ëx|¡ø tƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æì sùö tƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θè?ρé& 

zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × Î7 yz ∩⊇⊇∪ )ادلةفاإلميان والعلم ترفـع اإلنسـان يف   ) ١١:ا

   . الدنيا واآلخرة وهذا إعالء من اهللا سبحانه وتعاىل ملكانة أهل العلم 

 š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9:قال تعاىل -٦ $# Å_U!# uρ¤$! $# uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ ì#Î=tFøƒ èΧ … çµ çΡ≡ uθø9 r& šÏ9≡ x‹x. 3 $yϑ̄ΡÎ) © y´øƒ s† 

©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3 χÎ) ©!$# î“ƒ Í• tã î‘θà xî ∩⊄∇∪ )ألن العلم يدل على قـدرة  ) ٢٨:فاطر

 .اخلالق سبحانه وتعاىل فيعظمه اإلنسان العامل وخيشاه  وخياف من عقابه
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وهذا من حرص موسى عليه السالم حيث أنه ذهب لطلب العلم على يد اخلضر مبجرد ) ٦٦:الكهف(
أنه علم أن يف األرض من هو أعلم منه ولذلك مل متنع موسى عليه السالم املكانة اليت بلغها من السيادة 

    )١٦٨،ص١ابن حجر،ج.(ن أن يتحمل املشقة يف طلب العلم وركوب الرب والبحر يف سبيل ذلكم
 :حب العلم يف السنة النبوية

من خـرج يف طلـب   :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال -١
ينطلق من مفهوم أن طلـب  فاملسلم الذي ) ٢٩،ص٥الترمذي،ج".(العلم كان يف سبيل اهللا حىت يرجع

العلم قربة إىل اهللا يؤجر عليها،البد أن حيب العلم ويقبل عليه ألنه بالنية اخلالصة يصبح عبادة يتقرب ا 
 . إىل اهللا

من سلك طريق يطلب فيه :" صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -٢
وهذا ) ٤٩،ص١اهليثمي،ج".(اجلنة ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبهعلماً سهل اهللا له به طريقاً إىل 

حافز لطالب العلم حىت يتحملوا املشقة اليت قد تعرض هلم يف طريق طلب العلم ألم يعلمـون أـم   
 .يسلكون ذا الطريق إىل اجلنة وهذا مطلب كل مسلم



 

مثل ما بعثين اهللا به من :"قال ه وسلمصلى اهللا عليعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب  -٣
اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري 
،وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ،وأصابت منها طائفـة  

نبت كأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا بـه  أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال ت
البخـاري  ".(فعلم وعلم مثل من مل يرفع بذلك رأسـاً ومل يقبـل هـدى اهللا الـذي أرسـلت بـه      

واحلديث يبني أقسام الناس يف العلم فمنهم العامل املعلم فهو مبرتلة األرض الطيبة ) ٤٢،ص١م،ج١٩٨٧
ت فنفعت غريها ،ومنهم اجلامع للعلم املستغرق لزمانه فيه غري أنـه مل  شربت فانتفعت يف نفسها وأنبت

يعمل به أداه إىل غريه فهو  مبرتلة األرض اليت يستقر فيها املاء فينتفع الناس به ،ومنهم من يسمع العلـم  
علـى   فال حيفظه وال يعمل به وال ينقله اىل غريه فهو مبرتلة األرض السبخة اليت ال تقبل املاء أو تفسده

وهذا احلديث جيعل نشر العلم بعد االنتفاع منـه أشـرف املنـازل    ) ١٧٧،ص١ابن حجر،ج".(غريها
وارفعها من أحوال الناس مع العلم ولذلك جيب على املسلم أن يتعلم العلم وينشره ليعم اخلري اإلنسانية 

 .  كلها
علماء وزامحهم بركبتيك فـإن  يا بين جالس ال:أوصى ابنه فقالوروى مالك يف املوطأ أن لقمان احلكيم 

 )١٠٢،ص ٢جمالك،.(اهللا حيي القلوب بنور احلكمة ،كما حيي اهللا األرض امليتة بوابل السماء
احملربة إىل :فقالحمربة وهو شيخ كبري فقيل إىل مىت يا أبا عبداهللا  حيمل ورؤيا األمام أمحد بن حنبل وهو

احدهم كان يقطع املسافات الطويلة حبثاً عن  ومن حرص السلف على طلب العلم وحبهم له أناملقربة،
حديث واحد كما روى البخاري أن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه رحل إىل بالد الشام مسرية شـهر  

فهذه األمة هي األمة الـيت  ) ٤١،ص١م،ج١٩٨٧البخاري،.(ليسمع حديثاً واحداً من عبداهللا بن أنيس
اليت وصلت إليها بني أمم األرض يف ذلـك الوقـت،ولن   شغفت حبب العلم والتعلم حىت نالت املكانة 

املاء  اءة وتقبل عليها إقبال الظمآن علىتسود أمه أو يكون هلا مكانة بني األمم وهي ال حتب العلم والقر
 .البارد

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )ق اإلنسان مع وطنهالأخ.(أخالق املواطنة:خامساً
 :الطاعة -١

ابــن .(و طــوع يــديك فنقــاد لــكمــن طــاع يطــوع ويطــاع انقــاد،وه:الطاعــة لغــةً
 .لألمرولذلك فالطاعة االنقياد ) ٢٤٠،ص،٨جم،١٩٩٧منظور،

 )١٨٢،ص١هـ،ج١٤٠٥اجلرجاين،.(هي موافقة األمر طوعاً:الطاعة اصطالحاً
ومفهوم الطاعة يف حقيقته هو استعداد من كل طرف للتنازل للطرف اآلخر خصوصاً إذا كان صاحب 

ذا من أفضل أخـالق املسـلم الـيت تسـاهم يف حفـظ وحـدة       والية درئاً للخالف والفرقة ،وه
 )٢٥٤م،ص٢٠٠٥اخلزندار،.(املسلمني

 :الطاعة يف القرآن الكرمي

 $pκ:قال تعاىل -١ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( 
βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪   )وهذه اآلية بعد أن ذكر اهللا واجبات الوايل يف ) ٥٩:النساء

جاءت هذه اآلية لتذكر اآليات السابقة حيث أمره بأن يؤدي األمانة وأن حيكم بني الناس بالعدل،وقد 
ثانياً مث بطاعة األمراء  صلى اهللا عليه وسلمواجبات الرعية فأمرهم سبحانه بطاعته أوالً مث بطاعة رسوله 

ثالثاً ،وقال بعض العلماء ويدخل يف أويل األمر العلماء ألم هم القادرون على الرد إىل كتاب اهللا وسنة 
يء من أمر دينكم فردوه إىل كتاب اهللا أو إىل سنة تالف يف شفإذا حصل االخ صلى اهللا عليه وسلمنبيه 

 )٢٦١،ص٥القرطيب،ج.(صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
 :الطاعة يف السنة النبوية

من أطاعين فقد أطاع اهللا ومـن  :"قال  صلى اهللا عليه وسلمعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  -١
أطــاعين ومــن يعــص األمــري فقــد  يعصــين فقــد عصــى اهللا ومــن يطــع األمــري فقــد

وهذا تالزٌم بني طاعة اهللا ورسوله وطاعة األمراء ولكنـها  ) ١٤٦٦،ص٣جم،١٩٩١مسلم،".(عصاين
ولذلك وضـع  ) ٢٢٢،ص١٢هـ،ج١٣٩٢النووي،.(حمكومة بأا واجبة يف غري معصية بإمجاع العلماء

رميها يف املعصية،وهذا فهـم  اإلمام مسلم هذا احلديث يف باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحت
 .عميق من السلف الصاحل ملفهوم الطاعة لألمراء بأا طاعة مقيدة بالتزام الشرع

عليك السمع والطاعة يف :" صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال  -٢
معنـاه جتـب    قال العلماء) ١٤٦٧،ص٣جم،١٩٩١مسلم،".(يسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

طاعة والة األمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغريه مما ليس مبعصية فإن كانت ملعصية فال مسع وال طاعة 



 

كما صرح به يف األحاديث األخرى ،فتحمل هذه األحاديث املطلقة لوجوب طاعة والة األمور علـى  
لدعوة للطاعة حـىت يف حـال   موافقة تلك األحاديث املصرحة بأنه ال مسع وال طاعة يف املعصية،وهذه ا

استئثارهم بالدنيا دونكم هدفها اجتماع كلمة املسلمني ألن اخلالف سبب لفساد أحـواهلم يف الـدنيا   
 )   ٢٢٥،ص١٢هـ،ج١٣٩٢النووي،.(واآلخرة

ء املسلم على املر:"أنه قال  صلى اهللا عليه وسلمعن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب  -٣
مسلم، ("عصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة وكره إال أن يؤمر مبيما أحب السمع والطاعة ف

 .وهذا احلديث يؤكد ما سبق من وجوب طاعة األمري يف غري معصية اهللا)١٤٦٩،ص٣جم،١٩٩١
امسعوا واطيعوا وإن :"صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  -٤

وهذا احلديث دعوة )٢٦١٢،ص٦م،ج١٩٨٧البخاري،".(كأن رأسه زبيبه يحبشاستعمل عليكم عبد 
جتنباً  للفتنة وحفظاً لكلمة  -وهي تشمل الوالية جبميع مستوياا –صرحية للمسلم بأن يطيع الوايل 

املسلمني واجتماعهم وهلذا حيث عليه الصالة والسالم على املداراة واملوافقة مع الوالة وعلى التحرز عما 
 )٢٩٧،ص٥املباركفوري،ج.(اختالف الكلمة إىل الفتنة ويؤدي يثري
سرية وأمر عليهم رجالً  صلى اهللا عليه وسلمبعث النيب :طالب رضي اهللا عنه قال أيبعن علي بن  -٥

أن تطيعوين  صلى اهللا عليه وسلمقد أمر النيب  أليس:وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال األنصارمن 
فأوقدوا فلما مت عليكم ملا مجعتم حطباً وأوقدمت ناراً مث دخلتم فيها فجمعوا حطباً قد عز:قالوا بلى،قال

فراراً من النار  صلى اهللا عليه وسلمبعض قال بعضهم إمنا تبعنا النيب  إىلقام ينظر بعضهم مهوا بالدخول 
لو :قالف صلى اهللا عليه وسلمافندخلها فبينما هم كذلك إذ مخدت النار وسكن غضبه فذكر للنيب 

وهذا احلديث ) ٢٦١،ص٦م،ج١٩٨٧البخاري،("ا أبداً أمنا الطاعة يف املعروفدخلوها ما خرجوا منه
فيه دليل على أن الطاعة مشروطة بأا طاعة يف غري معصية اخلالق،ألن الصحابة عصوا أمريهم عندما 

سيدخلون النار يف  أمرهم مبعصية اهللا،وهذا ما أكد عليه الصالة والسالم حيث ذكر هلم أم كانوا
 .اآلخرة لو هم أطاعوه يف معصية رم

الطاعة لوالة أمور املسلمني فيه سعادة الدنيا وا تنتظم مصاحل العباد يف معاشهم وا يستعينون "وخلق 
إمام  إالإن الناس ال يصلحهم :طالب رضي اهللا عنه  أيبعلى إظهار دينهم وطاعة رم كما قال علي بن 

 م،١٩٩٧رجب،ابن .(ومحل الفاجر فيها إىل أجله إن كان فاجراً عبد املؤمن فيه ربه أو فاجٌر بٌر
 ) ٢٦٣ص

 
 
 
 



 

 :الشورى -٢
و مشارة استخرجه مـن الوقبـة    و شيارة و مشاراً و شياراً شار العسل يشوره شوراًمن :الشورى لغةً

 )٤٣٤ص،٤جم،١٩٩٧ابن منظور،.(واللباسوقيل هو حسن اهليئة  واجتناه
 هــ، ١٤١٠املناوي،.(أن تستخلص حالوة الرأي وخالصه من حنايا الصدور هي:صطالحاًالشورى ا

استخراج الرأي الصائب والفكرة الصاحلة، واهلدي النافع من عقول الناس  وبالتايل فهي )٦٥٨ص،١ج
 .وجتارم وتصورام

ـ السعادة والرخاء واألمن والطمأنينة واحلريــة، مثاره خلق كرمي الشورىو توى الفـردي  على املس
فإا كمعىن عام، وقيمة جمردة، مرتبطة بطبيعة االجتماع البشري؛ألا عنصـر أسـاس يف   واجلماعي،

بطبعه غري مستغن عن اآلخرين، حيتـاج إىل   تكوين النفس البشرية السوية، إذ ما دام اإلنسان اجتماعياً
ي بغريزته ؛ والشـورى ـذا   آرائهم ونصائحهم، كما حيتاج إىل عوم املادي واملعنوي، فهو تشاور

املفهوم من صميم الفطرة اإلنسانية اليت ال يتم للناس أمر رشيد إال ا ؛ فهي الوشيجة اليت تربط الفـرد  
لبناء السـلف   بقومه، وهي اآلصرة اليت تشد األجيال البشرية املتعاقبة ببعضها، وجتعل بناء اخللف متمماً

لشورى من خالل جملس القبيلة وأهل العقل والرأي فيهـا قبـل   ،وإذا كانت العرب متارس اوامتداداً له
وكذلك من خـالل  فقد جاء اإلسالم ليكرس هذا اخللق الكرمي من خالل النصوص الشرعية ،اإلسالم 

 .تطبيق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملبدأ الشورى
 :الشورى يف القرآن الكرمي
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تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم  ذه األوامر اليت هي بتدريج بليغ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له 
فإذا  يف خاصته عليهم من تبعة فلما صاروا يف هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما هللا عليهم من تبعة أيضاً

أمر اهللا تعاىل نبيه باملشاورة حلاجة منـه  يومل ..موريف األ لالستشارة صاروا يف هذه الدرجة صاروا أهالً
القـرطيب،  .(إىل رأيهم وإمنا أراد أن يعلمهم ما يف املشاورة من الفضل ولتقتدي به أمتـه مـن بعـده   

 )٢٤٩ص،٤ج
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وأمتوا الصلوات اخلمس وكانوا قبل اإلسالم وقبل مقـدم  جابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه به وطاعته فاست
اجتمعوا وتشاوروا فـأثىن اهللا علـيهم أي ال    رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  املدينة إذا كان م أمر

ينفردون بـرأي حـىت جيتمعـوا عليـه وعـن احلسـن مـا تشـاور قـوم إال هـدوا ألرشـد            
 )٢٣٣،ص٤جم،١٩٩٢الزخمشري،.(أمرهم
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$yϑÍκ ö n=tã 3..  )أمر  سبحانه وتعاىل اهللاف اإلسالم بأمر التشاور والشورى اهتمامذا من وه )٢٣٣:البقرة

من أجل  فإذا كان ، وال يستقل أحد برأيه منهما الزوجني بأن يتشاورا يف حق الرضيع ويف حق الطفل،
فكيف ،رةاملبين على املشاوبالتراضي  مربوطاً -وهو اإلمث-رفع اجلناح  جل وعال اهللاجيعل  طفل صغري

  )١٤٦،ص٢،جاأللوسي.(إذن تكون أمهية االستشارة واملشاورة يف حقوق األمة
      :الشورى يف السنة النبوية

صلى اهللا  ه من رسول اللَّهابصحأل ما رأيت أحدا أكثر مشورة :قالرضي اهللا عنه  عن أيب هريرة -١
يف أمر الشورى وهو  عليه وسلم صلى اهللافإذا كان هذا حال النيب ،)٢١٣ص،٤ج،الترمذي (عليه وسلم

   .أكمل اخللق املؤيد بالوحي،فمن دونه أوىل بأن يكون هذا اخللق مالزمه يف مجيع أموره
ىن ثخطب الناس فحمد اهللا وأصلى اهللا عليه وسلم  أن رسول اهللا :رضي اهللا عنها قالت عن عائشة -٢
 ،البخاري("قطّوء م من سما تشريون علي يف قوم يسبون أهلي ما علمت عليه:"وقال عليه

عائشة املطهرة وهذا يف حادثة اإلفك اليت رميت فيها أم املؤمنني الطاهرة ،)٢٦٨٣ص،٦جم،١٩٨٧
فلجأ إىل الشورى وهو يف هذا  صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنها بالفاحشة،فكرب هذا األمر على النيب 

 .اخللق وحاجة الناس إليه يف كل أحواهلمالظرف الصعب عليه الصالة والسالم،تأكيداً على أمهية هذا 
هو يشاور أصحابه يف  فهامثاالً حيتذى يف التزام خلق الشورى  صلى اهللا عليه وسلموكانت حياته 

أسرى بدر ،وكذلك يف معركة أحد ويرتل عند رأي من أشاروا عليه باخلروج رغم أنه مل يكن يؤيد 
فترىب أصحابه الكرام حفر اخلندق يف غزوة األحزاب،عند  هذا الرأي،وكذلك فعل عليه الصالة والسالم

خالفة  إىلعلى هذا اخللق ومارسوه يف حيام بداية من اختيار أول خليفة مروراً حبروب الردة وصوالً 
 رضي اهللا عنهكان  حىتالذي ضرب املثال الرائع يف امتثال هذا اخللق رضي اهللا عنه  الفاروق عمر 
 رضي اهللا عنه مفهوم الشورى وأمهيتها عليولقد خلص ،للمعضالت دروجيمع أهل ب يستشري كثرياً

اضمم آراء الرجال بعضها إىل بعض، مث اختر أقرا  :مد بن احلنفية قائالعندما وجه اخلطاب إىل ابنه حم
قبل وجوه اآلراء عرف ومن استقد خاطر بنفسه من استغىن برأيه، إىل الصواب، وأبعدها عن االرتياب، 

 )٢٤٥،ص٣م،ج١٩٩٦،احلداد(.طأمواقع اخل

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع
 أخالق املعلم املسلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 :متهيد
ملعلم يف أمهيه الدور الذي يقوم به يف اتمع ، فالتربية هي جمال عمله ومبـا أـا   ا إعداد تربز أمهيه

فاملعلم ليس هو عناها احلقيقي،حلياة ، احلياة مبكل أمة ، يصبح دور املعلم هو صناعة اتشكل احلياة ل
ذالك الشخص القابع يف قاعة الدرس يلقن التالميذ تلك املعلومات واملعارف وحيشو ا أذهـام ،  
وإذا كان هذا اعتقادنا فنحن نسري يف الطريق اخلطأ ، ألنه لو كان كذلك فال يصح أن نطلق عليـه  

إن عمل الشخص املعلم "خياط الدكتور ناأستاذوكما يقول . ن قلقب معلم بل األوىل أن يسمى مل
خيـاط،  (".غرس املبادئ والقيم واالجتاهاتال يقتصر على تلقني أو نقل املعلومات بل يتعداه إىل 

 ) ٥٠ص،م١٩٩٦
وتربيتهم عليها فهـو   ،لاجيفاملعلم ذا املعىن هو الذي حيافظ على قيم األمة ومبادئها بتعليمها لأل

خلل يصيب املعلم فهو خلل  وأيصفات الوراثية يف علم األحياء قلة لليشبه بذلك دور اجلينات النا
 .جيين خطري يولد ظهور الصفات الغري مرغوب ا يف األجيال القادمة 

فلو تصورنا أننا  اسـتطعنا  "  وإذا كنا نتطلع إىل تعليم متقدم ومتميز فإن ذلك مير من خالل املعلم 
وأن حنسن مستوى الكتاب املدرسي ، وأن ننشـئ   ةكنأن نضع مناهج التعليم يف أحسن صورة مم

املباين املدرسية يف طول البالد وعرضها بقدر يكفي احلاجة وأن جنهز هذه األبنية بكل ما حتتاجه من 
أدوات وأجهزه ، مث أبقينا املعلم بعد هذا يؤرقه مركز اجتماعي سيء ، ويضعف من شأنه إعـداد  

هل ميكن أن تستمر هـذه  ... تشل أو تقلل من فعالياته  ساذج وبسيط ، وتقلقه ضغوط اقتصادية
هـو احلجـر    –كما قيل حبق  –اجلهود أو تؤيت أكلها ؟ اإلجابة بالنفي بطبيعة احلال ، ألن املعلم 

 )١٩،صم١٩٩٧،راشد( ."م والتعليم األساسي يف عملية التعل
لـب  املعلم ذه الصـفات يتط وهذا  وأخالقياً ألن التعليم اجليد يتطلب معلما جيدا مؤهال مهنياً 

دون أن نغفل دور -ومن هنا كان إعداد املعلم أمر من األمهية،) ٥م،ص ٢٠٠١شوق،(إعدادا جيدا 
ي نظام تعليمـي أن  ال ميكن أل: وكما يقول روى سنغ " مبكان  -املؤسسات والعوامل األخرى 

استعراضه  الباحث ولحاوهذا ما ) ١٩م،ص٢٠٠٥األمحد،" (أعلى من مستوى املعلمني فيه  يرتقي
 .هذا الفصل من خالل مباحثهيف 

 
 
 
 
 
 



 

 إعداد املعلم املسلم :  ث األولاملبح
 : متهيد 

جيعل العلماء ورثة األنبياء ، الذي  فالدين العلم والعلماء فيه، تنبع أمهية املعلم يف اإلسالم من مكانة
وهم نقلة العلـم   -كانة املعلمني كن أن تكون فيه مال ميلوك طريق العلم يوصل إىل اجلنة وجيعل س

 .ية أو منخفضة بني املهن واألعمالمتدن -النافع ومحلته
ر بـه  ن األمة اإلسالمية عندما كانت تقود ركب احلضارة اإلنسانية كان العلم وطلبه أمر يفتخبل إ

لفئـة  الله هلـذه ا وإجأبنائهم ، وذلك ملا يرونه من تقدير اتمع  الناس ويتمنون أن يسلك طريقه
أن " وأسوق هنا قصه واحدة تبني مكانة العلماء يف تلك العصور الزاهرة من تارخينا روى ابن كثري ،

ا هارون الرشيد ، فلمـا دخلـها    قدم مرة الرقة و –وهو ابن موىل تركي  –عبد اهللا بن املبارك 
ما للنـاس ؟   :احتفل الناس وازدحم الناس حوله ، فأشرفت أم ولد للرشيد من قصر هناك فقالت 

فقالت املرأة .  جنفل الناس إليهقدم رجل من علماء خرسان يقال له عبد اهللا بن املبارك فا: فقيل هلا 
." بالسوط والعصا والرغبة والرهبة ارون الرشيد الذي جيمع الناس عليه، ال ملك ه لكهذا هو املُ:
ى العامل ل عن امللك ليقبل علهكذا كان اتمع يقدر العلماء ، ينجف) ١٨٤صم،١٩٨٨ابن كثري،(

أهل العلم يف تلك العصور ، كيف لنا أن نتخيل أثر  ير بلغهتقد أي و،مكانة أعظم من هذه ، أي 
 .كيف ستكون نضرم للعلم والعلماء ،هذا االحترام والتقدير على أبناء ذلك اتمع 

علم األول  مكة ملتفون حول املحول املعلم فقد كان املسلمون يف إن اتمع املسلم يتمحور دائماً 
املعلم الشاب مصعب بن حول مث يف املدينة قبل اهلجرة متحور اتمع اجلديد  الصالة والسالم ، عليه
يرسـل   صلى اهللا عليه وسـلم  مث بعد أن توسع اإلسالم يف أرجاء اجلزيرة كان رسول اهللا ، عمري

مصار يعلمون الناس وينشرون اخلري ، كإرسال الرعيل األول من املعلمني رضوان اهللا عليهم إىل األ
  .إىل اليمن –إمام العلماء  –معاذ بن جبل 

ضون عنهم غبار اجلهل يتلمسون طريق النهوض والتقدم وينفبدأ املسلمون فيه الذي ويف هذا الزمان 
األجيـال  منذ قبل ألنه هو القادر على بناء  يصبح دور املعلم املسلم القدوة أكثر تأكيداً،والتخلف 

قدوة ة بدينها ومبادئها وقيمها ، وهذا املعلم الأخذ بكل سبل التقدم والرقي وهي معتزالقادمة اليت ت
ة تعده حلمل هذه األمانة امللقاة علـى  وأصيل ،ن يكون هناك برامج متكاملةدون أ ن يأيت مصادفةل

منها بأن هذا املعلـم   مياناًلقد رأينا يف املبحث السابق كيف اهتمت الدول بإعداد معلميها إ، عاتقة
هو صانع العقول لألجيال القادمة ، وإعداد املعلم املسلم يلتقي مع إعداد املعلـم يف أي مكـان يف   
العامل يف جوانب كثرية ، لكنه أيضا خيتلف عنه يف جوانب أخرى ، ألن إعداد املعلم املسلم جيـب  

ن واإلنسان وإن ميكنه هذا اإلعداد مـن  بشكل يدعم نضرة اتمع املسلم للحياة والكو هأن يؤهل
 .القيام مبهنة التعليم يف اتمع املسلم 



 

  :اختيار املعلم املسلم -١
ن اختيار املعلم يف العامل العريب واإلسالمي ال يتم وفق ضوابط دقيقة وال شـروط حمـددة ، فيلتحـق    إ

ت األخرى نتيجة تـدين مسـتواهم   يف الكليا بكليات التربية عادة الطالب الذين ال جيدون هلم مكاناً
) ١٢هـ،ص١٤١٢التوم،.(هم رغبة صادقة يف مهنة التعليم العلمي ، فيلتحقون ذه الكليات وليس لدي

يضـع  على عملية اختيار املعلم ، وذلك الن اختيار املعلم يف اتمع املسلم  سلبياً اًريأثتوهذا األمر يؤثر 
اختيار املعلم فأننـا   أُحسنداده وتأهيله هلذه املهنة الشريفة ، فإذا عملية إع األساس املتني الذي يبين عليه

يف كليات املعلمـني أو كليـات    ومتوازناً جيداً نضمن خمرجات جيده من املعلمني إذا هم تلقوا إعداداً
 .التربية 

 : وأمهها   واختيار املعلم يف اتمعات اإلسالمية مير بالعديد من التحديات
اعية املتدنية وما يتبع ذلك من اخنفاض يف أجور هذه املهنة مقارنة بغريهـا مـن   املكانة االجتم -

 .املهن املرموقة يف نظر اتمع ، وكذلك ظروف العمل الغري مشجعة 
للقيام  وأخالقياً النقص احلاصل يف بعض التخصصات مما يضطر إىل االستعانة بغري املؤهلني مهنياً -

 . حنو مهنة التعليم  إجيابياً اجتاهاًأو ممن ليس لديهم  ،ذه املهمة
ملعلم اإلسالمية والثقافة اإلسالمية كشرط أساسي عند اختيار ا عدم إدراج االلتزام باألخالقيات -

 ) ٣٢م،ص٢٠٠١شوق،.(يف اتمعات اإلسالمية 
اإلسالمية  نامن التحديات اليت تواجه اختيار املعلم يف جمتمعات يسرياً اًشكل جزءوهذه التحديات الثالثة ت

وميكن أن يتحسـن اختيـار املعلـم يف    يأيت بعدها هو إفراز ونتيجة هلا ،وكل ما  ،هي األهم ولكنها
 : اتمعات اإلسالمية من خالل مرحلتني هامتني 

حتسني الوضع االجتماعي للمعلمني وإعطاء مهنة التعليم مكانتها الالئقة ا وميكـن أن  : وىلاملرحلة األ
ذلك كي يتحسن وضع اختيار املعلـم يف جمتمعاتنـا   ل جمموعة من اإلجراءات ،وك من خالحيدث ذل

 : اإلسالمية البد من أمور أساسية أو إجراءات فورية تقوم ا اتمعات اإلسالمية وهي 
     الجتمـاعي هلـذه   اسوف يـنعكس علـى الوضـع     هألن حتسني أوضاع املعلمني اقتصادياً -

 ) نحى هذا املنحى ي ين باململكةيم الفوقد بدأ التعل( .الشرحية
رياضية ومستشفيات خاصة باملعلمني وعائالم تسهم يف رفـع  تكوين منتديات ثقافية وأندية  -

وأن جمتمعنا له جتربة مع شرحية الضباط العسكريني حيث رفع من مكانتهم  خصوصاً ،مكانتهم
 .االجتماعية بإعطائهم مثل هذه املميزات 

املتميزين ومنحهم األومسـة بـدرجاا   على مستوى الدولة للمعلمني يعية وضع اجلوائز التشج -
 . املختلفة ، مما يشعر املعلمني مبكانتهم أسوة بغريهم من األدباء والعلماء والباحثني 

 . وعندها يكون دور املرحلة الثانية  ،وعيةحىت تؤيت مثارها مبا يدعم الن وهذه املرحلة تتطلب وقتاً



 

نـا  اختيار طالب كليات املعلمني وكليات التربية من بني الطالب املتقدمني وكما ذكر: املرحلة الثانية  
ملتقدمـة هلـذه   وعيـة ا ي للمعلمني سوف حيسن من النالوضع االجتماع أن املرحلة األوىل وهي حتسني

بني  أوسع يف االختيار والتصفية والوصول إىل العناصر األفضل من جماالً ذه الكلياتتيح هلالكليات مما ي
اليت يتوقعـون أـا     واملتخصصني فيه يضعون املعايريوال زالت املؤمترات املعنية ذا الشأن . املتقدمني 

م ، ٢٠٠١، طالع على هذه املعايري انظر شوقلال( . الواجب توفره يف الطالب املعلمتشكل احلد األدىن
  )  ٥٢-٥٠م ، ص٢٠٠٥، واألمحد ،  ١٦٥-١٦٢ص
ؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية املنعقد يف كليـة  قد جاء يف توصيات املو

 : يلي م يف الفقرة الثالثة ما١٩٩٣عام التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
التأكيد على ضرورة اختيار الطالب املقبولني للدراسة يف برامج مؤسسات إعـداد املعلمـني    -١

  . من الدراسة الثانوية، ويتم ذلك مبتابعتهم يف السنوات األوىل كياًوسلو املتفوقني علمياً
إعداد املعلمني بكليات التربيـة   مسؤولية اختيار الطالب املقبولني للدراسة يف برامجناط ن تأ -٢

وهذا (يف جمال التربية وإعداد املعلم جمال التربية وإعداد املعلمني مبتخصصني يف وإعداد املعلمني
ليس هلا ان حيصل يف كليات املعلمني لدينا إال أن كليات التربية التابعة للجامعات األمر وإن ك

  .)إي دور يف اختيار طالا
ات اللغويـة والعقليـة   ن خيضع القبول الختبارات شاملة ومقننة تسـهم يف قيـاس القـدر   أ -٣

 .والسلوكية
ولعل هذا (  حىت خترجهتحاقه بالسنة األوىلأن يكون للطالب سجل متابعة وتقومي يالزمه منذ ال -٤

 ،م١٩٩٣جامعـة أم القـرى ،   (.)يساعد يف حتديد املرحلة اليت يوجه الطالب للتدريس فيها 
 ) ٤-٣ص

كل هذه التوصيات أو معظمها مل تأخذ حظها من التطبيق يف الواقع مع األسف رغم مرور أكثر مـن  
 !! عليها  من الزمان عقد

 : ارات ومقاييس منها ر بعدة اختبذه الكليات جيب أن ميواختيار الطالب هل
 .ال روتينياً وجيب أن يكون حقيقياً: الفحص الطيب  -
) كالشكل والصوت والكالم (العامةوذلك دف حتديد الصفات الظاهرية : املقابلة الشخصية  -

كري واملرونة واخللفية الثقافيـة، وميكـن أن   وكذلك حتديد السمات الشخصية للطالب كالتف،
 .إىل نتائج جيدة إذا سبقها اإلعداد اجليد واملهارة يف التنفيذ  دي املقابلةتؤ

جبميع أنواعه سواء النطق أو شرح املعاين واملفاهيم والنقد والتعبري أو النحو : االختبار اللغوي  -
 .والصرف واإلمالء 



 

قننة لتحديد مستوى الذكاء ويستخدم هلا اختبارات الذكاء املعروفة وامل: اختبار القدرة العقلية  -
ولعل اختبار القـدرات املطبـق   .(وكذلك اختبار روكلسلر ستانفورد بينيه  مثل اختبار عاملياً
 ) يف هذا اال ململكة يعترب جيداًبا

وهي نوع من املقاييس املقننة ميكن من خالهلا حتديد السمات الشخصـية  : اختبار الشخصية  -
 : للطالب مثل 

 . ومن أشهر اختباراته اختبار كاليفورنيا للشخصية  لتكيف النفسي والتكيف االجتماعي ،ا •
 . اختباراته اختبار سترونج للميول ومن أشهر. امليول املهنية  •
تشمل مجيع جوانـب  ويتم ذلك من خالل تصميم اختبارات موضوعية : اختبار الثقافة العامة  -

ملـا يف  خصوصاً ز على الثقافة اإلسالمية مع التركي) ٥٧-٥٢صم،٢٠٠٥األمحد،(الثقافة العامة
ضدها مـن مـؤامرات ودسـائس    وما حياك  ،إلسالميةاذلك من ربط للطالب بواقع أمتهم 

ثقافة الطالب  يف إثراء مهماً وأن املعلم يلعب دوراً خصوصاً) ١٩٤م،ص١٩٩٦خياط،(ومكائد
وميكـن أن يضـاف إىل   اجتاهها ، وإجيابياً متوازناً مبا يدور حوهلم من أحداث وإعطائهم فكراً

ختبارات الشخصية السابقة اختبار قياس املستوى األخالقي لدى املتقدمني ومبا يعطى حتديد اال
ولقد حاول الباحث تصميم اختبار لقياس املستوى األخالقي  ،لاللتزام األخالقي لدى املتقدمني

مراكز متخصصـة إال  والتقنني األكثر مهنية ومن قبل ت جتربة أولية حباجة إىل التطوير وأن كان
 . ى األخالقي لطالب كليات املعلمنييد من االهتمام باملستوا خطوة حنو مزإ
وأن تأخذ ،حنو اختبار سليم للمعلم يف اتمع املسلم  ختبارات السابقة جيب أن متثل طريقاًالكل هذه ا

ية مني عليها حبجـم املسـؤول  ن يشعر القائعن روتني اإلجراءات احلكومية ،وأ وضعها يف التطبيق بعيداً
أن .. أكدت الدراسـات  " ار معلمي املستقبل وهذا مع األسف مل يكن حادثا حيث املناطة م الختي

شروط القبول بكليات التربية وغريها من مؤسسات إعداد املعلم يف الدول العربية مل يظهر فيها بصورة 
ل هؤالء الطـالب  وتتفق مع أمهية الدور الذي يؤه،واضحة وحادة شروط قبول تتسم باجلدية واحلزم 

يكون معدل الدرجات التحصيلية اليت حيصـل   ار غالباً، وأن معيار االختيللقيام به يف مستقبلهم املهين 
ومع بعض االختبارات الشكلية دون مراعاة ملـدى   –عليها الطالب يف العام األخري من املرحلة الثانوية 

ـ            ميولـه  وه العقليـة أو صـحته البدنيـة أ   أصالة جانبه الديين العقيدي أو مساته الشخصية أو قدرات
 ) ٥٨صم،١٩٩٧راشد،.."( املهنية 

جمموعة من املعايري تساعد رات املنعقدة يف هذا الشأن وضعت فإن خرباء التربية واملؤمت سابقاًوكما ذكر 
انب اخللقـي  ومبا أننا بصدد اجل ،ار الطالب امللتحقني ذه املؤسسات املتخصصة يف إعداد املعلميف اختي

 : يف شخصية الطالب املعلم فنذكر املعايري األخالقية وهي 
 



 

 . أن يكون صحيح العقيدة -١
 . أن يكون حممود السرية -٢
 . أن يكون حليما -٣
 . موضوعية يف أحكامه أن يبدي -٤
 . أن يكون لديه اجتاه لتحري العدل -٥
 . على تقبل أخطاء اآلخرين أن يكون قادراً -٦
 . أن يتقبل النقد بصدر رحب -٧
 ) ١٦٤صم،٢٠٠١شوق،.(ه سالباً حنو االحنراف األخالقي أن يكون اجتاه -٨
  "قبل اخلدمة" :إعداد املعلم املسلم  -٢

م، الفصـل الثـاين   ١٩٩٦خيـاط ،  راجع  (يل إلعداد املعلم يف مؤسساتنا عن رصد الواقع احلا بعيداً
تمع املسلم أن إعـداد  يرى املتخصصون يف جمال إعداد املعلم يف ا) ١٣٤-١٣١،املبحث السادس ص

جيب أن يشتمل علـى   –كليات املعلمني أو كليات التربية  –املعلم يف املؤسسات التعليمية املتخصصة 
ن كان من الواجب أن خيتلف احملتوى وإ –وهذا يشبه نوعا ما إعداد املعلم يف أمريكا  –ثالثة جوانب 

 : ثالثة هي املسلم ، وهذه اجلوانب ال مبا يتوائم مع طبيعة اتمع
 إلعداد الثقايف والتخصصي ا: اجلانب األول 

فاملواد الثقافية تتيح للطالب التعرف على علوم أخرى غري  ،يشمل مواد الثقافة العامة ومواد التخصصو
سـوف تـنعكس   وهذه الثقافة  ،خاصة تعلقة بشؤون احلياة عامة وجمتمعهوإكسابه اخلربات امل،ختصصه 

 ) ٨٨م ، ص٢٠٠٥، األمحد.(البه لهواحترام ط على دور املعلم يف فصله
كتب وتدرس من وجهة النظر اإلسالمية وأن تشكل الثقافة اإلسالمية أن مواد الثقافة العامة البد أن تإال 

ومبا ميكن الطالب املعلمني من تكوين مرجعية إسالمية ثقافية متكنهم من ربـط  ،األصيلة بنيتها الرئيسية 
 ) ١، صم١٩٨١التوم،.(المير اإلسالعلوم واملعارف باإلطا

أما بالنسبة ملواد التخصص فتركز على اخلربات العلمية اليت جيب على الطالب أن يلم ا ليكون قاعـدة  
كما رأينا من اهتمام األملان باإلعداد  –ملدرسي املرحلة الثانوية  علمية صلبة يف جمال ختصصه خصوصاً
ومبا ميكن الطالب من استيعاب كامل احلقائق وتطبيقاـا يف   –األكادميي العميق ملدرسي هذه املرحلة 

من خـالل   التخصصيةومع ذلك ينبغي أن توجه هذه املواد )٨٨م ، ص٢٠٠٥األمحد ، ( ل ختصصهجما
العقيدة اإلسالمية فتحدد األهداف واحملتويات هلذه املواد من خالل ما يؤمن به املسلم من عقيدة ومبـا  

ضمن حمتويـات أو  ألن هذه املواد قد تسالمية املختلفة يف هذه املواد،اهات اإليضمن ظهور القيم واالجت
عمق االجتاه بينما هي يف اتمع اإلسالمي جيب أن ت،أو غريها أو مادياً إحلاديا تدرس بطرق تعمق اجتاهاً
  .)٢ص ،م١٩٨١التوم،(اإلسالمي لدى الطالب



 

 دمـن عـد  % ١٤-١٠يف بعض الدول العربية بني  وتراوحت نسبة اإلعداد الثقايف يف كليات التربية
   د السـاعات مـن عـد  % ٧٠-٦٠سبة مواد التخصص مـن ساعات الدراسة كاملة بينما شكلت ن

  .)١٧٧-١٧٥صم،٢٠٠١شوق،( اإلمجالية
احلديث عن هذا اجلانب بالدخول يف طبيعة املواد الثقافية العامـة والـيت وضـعت     الباحث طيلولن ي

 .ا ال فائدة من تكراره وإعادته تصورات كثرية حوهلا ومب
 اإلعداد اخللقي للمعلم : اجلانب الثاين 

من قبل املتخصصني يف جمـال الدراسـات   مل يأخذ حظه من االهتمام  وهذا اجلانب يف اعتقاد الباحث
كـان   إال ما –أو حىت من قبل كليات إعداد املعلمني يف جمال التطبيق حسب إطالع الباحث  التربوية،
حممد مجيل بن علي خياط حول اإلعداد الروحي واخللقـي  : الدكتور  ناستاذاسة اليت قام ا أمن الدر

بشري حاج التـوم يف  : لدكتور ن احىت أ –يف هذا اجلانب  معلم واملعلمة واليت سد ا نقصاً واضحاًلل
ترب أن اإلعداد اخللقي أع رغم أنه ،حبثه اً منحيزمل يعطى هذا اجلانب " املعلم يل تربية تأص" كتابه القيم 

 !!للمعلم هو احد ثالثة جوانب تشترك يف إعداده 
إي برامج إلعداد املعلم يف العامل  ب املميز إلعداد املعلم املسلم عنوهذا اجلانب جيب أن يكون هو اجلان

، فقد نلتقي معهم يف اإلعداد الثقايف والتخصصي ونتشابه يف بعض جزئياته أو معظمها ، وقد نلتقـي  
ال كننا جيب أن خنتلف عنهم يف اإلعداد اخللقي ملعلمينـا ،  ،ما  عهم يف اإلعداد املهين والتربوي نوعاًم

عن تلك البلدان شرقيها وغربيها  ختتلف كل االختالف وأسسطلق يف بناءنا األخالقي من قواعد نألننا ن
ـ   ، زه يف هـذا اجلانـب   ويف تصوري أن متيز املعلم املسلم يف هذا الوقت سوف يكون من خـالل متي

 . األخالقي 
 : عدة أمور تؤثر فيه ومن أمهها  اد األخالقي للمعلم املسلم يكتنفهوموضوع اإلعد

فاملعلم جزء من جمتمعه وبيئته " الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي يعيش فيه املعلم  -
يـة  ولذلك جيب أن تكون هـذه العمل  اًوإجياب يتأثر ما سلباًأن اليت يعيش فيها وبالتايل فال بد من 
 ) ١٩ صم،١٩٩٦خياط،"(حتت مظلة نظام إسالمي حقيقي

بروز القدوات املؤثرة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات إعداد املعلمني ومبـا يضـمن    -
ربوية الت فهل واقع كلياتنا. اقتراب النظرية من التطبيق يف الواقع املشاهد أمام أعني الطالب املعلمني 

 )١٤٣-١٣٩صم،١٩٩٦خياط،اجع ر!(يقترب من هذا األمل؟
تنمية هذا اجلانب األخالقي لدى الطالب الدارسني بكليات املعلمني لما هو الربنامج العملي املقترح  اأم

 :فيمكن أن يتم من خالل ثالثة حماور 
 
 



 

  املواد الدراسية : ور األول احمل
تتضمن  حبيث تكون مادة ،املواد  اليت تدعم هذا اجلانب وهي كما يقترح الدكتور خياط تدريس بعض

وكيف تعاملهم وأخالقهم مع إبراز هذه  ،سرية السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهللا عليهم وتابعيهم
مواد أخرى و" ة من حياة السلف الصاحل قمناذج مشر" األخالق عند كل شخصية وتسمى هذه املادة 

صف تاملؤمن أن ي ىواليت ينبغي عل النبوية، والسنةالكرمي ستنبطة من القرآن تتضمن األخالق اإلسالمية امل
من خـالل هـذه   " صفات املؤمنني يف القرآن والسنة وكيف نطبقها يف احلياة " ا وتسمي هذه املادة 

 ) ١١٢م،ص١٩٩٦خياط،.(لدارسني على التمسك ذه األخالقاملقررات يتعود ا
 ) الالصفية ( بية األنشطة الطال: احملور الثاين 

إذا  وخصوصـاً ،فهذه األنشطة املختلفة تسهم وبشكل كبري يف دعم األخالق اإلسالمية لدى الطالب 
الطـالب دون  هلـا  ودفع ،أخذت حقها من اإلعداد والتنظيم ، ووفرت هلا اإلمكانات املادية والبشرية 

 . وذلك من خالل احلوافز املختلفة  ،قسر
حدة كل شهر ملناقشة عقد اجتماعات يلزم املدرسون حبضورها ولو مرة وا" وقد تتضمن هذه األنشطة 

ويدعى حلضورها أحـد التربـويني    ،أو موضوع يبحث يف النواحي الروحية أو اخللقية ومداولة قضية
 ) ١١٣،صم١٩٩٦خياط،("املتخصصني يف الشريعة والدعوة اإلسالميني أو من

يثار لشباب أخالق وقيم مطلوبة مثل التعاون والتشاور واإلألنشطة تنمي لدى ااا الشك فيه أن هذه ومم
تقر ملثـل هـذه   ال أن املالحظ أن كليات إعداد املعلمني يف العامل العريب تفوحتمل املسئولية وغريها ، إ

 ) ٦١،صم١٩٩٧راشد،. (األنشطة 
ـ ن منهج إعداد املعلم بل إا تشكل جزء ذه النشاطات ال يعين أا خارجة عفممارسة ه  ،منـه  اًهام

تربـوي واضـح    بناء فكر عقلية لدى الطالب وهذا يساعدهم علىفالنشاطات الثقافية تنمي القدرة ال
 ) ١٧صهـ،١٤١٢توم،ال(.وأصيل

 ريب يف أحد املؤسسات االجتماعية التد: احملور الثالث 
هـذا  واهلدف من مثـل  يلزم الطالب بالتدريب ملدة شهر ويكون ذلك خالل احد العطالت الصيفية ف

الرمحة والعطف وحتمل املسـئولية  كالتعاون و،التدريب هو تنمية جمموعة من القيم واألخالق اإلسالمية 
ة ، مجعيات أصـدقاء  وميكن للطالب أن خيدموا يف احد املؤسسات االجتماعية مثل مجعيات الرب اخلريي

ام ، مجعيات مراكز األحياء ، مجعيات رعاية األيت أسر السجناء ، املستودعات اخلريية املرضى ، مجعيات
تمعاتنا اإلسالمية أكثر من غريه وهذا التدريب نتوقع أن يؤيت مثاره على شخصية الطالب يف جم وغريها،

يرجوا ثواا لغربية ، ألن املسلم بطبعه حيتسب قيامه ذه األعمال وت اامن اتمعات وخصوصاً اتمع
ن ضمائرهم أو يثبتون ذام فقط وفرق بني الدافعني ، وسـوف  يرضو عند اهللا ، بينما يف اتمع الغريب

 : العديد من املميزات مثل  –إذا ما طبق  –تظهر هلذا التدريب 



 

ثـل التعـاون   يف حيام م تأكيد بعض القيم النظرية لدى الطالب من خالل ممارستها واقعياً -
 . والرمحة والعطف

هـذه األعمـال    لك من خالل أسهامهم يفزيادة االرتباط بني هؤالء الطالب وجمتمعهم وذ -
 . االجتماعية النافعة

جـة  حبا زيادة اطالع الطالب على أحوال جمتمعهم وطبقاته املختلفة مما قد خيلق لديهم شعوراً -
 . هذه اتمع خلدمام وجهودهم

أداء  فيشـجع علـى  ،جيب توفري املناخ اإلسالمي يف كليات إعداد املعلمني  ولتنمية هذا اجلانب أيضاً
وأن يكون العـاملني   ،وخيصص أوقات إلقامة الصالة وحيرص على االلتزام باآلداب اإلسالمية،العبادات

 ،م١٩٨٤،األفنـدي .( حيتذى م يف هـذا اـال  ريس يف هذه املؤسسات قدوات وأعضاء هيئة التد
 )  ٢٣٩ص

هود اليت تبذل داخـل  وتنمية اجلانب األخالقي لدى الطالب ال ميكن أن يكون فقط عن طريق هذه اجل
مؤسسات إعداد ملعلمني ، ألنه ال ميكن أن تسهم مبفردها يف بناء الشخصية األخالقية هلؤالء الطـالب  

م أو املسـجد أو حـىت   دون أن تشارك املؤسسات التربوية األخرى يف ذلك سواء األسرة أو اإلعـال 
 )  ١١٧صم،١٩٩٦خياط،.(األصدقاء 

 )التربوي ( اإلعداد املهين: اجلانب الثالث 
كليات هذه ال فظ بعض الباحثني على تسميته بالتربوي على اعتبار أن كل ما يأخذه الطالب داخلتحيو

 :  جزئنيويشمل هذا اجلانب )١٧٤ص،م٢٠٠١شوق،(هو إعداد تربوي
ب أن تكون هـذه املـواد   وجي ،هو ما يتلقاه الطالب من مواد يف العلوم التربوية والنفسية: اجلزء األول 

 : طالب أن يكتسب خربات متكنه من أنإسالمي ومبا يكفل للت تأصيل ذا
( رمي والسنة النبوية الشـريفة  يفهم املبادئ واألسس التربوية اإلسالمية املستمدة من القرآن الك -

  .)من خالل مادة األصول اإلسالمية للتربية 
قة اإلنسـان بـاهللا   بناء تصور كامل لدى الطالب عن الكون واإلنسان وعالقتهما ببعض وعال -

القـرآن الكـرمي    سبحانه وتعاىل ، وفهم نظرية املعرفة وكذلك النظرية األخالقية املستمدة من
  .)من خالل مادة فلسفة التربية (والسنة النبوية 

ودور ) واإلعالم  –املسجد  –املدرسة  –األسرة ( دراسة اتمع ومؤسساته التربوية املختلفة  -
من خالل مادة (  االجتماعي  ريتغيالمن حتقيق األهداف إىل أحداث  بدءاً التربية داخل اتمع

 ) علم االجتماع التربوي 
اإلملام بالتاريخ التربوي العاملي واإلسالمي على وجه اخلصوص ودراسة العوامل الروحية واملادية  -

  .)التربية من خالل ماده تاريخ(وحديثاً والسياسية اليت أثرت على التعليم ومؤسساته قدمياً



 

ديـة والسـمات   يقوم بدراسة الصعوبات اليت تواجه املتعلم والدوافع وراء التعلم والفروق الفر -
 ) ٤٤-٣٤ص،م ١٩٨١التوم ،(  .)من خالل مادة علم النفس التربوي(اإلسالمية للشخصية

نيات التعلـيم  يضاف إىل ما سبق اإلملام بفعاليات عملية التعليم يف املناهج الدراسية وطرق التدريس وتق
وهنا جيدر بنا التنبيه على خطورة حمتوى )٨٩م ، ص٢٠٠٥األمحد،(ة املدرسية واإلرشاد والتوجيهواإلدار

واليت ال تتوافق مـع التصـور اإلسـالمي    ،املواد التربوية اليت تدرس يف كليات التربية وإعداد املعلمني 
االت املختلفة كفلسفة التربيـة أو علـم   واليت تتضمن موضوعاا وجهة النظر الغربية يف ا،الصحيح 
وهنا تكون املسئولية كبرية على مفكري وأساتذة التربيـة يف  ) ٢٧هـ،ص١٤١٢التوم،(لتربويالنفس ا

خيـالف مفاهيمنـا   تنقية حمتوياا من كل مـا  و إسالمياً لتأصيل هذه العلوم تأصيالً ،عاملنا اإلسالمي
 . يف بناء فكر تربوي إسالمي أصيل تقدميها إىل اجليل بشكل يساهمواإلسالمية،

 علم وهو املعيار األسـاس يف ويعد هذا اجلانب من أهم جوانب إعداد املالتدريب العملي : اجلزء الثاين 
هي يف ايـة   وكل اجلوانب اليت ذكرنا سابقاًال ، أو الطالب املعلم على أن يكون معلماًمقدرة  حتديد
 )  ٨٩م ، ص٢٠٠٥، محداأل(.طاف لدعم هذا العمل امليداينامل

وقد رأينا كيف أن الدول املتقدمة تويل هذه املرحلة من إعداد املعلم أمهية كبرية وجتعل من فترا فتـرة  
 . زمنية طويلة قد تصل إىل ثالث سنوات وذلك ألا تشكل مثرة عملية إعداد املعلم 

 العامل العريب من حتوله إىل تدريب شكلي ورغم أمهية هذا اجلزء من اإلعداد املهين للمعلم إال أنه يعاين يف
الـبالد  ويؤكد أن الدراسات تثبت أن التدريب العملي للمعلمني يف  -كما يصفه احد املتخصصني -

 ،م١٩٩٧راشـد، ( .وخطط وبرامج وأساليب تقوميية نافعـة  ،ي واضحالعربية يفتقر إىل إطار مفاهيم
 )  ٦٣ص
يف عملية إعداد املعلم بل قد يكون  أساسياً جزءاً -م السليم لهمن خالل املفهو -يعترب التدريب العملي و

ويستند التدريب العملي إىل جمموعة من األسـس الـيت    عداد املعلمهو احملور الذي تدور حوله عملية إ
 : جتعله يؤيت مثاره يف تأهيل املعلم وهي 

يضمن تطبيقه للمبـادئ   ملعلم وشعوره ذه األمهية ومبايد أمهية التدريب العملي للطالب اتأك -
 . التربوية والنفسية يف واقع العملية التعليمية 

املشرف املتخصص ، واملعلـم املتعـاون واملدرسـة    : توفري اإلمكانات اإلنسانية واملادية مثل  -
 .التطبيقية واملكافآت املالية 

يـزة والـيت   ومبشاركة الطالب واختيار املدارس املتم ط اجليد واملسبق للتدريب العمليالتخطي -
 . تتوفر فيها اإلمكانات املناسبة 

فية واملدرسية واإلداريـة  ب العملي حبيث تشمل املهارات الصالشمول والتنوع يف برامج التدري -
 . وكذلك التنوع بني التدريب املصغر والتطبيق النموذجي والتدريب العملي الكامل 



 

وذلك من خالل إشراك املشرف واملعلم  توسيع دائرة تقومي الطالب املعلم أثناء التدريب العملي -
 )  ١٤٤-١٤٣صم،٢٠٠٥األمحد،.(ب نفسه يف ذلكاملتعاون والطال

 "أثناء اخلدمة":وتدريبه املسلم تطوير املعلم -٣
لقد برزت تيارات حديثة يف العامل الغريب ترى أن إعداد املعلم ال ينتهي حبصوله على املؤهل املطلوب من 

عند ممارسة دوره بكفاءة كما كـان هـو    أيضاًالتربية ، بل وال ينتهي  لياتكليات إعداد املعلمني وك
بل  ،علمتنظر هذه التيارات إىل إعداد املعلم على أنه عملية مستمرة مع امل درسة التقليدية ، بلهدف امل

، الترتـوري  ( كليات املتخصصـة  القد تكون فترة تدريبه أثناء اخلدمة أكثر أمهية من عملية تعليمه يف 
 )  ٥٨م ، ص٢٠٠٦

وتطوير اإلسالم حيث على التعلم املسـتمر، وهذا املفهوم يتطابق مع النظرة اإلسالمية للعلم والتعلم فإن 
من السماء عندما  هبشكل دائم، ولذلك جند أن موسى عليه السالم وهو نيب يوحى إلي مستوى اإلنسان

  .مسع أن هناك من هو أعلم منه انطلق يطلب العلم على يديه 
فكما أن أصحاب  ،وتدريب املعلم أثناء اخلدمة وتطويره مطلب يفرضه هذا العصر على وجه اخلصوص

املهن اهلامة مثل األطباء واملهندسون يبقون على متابعة دائمة وتطوير مستمر ملستواهم ، فـإن جمتمعنـا   
الدورات اليت متكنـه  بأمس احلاجة إىل جعل املعلم يف تطور مستمر وإطالع دائم ، وأن توضع الربامج و

 . من رفع كفاءته املهنية 
وذلك ألن ،ويعترب تنمية املعلم وتطويره أثناء اخلدمة من التحديات اليت تواجه التعليم يف البالد اإلسالمية 

التقنيـة  ،إىل  فمن تغري العلوم واإلضافات اليت تأيت بكل جديد يومياً ،املتغريات اليت حتيط باملعلم كثرية
كل هذا يـؤثر علـى   ف، فيها بتكرات والتغريات االجتماعية اليت تطال كل اتمعات وتؤثر وتسارع امل
التخطيط أن يواكبه من خالل برامج شاملة ومتكاملة للتنمية املستمرة للمعلم تعتمد على  هاملعلم ، وعلي

شـوق،  .(نفسـه ية متواصلة ميارسها املعلم بويصاحب هذه الربامج تنمية ذاتالعلمي والتناسق املنهجي،
 ) ٤٩-٤٨صم،٢٠٠١

 : من أمهها  ودف عملية تدريب املعلم أثناء اخلدمة موعة من األهداف
  . األساليب وطرق التدريس اجلديدة إمناء ثقافتهم العامة والتربوية وتعميقها وإكسام -
 . تنمية قدرم على ختطيط وتقومي األنشطة التعليمية الصفية ومهارات االتصال  -
 . قدرم على استخدام وتوظيف التكنولوجيا املتطورة يف الوسائل التعليمية  تنمية -
 .لة معاجلتها بالبحوث اإلجرائيةتنمية قدرم على حتديد املشكالت واملعوقات وحماو -
 ) ٢٠٠م،ص٢٠٠٠األمحد،(.ها يف تنمية االقتصاد واتمعزيادة انتمائهم ملهنتهم ودور -
إعداد املعلمني قبل التحاقهم باخلدمة وتعزيز إعدادهم ورفـع  تاليف أوجه النقص والقصور يف  -

 .كفاءم 



 

امة حوار بني النظرية أي إقامليدان، إتاحة الفرصة إلقامة حوار بني معلمي املعلمني واملعلمني يف  -
 ) ٢١٤ص،م٢٠٠١شوق،.(والتطبيق

 ، صيل التخطيط هلذه الربامجلإلطالة يف موضوع برامج تنمية املعلم أثناء اخلدمة والدخول يف تفا وجتنباً
مث طرق تنفيذها وتقوميها سوف نقتصر على حتديد بعض الربامج اليت تساهم يف تنمية وتطوير املعلم أثناء 

 . اجلانب اخللقي  اخلدمة ومبا يثري جوانب إعداده املختلفة وخصوصاً
التطوير طوال فترة عمله يف فاملعلم أثناء اخلدمة جيب أن يتلقي جرعات متواصلة من التدريب والتنمية و

وكذلك ،مهنة التعليم حبيث تشمل مجيع مراحل حياته العملية منذ بدء اخنراطه يف اخلدمة وحىت تقاعده 
 . جيب أن تكون هذه الربامج من التنظيم حبيث تشمل مجيع املعلمني على اختالف خربام ومؤهالم 

 :ن املبادئ األساسية ومنهامة موعة موميكن أن تستند عملية تدريب املعلمني أثناء اخلد
 . الفرص يف التدريب لكل املعلمني دون متييز  تكافؤ -
 .املشاركني يف العملية التربويةومشوهلا جلميع ،على امتداد حياة املعلم املهنية االستمرار  -
 . التدريب للتطوير والرقي مبستوى املعلم وليس فقط ملعاجلة جوانب القصور لدية  -
 . ع برامج تنمية املعلم باملفاهيم واألصول اإلسالمية للتربية ربط مجي -
 )  ٢٠١م ،ص٢٠٠٥األمحد،.(ن حتقيقها ألهدافها احملددةيضمالتقومي املستمر هلذه الربامج مبا  -

للمعلمني وتضمن عدة مستويات من التـدريب   ومن خالل هذه األسس ميكن أن توضع خطة تدريبية
 : وهي 

برامج ميكن أن تنفذ داخل املدارس وتشمل مجيع املعلمني أو بعضهم كل شهر  وهي: الربامج الشهرية 
دقيقة من بداية  ، ويوضع له خطةوينفذ فيها ما يعرف باملدخل التكاملي متعدد األساليب يف التدريب،

 . العام الدراسي توضح فيها األهداف واملناشط وأساليب التقومي 
يضا التعيينات التدريبية وهي عبارة عن واجبات وظيفية للدراسة وميكن أن تشمل هذه الربامج الشهرية أ

وتناقش هذه التعيينات ،وتعويده على التطوير الذايت ،الذاتية للمعلم دف إىل إمناء الثقافة التربوية لدية 
ني مـن  ينات متخصصني يف اال التربوي قريبويعد هذه التعي،خالل اللقاءات الشهرية داخل املدرسة 

قيم املطلوبة يف اتمع واالجتاهات وال،ويضمنون هذه التعيينات األفكار واآلراء التربوية  ،قع التعليميالوا
 ) ٢٨٣-٢٨٠م،ص٢٠٠٥،األمحد(.املسلم

كما ميكن أن تشمل هذه الربامج الشهرية ورش العمل التربوية واليت ميكن أن تتكون كل ورشة فيها من 
ويطـرح موضـوعات    ،مدرب متخصـص  فبإشرا) معلم ٢٠-١٥( لمني يف املدرسة عدد من املع

املعلمني حنو اجتاهـات   ودفع،وكذلك مناقشة اخلطط والنشاطات العملية ،ومفاهيم للنقاش فيما بينهم 
 . غوبة إجيابية مر



 

 ،ومن الربامج الشهرية احلصص النموذجية التدريبية واليت يقيمها املعلمون وحيضرها زمالئهم اآلخـرين 
وهذه الربامج جيب أن تأخذ حظها من اإلعداد واالهتمام والتخطيط وهذه ، لقات نقاش ويتبعها عقد ح

ومن مميزاته أنه ينتج تبادل اخلربات بـني املعلمـني   " التعليم التوضيحي " الطريقة تسمى أحيانا باسم 
م وزمالئهم منفذي هذه الدروس ملعرفة مواطن الضعف لديهم وتفاديه وتعزيز مواطن القوة وتسـاعده 

 ) ٢٩٢م،ص٢٠٠٥األمحد،(.كذلك على زيادة الثقة يف أنفسهم 
زمالئهم علـى   ملعلمون املنفذون هلا من دعم قدرةوميكن من خالل هذه الدروس النموذجية أن يقوم ا

ربط العلوم املختلفة باجلانب الديين اإلسالمي ومبا يضمن إعطاء املثال العملي الواقعي علـى الطـرق   
لربط الدروس يف العلوم املختلفة باإلميان لدى الطالب ومبا خيدم تنمية هذا اجلانب واألساليب النموذجية 

 . لدى الناشئة ويساعد املعلمني املبتدئني على انتهاج هذا األسلوب يف مستقبل حيام العملية 
مـن   تنمية اجلانب األخالقي للمعلم أثناء اخلدمة ميكن أن ينفذ برامج شهرية تدعم هذا اجلانب لديهول

خالل تنفيذ بعض اخلدمات االجتماعية مع طالبه ويتم فيها تقدمي خدمات معينة للحي الذي تقع فيـه  
املدرسة وتوضع خطط وأهداف هلذه الربامج مبا يعزز أخالق وقيم معينة من خالل تنفيذ هذه األنشطة 

  . االجتماعية اليت يشارك فيها املعلم مع تالميذه
مج يتم تنفيذها كل فصل دراسي ويلحق ا املعلمون لتنمية جانـب معـني   وهي برا: الربامج الفصلية 

ة مكثفة يف جمال تقنيات التعليم كطرق التدريس التخصصية أو حلقات علمية يف جمال التخصص أو دور
هذا النوع من الـربامج  ويتميز  كامالً أيام يفرغ هلا املعلم تفريغاً ١٠-٥وتتراوح فترة هذه الربامج من 

املعلم يف اية الدورة على شهادة معتمدة من اجلهة املنفذة مما يدعم مشاركة املعلمني يف مثـل  صول حب
 . هذه الربامج 

وميكن أن يتضمن هذا النوع من الربامج حضور املؤمترات احمللية واإلقليمية املتعلقة مبوضوعات التعلـيم  
الدائم مبثل هذه املواضيع اهلامة اليت تضـع   املختلفة وسياساته وأهدافها العامة ومبا يضمن ربط املعلمني

 . أهدافه  ىالعامة لسياسات التعليم وتعريفهم عل األطر
التربويـة أو   تكما أن هذه الربامج قد تشمل تفريغ املعلمني الستكمال دراسام العليـا يف اـاال  

 أعلى مبا ينعكس إجيابياً التخصصية املختلفة ومبا يضمن تطوير مستوى املعلمني والرقي م إىل مستويات
 . على أدائهم العملي املستقبلي 

 
 
 
 
 



 

 أخالق املعلم املسلم:  املبحث الثاين
 : متهيد 

لكيف جيب أن تتم عملية إعداد  خمتصراً تصوراً نوقدم اد املعلمكيف يتم إعد بعد أن استعرض الباحث
األخالق العملية التطبيقية ملهنة التعليم من نصل إىل املبحث األخري وهو ما هي ، املعلم يف اتمع املسلم 

وقد مت حصر جمموعة من األخالق العملية ، وجهة نظر التربية اإلسالمية أو ما هي أخالق املعلم املسلم 
يف بناء شخصية املعلم يف اتمع املسلم وهذه األخالق مت حصرها من خالل  مهماً واليت تشكل أساساً

 : عدة طرق 
ت اليت تطرقت إىل موضوع أخالق املعلم املسلم يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الكتب واملؤلفا -١

حممد / لألستاذ الدكتور " اإلعداد الروحي واخللقي للمعلم واملعلمة " النبوية ومن أمهها كتاب 
 . مجيل بن علي خياط 

ة نظر الدراسات والبحوث اليت حددت أهم األخالق الواجب توفرها يف املعلم املسلم من وجه -٢
التربية اإلسالمية ومن هذه البحوث دراسة خدجية خباري عن أهم أخالقيات مهنة التعلـيم يف  

 . ضوء التربية اإلسالمية 
انظـر   -استبانه استطالعية صممها الباحث وضمنها األخالق العملية الواردة يف القرآن الكرمي -٣

التربية وكليـات املعلمـني    مث طلب من أساتذة وخرباء التربية يف كليات - )٥(امللحق رقم 
عضو هيئة تدريس  ٥٠حتديد أهم األخالق ملهنة التعليم ،وقد مت توزيع االستبانة على أكثر من

مـن هيئـة   % ٧٠يف هذه الكليات وبعد حتليل بيانات االستبانة مت حصر األخالق اليت اتفق 
 .اخلرباء على امهيتها ملهنة التعليم 
 : ملعلم املسلم وهي األخالق الواجب توفرها يف شخصية وقد مت حصر عشرة أخالق هي أهم ا

 . خلق العدل . ٥. خلق التسامح . ٤. خلق األمانة . ٣. خلق الصرب . ٢. خلق الصدق . ١
 . خلق حب العلم . ١٠. خلق التواضع . ٩. خلق احللم . ٨. خلق اإلخالص . ٧. خلق الرمحة . ٦

يف مبحث األخالق العملية يف القرآن الكرمي فإننا لـن   وحيث أننا قد استعرضنا هذه األخالق وغريها
نعيد احلديث عنها من هذا اجلانب ولكن سوف نتعرض هلذه األخالق بشكل نوضـح مـن خاللـه    

لتطبيق هذه األخالق يف  عملياً املدرسية ومبا يعطي تصوراً ةالتطبيقات التربوية هلذه األخالق داخل البيئ
 أخالقيا وكل ما يقوله يتضمن مضـموناً  ل ما يفعله املعلم يتضمن بعداًإن ك. سلوكيات املعلم املسلم 

وهذا األمر يتم بشكل طبيعي داخل البيئة املدرسية سواء كان املعلم يقصد هذا أو ال يقصده ، أخالقيا 
تمية لطالبه سواء قبـل  وهذا بسبب أن املعلم يشكل القدوة احل، وسواء كان يدرك ذلك أوال يدركه 

ة أم مل يقبل ألن مهنته فرضت ذلك عليه وبالتايل فالطالب يتابعون كل تصرفاته وحتركاتـه  وذه القد
ويرصدوا يف عملية ال شعورية مؤثرة تكاد تكون يف بعض الفترات العمرية أكرب مؤثر على تصـرفات  



 

غري حمدودة  وهذا األمر جيعل مسئولية املعلم مسئولية. يف املرحلة االبتدائية وسلوكيات الطالب خصوصاً
ن حاولنا أن حنصرها يف بعض التطبيقات التربوية فإمنا كان اهلدف إعطاء أمثلة واقعية لتطبيقات حىت وإ

 .هذه األخالق العملية القرآنية 
  
 :املدرسة يف األخالق أمهية 

لـى  لقد ذكرنا يف الفصل األول من هذه الدراسة أمهية األخالق بصفة عامة،ولكننا هنا نعيد التأكيد ع
وميكن تلخـيص أمهيـة   أمهية األخالق داخل املدرسة ليتبني لنا أمهية حتلي املعلم املسلم ذه األخالق،

  :األخالق يف املدرسة يف النقاط التالية
به، وهو املعيـار   لإلقتداءفسلوك املعلم هو النموذج الذى سيميل التالميذ :طالبهاملعلم قدوة ل -

 يتحمل املعلم مسئولية مضاعفة، فهو ملتـزم خلقيـاَ   يلوبالتاهم عليه، كسيقيسون سلو الذي
. جل تالميذه، ويضع هذا املعلم ىف مرتبة خاصة بني مجيع املهنأمن  لشخصه، وهو ملتزم خلقياً

ال  يءفاقد الش" يقال، وكما أخالقياتالشاب من  أونه هو املؤثر مباشرة فيما يكتسبه الطفل إ
 " يعطيه

فهم يعكسون أخالقياً ما يعطى هلم داخل املدرسـة  :طالبهل قياخللالنمو  عن املعلم مسئول  -
وهذا جيعل من واجبات املعلم االهتمام باملستوى األخالقي هلم،فال يعترب أن دوره يقتصر على 
أداء درسه العلمي فقط،فهو مسئول أمام اتمع عن القيام ذا الدور وكل جناح أو إخفاق يف 

  .املطافهذا اجلانب جمٌري له يف اية 
وهي مرحلـة   ١٨-٦بني  أعمارهمفالطالب يف مراحل التعليم العام تتراوح : املرحلة العمرية -

األخالق داخل املدرسة فهؤالء الطالب  أمهيةمهمة يتم فيها بناء شخصية الطالب وهنا تكمن 
مع مشاركة املؤسسات التربويـة األخـرى   -يتم تشكيل أخالقهم داخل هذه احملاضن التربوية

وما يتعلمونه داخلها من أخالق سوف خيرجون به ليمارسـونه   –عالم واملسجد واإل سرةكاأل
 )٣٣-٣١م،ص٢٠٠٣عفيفي،.(يف اتمع

 
 
 
 
 
 
 



 

 : خلق الصدق  -١
فهو يستحق أن يكـون   من بني األخالق اليت اخترناه ملهنة التعليم، إذا كان الصدق قد جاء كخلق أول

مسلم بصفة عامة ولذلك اعترب عليه الصالة والسالم أن املؤمن كامل لل يزاًيكذلك ألنه أكثر األخالق مت
عليك بالصـدق  " السلف ولذلك قال بعض في عنه خلق الكذب ،الصدق املنت اإلميان هو املتصف خبلق

 . ته يف احلياةتأكيدا على أمهي) ٧٦ص، ١ج،بن حيانا"(وأن قتلك 
 اخلطيـب "(كان ال ينجيك إال الكـذب فيـه  مال تكون من الصادقني إال أن تصدق يف " وقال اجلنيد 
 . إي يف الظاهر ألن النجاة احلقيقية يف الصدق كما جاء يف احلديث ) ١١٤ص،١ج،م٢٠٠٠البغدادي،

ن أهم فوائد الصدق كخلق يتحلى به املعلم يف بيئته املدرسية هو أنه يبعث الثقة داخل البيئة املدرسية إ -
 أو طالب يشعرون بالطمأنينة ألن الكل يتعامل ذا اخللق والذي وجيعل اجلميع سواء معلمني أو إداريني

 .يؤدي إىل الوضوح وكما عرب عنه عليه الصالة والسالم فإنه يؤدي إىل الرب الذي هو شامل لكل خري 
فسوف يويف مبـا   ألنه إذا كان صادقاً و القيام مبهام عملة املوكلة إليهكما أن الصدق يدفع املعلم حن -

دارته وال يضطر نفسه إىل أن يكذب أو خيتلق األعذار الواهية لكي يـربر تقصـريه وبالتـايل    وعد به إ
 .على أداء املعلمني داخل املدرسة ينعكس االلتزام خبلق الصدق

شيء مث ال يفي هلم بذلك ألن مثـل  بيكون صادقاً مع طالبه فال يعدهم والصدق حيتم على املعلم أن  -
قيمة الصدق تنخفض يف نظر الطالب ،وبالتايل ال ميارسوا يف حيـام  هذا التصرف كفيل بأن جيعل 

                              .وهذا سينعكس على اتمع بصفة عامة
نسان الصادق،وهذا يعطي اإل إىلوخلق الصدق جيعل من املعلم حمالً للثقة ،ألن الناس بطبيعتهم مييلون  -

 .املعلم مكانة اجتماعية تليق به
 : خلق الصرب  -٢

، ٢هــ،ج ١٤١٥الطـرباين، (" إن الصرب نصف اإلميان" ضي اهللا عنه وقد مر معنا قول ابن مسعود ر
وذلك ملا يشكله هذا اخللق من أمهيه كبرية يف حياة اإلنسان املسلم ولذلك جنـد أن افتقـار    )١٠٢ص

ول إىل املرحلة اليأس وبالتـايل  الغرب إىل البعد النفسي اإلمياين هلذا اخللق هو الذي يدفع م إىل الوص
ورغم ما يتميزون  به من جلد وصرب يظهر علـى مثـابرم وحتصـيلهم إال أن    ، االيار مث االنتحار 

املسلمني هم أوىل بامتثال هذا اخللق منهم ألن املسلم حيتسب هذا الصرب عند اهللا ويرجو ثوابه مما يعطيه 
 . ا اخللقلتخلق ذل قوياً ونفسياً معنوياً دافعاً

تهاد ومثـابرة وهـي   ألن العمل حيتاج إىل اج، لصرب ل املعلم يف داخل البيئة املدرسية بأمس احلاجة -
جناز كل ما هو مطلوب من املعلم وإذا كان املعلم يتميز ذا اخللق فإنه سوف يـزداد  تتطلب الصرب إل

 .عطاءه ويقل تذمره من هذه اإلعمال



 

نهم من تصرفات أو خمالفات يتطلب من املعلم أن يكون لديه الصرب كما أن الطالب وما قد يصدر م -
 . ا قد يؤثر على عطاءه داخل الفصلالكايف إلصالح سلوكيام وعدم الشكوى منهم أو االنزعاج مم

وتعليم الناشئة والتكرار يف أثناء احلصص يتطلب مستوى عايل من الصرب لدى املعلم حـىت يضـمن    -
طلب منه إعادة شرح الدرس أو جزء منه رد أن احد طالبه من معلم يرتعج وكم ، استيعاب اجلميع 

 .    على مستوى طالبه وما ذلك إال لقلة صربه مما قد ينعكس سلبياً
االمتحانات املدرسية تعترب احد ميادين الصرب يف مهنه التعليم وما يصاحبها من مالحظات قد تستمر  -

 .  األوراق تبلغ آالف الطالب اليت رمبالساعات وكذلك تصحيح أوراق إجابات 
وكيـل   أو ا لبعض الضغوط سواء من قبـل مـديره  التعامالت اإلدارية اليت قد يتعرض املعلم بسببه -

وإذا مل يكن املعلم لديه صرب ليتحمل بعض املمارسات املتعنتة من قبل بعض  املدرسة أو املشرف التربوي
 . ل الطالبيفصله مما قد يؤثر على حتص املدراء سوف ينعكس هذا على أدائه داخل

 : خلق األمانة -٣
حبيث  إن مفهوم األمانة يف اإلسالم هو املفهوم األوسع بني كل الفضائل واألخالق بل هي من الشمول
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ومن هنا فإن مهنة التعليم هي أمانة يضعها اتمع يف عنق املعلم يسأل عنها يوم القيامة )٧٢:األحزاب(
ولذلك ال ، هو من صميم األمانة  –تعليم عملية ال –وبالتايل فكل ما يدور يف داخل هذه العملية اهلامة 

جتد معلما يفرط يف أداء إي واجب من واجبات مهنته إال كان هذا دليل على قلة أمانته ومن تطبيقات 
 : لق األمانة داخل البيئة املدرسيةخ
األمانة على وقت احلصة فهذا الوقت املخصص لتعليم الطالب جيب أن ال يصرف يف غري ذلك فـال   -

مبا ال يعود على  وال إضاعة هلا تها وال انصراف عنها قبل اية وقتهاعن دخول احلصة يف أول وق تأخري
 . الناشئة بالنفع

سه دون أن من موضوع در يف حتضر دروسه فال يهمل نقطة ميناًواألمانة تتطلب من املعلم أن يكون أ -
 . شكل جيدن من إيصاهلا إىل طالبه بفهم حىت يتمكيعطيها حقها من البحث ال

سرية االختبارات والنتائج تتطلب أن يكون املعلم متصفا خبلق األمانة ألن املعلم مؤمتن على سـرية   -
 . على هذه األمانة ويوليها اهتمامههذه االختبارات وعليه أن حيافظ 

 عت يف ذمته من قبل املسـئولني عـن  م مدرسيه وهذه األمانة وضييعترب مدير املدرسة مؤمتن على تقي -
ى عالقاته الشخصية التعليم فإمهاله أو تفريطه يف األمانة قد جتعله يتالعب يف هذه الدرجات بناء عل إدارة

 .أو االجتماعية



 

الطالب أمانة لدى املعلم سواء مستواهم الدراسي أو سلوكهم األخالقي وتصرفام ،وذلك فإن خلق  -
فيهم،ألم أمانة استأمنه اتمع عليها ورهن  األمانة حيتم على املعلم أن حيرص على أن يراعي كل ذلك

 . عقوهلم عنده فإن أحسن يف تعليمهم ما يفيدهم فقد أدى األمانة،وإن فرط يف ذلك فقد خان األمانة
 : خلق التسامح  -٤

إن هذا اخللق من أهم األخالق اليت حيتاجها املعلم خصوصا يف هذا العصر الذي انفتحت فيه الثقافـات  
على بعضها وزاد اختالط الناس بغريهم على تنوع أديام ومذاهبهم وأفكارهم وحاجـة  واحلضارات 

األجيال هلذه اخللق حتتم أن يتحلى به املعلم ومن هنا كان خلق التسامح خلق حيتاجه املعلم للتعامـل يف  
 :ملدرسية ومن تطبيقات هذا اخللقبيئته ا

اا كبرية فإذا مل يكن التسامح خلق سائد لدى املعلم إن البيئة املدرسية بيئة نشيطة حراكها واحتكاك -
والبغضاء هي املناخ املسيطر على البيئة املدرسية ،وال ميكن أن تتم عمليـة تعليميـة    األحقادأصبحت 

 .رشيدة يف بيئة من هذا النوع
لـق  قد يتصرف طالب بشكل غري الئق  مث يعتذر بعد أن يعرف خطأه ،فإذا مل يكن املعلم يتحلى خب -

التسامح فسوف حيمل هذا املوقف للطالب يف صدره ورمبا بدأ يترصد له الزالت ،وهذا أبعد ما يكون 
قدوته ومرشده وقد جاء يوم فـتح  عن أخالق املعلم املسلم الذي جيعل من حممد عليه الصالة والسالم 

اهللا العتيق أروع صـور  ر بيت ااألمرين فيعلن يف يوم انتصاره وجبو أذاقوهمكة منتصراً على أعدائه وقد 
 .ليقرر بذلك أن اإلسالم هو دين التسامح ومنبعه" اذهبوا فأنتم الطلقاء"معانيه  وأمجلالتسامح والعفو 

يسهم يف نشره بني طالبه فيسود العفو والصفح بينهم ،وتزداد األلفـة   ححتلي املعلم خبلق التسام أن -
 .ا أمجلها من بيئة تكون على هذا النحومواحملبة و

 
 :  خلق العدل  -٥

 أهدافهحتقيق رسالته وبلوغ  إىله يصل من مكونات شخصية املعلم الناجح،فيخلق العدل مكون أساسي 
ال خيتل يف سلوك املعلم وتصرفاته، ومن أهم تطبيقاتـه يف البيئـة    أن،ألن العدل هو امليزان الذي جيب 

 :املدرسية
البه فال يهتم ببعضهم ويهمل اآلخرين وال مينح على املعلم أن يعدل يف الشرح والتوجيه بني ط -

 األحقادويولد  اإلحباطبعضهم فرصة أكثر من زمالئهم ألن ذلك يشعر الطالب بالظلم ويسبب هلم 
يليق باملعلم أن يكرسه من خالل تقصريه يف امتثال خلق العدل وهو يعلم  ،وهذا الوالضغائن فيما بينهم 

العدل حىت مع األعداء فكيف مع تالميذه وطالب العلم يقول أن اهللا سبحانه وتعاىل يؤكد على 
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والعدل مطلوب من املعلم بني الطالب يف الثواب والعقاب فال مينح أحدهم درجة ال يستحقها ألي  -
حتت أي مربر،وإذا حتقق العدل يف هذا اجلانـب   أيضاًمينع عن طالب درجة يستحقها  سبب كان ،وال

أنينة وتولد بينهم روح املنافسة الشريفة ألم يعلمون أن كل واحد منـهم يأخـذ   شعر الطالب بالطم
 .نصيبه الذي يستحق

واملعلم الذي يتحلى خبلق العدل يراعي عند وضع أسئلة االمتحانات أن تعكس هذه األسئلة مـا مت   -
ن االمتحـان  تسيب ،أل أوتدريسه وشرحه وأن تسهم هذه األسئلة يف متييز الطالب بالعدل دون تشدد 

هو وسيلة لقياس تقـدمهم العلمـي وحتصـيلهم     وإمناليس الغرض منه حتطيم الطالب أو تعجيزهم ،
 .أن يكون وسط بني اإلفراط والتفريطاملعريف،فالعدل يقتضي من املعلم 

ومن تطبيقات خلق العدل يف اإلدارة املدرسية أن يراعي مدير املدرسة عند تقييم معلميه العدل بينهم  -
علـى أداء   أن ال جيعل لعالقاته الشخصية جماالً يف هذا التقييم ،وهذا األمر إذا حتقق فسوف يـنعكس و

أعماهلم فسوف يـدفعهم ذلـك للجـد     أن العدل هو امليزان الذي توزن بهب املعلمني فمىت ما شعروا
 .واالجتهاد ألم يعلمون أن ال جمامالت وال عالقات خاصة على حساب األداء واالجناز

 
 :خلق الرمحة -٦

لقد صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما وصف الذين يتحلون خبلق الرمحة بأم املسـتحقون  
 -كان هذا العمل أياً –لرمحة اهللا سبحانه وتعاىل ألن اجلزاء من جنس العمل،ولنا أن نتخيل بيئة للعمل 

حييطها القسوة والغلظة  أجواءوال شك  اإختلوا من هذا اخللق العظيم كيف تكون أجواء هذه البيئة ؟ 
والشدة ويكتنفها احلقد والكراهية،فكيف إذا كانت هذه البيئة هي املدرسة واليت يكون الطالب الصغار 

لعطف واحلنان أو لنقل للرمحة مبعناها الواسـع ومـن   لمعظم أفرادها،وهم يف هذه السن بأمس احلاجة 
 :تطبيقات خلق الرمحة

يشـعرهم بـاألمن    –وخصوصاً يف املرحلة اإلبتدائيـة   -طالبه وحنوه عليهم   عطف املعلم على -
والطمأنينة داخل الفصل مما جيعل نفوسهم تتعلق ذا املعلم وتتقبل عنه كل ما يقول فتصـبح أفئـدم   

 .أوعية مفتوحة له يسكب فيها ما يريد من اخلري فتتلقاه وهي مشتاقة له
ظروفهم،فيساعد من  لذي يتلمس حاجام ويتعرف علىصورة املعلم اتتجلى رمحة املعلم بطالبه يف  -

كان نوعهـا   أياًاملرشد الطاليب ليتمكن من حل مشكالته  إىليستطيع مساعدته وحييل من لديه معاناة 



 

سواء نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية،وهذه الرمحة اليت يتحلى ا املعلم قد تسهم يف حفظ طالب مـن  
 .أو جمتمعه أسرتهنحه ما قد يفتقده سواء يف ا متالضياع أل

إن املعلم الرحيم شخص يواسي زمالئه يف ما يصيبهم من مصائب سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية  -
سع دائرا فتشمل اتمع بأسره والذي هـو  تبذلك ينشر ثقافة الرمحة داخل املدرسة للت أو صحية وهو
بدأ خيفت صوا حتت وطأة املدنية الغربية املعاصرة اليت ال تعرف لغة  هذه الثقافة اليت إىلبأمس احلاجة 

 !!.عسكرية أولغة القوة اقتصادية كانت  اال جتيدها ألا تقدم عليهوالرمحة 
ومن تطبيقات خلق الرمحة أن يتلمس مدير املدرسة ظروف معلميه فرياعيها فإذا شعر أن معلماً منهم  -

وره بالشكل الذي كان عليه وقف جبانبه وخفف عنه ضغط العمل ومنحـه  مير بظروف متنعه من أداء د
 .سابق عهده إىلقدراً من التسامح حىت تنتهي أزمته ويعود 

   :خلق اإلخالص -٧
نسان إلتقان عمله وجتويد أدائه ،ألن اإلنسان املخلص يراقب اهللا اإلخالص هو اخللق احملرك لإلخلق  إن

هو يعلم أنه سبحانه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،وبـذلك  الذي يراه يف كل حال كيف ال و
 :ومن تطبيقاته التربوية يكون هذا اخللق من أهم أخالق املعلم املسلم

املعلم املخلص يتميز بأنه ذو مستوى ثابت غالباً يف أدائه سواء وجدت الرقابة اإلدارية أو غابت ،ألنه  -
ن يوماً متهاون يف أدائه وشـرحه وهـذا يـنعكس علـى حتصـيل      دائم املراقبة هللا فال ميكن أن يكو

طالبه،وغياب هذا اخللق يف شخصية املعلم جتعله متذبذب األداء فمرة يعطي الدرس كامالً وعلى كامل 
ومرة خيتزهلا يف دقائق معـدودة مث   -املشرف أووخصوصاً يف وجود الرقابة من املدير  –وقت احلصة 

 .ا بقية الدرس يف املرتليطلب من التالميذ أن يقرءو
،ألنه رسالته أدائي  إىلوحتمالً للمشاق يف سبيل الوصول لعمله خلق اإلخالص جيعل املعلم أكثر اتقاناً  -

بإخالصه حيتسب األجر عند خالقه سبحانه وتعاىل ولذلك فهو جيد حالوة هلذا اجلهد الذي يبذله،وهذا 
 .لك جيب على املعلم املسلم أن يتميز به عن غريهاملفهوم قل أن يوجد يف ثقافة من الثقافات ولذ

يتفاوت أداء املعلمني داخل املدرسة بسبب العديد من العوامل،ولكن حتليهم باإلخالص جيعل املتميز  -
منهم يأخذ بيد األقل متيزاً فاألول يدفعه إخالصه لرفع مستوى زميله ومساعدته والثاين يدفعه إخالصـه  

    . عمله إتقان إىللتطوير نفسه للوصول 
املدير املخلص ال يقدم على جودة التعليم يف مدرسته مصاحل خاصة أو عالقات شخصـية فهـو    إن -

فتهون عليه ذا لرب النجاح والتفوق ،الوصول ا  إىليراقب اهللا يف أداء دوره كقائد هلذه السفينة يتطلع 
  .اإلخالص كل املتاعب واملشاق

 
 



 

 :خلق احللم -٨
فيها من املتاعب  ةنتصور معلماً ال يتحلى خبلق احللم ناجح يف مهنته ،ألن هذه املهنة العظيم ال ميكن أن

واملشاق الكثري يعرف هذا كل من عمل فيها ،ألن املهندس يف مصنعه واجلندي يف معسكره يتعـاملون  
،لكن املعلـم  مع مجادات ال تثريهم وال تستفزهم فهم يقلبوا كيف ما شاءوا فال يثري ذلك فيها شيء 

فإذا مل يكن يتحلى خبلق احللم فإنه قـد  الطبائع خمتلفة التربية، يتعامل مع نفوس متقلبة األمزجة متفاوتة 
أمهية خلق احللم للمعلم املسـلم   خيرج عن ما يليق باملعلم املسلم سواء يف تصرفاته أو أفعاله،وهنا تكمن

 :ومن تطبيقات هذا اخللق 
التوجيه واإلرشاد وخصوصاً إذا بدرت منهم تصرفات غـري   إىلحيتاجون الطالب يف مراحل منوهم  -

يتوقـع منه،ألنـه   سويه ولكن املعلم الذي ال يتحلى خبلق احللم لن يستطيع أن يقوم ذا الدور الـذي  
سينفعل وخيرج عن صوابه ليمارس تصرفات خاطئة تنعكس سلبياً على الطالب وتعزز عندهم أخـالق  

 .مذمومة
املعلم يف املدرسة من إدارة متسلطة متارس أنواعاً من الضغوط على معلميها ،فإذا مل يكـن  قد يعاين  -

 إىلمهاترات ومشادات مع هذه اإلدارة مما حيول البيئة املدرسية  إىلاملعلم يتحلى خبلق احللم سوف يندفع 
م الذي يتحلى خبلـق  ساحة من الصراعات اجلانبية، ويشغل املعلم عن رسالته ودوره، بينما املعلم املسل

النتيجة القرآنية فتصـبح   إىلاحللم ال يبادل اإلساءة مبثلها بل هو حليم يدفع باليت هي أحسن فرمبا يصل 
 .العداوة مودة وموالة ،مما خيدم مصلحة املدرسة

املعلم احلليم أقدر على تعزيز القيم اإلسالمية ألنه يستغل كل سلوك خاطئ ليعلم فيه طالبه ما هـو   -
لوك الصحيح ،مقتدياً يف ذلك بنينا عليه الصالة والسالم الذي كان حلمه يسع كل الناس فهـاهو  الس

 .يسبه وال يؤنبه بل يرشده ويعلمهاألعرايب يبول يف املسجد فال 
إن مدير املدرسة الذي يتحلى خبلق احللم هو األقدر على أداء دوره، ألنه يضبط نفسه عند كل زلـة   -

يف حقه فيكثر أنصاره ملا يتميز به من خلق احللم كما قال علـي رضـي اهللا    يهأو خطأ يصدر من معلم
فتشيع األلفة يف املدرسة ) ٢٥١م،ص٢٠٠٠عليان،"(أول عوض احلليم عن حلمه أن الناس أنصاره:"عنه

 .وتنعكس على الطالب وتنطلق لتعم اتمع كله
 :خلق التواضع -٩

اهللا عليه وسلم وهو سـيد اخللـق فلـن يبلـغ أحـد      أصيل مارسه النيب صلى  إسالميالتواضع خلق 
مرتلته،وتشربه منه أصحابه رضي اهللا عنهم وهم جنوم الدجى ومصابيح الظالم ،واملعلم املسلم بـأمس  
احلاجة للتحلي ذا اخللق الكرمي ألنه بذلك يسهم يف نشره يف اتمع من خالل حماكات طالبـه لـه   

 :سة، ومن تطبيقات خلق التواضع ونقلهم هلذا اخللق خارج أسوار املدر



 

طالبه جتده يضاحكهم وميازحهم مع حمافظته على هيبته ألن ذلك  إىلاملعلم املتواضع هو أقرب الناس  -
،وعلى ال يتعارض أبداً،وذا يقبل عليه الطالب يسألونه ويستفسرون منه ألم يشعرون بأنه قريب منهم

من الطالب ويشعرهم بأم أقل منه ،مما يسبب هلم كرهاً له العكس من ذلك املعلم املتكرب الذي يتأفف 
 .الرغبة يف طلب املزيد من مادته حىت وإن كان مبدعاً فيها أووعزوف عن التعلم منه 

يشيع داخل املدرسة روح احلب واملودة ألن املعلم املتواضع جتـده يقـدر زمالئـه     وخلق التواضع -
معهم يف احلديث مما يزيد من عرى العالقـة بينـهم ،وهـو    فيحترمهم ويلقاهم ببشر وطالقة ويتلطف 

 .كذلك متواضع للعاملني واملستخدمني يف املدرسة مما يعطي لطالبه درساً عملياً يف خلق التواضع
ال ينال اإلنسان العلم إال بالتواضع فاملعلم املتكرب لن جتده يسأل زميل له عن طريقة معينة يف التدريس  -

ب التربية ألن كربه مينعه من ذلك ،و هو أيضاً ال يقبل احلق من طالبه بل يكـابر  أو أسلوب من أسالي
  .حىت لو تبني له خطأه ،بينما املعلم املتواضع دائم السؤال عن ما جيهله وبذلك هو يف تطور مستمر

املعلم املتواضع حمبوب داخل مدرسته وخارجها ألنه قريب من الناس،فالكل يشعر بأنه أخ له فهـو   -
يسأل عن أحوال هذا ويزور هذا وميشي يف حاجة هذا،بينما املعلم املتكرب مشغول بنفسه مكفهر الوجه 
لكل من القاه وبذلك ينفض الناس من حوله إال أصحاب املصاحل الرخيصة،وهم سرعان ما ينفضـون  

 .حني تنتهي مصاحلهم
 :خلق حب العلم -١٠

دائم القـراءة  ون معلماً من ال حيب العلم فاملعلم املسلم وهذا اخللق هو العالمة املميزة للمعلم وكيف يك
ويثري ختصصه ،مما ينعكس على مستواه،وهذا أمر يشكل روح التعليم وهو أن  واإلطالع يوسع معارفه

يكون اإلنسان قادراً على تعليم نفسه وتطويرها جبهوده الذاتية ولن يكون ذلك إال إذا حتلى خبلق حب 
 :اخللق داخل املدرسة العلم،ومن تطبيقات هذا

املعلم الذي حيب العلم ينعكس ذلك على شرحه وتدريسه فتجد أن معلوماته متجددة وثرية ألنه دائم  -
القراءة واالطالع فهو يتابع اجلديد يف ختصصه من خالل الكتب واالت العلمية والندوات واملواقـع  

وهـذا أمـر   ه وتوسيع دائرة املستفيدين منه ،وذلك ألن حبه للعلم جتعله حيب نشراإللكترونية النافعة،
 .يلمسه طالبه وزمالئه

املعلم الذي يتحلى خبلق حب العلم ال يقبل من طالبه التقاعس بل جتده حريصاً علـى أن يكونـوا    -
جمتهدين يف حتصيلهم، ويدفعهم حنو القراءة والبحث من خالل ما يكلفهم به من تقارير وحبوث فينمي 

قراءة والبحث عندهم ،يسهم يف زيادة قدرم على التعلم الذايت الـذي أصـبح   بذلك حب العلم وال
 .   يشكل منهجاً تربوياً يف التربية احلديثة



 

بيئتـه  أكثر تـأثرياً داخـل    هحب العلم خلق يدفع املعلم حنو مزيد من التفوق الثقايف والعقلي وجيعل -
قدر على فرض احترامه داخل هذا اتمع ومن املدرسية وكذلك داخل جمتمعه،ألن املعلم املثقف هو األ

 .إليهي يتطلع ذمث إحداث التأثري ال
املعلم الذي يتحلى خبلق حب العلم يساهم يف بناء جيل مـن الطـالب احملـبني للعلـم والقـراءة       -

جمتمعات قارئة  إىل عامة فتتحول بذلك اتمعات العربيةواإلطالع،مما سوف ينعكس على اتمع بصفة 
 .عكس حاهلا اليوم على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل اخلامس
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 إجراءات الدراسة:املبحث األول
 :متهيد 

فيه على مفهوم األخالق وأمهيتها وفلسـفاا   راسة وتعرفاإلطار النظري هلذه الد اى الباحثبعد أن 
يف تركيـب   أساسـياً  ألخالق يف اإلسالم وكيف تشكل األخالق مكوناًمفهوم ا مث استعرض ،املختلفة

الق النظرية مث كيف عاجل القرآن الكرمي موضوع األخالق بقسميه األخ ،اإلميان الذي هو هدف احلياة
إىل إعداد املعلم املسلم  وصوالً علم وأمهيه إعداده عن املعرض طار النظري بم اإلوألخالق العملية مث خت

إىل اجلانب امليداين من الدراسة والذي جييب علـى  بعدها  الباحث صلييف جانبه األخالقي ، وخصوصاً
 : وهوالتساؤل الرئيسي 

 ما مدى التزام طالب كليات املعلمني باألخالق العملية يف القرآن الكرمي ؟  -١
املنـهج   قد استخدم الباحـث ذا التساؤل بدأ الباحث باإلعداد إلجراءات الدراسة ،وولإلجابة على ه

الذي يقوم على وصف الظاهرة ، وذلـك جبمـع    –كما ذكرنا يف خطة البحث  –الوصفي التحليلي 
 البيانات عنها وتبويبها وحتليلها ، ومبا يساعد الباحث للوصول إىل استنتاجات وأحكـام تسـاعدنا يف  

لقياس مدى  يصاًمقياس صمم خص الدراسة استخدام أداتني،أوهلا مشلت تطوير الواقع حمل الدراسة ولقد
موجهة ألعضاء هيئة  واألداة الثانية عبارة عن استبانةالتزام طالب كليات املعلمني باألخالق اإلسالمية ، 

 . التدريس يف هذه الكليات ألخذ رأيهم حول مدى التزام الطالب ذه األخالق 
ة املمثلـة هلـذا اتمـع    وقد تضمنت اإلجراءات املنهجية للدراسة حتديد جمتمع الدراسة واختيار العين

وكذلك األدوات اليت أستخدمها الباحث جلمع البيانات حول الظاهرة املطلوب دراستها ، مث طريقـة  
 . ئمة ألهداف الدراسة وتساؤالاتطبيق هذه األدوات على عينه الدراسة والتحليالت اإلحصائية املال

 : جمتمع الدراسة 
 –علمني بالطائف حسب حدود الدراسة اليت حددها الباحث يتكون جمتمع الدراسة من طالب كلية امل

لكليات املعلمـني السـبعة    املمثل -املعاينة أو اتمع اإلحصائي على اعتبار أن هذه الكلية متثل وحدة 
عشر املنتشرة يف أحناء اململكة العربية السعودية ، وقد قصر الباحث حدود دراسته على كلية معلمـني  

جهد والوقت الذي قد ال يسعفه لتوسيع جمتمع الدراسة حبيث يشمل مجيع الكليـات ،  الطائف توفريا لل
ة من خالل توسيع جمتمـع  وعلى أمل أن تقوم دراسات أخرى الحقه بالتأكيد على نتائج هذه الدراس

أعضاء هيئة التدريس  بأعضاء هيئة التدريس فقد مشل عينة منواجلزء الثاين من الدراسة املتعلق الدراسة،
 . لية املعلمني بالطائفبك
 
 
 



 

 : عينة الدراسة 
طالب وقد اعتمـد  ) ٣١٦٣(من  –طالب كلية املعلمني بالطائف  –يتكون عدد أفراد جمتمع الدراسة 

الباحث تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات أو فئات حسب املستوى الدراسي الذي يدرس به الطالـب  
ب املتجانسني من حيث نسـبة اجلرعـات التربويـة    على اعتبار أن كل مستوى حيتوي فئة من الطال

واإلعداد املهين الذي تلقوه يف الكلية ومبا يقلص من الفروق بني أفراد كل طبقة مع احتمـال وجـود   
عداد يوضح أ) ١(رقم واجلدول التايل ختلفة من حيث املستوى األخالقي،تفاوت بني أفراد الطبقات امل

 . الكلية  الطالب حسب مستويام وختصصام يف
 )١(جدول

عدد الطالب 
 اموع

 التخصصات األدبية التخصصات العلمية
 ٩٨٧ ٦٥٦٣٣١املستوى األول
 ٨٢٠ ٥٠٧٣١٣املستوى الثاين
 ٧٣٩ ٤٧٣٢٦٦املستوى الثالث
 ٦١٧ ٣٦٣٢٥٤املستوى الرابع
 ٣١٦٣ ١٩٩٩١١٦٤ اموع

 
حتمالية من نوع العينة الطبقية العشوائية وقد استخدمها الباحث ومت اختيار العينة على اعتبار أا عينة ا

الطالب يف العينة وحملاولة قياس اثر اإلعداد املهين والتربوي ) مستويات ( حىت يضمن متثيل كل طبقات 
ولتحديد العينة مث حصر الشعب قارنه نتائج كل طبقة مبثيالا على الطالب يف هذه الكليات من خالل م

ومت  جمموعة)٤٠٥( هـ وكان عددها١٤٢٨/  ١٤٢٧ين س بالكلية خالل الفصل الدراسي الثااليت تدر
 شعبة موزعة على املستويات حسـب اجلـدول  ) ١٢( اختيار عينة عشوائية من هذه الشعب وعددها

 )٢(اجلدول رقم                      : املوضح أدناه  )٢(رقم
 عدد اموعاتاملستوى الدراسيم

 ٤وى األولاملست١
 ٣املستوى الثاين٢
 ٣املستوى الثالث٣
 ٢املستوى الرابع٤

١٢اموع

 املستوى الدراسي 
 عدد الطالب



 

تشكل عدد أفراد العينة حبيث يكون العدد املطلوب لمن جمتمع الدراسة % ١٠وقد حدد الباحث نسبة 
 طالب موزعني حسب طبقات اتمع ) ٣١٦(

 طالب  ٣١٦=  ٣١٦١×  ٠.١٠= إن حجم العينة الكلي : العينة 
 :املوضح أدناه) ٣(رقم كما يف اجلدول

 )٣(جدول رقم
 عينة الدراسة موزعة حسب املستويات والتخصصات

عدد الطالب 
 اموع

 التخصصات األدبية التخصصات العلمية
 ٩٩ ٦٦٣٣املستوى األول
 ٨٢ ٥١٣١املستوى الثاين
 ٧٤ ٤٧٢٧املستوى الثالث
 ٦١ ٣٦٢٥املستوى الرابع
 ٣١٦ ٢٠٠١١٦ اموع

 
 .  طالباً)  ٢٨١( اهلا اكتملعدم  تبعد استبعاد عدد من االستبياناوقد بلغ حجم العينة النهائي،

)  ١٨٧( من أفراد اتمع األصلي البالغ عدده % ٥٠ار ة أعضاء هيئة التدريس فقد مت اختيوبالنسبة لعين
 عضو  ٩٣=  ١٨٧×  ٠.٥٠ = التدريس حبيث كانت عينة أعضاء هيئة 

 .عضواً )٨٢(ستبعاد االستبانات الغري مكتملة وقد بلغ أفراد العينة النهائية بعد ا
 : أدوات الدراسة 

 :  لقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة أداتني لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها وهي 
 .:  الكرمي رآنالق احملددة منالتزام الطالب باألخالق العملية  اختبار قياس -

 :طريقة إعداد االختبار
 :لقد مت العمل إلعداد هذا االختبار من خالل عدة مراحل 

 :املرحلة األوىل
  -يف مبحث أخالق املعلم املسلمكما ذكر  –ملعلم املسلم من خالل عدة طرقمت حصر أهم أخالق ا 

يعكس صورة املعلم املسلم يف مجيع وبعد حتديد أهم األخالق الواجب على املعلم املسلم التحلي ا حىت 
جوانب شخصيته ومن أمهها القدوة احلسنة للتالميذ ، قام الباحث ببناء االختبار الذي حاول من خالله 

 .قياس مستوى هذه األخالق يف عينة الدراسة سالكا يف ذلك طرق بناء اختبارات الشخصية املتبعة 

 املستوى الدراسي 
 عدد الطالب



 

 :املرحلة الثانية
ماثلة واملتعلقة باختبارات االجتاهات والقيم واليت تستخدم يف دراسة القـيم  اإلطالع على االختبارات امل

         لدى األفراد وميكنهم من خالهلا حتديد األمناط الشخصية هلم ومن هذه االختبـارات اختبـار القـيم   
 )A study of values  (  ًوالذي وضعه ألبورت وفرنون ولتدزي وهو من أكثر االختبارات شـيوعا

سؤاال توزعت على ستة أنواع من  ١٢٠تفرعت الكثري من االختبارات وقد تضمن هذا االختبار ومنه 
القيم النظرية ، القيم االقتصادية ، القيم اجلمالية ، القيم االجتماعية ، القيم السياسـية ،  : (القيم وهي 

 .عطية حممود هنا / وقد عرب هذا االختبار الدكتور ) القيم الدينية 
 :د هذا النوع من االختبارات أنه ومن فوائ 
 . ـ يستخدم يف عمليات القياس النفسي والتوجيه واليت يقوم ا التربويون واملهنيون١
 .ـ يستخدم يف حل املشكالت اليت تعرض لإلفراد يف مهنهم أو دراستهم ٢
لعمـل  يف انتقاء األفراد الصاحلني لبعض األعمال وخصوصا عنـدما يتطلـب ا  ـ كما إا تستخدم ٣

 )  ١٤ص ،١٩٨٦مهنا،(اإلنسان حنو بذل اجلهد يف عملهاملطلوب منهم نوعا من الدوافع القوية اليت تدفع 
 :املرحلة الثالثة

 :تصميم االختبار وقد مت تقسيم االختبار إىل قسمني رئيسني
لق عبارة عن أحكام حيدد املفحوص مدى موافقته عليها ،وقد حاول الباحث تضمني اخل:القسم األول 

 . املطلوب قياسه يف هذه العبارات بشكل غري مباشر
عبارة عن مشكالت وسلوكيات صيغت يف عبارات حمددة، وحول كل مشكلة أو سلوك : القسم الثاين

 . ثالث مواقف أخالقية خيتار املفحوص أحدها
 :املرحلة الرابعة

بار وصدقة بالطرق املتبعة  ات االختبعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية من االختبار مت التحقق من ثب 
 ) )٢(أنظر الصورة النهائية لإلختبار ملحق رقم.(ذلك الحقاً الباحث وضحكما سي

  :استبانه أعضاء هيئة التدريس  -
ريف إجرائي يف شكل عبارة سلوكية على حنو يذكر فيه اخللق مث يكتب أمامه تع وقد صممت االستبانة

ن يقرأ كل خلق واملقصود منه مث حيدد درجة التزام طالب الكلية به و يطلب من عضو هيئة التدريس أ
ويتم )  )٣(انظر امللحق رقم ( وضعيفة يف الواقع ويتم التحديد على متصل يبدأ بدرجة كبرية ومتوسطة 

ر لكل وصف" متوسطة "بـ ودرجة لكل إجابة" كبرية " درجتان لكل إجابة  تصحيح االستبانه بإعطاء
وكلما كان جمموع درجات اخللق عالية دل على وجوده والتزام الطالب به بشـكل  " ضعيفة " إجابة 

 . اكرب والعكس 
 



 

 : ثبات وصدق االختبار 
إذ ، اة الدراسة يف إي حبث علمـي  د من صالحية أدلثبات والصدق حماور أساسية للتأكميثل مفهوما ا

 ث من ثبات وصدق االختبار املصمم يف ومن هنا فقد حتقق الباح، دوما تصبح األداة عدمية اجلدوى ب
 : هذه الدراسة وذلك وفقا للتايل 

 الثبات : أوالً 
 يتم مجعها بالنسبة لسـمة  يستند مفهوم ثبات أداة القياس على فكرة استقرار الدرجة أو املالحظة اليت

طأ بني الدرجات مدى التوافق أو اخللو من اخل: " إبراهيم الدوسري بأنه / ولذلك يعرفه الدكتور، معينة
"       أكثر لقياس مسـة معينـة    مرتني أواليت حتصل عليها نتيجة تتطبيق أداة الدراسة على نفس الشخص 

االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفـس ا  "يعرفه عبيدات بأنه بينما ) ٤٨م،ص٢٠٠٠الدوسري،(
 ) ١٩١م،ص١٩٩٦عبيدات،.("لنتائج إذا طبق أكثر من مرة يف ظروف متماثلة 

وال يعين هذا تطابق الدرجات اليت حيصل عليها املفحوص يف املرتني تطابقا تاما الن ذلك أمر صـعب  
الدوسري، ( ةب أن السمات النفسية ال تتمتع بالثبات الذي يوجد يف الظواهر الطبيعيبالوصول إلية بس

 ) ٤٩م،ص٢٠٠٠
 ٢٠ عددهم(موعة من الطالب ر على جموللتعرف على ثبات أداءه الدراسة قام الباحث بتطبيق االختبا

أعاد تطبيقه على نفس اموعة بعد عشرة أيام ، وقد أخذ معامل االرتباط بني نتائج التطبيقني و )طالباً

 .وهي تدل على أن ثبات االختبار حيقق درجة كبرية )٠‚٦٦( حسب معامل بريسون فكانت النتيجة 
 : الصدق :  ثانياً

مة إي ربر النظري الالزمني إلثبات مالءالدليل املادي وامل هامل يوفر من خاللم شيبأنه تقي:يعرف الصدق
البحث عن " ويعرفه عبيدات بأنه ) ٥٣م،ص٢٠٠٠الدوسري،( .درجة اإلختبار تأويل أو فعل يبين على

 .) ١٩٤صم،١٩٩٦دات،عبي"(بني الوظيفة السلوكية لالختباراملفحوص على االختبار و أداءالعالقة بني 
انظـر   اًحمكم ٢٥عددهم ( مني املتخصصني م احملكيمت التعرف على صدق االختبار من خالل تقيوقد  

لعناصر االختبار وعالقتها باحملتوى واخللق املراد قياسه ومالئمة الفقرات ألهداف الدراسـة  )) ٤(احمللق 
 : قد كانت نتيجة التحكيم كالتايلو

 
 
 
 
 
 



 

 )٤(جدول رقم
 )القسم أول(طالب ختبار الال تقييم احملكمني

 نسبة التحكيمالفقرةنسبة التحكيم الفقرة
٦٧٧%٨١ ١% 
٧٧٢%٦٨ ٢% 
٨٧٧%٥٩ ٣% 
٩٦٣%٨٦ ٤% 
١٠٧٢%٨١ ٥% 

 )٥(جدول رقم
 ) القسم الثاين(تقييم احملكمني الختبار الطالب 

 نسبة التحكيمالفقرةنسبة التحكيم الفقرة
٦٩٠%٨٦ ١% 
٧٨٦%٧٢ ٢% 
٨٩٥%٨٦ ٣% 
٩٨٦%٩٠ ٤% 
١٠٧٢%٨٦ ٥% 

                                          
 )٦(جدول رقم                                             

 تقييم احملكمني الستبانة أعضاء هيئة التدريس 
 نسبة التحكيمالفقرةنسبة التحكيم الفقرة
٦٨٦%٩٠ ١% 
٧٨٦%٧٢ ٢% 
٨٧٧%٧٧ ٣% 
٩٨١%٨١ ٤% 
١٠٨١%٧٢ ٥% 

 
 



 

من موافقة احملكمني وتعديل الفقرات اليت مل تصل % ٧٠د الفقرات اليت حصلت على نسبة اوقد مت اعتم
 :هلذه النسبة وهي الفقرات 

 
 )٧(جدول رقم 

 الفقرات اليت مت تعديلها من اإلختبار

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الفقرةرقم 

 أنا كثري الشكوى من كل شي ىن وتأىن نال ما متثل من صربيقول امل ٢

 الناس أمر ال ميكن االعتداء عليه حقوق ٣
على الودائع اليت يتركها  أجد نفسي حريصاً
 اآلخرون عندي

٩ 
املنصب املرموق يتطلب من اإلنسان 

 التعايل على اآلخرين ملكانته
 اسلم على الصغار عندما أمر م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 نتائج الدراسة وتفسريها: املبحث الثاين 
املتوسط احلسايب والذي ميكن من خالله مقارنة  اعتمد الباحث على مقاييس الرتعة املركزية وخصوصاً

النتائج بني األخالق سواء يف عينة الطالب الذي اجري هلم اختبار القياس األخالقي أو عينة أعضاء هيئة 
 .اخلاصة بذلك  ب األخالقي من خالل االستبانةلطالالتدريس الذين قيموا مستوى ا

الباحـث   أجرىوكذلك استخدم الباحث مقاييس التشتت وخصوصا االحنراف املعياري والتباين وقد 
رسوم البيانية اليت تقرب منهم هذه النتائج وعرضها بشكل سهل مثل املـدرج التكـراري واملـنحىن    

 . التكراري 
 : خلق الصدق  -١
 :الطالب  عينة

فقط من الدرجـة الكليـة   % ٥٩وهذا يشكل )  ١.١٨( كان متوسط الطالب بالنسبة خللق الصدق 
رغم أن االختبار يف قسمه األول كان يسأل بشكل صريح عـن مـدى   )  ٢( لدرجات التقيم وهي 

 : موافقة الطالب على العبارة 
 "أنين لن أقول احلق إذا كان ذلك يؤذي أقاريب أو أصدقائي " 

 )-(.على هذه العبارة" موافقتهم " نة طالبا من أفراد العي ٣٥وقد اختار 
 +)،-(.على هذه العبارة" أحيانا " ئية  طالبا من أفراد العينة موافقتهم اجلز١٤٢بينما اختار 

 (+).على هذه العبارة " ال أوافق " طالب من أفراد العينة  ١٠٤و اختار 
 : ل عن اخليار األخالقي يف املوقف التايل وبالنسبة للقسم الثاين من االختبار كان السؤا

أثناء إحدى احملاضرات وقبل أن حيضر أستاذ املادة قام أحد زمالئك بإحداث صخب بصوت عـالٍ   -
 :داخل القاعة ويف هذه األثناء حضر األستاذ وسألك عن مصدر هذا الصخب فهل

 .ختربه أن مصدر الصخب من خارج القاعة) أ (      
 .له بأنك ال تدري من أحدث هذا الصخبتقول ) ب(     
 .  ختربه عن زميلك الذي أحدث الصخب) ج(     

 )-(.املادة وهو الكذب على أستاذ) أ ( من أفراد العينة اخليار  طالباً ٢٠وقد اختار 
  +)،-(.وهو املوقف السليب بعدم قول احلق)ب(الباً من أفراد العينة اخليارط ٢١١و اختار
 (+).وهو قول احلق) ج ( لعينة اخليار من أفراد افقط  طالباً ٥٠و اختار 

 )  ١( وكذلك املنوال )  ١( وقد كانت قيمة الوسيط خللق الصدق يف اختبار الطالب 
 )  ٠,٢١( وكانت قيمة التباين  ) ٠.٤٦( وكانت قيمة االحنراف املعياري 

 



 

يقترب من شكل املـنحىن  حبيث  بسيطاً ن كانوإ وبالنسبة لاللتواء فقد كان املنحىن يعطي التواء موجباً
 ) أ/١(ل املنحىن وهي قيمة صغرية انظر شك) ٠.٢٦(+كانت قيمة االلتواء  الطبيعي حيث

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 )أ/١(الشكل
 : عينة أعضاء هيئة التدريس 

يم املستوى األخالقـي للطـالب   يبطلب تق وجهة ألعضاء هيئة التدريس مباشرةامل لقد كانت االستبانة
 .يفة لق بدرجة كبرية إىل متوسطة إىل ضعياس ثالثي يتراوح من درجة وجود اخلعلى مق
وهـذا يشـكل   ) ٠.٥٩(مبتوسط م أعضاء هيئة التدريس للطالب بالنسبة خللق الصدق يتقي وقد كان
وهي تقترب من درجة أداء الطالب على ) ٢(م وهي يرجة الكلية لدرجات التقيفقط من الد% ٤٧.٥

 : م بالنسبة إلفراد العينة على النحو التايل يتقريبا حبيث كان التقي% ٨٠.٥االختبار بنسبة 
 ".بدرجة ضعيفة " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار  ١٥اختار 

 " .بدرجة متوسطة  " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار  ٥٦اختار و
 " .كبرية بدرجة " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار  ١١اختارو

)  ١( وكـذلك املنـوال   )  ١( وقد كانت قيمة الوسيط يف اخللق الصدق لتقيم أعضاء هيئة التدريس 
مقارنة بـاالحنراف املعيـاري    مظهرة قيمة منخفضة نسبياً)  ٠.٥٦( وكانت نتيجة االحنراف املعياري 

    انـت قيمـة  وكذلك كتشتت لقيم حول متوسطها احلسـايب،  بني اخنفاضيلألخالق األخرى وهذا 
 . قل من التباين يف األخالق األخرىوهي كذلك ا)  ٠.٣٢( التباين 

 
 

 التكرار الدرجة
٢ ٠ 

٤٤ ٠.٥ 
١٢٦ ١ 

٧٢ ١.٥ 
٣٧ ٢ 

More ٠ 
 ٢٨١ المجموع

 

المدرج التكراري والمنحنى للصدق (للطالب)

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٠ ٠.٥ ١ ١.٥ ٢ More

الدرجات

Frequency



 

حبيث يقترب مـن املـنحىن    ن كان بسيطاً، وإأما بالنسبة لاللتواء فقد كان املنحىن يعطي التواء سالباً
ىن نظر شكل املنحا.  وهي قيمة صغرية جداً)  ٠.٠٢ -(الطبيعي حيث كانت قيمة االلتواء ال تتجاوز 

 )ب/١(خللق الصدق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/١(الشكل
 
 : خلق الصرب  -٢

  :عينة الطالب 
من الدرجـة  ) % ٦٦( كل نسبةوهي تش)  ١.٣٢( لطالب بالنسبة خللق الصرب كانت قيمة متوسط ا

وقد كان السؤال عن الصرب يف القسم األول من االختبار عن مدى موافقة )  ٢( م وهي  يالنهائية للتقي
 : ب على العبارة الطال

 "أنا كثري الشكوى من كل شيء " 
وكما بينا يف بناء االختبار أن الصرب كما يعرفه العلماء هو قلة الشكوى وقد كانت إجابات الطـالب  

 : على النحو 
 )-.(على هذه العبارة " موافق " يار من أفراد العينة اخل طالباً)  ١٨( اختار 
 +)،-( .على هذه العبارة " أحيانا  " ينة اخليار من أفراد الع طالباً) ١٣٠(واختار

 (+) .على هذه العبارة " وافق ال أ"  من أفراد العينة اخليار  طالباً)  ١٣٣(اختار و
 : وبالنسبة للقسم الثاين كان السؤال عن الصرب من خالل املوقف التايل 

 

لمدرج التكراري والمنحنى للصدق( أعضاء هيئة التدريس) 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠

٠ ١ ٢ More

الدرجات

رار
لتك
ا

Frequency

 التكرار الدرجات
٠١٥ 
١٥٦ 
٢١١ 

More ٠ 
 ٨٢ المجموع

 



 

ت أن االنتظـار يف الصـف   ذهبت إليداع مبلغ مايل يف البنك، مهم أن تودعه لزميلك،لكنك وجد-
سوف يزيد على ساعتني من الزمن حىت تتمكن من إيداع املبلغ،فأي مما يلي من احملتمل أن يكـون رد  

 :فعلك
 .انتظر يف الصف حلني ايداع املبلغ) أ (    
 .سوف اجلأ للحيلة واملراوغة إليداع املبلغ) ب(   
 .لن أنتظر يف الصف ساعتني ) ج(   

صـرب  ( وهو الوقوف  يف الصف حلني إيداع املبلغ ) أ ( من أفراد العينة اخليار طالباً  ) ٨٤( وقد اختار 
  (+))مرتفع 

( إليداع املبلـغ   ةوهو اللجوء إىل احليلة و املراوغ) ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٤٦( و اختار 
  +)،-()صرب اقل 
  )-()انعدام الصرب (هو عدم االنتظار كل هذه الوقتو) ج(طالبا من أفراد العينة اخليار)  ١٥١(و اختار 

بينما كانـت  )  ١.٥( وكان املنوال )  ١.٥( وقد كانت قيمة الوسيط خللق الصرب يف اختبار الطالب 
 )  ٠.٣٠(وقيمة التباين ) ٠.٥٥(عياري قيمة االحنراف امل

)  ٠.٣٣-(    تواء سالبا بقمـة أما بالنسبة لاللتواء فقد كان املنحىن خللق الصرب لدى الطالب يعطي ال
      )أ/٢(يف الشكل  كما هو واضح معنا ن كان االلتواء ليس كبرياًوإ

 
 
 
 
 
 
 
 

 )أ/٢(الشكل
  :عينة أعضاء هيئة التدريس  

وهي تقترب من درجة أداء )  ١.١٣( بلغ متوسط تقيم أعضاء هيئة التدريس خللق الصرب عند الطالب 
 : ، وقد كان تقيم أفراد العينة للطالب على النحو التايل  تقريباً% ٨٥الطالب على االختبار بنسبة 

 " بدرجة ضعيفة " أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٦( اختار 
 " بدرجة متوسطة  " عضو  هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٦١(اختار و

الب ) بر   (للط نى للص راري والمنح درج التك الم

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠

٠ ٠ .٥ ١ ١ .٥ ٢ More

درجات  ال

رار 
لتك
ا

Frequency

 التكرار الدرجات
٦ ٠

٤١ ٠.٥
٧٦ ١

٨١ ١.٥
٧٧ ٢

More ٠
٢٨١ المجموع



 

 " بدرجة كبرية  "  عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار) ١٨(اختار و
 ) . ١(وكذلك املنوال ) ١(وقد كانت قيمة الوسيط يف خلق الصرب لتقيم أعضاء هيئة التدريس 

وهي القيمة األقل بني االحنرافات املعيارية لألخالق األخرى )  ٠.٥٢( وكانت قيمة االحنراف املعياري 
 )  ٠.٢٧( يع قيم التباين حيث بلغ يف تقيم أعضاء التدريس وبالتايل كان التباين هو األقل بني مج

ـ  )  ٠.٢٠( + وبلغت قيمة االلتواء  نحىن وهي تبني أنه التواء موجب وهو التواء يقترب من شـكل امل
 ) ب/٢(الطبيعي كما يف الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )ب/٢(الشكل
 : خلق األمانة  -٣

 :عينة الطالب 
وهي أعلـى  )  ٢( الدرجة النهائية وهي من )  ١.٩٠( بلغت قيمة املتوسط للطالب يف خلق األمانة  

من الدرجة النهائية وقد كان السؤال عـن  % )  ٩٥(قيمة بني مجيع األخالق حمل الدراسة بنسبة بلغ 
 : خلق األمانة يف القسم األول من االختبار املوجة للطالب هو مدى املوافقة على العبارة التالية 

 "اآلخرون عندي  أجد نفسي حريصا على الودائع اليت يتركها" 
وقـد كانـت   . وهي متثل األمانة يف الودائع وهي أظهر صورة األمانة وأن كانت ليست امشلها وأمهها 

 : إجابات الطالب على النحو التايل 
 (+).على هذه العبارة " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٢٥٢(اختار 
 +)،-(.على هذه العبارة " يانا  أح" طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٨(اختار 
 )-(.على هذه العبارة " ال  أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١١(اختار 

 
 

 التكرار الدرجات
٦ ٠
٥٩ ١
١٧ ٢

More ٠
٨٢ المجموع

 

ة التدريس  ) المدرج التكراري والمنحنى للصبر  (أعضاء هيئ

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

٠ ١ ٢ More

الدرجات

ار
كر
الت

Frequency



 

 : وبالنسبة للقسم الثاين من االختبار فقد كان املوقف اخلاص بقياس خلق األمانة هو 
 :استعرت كتاباً نادراً من أحد زمالئك فهل -

 .ليه مما قد يعرضه لتلفمل يف احملافظة ع) أ (    
 .متاطل يف رده لكي حتتفظ به) ب(   
 .تستأذن منه لتصور منه نسخة لالحتفاظ ا) ج(   

  )-(.وهو التفريط يف حفظ األمانة) أ ( طالب من أفراد العينة اخليار )  ٤( وقد اختار 
  +)،-(.وهو املماطلة  يف األمانة ) ب ( طالب من أفراد العينة اخليار ) ٨(اختار و
  (+).وهو حفظ األمانة ) ج ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٢٦٩(اختار و

 ) .  ٢( وكذلك املنوال )  ٢( وقد كانت قيمة الوسيط يف خلق األمانة 
وهي أقل قيمة بني االحنرافـات  املعياريـة لألخـالق    )  ٠.٢٩( بينما كانت قيمة االحنراف املعياري 

وبسـبب  )  ٠.٠٨( وبالتايل قيمة التباين منخفضة جدا حيث بلغـت  ، طالب األخرى بالنسبة لعينة ال
فقد كان هناك التواء سالب وبشكل كبري  ول املتوسط والذي كان مرتفعاًذلك حيث جتمعت القيم ح

 ) أ/٣(كل كما هو موضح يف الش)  ٣.٢٥ -(  تهبلغت قيم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )أ/٣(الشكل
 : عينة أعضاء هيئة التدريس 

وتعترب أقل مـن أداء  )  ١.٢٣( م أعضاء هيئة التدريس خللق األمانة عند الطالب قيمة يسط تقيبلغ متو
وقد قـيم أعضـاء هيئـة    تقريبا ،% ٦٥بة بينهما ال تتجاوز الطالب على االختبار حيث كانت النس

 : التدريس الطالب يف خلق األمانة على النحو التايل 
 " بدرجة ضعيفة " العينة اخليار  أعضاء هيئة تدريس من أفراد)  ٩( اختار 
 " بدرجة متوسطة " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار ) ٤٥(اختار 

 التكرار الدرجات
١ ٠

١ ٠.٥
١٥ ١

١٩ ١.٥
٢٤٥ ٢

More ٠
٢٨١ المجموع

 

ــــالب)  ــــة  ( الط ــ ــــنى لألمان ــ ــــراري والمنح ــ ــدرج التك ــ المـ

٠

٥ ٠

١ ٠ ٠

١ ٥ ٠

٢ ٠ ٠

٢ ٥ ٠

٣ ٠ ٠

٠ ٠ .٥ ١ ١ .٥ ٢ M o re

درجات  ال

رار 
لتك
ا

F re q u e n cy



 

 " بدرجة كبرية " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار ) ٢٨(اختار 
 )١(وكذلك املنوال )  ١( وقد كانت قيمة الوسيط لتقيم أعضاء هيئة التدريس 

 ) ٠.٤٠( وكانت قيمة التباين)  ٠.٦٣( راف املعياري بينما كانت قيمة االحن
املـنحىن   وهو التواء سالب ولكن بدرجة بسيطة مما جيعل)  ٠.٢٣ -( وبالنسبة لاللتواء كانت قيمته 

 ) ب/٣(يف الشكل  يقترب من شكل املنحىن الطبيعي كما هو مبني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٣(الشكل
 
 : خلق التسامح  -٤

 :عينة الطالب 
وهي تشكل )  ٢( من الدرجة النهائية )  ١.٣٥( ت قيمة املتوسط لعينة الطالب يف خلق التسامح بلغ 

من الدرجة النهائية وقد كان السؤال عن خلق التسامح يف القسم األول من االختبـار  % ٦٧.٥نسبة 
 : كما يلي 

 " ال أحاول االنتقام ممن اخطأ يف حقي " 
 : وقد كانت إجابات الطالب على النحو التايل هي متثل صورة من أهم صور التسامح و

 ( +) على هذه العبارة   " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٨٨( اختار 
 )  -( +   على هذه العبارة   " أحيانا " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٤٨(اختار 
 )  -( على هذه العبارة   " ال  أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٨٨( اختار 

 
 

 ارالتكر الدرجات
٠٩ 
١٤٥ 
٢٢٨ 

More ٠ 
 ٨٢ المجموع

 

المدرج التكراري والمنحنى لألمانة( أعضاء هيئة التدريس) 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٠ ١ ٢ More

لدرجات

ار
كر
لت

Frequency



 

  :تضمن قياس خلق التسامح لدى الطـالب هوأما بالنسبة للقسم الثاين من االختبار فقد كان املوقف امل
عندما كنت تسري بسيارتك اجلديدة يف طريق عام خرج عليك سائق  من طريق فرعي وصدمك،وكان 

 :فهل ةخمطئاً مئة باملائ
 .اً وتقوم بتأديبهخترج من السيارة مسرع) أ (    
 .تنتظر رجل املرور وبعد حتديد اخلطأ ،تطالبه بالتعويض) ب(   
 . تنتظر رجل املرور وبعد حتديد اخلطأ ،وبعد تقييمك للموقف تساحمه) ج(   

 )  -( عدم التسامح وهو ) أ ( راد العينة اخليار طالبا من أف)  ٣١( وقد اختار 
 )  -( +    وهو التسامح اجلزئي ) ب ( نة اخليار طالبا من أفراد العي) ٦٦(وقد اختار 
 ( + ) وهو  التسامح الكامل  ) ج ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٨٤(وقد اختار 

بينمـا  ) .  ١.٥( وكذلك املنـوال  )  ١.٥( وقد بلغت قيمة الوسيط العينة الطالب يف خلق التسامح 
 ) .  ٠.٢٥(اين والتب)  ٠.٥٠( كانت قيمة االحنراف املعياري 

 ) أ/٤(كما هو موضح يف الشكل )  ٠.٦٣ -( قيمة الوبالنسبة لاللتواء فقد كان التواء سالب 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )أ/٤(الشكل

 :عينة أعضاء هيئة التدريس 
وهي تقترب )  ١.٢٦( م أعضاء هيئة التدريس خللق التسامح لدى الطالب هو يلقد كان متوسط تقي   

 . تقريبا وهي نسبة عالية يف التطابق % ٩٣.٤االختبار بنسبة  من أداء الطالب على
 :  م أعضاء هيئة التدريس للطالب يف خلق التسامح على النحو التايل يوقد كانت تقي

 " بدرجة ضعيفة " أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٧( اختار 
 " بدرجة متوسطة  " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٤٧(و اختار 

 التكرار الدرجات
٩ ٠ 

٢١ ٠.٥ 
٧٦ ١ 

١١٥ ١.٥ 
٦٠ ٢ 

More ٠ 
 ٢٨١ المجموع

 

الب ) امح   (الط نى للتس راري والمنح درج التك الم

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٠ ٠ .٥ ١ ١ .٥ ٢ M ore

درجات  ال

رار 
لتك
ا

Frequency



 

 " بدرجة كبرية  " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٢٨(و اختار 
)  ٠.٦٠( بينما كانت قيمة االحنراف املعيـاري  )  ١( وكذلك املنوال ) ١( وقد كانت قيمة الوسيط 

ليس بشكل كبري  وبالتايل فهو التواء سالب ولكن)  ٠.١٨ -( وبلغت قيمة االلتواء )  ٠.٣٧( والتباين 
 ) ب/٤(لطبيعي كما هو يف الشكل حيث أنه يقترب من شكل املنحىن ا

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )ب/٤(الشكل
 : خلق العدل  -٥

 :عينة الطالب
مـن  % ٧٣وهي تشكل نسـبة  )  ١.٤٦( كانت قيمة املتوسط خللق العدل يف عينة الطالب تساوي  

ل مـن االختبـار املوجـة للطـالب           لقسم األوالدرجة النهائية وقد كان السؤال عن خلق العدل يف ا
 : يلي كما  
 " العالقات االجتماعية تربر للمعلم إعطاء بعض الطالب درجات أكثر مما يستحقون " 

وهذه الصورة من أهم تطبيقات خلق العدل يف البيئة املدرسية وقد كانت إجابات الطالب على النحـو  
 : التايل 
 )  -( على هذه العبارة   " أوافق " اد العينة اخليار طالبا من أفر)  ٧٧( اختار 

 )  -( +   على هذه العبارة   " أحيانا " طالب من أفراد العينة اخليار ) ١٠٥(و اختار 
 ( + )  على هذه العبارة   " ال  أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٩٩(واختار 

 : كان املوقف اخلاص بقياس خلق العدل لدى الطالب هو أما بالنسبة للقسم الثاين من االختبار فقد 
 
 
 

 التكرار الدرجات
٧ ٠
٤٧ ١
٢٨ ٢

More ٠
٨٢ المجموع

 

المدرج التكراري والمنحنى للتسامح( أعضاء هيئة التدريس) 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٠ ١ ٢ More

الدرجات

رار
لتك
ا

Frequency



 

عندما كنت تقوم بتصحيح أوراق اختبار طالبك مرت عليك ورقة احد الطالب الـذين ال حتبـهم    -
 :بسبب سؤ سلوكه فهل 

 . تصحح الورقة كسابقاا دون النظر إىل إي شي آخر ) أ (   
 . ن إي خطأ وتفرح بوجوده تدقق يف الورقة أكثر من غريها للبحث ع) ب(   
 . تعطيه درجة اقل من اليت حصل عليها ) ج (   

 ( + ) وهو تطبيق خلق العدل ) أ ( طالب من أفراد العينة اخليار )  ٢٤٢( وقد اختار 
 )  -( +    وهو  العدل اجلزئي  ) ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٣٥(و اختار 

 )  -( وهو ضد العدل     ) ج ( د العينة اخليار طالب من أفرا) ٤(بينما اختار 
بينما كانت قيمة االحنراف ،)  ١.٥( وكذلك املنوال )  ١.٥( وقد كانت قيمة الوسيط لعينة الطالب 

وهي تدل على )  ٠.٥١ -( وبلغت قيمة االلتواء لعينة الطالب )  ٠.٢٢( والتباين )  ٠.٤٧( املعياري 
 ) أ/٥(ا كما هو واضح من الشكل سالبأن املنحىن يلتوي التواء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )أ/٥(الشكل
 : عينة أعضاء هيئة التدريس 

ويظهر بفرق بني هذه القيمـة  )  ٠.٩٤( م أعضاء هيئة التدريس خللق العدل بلغت يقيمة املتوسط لتقي
 %  ٦٤.٤وأداء الطالب على االختبار على بلغت النسبة بينهما 

 : س للطالب يف خلق العدل على النحو التايل وقد كان تقيم أعضاء هيئة التدري
 ) بدرجة ضعيفة ( من أعضاء هيئة التدريس من أفراد العينة اخليار )  ١٦( اختار 

 ) بدرجة متوسطة  ( من أعضاء هيئة التدريس من أفراد العينة اخليار ) ٥٥(و اختار 
 ) بدرجة كبرية ( من أعضاء هيئة التدريس من أفراد العينة اخليار ) ١١(بينما اختار 
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بينما كانت قيمـة  ،)  ١( وكذلك املنوال )  ١( م أعضاء هيئة التدريس يوقد بلغت قيمة الوسيط لتقي
 )  ٠.٣٣( والتباين )  ٠.٥٧( االحنراف املعياري 

وهي قيمة صغرية جدا ممـا جيعـل   )  ٠.٠١ -( وكان االلتواء للمنحىن التكراري التواء سالب بقيمة 
 ) ب/٥(يعي كما هو ظاهر يف الشكل من شكل املنحىن الطب املنحىن يقترب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٥(الشكل
 
 : خلق الرمحة  -٦

 :عينة الطالب
من الدرجـة  % ٨٥ل نسبة وهي تشك)  ١.٧٠( كان متوسط عينة الطالب يف خلق الرمحة يساوي  

  وقد كان السؤال اخلاص خبلق الرمحة يف القسم األول من االختبار هوالنهائية ،
 " من واجبات املعلم االجتماعية مساعدة كبار السن واملرضى يف احلي " 

 : وقد كانت إجابات أفراد العينة من الطالب على النحو التايل 
 ( + ) على هذه العبارة " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٢٣٢(اختار 

 )   - ،( + على هذه العبارة  "أحيانا  " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٣٧(و اختار 
 )  -( على هذه العبارة " ال  أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٢(بينما اختار 

 : وكان املوقف اخلاص خبلق الرمحة يف القسم الثاين من االختبار هو 
 : عندما أرى أحد األشخاص مبالبس رثة وتبدو عليه عالمات الفقر فإنين -
 .عر يف داخلي بأي مشاعر جتاههال أش) أ (   
 .اشعر باحلزن للحظة وأتأثر بذلك) ب(  
 .أشعر باحلزن عليه ويدفعين ذلك حملاولة مساعدته بأي وسيلة) ج(  
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المدرج التكراري والمنحنى للعدل  (أعضاء هيئة التدريس )
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 ) -( وهو اخنفاض خلق الرمحة ) أ ( طالب من أفراد العينة اخليار )  ٧( وقد اختار 
 )  -(  +   الرمحة اجلزئية  وهو) ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٩٥(اختار و

 ( + ) والتمتع  خبلق الرمحة ) ج ( طالبا  من أفراد العينة اخليار )  ١٧٩(اختار بينما 
كانـت قيمـة   ،و)  ٢( واملنوال كذلك )  ٢( وقد كانت قيمة الوسيط لعينة الطالب يف خلق الرمحة 

 )  ٠.١٥( وقيمة التباين )  ٠.٣٨(االحنراف املعياري 
وهي تظهر أن املنحىن التكراري خللق الرمحة منحىن )  ١.٢٤ -( بة لاللتواء فقد كانت قيمته أما بالنس

 ) أ/٦(كل واضح كما هو يف الشكل له التواء سالب وبش
 
 

 
 
 
 
 
 

 )أ/٦(الشكل
 : عينة أعضاء هيئة التدريس 

النسبة بني هـذه  وقد بلغت )  ١.٠٥(  س للطالب يف خلق الرمحةم أعضاء هيئة التدرييبلغ متوسط تقي
 تقريبا % ٦٢الدرجة وبني درجة أداء الطالب على االختبار 

 :م أعضاء هيئة التدريس على النحو التايل يوقد كان تقي
 " بدرجة ضعيفة " عضو هيئة التدريس من أفراد العينة اخليار )  ١٣( اختار 

 " ة بدرجة متوسط" عضو هيئة التدريس من أفراد العينة اخليار ) ٥٢(واختار 
 " بدرجة كبرية  " عضو هيئة التدريس من أفراد العينة اخليار ) ١٧(بينما اختار 

 ١( واملنوال كذلك ) ١( أعضاء هيئة التدريس تساوي ميوكانت قيمة الوسيط خللق الرمحة حسب تقي
 )  ٠.٣٧( والتباين )  ٠.٦١( وبلغ االحنراف املعياري ) 
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وهي قيمة صغريه سالبة توضح أن منحىن هذا اخللق يلتـوي  )  ٠.٢٠ -( أما درجة االلتواء فهي 
عـي كمـا هـو موضـح يف           بشكل سالب لكن بشكل بسيط ويقترب من شكل املـنحىن الطبي 

 ) ب/٦(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٦(الشكل 
 
 :  خلق اإلخالص  -٧

 : عينة الطالب 
تقريبا من الدرجة % ٩٠ة وهي تشكل نسب)  ١.٧٩(كانت قيمة  املتوسط يف خلق اإلخالص تساوي 

وقد كان السؤال عن خلق اإلخالص يف القسم األول من االختبار املوجه للطالب هو مـدى  ية،النهائ
 : موافقتهم على العبارة التالية 

 "إتقان العمل شيء أساسي وضروري " 
 حيث أن اإلتقان هو أوضح صور أخالص اإلنسان يف عمله وقد كانت إجابات الطالب على النحـو 

 : التايل 
 ( + ) على هذه العبارة " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٢٦٢( اختار 

 )   - ،( + على هذه العبارة " أحيانا " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٨(اختار و
 )  -( على هذه العبارة " ال أوافق "  طالب من أفراد العينة اخليار ) ١(بينما اختار 
 : هو قسم الثاين من االختبار وقف اخلاص خبلق اإلخالص يف الوكان امل
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المدرج التكراري والمنحنى للرحمة( أعضاء هيئة التدريس) 
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افترض أنك دعوت مدير املدرسة اليت تعمل ا حلضور درس منوذجي يف الفصل ولكنه يف املوعـد  
 :احملدد مل حيضر فهل

 .تعترب أن ما قمت به مفيداً حىت وإن مل حيضر املدير)  أ (   
 .أن يعرف املدير مستواك داخل الفصل تتضايق بسبب أنك كنت ترغب يف) ب( 
 . تعترب أن ما بذلته من جهد قد ضاع بال فائدة) ج( 

 ( + )وهو منتهى اإلخالص ) أ ( طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٢٠١(وقد اختار 
 )  -( +  وهو اإلخالص اجلزئي  ) ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٦٤(اختار و

 )  -( وهو اخنفاض خلق  اإلخالص)ج ( لبا من أفراد العينة اخليارطا)١٦(بينما  اختار 
     )  ٠.٣٤( وقيمـة االحنـراف املعيـاري   ) ٢ (وكانت قيمة الوسيط للطالب يف خـالق اإلخـالص  

 )  ٠.١٢( والتباين 
هو مـبني يف الشـكل    أن االلتواء سالب وبشكل واضح كما)  ١.٦٥ -( وتظهر قيمة االلتواء وهي 

 ) أ/٧(
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 )أ/٧(الشكل 

 
 : عينة  أعضاء هيئة التدريس 
وقـد بلغـت   )  ٠.٦٦( م أعضاء هيئة التدريس للطالب يف خلق اإلخالص يكانت قيمة املتوسط لتقي

 . وهي أقل نسبة بني مجيع األخالق % ٣٧النسبة بني هذه القيمة ودرجة أداء الطالب على االختبار 
 : ريس على النحو التايل وقد كانت اختبارات أعضاء هيئة التد
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 " بدرجة ضعيفة " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٣٥(اختار 
 " بدرجة متوسطة " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٤٠(اختار و

 " بدرجة كبرية " أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار ) ٧(بينما اختار 
 )  ١( واملنوال أيضا )  ١( م أعضاء هيئة التدريس للطالب يف خلق اإلخالص ييوبلغت قيمة الوسيط لتق

ويظهر منحىن خلق اإلخـالص التـواء   )  ٠.٤٠( والتباين )  ٠.٦٣( وكانت قيمة االحنراف املعياري 
 )ب/٧(كما يظهر يف الشكل )  ٠.٤٢( + موجب قيمته 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٧(الشكل 
 
 : خلق احللم  -٨

  :عينة الطالب
تقريبا من الدرجـة  % ٦٤وهي تشكل نسبة )  ١.٢٧( كان متوسط خلق احللم لعينة الطالب يساوي 

وقد كان السؤال املوجه للطالب عن خلق احللم يف القسم األول هو مدى موافقة الطالب على النهائية،
 : العبارة التالية 

 " سوف اصفح عن طالب تعرض يل باألذى " 
 .به يصل اإلنسان للحلم احلقيقي  و وكظم الغيظوهي تشكل ابرز صور احللم 

 : وقد كانت إجابات الطالب على النحو التايل  
 ( + ) على هذه العبارة  " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٨٧( اختار 

 )   -( +   على هذه العبارة  " أحيانا " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٦٠(اختار و
 )  -( على هذه العبارة  " ال أوافق "  طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٣٤(ر بينما اختا
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 :هو قف اخلاص باحللم أما بالنسبة للقسم الثاين من االختبار فقد كان املو
 :دخل أحد الطالب عليك يف الفصل وبدأ احلديث عنك بشكل غري الئق فهل  -

 .ه من القاعة تبادله السب والشتم على الفور وتطرد) أ (    
  .تطرده من القاعة وتأخذه ملدير املدرسة لينال عقوبته) ب(    
 توقفه عن االستمرار يف هذا احلديث وتسمح له بالدخول على أن تناقش  ) ج (    

 .معه هذا التصرف الحقاً          
 ) -( وهو ضد احللم   ) أ ( طالبا من أفراد العينة اخليار )  ١٧( وقد اختار 

 ) -(  +  وهو احللم اجلزئي  ) ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٤٧(ختار او
 ( + ) وهو غاية احللم     ) ج ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١١٧(بينما اختار 

وكانت قيمـة االحنـراف   ) ١( وبينما كان املنوال )  ١.٥٠( وقد كانت قيمة الوسيط لعينة الطالب 
وهي تبني أن املنحىن يلتوي )  ٠.١٨ -( ،وبلغت قيمة االلتواء )  ٠.٢٢( والتباين )  ٠.٤٦( املعياري 

 ) أ/٨(شكل الطبيعي انظر الشكل التواء سالبا وأن كان بدرجة بسيطة جتعله يقترب من ال
 
 

 
 
 
 
 
 

-  
 )أ/٨(الشكل 

 
 : عينة أعضاء هيئة التدريس 

وقد بلغت النسـبة  )  ١.٢٤( ق احللم يساوي يم أعضاء هيئة التدريس للطالب يف خليكان متوسط تق
وهي نسبة تقترب من التطابق كأعلى نسـبة  % ٩٨بني هذه القيمة ودرجة أداء الطالب على االختبار 

 : بني األخالق وقد كانت اختبارات أعضاء هيئة التدريس على النحو التايل 
 "عيفة بدرجة ض" أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٩( اختار 

 "بدرجة متوسطة  " أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار ) ٤٤(اختار و 
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م  (للطالب) المدرج التكراري والمنحنى للحل
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 "  بدرجة كبرية  " أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار ) ٢٩( اختار بينما 
)  ١( وأيضـا املنـوال   )  ١( م أعضاء هيئة التدريس للطالب يف خلق احللم يوبلغت قيمة الوسيط لتقي

م أعضاء يويظهر منحىن خلق احللم لتقي)  ٠.٤١( والتباين )  ٠.٦٤( االحنراف املعياري وكانت قيمة 
 ) ب/٨(غرية كما يظهر يف الشكل وهي قيمة ص)  ٠.٢٦ -( هيئة التدريس التواء سالب قيمته 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٨(الشكل 
 : خلق التواضع  -٩

 :عينة الطالب 
%  ٨٧.٥وهي تشكل نسـبة  )  ١.٧٥( الطالب تساوي كانت قيمة املتوسط خللق التواضع يف عينة  

وقد كان السؤال املوجه يف القسم األول عن خلق التواضع هو مدى موافقة الطالب لنهائية،من الدرجة ا
 : على العبارة التالية 

 "اسلم على الصغار عندما أمر م  " 
إجابات الطالب على النحو  وهذا صفة من ابرز صفات اإلنسان املتواضع كما قال العلماء وقد كانت

 : التايل 
 ( + ) على هذه العبارة " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ١٨١( اختار 

 )   -( +  على هذه العبارة " أحيانا " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٩٢(اختار و
 )   -( العبارة على هذه " ال  أوافق " طالب من أفراد العينة اخليار ) ٨(بينما اختار 

 : وكان املوقف املوجه للطالب لقياس خلق التواضع يف القسم الثاين من االختبار هو 
كان احلفل اخلتامي لألنشطة باملدرسة اليت تعمل فيها معلماً مقاماً يف مسرح املدرسة فدخلت بعد أن -

 : بدء احلفل فوجدت أن الطالب قد مألوا الصفوف األمامية متاماً فسوف 
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المدرج التكراري والمنحنى للحلم( أعضاء هيئة التدريس) 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٠ ١ ٢ More

الدرجات

رار
لتك
ا

Frequency



 

 .جتلس على الكراسي الشاغرة حىت وأن كانت يف اخللف ) أ (   
 .تطلب من  احد الطالب أن يترك مقعدة يف الصف األمامي لتجلس مكانه) ب(   
 . تنسحب من احلفل وتترك املكان ) ج (   

 ( + ) وهو دليل على التواضع ) أ ( طالبا من أفراد العينة اخليار )  ٢٥٢( وقد اختار 
 )   -،  ( + وهو تواضع جزئي  ) ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٢٤(اختار و

 )   -( وهو ضد  التواضع ) ج ( طالب من أفراد العينة اخليار ) ٥(بينما  اختار 
بينما كانـت  )  ٢( وأيضا كان املنوال نفس القيمة)  ٢( وكانت قيمة الوسيط خللق التواضع للطالب 

 )  ٠.١٢( والتباين )  ٠.٣٥( قيمة االحنراف املعياري 
وهـذا واضـح يف   )  ١.٣٥ -( وكان االلتواء للمنحىن اخلاص خبلق التواضع التواء سـالب قيمتـه  

 ) ب/٩(الشكل
 
 
 
 
 

 : عينة أعضاء هيئة التدريس  -
 
 

 
 )ب/٩(الشكل

 : عينة أعضاء هيئة التدريس 
وقـد بلغـت   )  ١.٢٨( ي م أعضاء هيئة التدريس للطالب يف خلق التواضع تسـاو يكان متوسط تقي

 .تقريبا % ٧٣النسبة بني هذه الدرجة ودرجة أداء الطالب على االختبار 
 :وقد كانت اختبارات أعضاء هيئة التدريس على النحو التايل  

 " بدرجة ضعيفة " أعضاء هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار )  ٧( اختار 
 " بدرجة متوسطة  " خليار عضو هيئة تدريس من أفراد العينة ا) ٤٥(اختار و

 " بدرجة كبرية  " عضو هيئة تدريس من أفراد العينة اخليار ) ٣٠(بينما اختار 
وكان ،) ١( واملنوال أيضا) ١( لتدريس خللق التواضع يساويم أعضاء هيئة ايوكانت درجة الوسيط لتقي
 ) .  ٠.٢٨( والتباين ) ٠.٥٣( االحنراف املعياري يساوي

 التكرار الدرجات
٠ ٠ 

٥ ٠.٥ 
١٨ ١ 

٩١ ١.٥ 
١٦٧ ٢ 

 ٢٨١ المجموع

 

راري والمنحنى للتواضع    (الطالب ) المدرج التك

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٠ ٠.٥ ١ ١.٥ ٢

الدرجات 

رار
تكــ
ال

Frequency



 

كما هـو يف الشـكل   )  ٠.٢٥-(  خلق التواضع فهو يلتوي التواء سالب بقيمة وبالنسبة ملنحىن
 ) ب/٩(
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٩(الشكل 
 
 : خلق حب العلم  -١٠

 :عينة الطالب
من % ٣٦ل نسبة وهي تشك)  ٠.٧٢( كانت قيمة املتوسط خللق حب العلم يف عينة الطالب تساوي  

القسم األول عن خلق حب العلم هو مدى موافقة الطالب وقد كان السؤال املوجه يف الدرجة النهائية ،
 : على العبارة التالية 

 " اكتفي مبا يعطى يل من مادة علمية يف الكلية وال أحاول أن اطلب املزيد " 
 .وهذا مؤشر على مدى حب الطالب للعلم وذلك بزيادة معلوماته خارج أطار املقررات  الدراسية 

 : ى النحو التايل وقد كانت إجابات الطالب عل 
 )  -( على هذه العبارة " أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار )  ١٢١( اختار 

 )   - ،( + على هذه العبارة " أحيانا " طالب من أفراد العينة اخليار ) ١٠١(اختار و
  ( + ) على هذه العبارة " ال  أوافق " طالبا من أفراد العينة اخليار ) ٥٩(بينما اختار 

 : ويف القسم الثاين من االختبار كان املوقف الذي وجه للطالب لقياس خلق حب العلم هو 
 ):غري املقررات الدراسية(معدل قراءتك اليومية  -

 .أكثر من ساعتني يومياً) أ (    
 .أقل من ساعتني يومياً) ب(    
 . ليس يل أية قراءة خارج مقررايت الدراسية) ج (    
 

 التكرار الدرجات
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٨٢ المجموع

 

المدرج التكراري والمنحنى للتواضع( أعضاء هيئة التدريس) 

٠

١٠

٢٠
٣٠

٤٠

٥٠

٠ ١ ٢ More

لدرجات

ار
كر
الت

Frequency



 

 ( + ) وهو دليل على حب العلم ) أ ( طالب من أفراد العينة اخليار )  ١٥( وقد اختار
 )   -، ( +  وهو حب العلم نسبيا )ب ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١٥٣(اختار و

 )   -( وهو عدم حب العلم ) ج ( طالبا من أفراد العينة اخليار ) ١١٣(بينما اختار 
،بينما ) ١( واملنوال يساوي)٠.٥٠(لم بالنسبة للطالب يساوي وقد كانت قيمة الوسيط خللق حب الع

وهي تـدل  )  ٠.٢١( + وقيمة االلتواء تساوي )  ٠.٢٦( والتباين )  ٠.٥١( كان االحنراف املعياري 
 ) أ/١٠(بسيطا كما يظهر يف الشكل على أن املنحىن يلتوي موجبا وأن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )أ/١٠(الشكل 
 :عينة أعضاء هيئة التدريس 

وبلغت )  ٠.٤٨( م أعضاء هيئة التدريس خللق حب العلم عند الطالب يساوي يكان متوسط تقي
 . تقريبا % ٦٧نسبة هذه الدرجة مقارنة بدرجة أداء الطالب على االختبار 
 :     وقد كانت اختبارات أعضاء هيئة التدريس على النحو التايل 

 "ضعيفة بدرجة " عضو هيئة التدريس اخليار )  ٤٤( اختار 
 "بدرجة متوسطة " عضو هيئة التدريس اخليار ) ٤٧(اختار و

 " بدرجة  كبرية " عضو هيئة التدريس واحد فقط  اخليار )  ١( بينما اختار 
 )  ٠( وكذلك املنوال)٠(ة التدريس خللق حب العلم تساويم أعضاء هيئيوكانت قيمة الوسيط لتقي

و وبالتايل ه)  ٠.٣٦( + وقيمة االلتواء )  ٠.٢٨( اين والتب)  ٠.٥٣( واالحنراف املعياري يساوي 
 ) ب/١٠(التواء موجب كما يف الشكل 

 
 
 

 

 التكرار الدرجات
٦٠ ٠

٨٦ ٠.٥
٩٤ ١

٣٦ ١.٥
٥ ٢

٢٨١ المجموع

 

م    (الطالب ) راري والمنحنى لحب العل المدرج التك

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٠ ٠.٥ ١ ١.٥ ٢

الدرجات 
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تكــ
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Frequency



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/١٠(الشكل 
 

 : درجة االلتزام األخالقي حسب مستوى الطالب الدراسي 
وقد كانت النتائج  لقد قام الباحث مبقارنة متوسطات الطالب يف كل خلق حسب مستويام الدراسية

 :)٧(يف اجلدول رقم ظهركما ت
 )٧(جدول رقم

 متوسطات الطالب حسب مستويام الدراسية
املستوى 

ل
حب العلمالتواضع احللماإلخالص الرمحة العدلالتسامح األمانة الصربالصدق

 ٠.٦٨ ١.٧٨ ١.٢٣ ١.٣٣١.٩٤١.٣٣١.٤١١.٦٤١.٨٥ ١.١٥ ١ الطالب مستوى

 ٠.٦٨ ١.٧٩ ١.٢١ ١.٣٧١.٩٣١.٣٤١.٤٣١.٦٦١.٨٤ ٢١.١٧الطالب مستوى 

 ٠.٦٣ ١.٧٢ ١.٢٤ ١.٢٥١.٩٦١.٣٢١.٤٦١.٦٤١.٨٠ ٣١.٠٧الطالب مستوى 

 ٠.٦٥ ١.٧٣ ١.٢٢ ١.٣٥١.٩٦١.٢٨١.٤٥١.٦٤١.٨٦ ٤١.١٢ مستوىب الطال

 
 ويظهر من اجلدول السابق انه ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائية بني درجة أخالق الطـالب يف 

يوضح مقارنة بني هذه املتوسطات يتضـح منـه تقـارب هـذه     ) ١١(ملختلفة و الشكل املستويات ا
 املستويات 

 التكرار الدرجات
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دريس  ) ة الت اء هيئ م   (أعض ب العل نى لح راري والمنح درج التك الم
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متوسطات الطالب حسب  المستوى الدراسي  

٠.٠٠
٠.٥٠
١.٠٠
١.٥٠
٢.٠٠
٢.٥٠

دق 
بر الص ص

ال
ة  مان
اال
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دل التس ع
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م اإلخ حل

ال
ع  ض

التوا
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ح
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جات 
در

ال

المتوسط للطالب المستوى األول
المتوسط للطالب المستوى الثاني
المتوسط للطالب المستوى الثالث
المتوسط للطالب المستوى الرابع

 
 )١١(الشكل 

 
 : حسب أداء الطالب على االختبار ترتيب األخالق تنازلياً

 )٨(جدول رقم
 النسبة املئوية املتوسطاخللق الترتيب
 %٩٥ ١.٩٠األمانة ١
 %٩٠ ١.٧٩اإلخالص ٢
 %٨٨ ١.٧٥واضعالت ٣
 %٨٥ ١.٧٠الرمحة ٤
 %٧٣ ١.٤٦العدل ٥
 %٦٨ ١.٣٥التسامح ٦
 %٦٦ ١.٣٢الصرب ٧
 %٦٤ ١.٢٧احللم ٨
 %٥٩ ١.١٨الصدق ٩
 %٣٦ ٠.٧٢حب العلم ١٠

 
 
 



 

 )١٢(ني متوسطات األخالق لعينة الطالب كما يف الشكل يوضح الفروق ب والرسم البياين التايل
 

متوسطات األخالق لعينة الطالب

٠.٠٠
٠.٢٠
٠.٤٠
٠.٦٠
٠.٨٠
١.٠٠
١.٢٠
١.٤٠
١.٦٠
١.٨٠
٢.٠٠

دق
ص
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صبر
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انة
الم
ا

مح
تسا
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حمة
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ص
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اإل
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االخالق

ت
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ل

المتوسط للطالب 

 
 )١٢(الشكل 

 
 : حسب تقييم أعضاء هيئة التدريس  األخالق تنازلياً ترتيب

 )٩(جدول رقم
 النسبة املئوية املتوسطاخللق الترتيب
 %١.٢٨٦٤التواضع ١
 %١.٢٦٦٣التسامح ٢
 %١.٢٤٦٢احللم ٣
 %١.٢٣٦١األمانة ٤
 %١.١٣٥٧الصرب ٥
 %١.٠٥٥٣الرمحة ٦
 %٠.٩٥٤٨الصدق ٧
 %٠.٩٤٤٧العدل ٨
 %٠.٦٦٣٣خالصاإل ٩
 %٠.٤٨٢٤حب العلم ١٠

 
 
 



 

يف  ق حسب تقييم أعضاء هيئة التدريس كمايوضح الفروق بني املتوسطات لألخالوالرسم البياين التايل 
 )١٣(الشكل 

متوسط األخالق حسب تقييم أعضاء هيئة التدريس  

٠.٠٠
٠.٢٠
٠.٤٠
٠.٦٠
٠.٨٠
١.٠٠
١.٢٠
١.٤٠

دق
لص
ا

صبر
ال

مانة
اال

امح
لتس
ا

عدل
ال

حمة
الر

ص
خال
حلماإل

ال
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لتوا
ا

لعلم
ب ا
ح

األخالق

ت
جا
در
ال

المتوسط ألعضاء هيئة التدريس

 
 )١٣(الشكل 

 
  :تفسري ومناقشة النتائج 

 : خلق الصدق  -١
اء كان ذلك من نتيجة الطالب على يف قيمة خلق الصدق لدى الطالب سو لقد أظهرت النتائج اخنفاضاً

أو من خالل تقييم أعضاء هيئة التدريس حيث %  ٥٩وبنسبة )  ١.١٨( االختبار حيث كان املتوسط 
وهذا كان واضحا حيث شغل ترتيبا متأخرا بني األخالق فقد %  ٤٨وبنسبة )  ٠.٩٥( كان املتوسط 

االختبار وكذلك جاء يف الترتيب السابع  جاء يف الترتيب التاسع بني األخالق حسب أداء الطالب على
م أعضاء هيئة التدريس وهذا مع األسف يبني تدين درجة التزام الطالب خبلـق  يبني األخالق حسب تقي

الصدق الذي يشكل ركيزة من أهم ركائز أخالق املسلم فضال عن املسلم الذي حيترف مهنه من أهم 
 .املهن إال وهي مهنة التعليم 

 : طالبا من أفراد العينة أجابوا على العبارة )  ٣٥( من أن  ويستغرب الباحث
 "إنين لن أقول احلق إذا كان ذلك يؤذي أقاريب أو أصدقائي "

)  ١٤١(نهم بتدين قيمة الصدق عندهم وكانأجابوا مبوافقتهم على هذه العبارة وبشكل صريح إعالنا م
من عينة الدراسة فنتخيـل أن هـذه   % ٦٣طالبا قد ميارسون الكذب أحيانا وهاتني الشرحيتني تشكل 

 .النسبة العالية كلها متارس الكذب وتتعمده 
ورغم أن بعض الدراسات بينت ارتفاع قيمة الصدق لدى عينة من طالب التعليم العام يف اتمعات 

بني )  ٥( قيمة الصدق املرتبة  احتلتحيث  )١٥٤/م ٢٠٠١( يف دراسة عقل اخلليجية كما جاء 



 

ريت عليها الدراسة إال أن هذا األمر من وجهة نظر الباحث أمر نظري خيتلف عن واقع قيمة أج٤٥
م أعضاء يممارسة  اإلنسان يف حياته ولذلك فقد اخنفضت درجة الصدق لدى الطالب من خالل تقي

 هيئة التدريس يف هذه الدارسة ألم يرصدون املمارسة العملية الواقعية للطالب وهذا التباين يعود إىل
الفرق بني ما يؤمن به اإلنسان وبني ما ميارسه وهذا ما عابة اهللا سبحانه وتعاىل على املؤمنني وحذرهم 

 $pκه    من š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè=yèø s? ∩⊄∪  )٢:الصف(  

 :خلق الصرب  -٢
جة الطالب على االختبار حيث كان املتوسط سواء على نتي لقد جاءت نتيجة هذا اخللق متوسطة نسبياً

)  ١.١٣( م أعضاء هيئة التدريس حيث كان املتوسـط  يأو من خالل تقي%  ٦٦وبنسبة )  ١.٣٢( 
وقد كان ترتيبه السابع بني األخالق حسب الطالب واخلامس حسب تقيم أعضاء هيئة %  ٥٧وبنسبة 

) انظر الشكلني ( يقترب من التوزيع الطبيعي  التدريس وقد أظهرت منحنيات التوزيع يف العينتني شكال
 . مما يؤكد على حصول الصرب على قيمة متوسطة بني القيم 

تقريبا من الطالب يعترفون بأم أما كثريي الشكوى أو أحيانا هم كـذلك  %  ٥٢ورغم وجود نسبة 
تج عن قلة الصرب الشكوى كما ذكرنا سابقا تن ألن كثرة ،مما يظهر وجود قصور يف خلق الصرب لديهم 

من الطالب أظهرت وجود درجة عالية من التمتع خبلق الصرب الذي % ٤٨رغم هذه النسبة إال أن نسبة 
يتوقع أن يساعد املعلم على القيام مبهمته على أكمل وجه ألن الصرب على املعلم واملتعلمني أمر أساسـي  

 . دين جيب توفره يف شخصية املعلم ولذلك ورد معنا أن الصرب نصف ال
 :خلق األمانة  -٣

    أحتل خلق األمانة املرتبة األوىل بني األخالق بالنسبة ألداء الطالب على االختبار واملتوسـط مرتفـع   
يم أعضاء هيئة التدريس لدرجة التزام الطالب ذا يمن الدرجة وقد جاء تق% ٩٥شكل )  ١.٩( بلغ 

وهذا األمر ميكـن  % ٦١وبنسبة )  ١.٢٣( عة ومبعدل اخللق مؤيدا هلذه النتيجة حيث أحتل املرتبة الراب
بأن اختبار القياس كان يقيس صورة من ابرز صور األمانة إىل وهي الودائع وهـي وأن كانـت    تربيره

واملالحظ أن اتمـع  ، ليست متثل األمانة مبعناها الواسع إال أا تشكل اقرب معانيها يف أذهان الناس 
مانة يف هذا اجلانب ويرىب األجيال عل حفظ هذه الودائع ولذلك قل أن جند الزال حيافظ على التزام األ

على أداء الطالب يف االختبـار   وهذا انعكس، لودائع أو يعتدي عليها يف جمتمعنا من يفرط يف حفظ ا
 .م أعضاء هيئة التدريس هلم يوتقي

حيث جاء خلـق   )١١٩/ م٢٠٠١( وقد جاءت هذه النتيجة موافقة مع ما توصل إلية عقل يف دراسته 
 . قيمة توىل الباحث قياس أمهيتها لدى طالب دول اخلليج العريب  ٤٥األمانة يف املرتبة الثانية بني 



 

ختلفة دعم هذا اخللق من وهذا األمر يبعث على االرتياح وأن كان الواجب على املؤسسات التربوية امل
ف ا اإلنسان سواء يف ما بينة وبني خالقـه  الواجبات اليت يكل ألمانة لتشمل كلمفهوم ا خالل تعميم

 . سبحانه وتعاىل أو يف ما بينة وبني الناس 
 : خلق التسامح  -٤

يف مرتبة متوسطة بني األخالق بالنسبة ألداء الطالب على االختبار حيـث احتـل    جاء خلق التسامح
يم أعضاء هيئـة  يكان تق من الدرجة النهائية ، بينما% ٦٨وبنسبة )  ١.٣٥( الترتيب السادس مبتوسط 

ونسبة )  ١.٢٦( التدريس لدرجة التزام الطالب ذا اخللق مرتفعة حيث جاء يف املرتبة الثانية ومبتوسط 
٦٣ % 

اخنفاض أمهية خلق التسامح لدى أفراد عينه مـن طـالب دول   ) م ٢٠٠١( وقد أظهرت دراسة عقل 
 وهي ترتيب منخفض نوعاً) ٤٥(ألخالق بني ا) ٢٦(جملس التعاون اخلليجي حيث جاءت يف الترتيب 

 . الباحث يف هذه الدراسة  ما يتناسب مع ما توصل إليه
به ذلـك  ورغم أمهية خلق التسامح يف حياة األجيال املعاصرة نظرا لالنفتاح الذي يشهد العلم وما يتطل

صيل يقع علـى  فأن عبأ غرس هذا اخللق اإلسالمي األ، يترىب عليها اجليل  من قدر من التسامح كثقافة
 . من خالل احملاكاة والقدوة  يشكلون أخالق اجليل القادم وقيمه عاتق املعلمني الذين

يقوموا ذا الدور وهم أنفسهم ال يتمتعون ذا اخللق أو بقدر كايف منـه يف سـلوكهم    نوال ميكن أ
 . وتصرفام 

 : خلق العدل  -٥
ل نتيجة الطالب يف االختبار حيث كان املتوسط هلذا احتل العدل املرتبة اخلامسة بني األخالق من خال

م أعضاء هيئة التدريس لدرجة التزام الطالب ذا اخللق يبينما كان تقي، % ٧٣وبنسبة ) ١.٤٦(اخللق 
وهذه النتيجة تدل على أن هذا اخللق اقل من املتوسط بل . جتعله يف املرتبة الثامنة بني األخالق العشرة 

إىل أنه منخفض خصوصا إذا راعينا أن السؤال عن هذا اخللق املوجـه للطـالب يف    قد منيل إىل القول
% ٢٨االختبار كان مباشرا حيث ذكر أن أعطاء الدرجات للطالب وهم ال يستحقوا أمر مربر فكان 

 . يوافقون عليه أحيانا % ٣٧من أفراد العينة يوافقون على ذلك و
أفراد العينة بشكل ملفت ويعطي مؤشرا خطريا على تردي وهذا يدل على تدين قيمة خلق العدل لدى 

أوضاع التعليم إذا كان هذه الشرحية هي اليت سوف تتوىل تربية الناشئة خالل السنوات القادمة مما جيعلنا 
تتوقع أن جيال قادما سوف يعاين من انعدام خلق العدل الذي يشكل البنية األساسية للحياة اإلنسـانية  

 . وروحه  فهو أساس النظام
ألسباب عديدة تعود إىل الطبيعـة   -وحنن نعلم أن العالقات االجتماعية يف جمتمعنا تشكل أمهية كبرية 

ولذلك حـذر  . مما جيعل الناشئة تقدم هذه العالقات على قيمة هامة مثل العدل  –العشائرية للمجتمع 
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 : خلق الرمحة  -٦
هيئة  وبني تقيم أعضاء) الترتيب الرابع ( أخذ خلق الرمحة ترتيبا متقاربا بني أداء الطالب على االختبار 

ـ ومتوسط تق% ٨٥ونسبة ) ١.٧٠(وذلك بقيمة متوسط للطالب ) الترتيب السادس ( التدريس  يم ي
لى أن قيمة هذا اخللق تشكل مستوى وهذا يظهر ع% ٥٣ونسبة ) ١.٠٥(أعضاء هيئة التدريس بقيمة 

 .فوق املتوسط لدى عينه الدراسة 
بني األخـالق  ) الثالثة( بة متقدمة حيث شكل خلق الرمحة مرت) م٢٠٠١(وهذا يتفق مع دراسة عقل 

وهذا أمر ليس مبستغرب على جمتمعنا حيث تشكل قيم رعاية املسـنني والرفـق   ، والقيم حمل الدراسة 
ومه ال يعاين من إمهـال هـذه   بالضعيف حيزا مهما من تفكري اتمع واهتمامه مما جيعل اتمع يف عم

 . تها داخل األسر ح على املستوى االجتماعي بل يتوىل رعايالشرائ
ا واألولية حيث حيتاج م وخصوصا يف املراحل التعليم الدنيوخلق الرمحة من األمهية مبكان لشخصية املعل

 . الطالب إىل املعلمني يتصفون ذا اخللق 
 : خلق اإلخالص  -٧

م يف هـذا  أظهرت النتائج تناقضا بني درجة أداء الطالب يف االختبار وبني تقيم أعضاء هيئة التدريس هل
) ١.٧٩(حيث احتل اإلخالص املرتبة الثانية حسب أداء الطالب على االختبار ملتوسـط بلـغ   ، اخللق 
) ٠.٦٦(بينما كان متوسط تقيم أعضاء هيئة التـدريس يسـاوي   ، من الدرجة النهائية % ٩٠ونسبة 
 . فقط % ٣٣وبنسبة 

الطالب لألعمال اليت يكلفون فيهـا  وقد يكون ذلك بسبب عدم قناعة أعضاء هيئة التدريس يف إتقان 
من انعكاسات كثرية على عمل  –اإلخالص  –ورغم ما هلذا اخللق ، سواء يف وجود الرقابة أو عدمها 

إال أن اخنفاض درجة الطـالب يف   اليت يعامل فيها اإلنسان خالقه،داخلية الاإلنسان حيث يكون الرقابة 
ى الطالب يف امتثال هذا اخللق بشكل ينعكس علـى  م أعضاء هيئة التدريس يظهر وجود خلل لديتقي

 . أدائهم وسلوكهم وينتج عنه إتقان للعمل بدوافع ذاتية بعيدة عن الرقابة اخلارجية 
 : خلق احللم  -٨

% ٦٤ونسـبة  ) ١.٢٧(يأيت احللم أيضا متناقضا يف نتائجه بني أداء الطالب يف االختبار مبتوسط بلـغ  
وترتيبـه  % ٦٢ونسـيه  ) ١.٢٤(وبني تقيم أعضاء هيئة التدريس مبتوسط وترتيبه الثامن بني األخالق 

 . الثالث بني األخالق 



 

حتتاج درجة عالية من احللـم حـىت حيصـل     يعود إىل أن االختبار تضمن مواقفولعل اختالف ذلك 
 . الطالب على درجة مرتفعة أو حيقق موقفا أخالقيا عاليا 

حيتاج إىل درجة عالية من احللم وضبط النفس حىت يؤدي دوره ورغم ذلك فإن الباحث يعتقد أن املعلم 
ذهب يتصـرف تصـرفات   عن إطار األدب في ةبالشكل املطلوب حبيث ال تستفزه التصرفات اخلارج
اخلارجني عن حدود األدب هـو  على املتعلمني و تنعكس على شخصيته ودوره داخل املدرسة وحلمه

  .األفضل له
 : خلق التواضع  -٩

وكـان يف  % ٨٨ونسبة ) ١.٧٥(اضع يف املرتبة الثالث يف أداء الطالب على االختبار مبتوسط جاء التو
م أعضاء هيئة التدريس لدرجة التزام الطالب ذا اخللق مبتوسط هو األعلى بـني  ياملرتبة األوىل على تقي

ا يثبت متتـع  وهذا يظهر تطابق كبري بني النتيجتني مم% ٦٤وبنسبة ) ١.٢٨(تقيم أعضاء هيئة التدريس 
واليت تؤكد على نفس ) م٢٠٠١(الطالب مبستوى عايل يف هذا اخللق وهذا يتفق مع نتيجة دراسة عقل 

تقدم ترتيب قيمة التواضع لدى الطالب يف منطقة اخلليج حيث جاءت يف الترتيب العاشر بـني  النتيجة ب
 . قيمة مرتبة  ٤٥

لذات أمر ليس شائعا داخلة وهذا يعود إىل ايف تقدير وهذا أمر ملموس يف داخل اتمع حيث أن املبالغة 
وهـذه  . شدة نفور اتمع من خلق الكرب والغرور واعتباره صفة غري مرغوبة ومستهجنة اجتماعيـا  

النتيجة تبعث الطمأنينة يف النفس ألن الكرب آفة اجتماعية خطرية وانتشارها يف داخل اتمع يفقده كثريا 
 .لى التعاون واأللفة بني أفراده من عناصر قوته ويقضى ع

 : خلق حب العلم  -١٠
فقـد  ، لدراسة ا أخذت الترتيب األخري يف كلى أدايت لقد جاءت نتيجة حب العلم خميبة لآلمال حيث

يم أعضاء ييف أداء الطالب يف االختبار وكذلك كان متوسطه لتق% ٣٦ونسبته ) ٠.٧٢(جاء مبتوسط 
 .  %٢٤وبنسبة ) ٠.٤٨(هيئة التدريس 

مـن الطـالب ال   % ٤٠ورغم أن السؤال كان عن معدل القراءة فقد جاءت النتيجة كما رأينـا أن  
 وهذه نسبة عاليه يف شرحية متوقع أن تكون هي من أعلى شرائح اتمع قراءة وإطالعـاً  يقرؤون ائياً

ـ وقد أكد تق، وإذا كان األمر كذلك فكيف تتوقع من األجيال القادمة أن حتب العلم وتقبل عليه  يم ي
من أفراد العينة بأن درجة وجود خلق حب العلم % ٥٤أعضاء هيئة التدريس هذه النتيجة حيث أشار 

يف الطالب ضعيفة وهذه النتيجة رغم أا تعترب حمزنه لكل مهتم بشأن التعليم يف بالدنا إال أا نتيجـة  
الكبري عن القراءة يسـهم يف ذلـك   سبب هذا العزوف يعية للممارسات اتمع مع أبناءه حيث أنه طب

فلذلك ال تستغرب أن جتـد  أعالم متقاعس يسطح اهتمامات الشباب ويضعف يف داخلهم هذه القيم،



 

ف ن هذه اجلامعات والكليات تعج بـاآل املكتبات اجلامعية أو مكتبات الكليات خالية من القراء رغم أ
 .الدارسني

مـن أن  )م١٩٩٥(لتربية العريب لدول اخلليج يف دراسـته وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصل إليه مكتب ا
وكذلك كـان  % ١٠٠هناك عزوفاً عن القراءة بإمجاع خرباء وأمناء املكتبات العامة واملدرسية وبنسبة 

وهـذا يثبـت أن املعنـيني    % .٩١بأن هناك عزوفاً عن القراءة وبنسبة بلغت رأي املعلمني واملعلمات 
 ذا العزوفبالعملية التعليمية يشعرون .   
شـخص    ٨٠فإن معدل قراءة الفرد العريب كل  ضاع العامل العريب بشكل عاموهذا أمر متوافق مع أو

 إسرائيلكتاب يف السنة،ويف  ٣٥كتاب واحد فقط يف السنة ،بينما معدل قراء الفرد الواحد يف أوروبا 
 حيث تنتج مـا  تنتجه مطابعنا ع ماكتاباً يف السنة،وهذا املعدل يتناسب م ٤٠معدل قراءة الفرد الواحد 

كتاباً لكل مليون مواطن  ٥٨٤كتاب لكل مليون مواطن عريب،بينما هذه النسبة يف  أوروبا  ٣٠يعادل 
  .كتاب لكل مواطن أمريكي ٢١٢أورويب ،و

 : درجة االلتزام األخالقي واملستوى الدراسي 
ب يف املستويات املختلفة فدرجة التـزام  مل تظهر النتائج إي فروق ذات داللة إحصائية تذكر بني الطال

منها درجة التزام الطالب يف املستوى الرابع مع أن الباحث تعمد أن  طالب املستوى األول هي أو قريباً
تكون عينه املستوى الرابع من طالب التدريب العملي وهذا يثبت أن إعداد املعلم يف كليات املعلمني ال 

طالب حبيث أنه يتوقع لو كان هناك اهتمام باإلعداد اخللقي أن حيصـل  يؤثر على املستوى األخالقي لل
 . منو ميكن مالحظته 
هذه الكليات حيث ال يراعي  يف يف جانب االهتمام باإلعداد اخللقي للمعلم كبرياً وهذا يعكس قصوراً

طـرق   عند وضع اخلطط واملناهج والكتب املقررة االجتاهات والقيم ومراعاة غرسها أيضا من خـالل 
 . التدريس واألنشطة واملشاريع املنهجية  

اليت أوضحت عدم تأثر قـيم  )  ١٤١/م ١٩٨٣( لقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العمري و
الطالب مبستويات الدراسة اجلامعية وقد عزا ذلك إىل عدم قدرة املناخ اجلامعي على التأثري يف اجتاهات 

 .ة الزمنية اليت يقضيها يف اجلامعة الطالب وقيمة على الرغم من الفتر
بل أن الدراسات اليت تعرضت ملوضوع القيم يف املراحل أدىن من هذه املرحلة وصلت إىل نفس النتيجة 
وهي أن مستوى القيم اخللقية للطالب ال يظهر فروقا ذات داللة إحصائية بني هذه املراحل مما يؤكـد  

            خالق والقـيم املرغوبـة وهـذا مـا أكدتـه دراسـة      على أن هناك قصورا واضحا يف االهتمام باأل
 ) .  ١٦٥/م ٢٠٠١( عقل

 
 



 

   :التوصيات
 : ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي مبا يلي  يف ضوء
ضرورة استخالص األخالق العملية التطبيقية من القرآن الكرمي لكل مهنـة مـن املهـن     -١

خصوصا مهنة التعليم اليت هي مهنة األنبياء عليهم السالم ودعمها بتأصيلها تأصال شرعيا و
 .ووضع الربامج التدريبية لغرس هذه األخالق يف أبنائنا وطالبنا ، 

ضرورة االهتمام والتركيز على عملية اإلعداد اخللقي للمعلم داخل املؤسسـات املعنيـة    -٢
خـالل تضـمني   بإعداده وذلك من خالل إعادة صياغة برامج هذه الكليات ودعمها من 

األخالق املطلوب غرسها يف شخصية املعلم يف املناهج  واملقررات واألنشطة والفعاليـات  
بـل  ، واعتبار أن هذه العملية ليست أمرا إضافيا أو هامشيا يف عملية إعداد املعلم املسلم 

 . ة اعتبارها حمورا أساسيا يف إعداده يتوازى مع احملاور األخرى سواء التخصصية أو التربوي
إعداد وتقنني االختبارات املتعلقة بقياس املستوى األخالقي للمعلمني سواء املتقدمني هلـذه   -٣

اخلاصة بامليول املهنية اليت جيـب أن  على رأس العمل وكذلك االختبارات املهنة أو ملن هم 
وهذه االختبارات جيـب أن  ، كليات املعلمني وكليات التربيةتكون أحد معايري القبول يف

نينها على البيئة احمللية تخصصة ألا اقدر على إعدادها وتقمسئولية مراكز األحباث امل تكون
مع وتطلعاته توتطويرها مبا يتمشى مع حاجات ا. 

حتسني املستوى االجتماعي واملادي للمعلمني ومبا يكفل حتسني نوعية الطالب املتقـدمني   -٤
التجارب العاملية اليت ـتم   الل عرضناعليم وهذا اتضح من خالراغبني لاللتحاق مبهنة الت

 .  وأخالقياً بدعم هذه املهنة بالعناصر املتميزة مهنياً
 
دعم بعض األخالق بشكل خاص من خالل تكثيف الربامج التدريبية اليت تسـاعد علـى    -٥

هر يف األخالق كما ظغرس هذه ألخالق يف شخصية الطالب بكليات املعلمني ومن هذه 
أن هذه األخالق  وخصوصاً) ، الصرب ، احللم ، الصدق ، حب العلم التسامح ( الدراسة 

 . من أسس شخصية املعلم  تشكل أساس مهماً
عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على تعليم القيم األخالقية باستخدام  -٦

 .األساليب والتقنيات احلديثة واليت أثبتت جناحها يف جمال تعليم القيم وتعلمها 
 تطبيقيـاً  عملياً وضع ميثاق أخالقي ملهنة التعليم بعيدا عن العموميات حبيث يكون ميثاقاً -٧

الدليل " باألدلة والتمارين والتطبيقات التربوية هلذه األخالق وليكن حتت مسمى  مدعوماً
 " . األخالقي للمعلم 



 

ومبـا   ن أخالقيـاً وضع اجلوائز التقديرية والتشجيعية على مستوى الدولة للمعلمني املتميزي -٨
يضمن زيادة التنافس بني املعلمني يف هذا اال مع منحهم العالوات اخلاصة واالمتيـازات  
الوظيفية ومبا يكفل حتويل هؤالء املعلمني إىل قدوات لزمالئهم وتمعهم التعليمي على أن 

 .  ار املعلم املتميز أخالقياًتييكون هناك معايري دقيقة ومعلنة الخ
القصور احلاصل يف ملستوى األخالقي للمعلمني يف امليدان من خـالل الـدورات   معاجلة  -٩

كـون مشـوقة    يلزم املعلمون حبضورها علـى أن ت املكثفة واملصممة هلذه الغرض واليت
ومدعومة باألساليب احلديثة من ورش عمل ونقاش وحتليل وتبادل لألدوات ومما جيعلـها  

 . ريا إجيابيا يف السلوك األخالقي هلم على املعلمني ولتحدث تغي أكثر تأثرياً
عقد املؤمترات والندوات على املستوى احمللي والعريب واإلسالمي لدعم موضوع أخالقيات  -١٠

مهنة التعليم والسبل الداعمة لرفع املستوى األخالقي للمعلمني على أن ال يقتصر حضـور  
جيب أن يشارك فيه وبشكل  ة بلء هيئة التدريس يف الكليات املعنيهذه املؤمترات على أعضا

قررات هـذه  مجيع مستويام وذلك لضمان نزول واسع املعلمون العاملون يف امليدان من 
 . املؤمترات للتطبيق من خالهلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : اخلامتة
 

ال ميكن أن نعترب أن تدين درجة التزام طالب كليات املعلمني باألخالق العمليـة يف القـرآن الكـرمي    
وإن ،كلياتالبرامج اإلعداد اخللقي داخل هذه صة مبهنة التعليم يعود إىل سبب واحد وهو ضعف واخلا

جيب أن ال نغفل أن هؤالء الطالب هم انعكاس طبيعي للمجتمع الـذي   كان هو احد األسباب ،لكن
التربوية املختلفـة سـواء    هيعيشون فيه والذي ساهم يف بناء شخصيتهم األخالقية من خالل مؤسسات

 .مؤسساته التعليمية أو األسرية أو اإلعالمية أو الدينية 
العالج بل يعـين   ل مثل هذه الدراسة ال يعىن سهولةقول أن تشخيص اخللل من خالوبالتايل ميكن أن ن

التغريات املطلوبة من خالل تضافر اجلهود اتمعية على  إحداث و،بداية الطريق حنو تصحيح هذا اخللل 
 اا ومتارسـه ن من بناء أجيال ذات مستوى أخالقي متميز حتمل قيم القرآن وتعيش تمكنأوسع األطر ل

 .    واقعا حيا يف حياا
أبناء هـذه األمـة    لكن األمل معقود علىهذه الغاية العظيمة،و إىلوال يزال الطريق طويل للوصول   

 من أبنائها ،وآخر دعوانـا أن  خلصنياملباركة اليت حتملت أمانة الرسالة اخلامتة ،فليبارك اهللا يف جهود امل
 .مد هللا رب العاملنياحل

 
       

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :قائمة املصادر واملراجع 
 .القرآن الكرمي .١
 .مدارج السالكني).م١٩٧٣.(حممد حامد الفقي:حتقيق.ابن القيم،حممد بن ايب بكر الدمشقي .٢

 .دار الكتاب العريب:بريوت.٢ط
بريوت .٢ط.الكامل يف التاريخ).هـ١٤١٥.(بداهللا القاضيع:حتقيق.ابن األثري،علي بن حممد .٣

.دار الكتب العلمية:
ـ ١٣٩٧.(حممد ناصر الدين األلباين:حتقيق.ابن ثابت،أمحد بن علي البغدادي .٤ اقتضـاء  ).هـ

.املكتب اإلسالمي:بريوت.٤ط.العلم العمل
. ٢ط.نصحيح ابن حبا).م١٩٩٣.(شعيب األرنؤوط:حتقيق.ابن حبان،أبوحامت حممد البسيت .٥

.مؤسسة الرسالة: بريوت
. فتح الباري شرح صـحيح البخـاري  .حمب الدين اخلطيب:حتقيق.ابن حجر،امحد بن علي .٦

.دار املعرفة:بريوت
 .مؤسسة قرطبة:القاهرة.مسند امحد بن حنبل. عبداهللا أمحد الشيباين أبوابن حنبل ، .٧
مكتبـة  :القـاهرة .والتنبيـه التوبيخ .جمدي السيد ابراهيم:حتقيق.ابن حيان،عبداهللا بن حممد .٨

 .الفرقان
جامع ).م١٩٩٧.(شعيب االرناؤوط:حتقيق.ابن رجب،ابو الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين .٩

.مؤسسة الرسالة:بريوت.٧ط.العلوم واحلكم
 .دار صادر:بريوت.الطبقات الكربى.ابن سعد،أبو عبداهللا حممد البصري .١٠

احملرر الوجيز يف ).م١٩٩٣.(دالشايف حممدعبدالسالم عب:حتقيق.ابن عطية،عبداحلق بن غالب .١١
 .دار الكتب العلمية:بريوت.تفسري الكتاب العزيز

.  معجم مقاييس اللغة).م١٩٩٩.(عبدالسالم حممد هارون:حتقيق.ابن فارس،امحد بن زكريا .١٢
 .دار اجليل:بريوت.٢ط

 .لفكردار ا:بريوت. تفسري القرآن العظيم )هـ١٤٠١(.عمرابن كثري،امساعيل بن  .١٣

 .دار الريان للتراث:القاهرة. البداية والنهاية). م١٩٨٨.(عمربن كثري،امساعيل بن ا .١٤

 .مكتبة الثقافة الدينية : بور سعيد .  ذيب األخالق) . م ٢٠٠١. ( ابن مسكويه  .١٥

دار صـادر  : بـريوت  .  لسان العرب) . م ١٩٩٧. ( ابن منظور ، مجال الدين بن حممد  .١٦
.للطباعة والنشر

 .دار الكتاب العريب : بريوت .  السرية النبوية) . م ٢٠٠٥( ،حممد بن علي  ابن هشام .١٧



 

دار : بريوت.سنن أيب داود.حممد حمي الدين عبداحلميد:حتقيق.داود،سليمان بن األشعث أيب .١٨
 .الفكر

دار : العني .   تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب) . م ٢٠٠٥. ( األمحد ، خالد طه  .١٩
 .معي الكتاب اجلا

شركه مكتبات : جدة .  املنهج وإعداد املعلم) . م ١٩٨٤. ( وزميله حممد حامد، األفندي  .٢٠
 .عكاظ 

. روح املعين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين .األلوسي،شهاب الدين السيد حممود .٢١
 .دار إحياء التراث العريب:بريوت

 .اجلـامع الصـحيح  ).م١٩٨٧(اليغامصطفى ديب :حتقيق.البخاري،اإلمام حممد بن امساعيل .٢٢
 .دار ابن كثري:بريوت.٣ط

دار :الكويت. اختبار القيم).م ١٩٨٦.( عطية حممود هنا: بورت، جوردن وزمالئة، ترمجةال .٢٣
 القلم للنشر والتوزيع

موسوعة القـيم ومكـارم األخـالق العربيـة     ).م١٩٩٨.(بن تنباك،مرزوق بن صنيتان .٢٤
 .دار رواح:الرياض.واإلسالمية

مكـة  .السـنن الكـربى  ).م١٩٩٤.(حممد عبدالقادر عطا:حتقيق.هقي،امحد بن احلسنيالبي .٢٥
 .مكتبة مصطفى الباز: املكرمة

دليـل  : املعلم اجلديـد  ) . م ٢٠٠٦. ( حممد فرحان القضاه  ،  حممد عوض ، الترتوري  .٢٦
 .دار احلامد للنشر والتوزيع : عمان . املعلم يف اإلدارة الصفية الفعالة 

دار : بـريوت .اجلامع الصـحيح .أمحد حممد شاكرو زمالئه:حتقيق،مد بن عيسىالترمذي،حم .٢٧
 .إحياء التراث العريب

.  السبيل إىل بناء فكر تربوي إسالمي لدى املعلـم ) . هـ ١٤١٢. ( بشري حاج ، التوم  .٢٨
 .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي :مكة املكرمة

 .مطابع الصفا : مكة .  تأصيل تربية املعلم) . م ١٩٨١. ( بشري حاج ، التوم  .٢٩

التقرير اخلتامي وتوصيات املؤمتر الثاين إلعداد ) . م ١٩٩٣.( كلية التربية،جامعة أم القرى .٣٠
 .هـ ١٤١٣شوال  ٢٣-٢١مكة املكرمة .  معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية

: بريوت .لتعريفاتا).هـ١٤٠٥( اريإبراهيم األبي: حتقيق،اجلرجاين،علي بن حممد بن علي .٣١
 .دار الكتاب العريب



 

دار الفجـر  : املدينة املنورة .  ٨ط .  أخالقنا) . م ٢٠٠٦. ( جوهري ، حممد ربيع حممد  .٣٢
 .اإلسالمية

أخالق النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف القـران   .) م ١٩٩٦. ( احلداد ، امحد عبد العزيز  .٣٣
 .المي دار الغرب اإلس: بريوت .  والسنة

دار :الريـاض .١٠ط.هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقاً).م٢٠٠٥.(اخلزندار،حممود حممد .٣٤
.الطيبة للنشر والتوزيع

دراســة (املســؤولية اخللقيــة واجلــزاء عليهــا).م١٩٩٦.(احللييب،امحــد عبــدالعزيز .٣٥
 .مكتبة الرشد للنشر و التوزيع:الرياض.)مقارنة

دار :بريوت.الزهد والرقائق).م٢٠٠٠.(عامر صربي:حتقيق.اخلطيب البغدادي،امحد بن علي .٣٦
.البشائر اإلسالمية

.  اإلعداد الروحي واخللقي للمعلم واملعلمـة ). م ١٩٩٦.( خياط ، حممد مجيل بن علي  .٣٧
.دار القبلة للثقافة اإلسالمية:جدة.  ٢ط

ق يف دسـتور األخـال  ) . م ١٩٩٨. ( عبد الصبور شاهني : ترمجة .دراز ، حممد عبد اهللا  .٣٨
 .مؤسسة الرسالة:بريوت.١٠ط.  القرآن

مكتـب  :الريـاض .اإلطار املرجعي للتقومي التربوي).م٢٠٠٠.(الدوسري،ابراهيم بن مبارك .٣٩
 .التربية  لدول اخلليج العريب

. تاريخ اإلسالم).م١٩٨٧.(عمر عبدالسالم تدمري:حتقيق.الذهيب،مشس الدين حممد بن امحد .٤٠
 .دار الكتاب العريب:بريوت

مكتبـة  :بـريوت .خمتار الصحاح).م١٩٩٥.(حممود خاطر:حتقيق.لرازي،حممد بن ايب بكرا .٤١
 .البيان

. شخصية املعلم وأداؤه يف ضوء التوجيهات اإلسالمية يف التربيـة ).م١٩٩٧.(علي،راشد  .٤٢
 .دار الفكر العريب : القاهرة 

: وت بـري .  تاج العروس من جواهر القاموس) . هـ ١٤١٤. ( الزبيدي ، حممد مرتضى  .٤٣
.دار الفكر

دار :بريوت.شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك).هـ١٤١١.(الزرقاين،حممد بن عبدالباقي .٤٤
.الكتب العلمية

 .دار القلم : الكويت . ٢ط.  مقدمة يف علم األخالق) .م١٩٨٠.(زقزوق ، حممود محدي  .٤٥
 .ء التراث العريبدار إحيا:بريوت.الكشاف.عبدالرزاق املهدي:حتقيق.الزخمشري،حممود عمر .٤٦

 .مكتبة مصطفى الباز:مكة املكرمة. تاريخ اخللفاء). م٢٠٠٤.(السيوطي،حممد .٤٧



 

 .دار الرائد العريب:بريوت.٣ط.موسوعة أخالق القرآن) .م١٩٨٧.(الشرباصي،أمحد .٤٨

. أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن).م١٩٩٥.(الشنقيطي،حممد األمني بن حممد املختار .٤٩
.ر للطباعة والنشردار الفك:بريوت

إعداده –معلم القرن احلادي والعشرين اختياره ). م ٢٠٠١.(  وزميلهشوق ،حممود امحد  .٥٠
 .دار الفكر العريب : القاهرة.تنميته يف ضوء التوجيهات اإلسالمية –

 .دار احلرمني:القاهرة.املعجم األوسط).هـ١٤١٥.(الطرباين،سليمان بن امحد .٥١

دار : بـريوت .جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن  ).هـ١٤٠٥.(الطربي،حممد بن جرير .٥٢
 .الفكر

دار :بـريوت .٦ط. البحث العلمي أدواته وأسـاليبه ). م١٩٩٦.(عبيدات،ذوقان وآخروان .٥٣
 .الفكر

مكتبـة  :الريـاض .البحث يف العلوم السـلوكية إىلاملدخل).هـ١٤٠٨.(العساف،صاحل .٥٤
.العبيكان

وكالـة  : ، القـاهرة  نة لدى أستاذ اجلامعـة أخالق امله). م٢٠٠٣.(عفيفي ،صديق حممد  .٥٥
.األهرام للتوزيع

مركز امللك فيصـل  :الرياض.النظرية اخللقية عند ابن تيمية).م١٩٨٨.(عفيفي،حممد عبداهللا .٥٦
 .للبحوث والدراسات اإلسالمية

مكتب التربية العـريب لـدول   :الرياض.القيم السلوكية).م٢٠٠١.(عقل،حممود عطا حسني .٥٧
 .اخلليج

 أحباثجملة :عمان.املنظومة القيمية لطلبة جامعة الريموك).م١٩٨٥.(مد وزمالئهالعمري،حم .٥٨
 .الريموك

دار النشـر الـدويل لنشـر    :الرياض.األخالق يف الشريعة اإلسالمية).م٢٠٠٠(عليان،امحد .٥٩
 .والتوزيع

اجتاهات طالبات جامعة أم القرى وجامعة امللك عبـد  ). هـ١٤٢٠.(عليوة ، زينب طايع  .٦٠
كليـة  :رسالة ماجستري غري منشورة ، مكة املكرمة.االلتزام باألخالق اإلسالمية العزيز حنو

 .التربية جامعة أم القرى
دار :القـاهرة  . القياس النفسي بني النظرية والتطبيـق .) م١٩٩٨.( عوض ، عباس حممود .٦١

 .املعرفة اجلامعية
 .فةدار املعر:بريوت.إحياء علوم لدين. الغزايل  أبو حامد حممد بن حممد .٦٢

 .دار أحياء التراث العريب:بريوت. فقه السرية).م٢٠٠٢.(الغزايل ،حممد .٦٣



 

: بـريوت  .  ٥ط.  القـاموس احملـيط  ) . م ١٩٩٦. ( الفريوز آبادي ، حممد بن يعقوب  .٦٤
.مؤسسة الرسالة

دار النهضـة  :القـاهرة .فلسفة التربية).م١٩٦٥.(حممد لبيب النجيحي:ترمجة.فينكس،فيليب .٦٥
 .العربية

 .دار الشعب :القاهرة.اجلامع ألحكام القرآن.،ابوعبداهللا حممد بن امحدالقرطيب .٦٦

.دار املناهج : عمان .  ٢ط.  األخالق يف اإلسالم). م ٢٠٠١.( قرعوش ، كايد وآخرون  .٦٧

.مؤسسة الرسالة :بريوت. ٢١ط. مباحث يف علوم القرآن). م ١٩٨٦(.خليلالقطان،مناع  .٦٨

 .دار العلم للطباعة والنشر :جدة .١٢ط. لقرآنيف ظالل ا) .م ١٩٨٦. ( قطب ، سيد  .٦٩

 .دار الشروق:القاهرة.١٣ط.معامل يف الطريق).م١٩٨٩.(قطب،سيد .٧٠
 .مكتبة جرير:الرياض.اختبارات القياس النفسي). م ٢٠٠٥.( كارتر ، فيليب وزميله .٧١

.مكتبة جرير:الرياض.املزيد من اختبارات القياس النفسي).م٢٠٠٦.( كارتر،فيليب وزميله  .٧٢

 .دار الكتاب العريب:بريوت.٤ط.التسهيل لعلوم الترتيل).م١٩٨٣.(الكليب،حممد بن امحد .٧٣

: اإلسكندرية .  املدخل إىل علم األخالق.)م ١٩٩٩.( علي عبد املعطي:ترمجة .ليلي،وليام  .٧٤
 .دار املعرفة اجلامعية

دار إحياء التـراث  :بريوت.املوطأ.حممد فؤاد عبدالباقي:حتقيق.مالك،اإلمام ابوعبداهللا بن أنس .٧٥
 .العريب

: بريوت.حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي.املباركفوري،حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم .٧٦
.دار الكتب العلمية

 .دار اجليل:بريوت.أداب النفوس).م١٩٨٤.(عبدالقادر عطا:حتقيق.احملاسيب،حارث بن أسد .٧٧

 .جروس برس:رابلسط.األخالق املرجع يف تاريخ).م١٩٨٢.(مرحبا،حممد عبدالرمحن .٧٨

جار الفرقـان  :عمان.٢ط.امليسر يف علم النفس اإلجتماعي).م١٩٨٤.(مرعي،توفيق وزميله .٧٩
.للنشر والتوزيع

العزوف عن القراءة بني الشـباب  ).م١٩٩٥.(املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج .٨٠
 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج:الرياض.العريب اخلليجي

 صحيح مسلم).م١٩٩١.(حممد فؤاد عبدالباقي:حتقيق.النيسابوري ابن احلجاج ممسلم، اإلما .٨١
 .مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع:القاهرة. 

التوقيـف علـى   ).هـ١٤١٠ .(حممد رضوان الداية:، حتقيق حممد عبد الرؤوف،املناوي  .٨٢
.دار الفكر املعاصر:بريوت.مهمات التعاريف

.دار الكتب العلمية:بريوت.تسلية أهل املصائب).م١٩٨٦.(املنبجي،ابوعبداهللا حممد بن حممد .٨٣



 

 .دار القلم:دمشق.٦ط.األخالق اإلسالمية وأسسها).م٢٠٠٢.(امليداين،عبدالرمحن حسن .٨٤

دار : مكة املكرمة .  أخالق العرب بني اجلاهلية واإلسالم) . م ١٩٩٢. ( حممد ، الناصر   .٨٥
.الرسالة 

 .دار وائل للنشر:عمان.القيةالتربية األخ).م٢٠٠٦.(ناصر،إبراهيم   .٨٦
 .دار القلم : الكويت. دراسات يف فلسفة األخالق) .م١٩٨٢.(نصار،حممد عبد الستار    .٨٧
 دار : بريوت.٢ط.شرح النووي على صحيح مسلم).هـ١٣٩٢.(النووي،حيي بن شرف   .٨٨

.إحياء التراث العريب           
موارد الظمآن اىل زوائـد  .بدالرزاق محزةحممد ع:حتقيق.اهليثمي،ابو احلسن علي بن ايب بكر  .٨٩

 .دار الكتب العلمية:بريوت.بن حبان

  السلوك اإلنساين مقدمة يف ) . م ٢٠٠٢. ( علي عبد املعطي : ترمجة.هوسربس ،جون   .٩٠
 .منشاة املعارف : اإلسكندرية .  مشكالت علم األخالق         

.دار عامل الكتب : الرياض . ٢ط.  علم األخالق اإلسالمية). م ٢٠٠٣.( مقداد ،ياجلن    .٩١

  عامل :الرياض.مناهج البحث وتطبيقاا يف التربية اإلسالمية).م١٩٩٩.(اجلن،مقدادي   .٩٢
.الكتب         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 :الدراسة مالحق
 )١(خطاب سعادة عميد كلية التربية لتسهيل مهمة الباحث  -
 )٢(إختبار قياس املستوى األخالقي للطالب  -
 )٣(ستبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس لدرجة التزام الطالب باألخالق العملية إ -
 )٤(أمساء احملكمني ألدوات الدراسة -
استبانة استطالعية لتحديد  أهم أخالق مهنة التعليم من بني األخالق العملية الواردة  -

 )٥(يف القرآن الكرمي 
 )٦(ملخص التحليل اإلحصائي لعينة الطالب  -
 )٧(يل اإلحصائي لعينة أعضاء هيئة التدريس ملخص التحل -
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 )١(امللحق رقم
 خطاب سعادة عميد كلية التربية لتسهيل مهمة الباحث

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )٢(امللحق رقم
 إختبار قياس املستوى األخالقي للطالب

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اململكة العربية السعودية     

 وزارة التعليم العايل       
 جامعة أم القرى         

 كلية التربية          
 قسم التربية اإلسالمية واملقارنة

 
 
 

 لدراسة بعنوان أداة قياس
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 إعداد الطالب
 ماجد بن عبداهللا العصيمي

٤٢٤٨٠٠٣٩ 
 
 
 

 إشراف
 محمد جميل بن علي خياط/د.أ

 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٧/١٤٢٨الفصل الدراسي الثاني 



 

                        أخي الطالب                               

 
 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                    وبعد

 
 :حيث أن الباحث يقوم بدراسة لنيل درجة الماجستير بعنوان

األخالق العملية في القرآن الكريم ومدى التزام طالب كليات المعلمين بهـا مـن   "

 "تدريسوجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة ال
تجد فيما يلي اختبار لقياس المستوى األخالقي مكون من قسمين ،والمطلوب منك أن 
تقرأ الفقرات بتأني، ثم تبدي رأيك في كل فقرة وفق الواقع الحالي ومن خالل الغالب 

 .في الخانة المناسبة أمام كل منها) x(على سلوكك اليومي،وذلك بوضع إشارة
بة صحيحة وأخرى خاطئة،كل ما أرجوه أن تعبـر  أرجو مالحظة أنه ال توجد إجا 

إن إجابتك الدقيقة لها دور كبير .إجابتك عن تقييمك الحقيقي لواقع ممارستك اليومية،
في انجاز هذه الدراسة، مع التأكيد على أن إجابتك لن تستخدم إال في أغراض البحث 

 . العلمي
 .شاكراً لكم سلفاً حسن تعاونكم

 
 ،،،واهللا يحفظكم ويرعاكم

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 الطالب
 ماجد بن عبد اهللا العصيمي

 ٠٥٠٥٧٠٢٩٩٨/جوال
 ٠٢-٧٣٣٣٤١٦/فاكس

 /بريد الكتروني
osimi٢٠٠٥@hotmail.com 



 

 :تعليمات اإلجابة على االختبار -

 
 .االستبيان يستخدم ألغراض البحث العلمي فقط •

 .ال ضرورة لكتابة اسمك على ورقة االستبيان •

الحرص على اإلجابة وتحري الدقة وإعادة االسـتبيان دليـل علـى وعيـك      •
 .التربوي

 .يجب أن تتوافق إجابتك مع الواقع وليس المفترض والمتوقع •

 .أعد قراءة الفقرة بتأن حتى تتأكد من فهمك لها •
ويقصد بها األخالق التـي يطبقهـا   )األخالق العملية( ورد في عنوان الدراسة •

اإلنسان في حياته سواء على المستوى الفردي أو األسري أو االجتمـاعي أو  

 .اإلنساني،ولذلك يمكن أن نقول أنها األخالق التطبيقية

 
 
 
 

 المعلومات الشخصية
 
 ................................................................................ ):اختياري(السم ا
 

 ................................................................................ :التخصص
 

 ................................................................................ :المستوى
 

 



 

 القسم األول

اقرأ العبارات فيما يلي وحدد مدى موافقتك عليها من خالل ما تمارسه في 
 :حياتك اليومية

 
 

 

 

 ال أوافق أحياناً أوافق العبارة م

إنني لن أقول الحق إذا كان ذلك يؤذي أقاربي أو  ١
 .أصدقائي

   

    انا كثير الشكوى من كل شيء   ٢

    ناس أمر ال يمكن االعتداء عليهحقوق ال  ٣

    ال أحاول االنتقام ممن أخطأ في حقي ٤

العالقات االجتماعية تبرر للمعلم إعطاءه بعض  ٥
الطالب درجات أكثر مما يستحقون

   

من واجبات المعلم االجتماعية مساعدة كبار السن  ٦
والمرضى في الحي

   

    إتقان العمل شيء أساسي وضروري ٧

    سوف اصفح عن طالب تعرض لي باألذى  ٨

    اسلم على الصغار عندما أمر بهم ٩

اكتفي بما يعطى لي من مادة علمية في الكلية وال  ١٠
أحاول أن اطلب المزيد

   



 

 القسم الثاني

 : اقرأ املشكلة أو احلدث فيما يلي وحدد ما السلوك الذي تتوقع أن تسلكه من اخليارات املتاحة لك

أثناء إحدى المحاضرات وقبل أن يحضر أستاذ المادة قام أحد زمالئك بإحداث  -١

صخب بصوت عاٍل داخل القاعة وفي هذه األثناء حضر األستاذ وسألك عن مصدر 

 :هذا الصخب فهل
 .ختربه أن مصدر الصخب من خارج القاعة) أ (      
 .تقول له بأنك ال تدري من أحدث هذا الصخب) ب(     

 .  ختربه عن زميلك الذي أحدث الصخب) ج(     

ذهبت إليداع مبلغ مالي في البنك، مهم أن تودعـه لزميلك،لكنـك وجـدت أن     -٢

االنتظار في الصف سوف يزيد على ساعتين من الزمن حتى تـتمكن مـن إيـداع    

 :المبلغ،فأي مما يلي من المحتمل أن يكون رد فعلك
 .ملبلغانتظر يف الصف حلني ايداع ا) أ (    
 .سوف اجلأ للحيلة واملراوغة إليداع املبلغ) ب(   
 .لن أنتظر يف الصف ساعتني ) ج(   

 :استعرت كتاباً نادراً من أحد زمالئك فهل -٣
 .مل يف احملافظة عليه مما قد يعرضه لتلف) أ (    
 .متاطل يف رده لكي حتتفظ به) ب(   
 .ا تستأذن منه لتصور منه نسخة لالحتفاظ) ج(   

عندما كنت تسير بسيارتك الجديدة في طريق عام خرج عليك سائق  من طريق -٤

 :فهل ةفرعي وصدمك،وكان مخطئاً مئة بالمائ
 .خترج من السيارة مسرعاً وتقوم بتأديبه) أ (    
 .تنتظر رجل املرور وبعد حتديد اخلطأ ،تطالبه بالتعويض) ب(   
 . خلطأ ،وبعد تقييمك للموقف تساحمهتنتظر رجل املرور وبعد حتديد ا) ج(   

 ):غير المقررات الدراسية(معدل قراءتك اليومية  -٥
 .أكثر من ساعتني يومياً) أ (    
 .أقل من ساعتني يومياً) ب(    
 . ليس يل أية قراءة خارج مقررايت الدراسية) ج (    



 

 :فهل دخل أحد الطالب عليك في الفصل وبدأ الحديث عنك بشكل غير الئق  -٦
 .تبادله السب والشتم على الفور وتطرده من القاعة ) أ (    
 تطرده من القاعة وتأخذه ملدير املدرسة لينال عقوبته ) ب(    
 توقفه عن االستمرار يف هذا احلديث وتسمح له بالدخول على أن تناقش معه ) ج (    

 هذا التصرف الحقاً          

بالمدرسة التي تعمل فيها معلماً مقاماً في مسرح كان الحفل الختامي لألنشطة  -٧

المدرسة فدخلت بعد أن بدء الحفل فوجدت أن الطالب قد مألوا الصفوف األمامية 

 : تماماً فسوف 
 .جتلس على الكراسي الشاغرة حىت وأن كانت يف اخللف ) أ (   
 .نهتطلب من  احد الطالب أن يترك مقعدة يف الصف األمامي لتجلس مكا) ب(   
 . تنسحب من احلفل وتترك املكان ) ج (   

عندما كنت تقوم بتصحيح أوراق اختبار طالبك مرت عليك ورقة احد الطالب  -٨

 :الذين ال تحبهم بسبب سؤ سلوكه فهل 
 . تصحح الورقة كسابقاا دون النظر إىل إي شي آخر ) أ (   
 . وتفرح بوجوده تدقق يف الورقة أكثر من غريها للبحث عن إي خطأ ) ب(   
 . تعطيه درجة اقل من اليت حصل عليها ) ج (   

 : عندما أرى أحد األشخاص بمالبس رثة وتبدو عليه عالمات الفقر فإنني -٩
 .ال أشعر يف داخلي بأي مشاعر جتاهه) أ (   
 .اشعر باحلزن للحظة وأتأثر بذلك) ب(  
 .ه بأي وسيلةأشعر باحلزن عليه ويدفعين ذلك حملاولة مساعدت) ج(  

افترض أنك دعوت مدير المدرسة التي تعمل بها لحضور درس نموذجي في  -١٠

 :الفصل ولكنه في الموعد المحدد لم يحضر فهل
 .تعترب أن ما قمت به مفيداً حىت وإن مل حيضر املدير)  أ (   
 .تتضايق بسبب أنك كنت ترغب يف أن يعرف املدير مستواك داخل الفصل) ب( 
 .  أن ما بذلته من جهد قد ضاع بال فائدةتعترب) ج( 
 
 
 



 

 )٣(امللحق رقم
 إستبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس لدرجة التزام الطالب باألخالق العملية

 

 سلمه اهللا/                                                    سعادة 

 
 :وبعد         السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                           

 
 

ال يخفى على سعادتكم ما إلعداد المعلم في جميع جوانب شخصيته من أهمية كبيرة 
وأثر واضح على أدائه ،وخصوصاً في الجانب الخلقي ،ونظراً إلى أن الباحث يقـوم  

 :بدراسة لنيل درجة الماجستير بعنوان
لمعلمين بهـا مـن   األخالق العملية في القرآن الكريم ومدى التزام طالب كليات ا"

 "وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس
فإنه يسرني أن يحدد سعادتكم مدى التزام طالب الكلية باألخالق العملية المحددة في 

 .االستبانة المرفقة
 

 .شاكراً لكم سلفاً حسن تعاونكم
 

 واهللا يحفظكم ويرعاكم،،،
   
 
 
 
 
 
 

 الطالب

 ماجد بن عبد اهللا العصيمي
 ٠٥٠٥٧٠٢٩٩٨/جوال
 ٠٢-٧٣٣٣٤١٦/فاكس

 /بريد الكتروني
osimi٢٠٠٥@hotmail.com 



 

 :تعليمات اإلجابة على االستبيان -

 
 .ان يستخدم ألغراض البحث العلمي فقطاالستبي •
 .ال ضرورة لكتابة اسم سعادتكم على ورقة االستبيان •

الحرص على اإلجابة وتحري الدقة وإعادة االستبيان يساعد الباحـث علـى    •
 .تحقيق أهداف الدراسة

الواقع وليس مع مـا  تقييمك للمستوى األخالقي للطالب يجب أن يتوافق مع  •
 .متوقع هوهو مفترض أو ما

ويقصد بها األخالق التـي يطبقهـا   )األخالق العملية( ورد في عنوان الدراسة •

اإلنسان في حياته سواء على المستوى الفردي أو األسري أو االجتمـاعي أو  

 .اإلنساني،ولذلك يمكن أن نقول أنها األخالق التطبيقية

 

 

 المعلومات الشخصية
 

 ............................................. .......................................................... ):اختياري(االسم 

 .......................................................................... :الكلية
 

 ..........................................................................:القسم
 

 .......................................................................... :التخصص
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 الصدق ١
 

يتحلى الطالب في الكلية بالشجاعة في قول الحق 
 وعدم الكذب 

   

 الصبر ٢
يلتزم الطالب في الكلية  للقيام بالواجبات وترك 

    لمحرمات شرعاً وعقالًا

 األمانة ٣
يحافظ الطالب في الكلية على حقوق اآلخرين 
    ،ويكتمون أسرارهم ويخلصون النصيحة لهم

 التسامح ٤
يصفح الطالب في الكلية عن أخطاء اآلخرين ، 

    وال يحقدون عليهم 

 العدل ٥
يحرص الطالب في الكلية على تحري الحق في 

    .كم من غير هوىالقول والفعل والح

 الرحمة ٦
يشعر الطالب في الكلية بآالم اآلخرين ويسعون 

    إلزالتها 

 اإلخالص ٧
يهتم الطالب في الكلية بإتقان العمل وإجادته في 

    وجود الرقابة وعدمها على السواء

 الحلم  ٨
يحرص الطالب في الكلية على ضبط النفس عند 

    الغضب 

 التواضع ٩
الطالب في الكلية بعدم التكبر والتعالي يتحلى

   على اآلخرين وقبول الحق والخضوع له أياً كان 

 حب العلم١٠
يسعي الطالب في الكلية لالطالع والمواظبة على 
   القراءة والبحث عن الجديد واكتساب المعلومات 



 

 )٤(امللحق رقم
 أمساء احملكمني ألدوات الدراسة

 الكلية التخصصضو هيئة التدريساسم ع م

 كلية المعلمين بمكة المكرمة مناهج وطرق تدريسد يوسف سليمان الطاهر.أ ١
 كلية المعلمين بالطائفأصول تربيةد علي محمد الحارثي.أ ٢
 كلية المعلمين بالطائف مناهج وطرق تدريسد علي عبدالرحيم علي حسنين.أ ٣
 كلية المعلمين بالطائف مناهج وطرق تدريسرعبدالرحمن عبداهللا األخت. د ٤
 كلية المعلمين بالطائفتقنيات تعليممحمد غازي الجودي. د ٥
 كلية التربية جامعة أم القرىتربية إسالميةعبدالناصر سعيد عطايا. د ٦
 كلية المعلمين بمكة المكرمةتربية إسالميةعبدالحميد عبدالمجيد حكيم. د ٧
 كلية المعلمين بمكة المكرمةإرشاد تربويمحمد صوالحةعبدالمهدي. د ٨
 كلية المعلمين بمكة المكرمة مناهج وطرق تدريسعبدالرحمن عبداهللا المالكي. د ٩
 كلية المعلمين بمكة المكرمةتربية إسالميةعبداهللا أحمد الزهراني. د ١٠
 ائفكلية المعلمين بالط مناهج وطرق تدريستاج الدين بغدادي. د ١١
 كلية المعلمين بالطائفتربية إسالميةعبدالرحمن دخيل اهللا. د ١٢
 كلية المعلمين بالطائف مناهج وطرق تدريسفيصل عبداهللا القرشي. د ١٣
 كلية التربية جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريسمرضي غرم اهللا الزهراني. د ١٤
 لمعلمين بمكة المكرمةكلية اإرشاد نفسيمحمد أحمد صديق. د ١٥
 كلية المعلمين بمكة المكرمة مناهج وطرق تدريسعبداهللا عباس محمد قياض. د ١٦
 كلية المعلمين بمكة المكرمةإدارة نربويةعبدالملك محمد عيسى. د ١٧
 كلية المعلمين بمكة المكرمة مناهج وطرق تدريسغازي صالح المطرفي. د ١٨
 كلية المعلمين بمكة المكرمةتربية إسالميةخالد التويم. د ١٩
 كلية المعلمين بمكة المكرمةتربية إسالميةعبداهللا العايش االسمري. د ٢٠
 كلية المعلمين بمكة المكرمةتربية إسالميةحمد مرضي الكلثم. د ٢١
 كلية المعلمين بمكة المكرمةتربية إسالميةعدنان حسن باحارث. د ٢٢
 كلية المعلمين بالطائفإرشاد نفسيصطفىغسان محمد م ٢٣
 كلية المعلمين بمكة المكرمة مناهج وطرق تدريسأكرم محمد البريكيت ٢٤
 كلية المعلمين بمكة المكرمةعلم نفسصالح بن حميد ٢٥

 
 



 

 )٥(ملحق رقم
 لقرآن الكرمياستبانة استطالعية لتحديد  أهم أخالق مهنة التعليم من بني األخالق العملية الواردة يف ا

 
 
 
 
 
 

 

 

 سلمه اهللا/                                                         سعادة الدكتور

 
 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                    وبعد

ث أنـه ال خيفـى   بصفة سعادتكم احد خرباء التربية واألكادمييني العاملني يف حقل إعداد املعلم، وحي
عليكم ما إلعـــداد املعلم يف مجيع جـــــوانب شخصيته مـن أمهيـة كبيـــــرة    
وأثــــر واضح على أدائه ،وخصوصاً يف اجلانب اخللقي ،ونظراً إىل أن الباحث يقـوم بدراسـة   

 :بعنوان
ظر الطالب األخالق العملية يف القرآن الكرمي ومدى التزام طالب كليات املعلمني ا من وجهة ن"

 "وأعضاء هيئة التدريس
آمل من سعادتكم حتديد األخالق العملية الواردة يف القرآن لكرمي اليت ترون أا مهمة ملهنة التعليم،من 
 .خالل هذه االستبانة االستطالعية اليت سوف يستند عليها الباحث يف إعداد االستبانة النهائية للدراسة

                    .شاكراً لكم سلفاً حسن تعاونكم
 واهللا حيفظكم ويرعاكم،،،              

 

 
 
   

 الطالب

 ماجد بن عبد اهللا العصيمي
 ٠٥٠٥٧٠٢٩٩٨/جوال
 ٠٢-٧٣٣٣٤١٦/فاكس
 الطائف ١٠٠٦٤ب.ص

 اململكة العربية السعودية     
 وزارة التعليم العايل       

 جامعة أم القرى         
 كلية التربية          

 قسم التربية اإلسالمية واملقارنة

 استبانة استطالعية



 

 
 
 

 بعض اآليات الدالة عليه اخلُـلُــــق م
 أمهية اخللق ملهنة التعليم

 مهم
متوسط 
 األمهية

 أقل أمهية

 األخالق الدينية :أوالًً
    ١٣٦/،النساء١٧٧/البقرة اإلميان باهللا ومبا أنزل  ١
    ٦٦/النساء  العبودية هللا ٢
    ٢٩/،ص٢/،احلجرات٢٠٤/األعراف تدبر آياته ٣
    ٧٤،٦٣/،الواقعة٧٨،٥٣/النحل شكره على نعمائه  ٤
    ٣،١/،العنكبوت٢١٤،١٥٧،١٥٥/البقرة الرضا بقضائه ٥
    ٣٨/،الزمر١٢٩/،التوبة١٦٠/آل عمران التوكل عليه ٦
    ٥٦/،احلجر٨٧/يوسف عدم اليأس من رمحته ٧
    ٩٩،٩٧/األعراف عدم األمن من بأسه ٨
    ٢٣/الكهف تعليق كل فعل مستقبل مبشيئته ٩
    ٢٤٤/البقرة عدم اإلكثار من احللف باهللا ١٠
    ٨٩/املائدة احترام اليمني مىت حلف ١١
    ٧٨/،اإلسراء١٨،١٧/،الروم١٠٣/النساء أداء الصالة املفروضة ١٢
    ١٩٧/البقرة،٩٧،٩٦/آل عمران حج البيت  ١٣
    ٧٧/،الفرقان٦٠/،غافر٥٦،٥٥/األعراف الرجاء  ١٤
    ١١٠/،النساء٣١/النور التوبة إىل اهللا ١٥
    ١٦٥/،البقرة٥٤/املائدة حب اهللا ١٦
 :األخالق الفردية:ثانياً
    ١٢٢/، التوبة٦٧/املائدة٧/،األنبياء٤٣/النحل حب العلم ونشره ١
    ٣٣/،ق٨٩/،الشعراء١٠-٩/الشمس طهارة النفس ٢
    ١١٢/،هود٦/فصلت االستقامة ٣
    ٣٣-٣٢/االحزاب٣٣،٦٠-٣٠/النور )غض البصر -االحتشام(العفة ٤
    ١٣٥/،النساء٢٦/،ص٤١-٤٠/النازعات التحكم يف األهواء ٥
    ١٨٥،١٨٧،٢٢٢-١٨٣/البقرة االمتناع عن شهويت ٦
    ١٣٤/آل عمران )احللم(كظم الغيظ ٧
    ٣٣/،الزمر٧٠/،األحزاب١١٩/التوبة دقالص ٨

 ................: ..........التخصص .......      ...................... .............................:....االسم
 دكتوراه  ماجستري             بكالوريوس               :     الدرجة العلمية
 أستاذ          أستاذ مشارك  أستاذ مساعد      حماضر        معيد        : الرتبة األكادميية
 :..........................سنوات اخلربة



 

    ٦٣/،الفرقان١٩/لقمان الرقة والتواضع ٩
    ٩٤/،النساء٦،١٢/احلجرات التثبت يف األحكام ١٠
    ٣٦/اإلسراء اجتناب سوء الظن ١١
    ١٨٦،٢٠٠/،آل عمران١٢٧/،النحل٧/املدثر الثبات والصرب ١٢

    ١٤/،الصف٢١/،األحزاب ٣٥/االحقاف القدوة احلسنة ١٣

    ٩-٧/،الرمحن٦٧/،الفرقان٢٩،١١٠/اإلسراء االعتدال ١٤
    ٢/،امللك٧/،الكهف٧/هود األعمال الصاحلة ١٥
    ٤٨/،املائدة١٤٨/البقرة التنافس يف اخلري ١٦
    ١٨-١٧/الزمر حسن االستماع واإلتباع ١٧
    ١١٤/،النساء٢٧٢/البقرة إخالص السرائر ١٨
    ١٠٥/،النحل٣٠/احلج بجتنب الكذ ١٩
    ٣-٢/،الصف٤٤/البقرة مطابقة الفعل للقول ٢٠
    ٣٧/،النساء٢٦٨/،البقرة٧/احلشر جتنب البخل ٢١
    ٢٧-٢٦/اإلسراء جتنب اإلسراف ٢٢
    ٤،٧/،املاعون٣٨/النساء جتنب الرياء ٢٣
    ٣٧/،اإلسراء١٨/لقمان جتنب االختيال ٢٤
    ٣٢/،النجم٤٩/،النساء٢٣/نحلال جتنب الكرب والعجب ٢٥
    ٨٣/،غافر٧٨/،القصص٣٢،٤٢/الكهف جتنب التفاخر بالقدرة والعلم ٢٦
    ١٣١/،طه٢٨/الكهف جتنب التعلق بالدنيا ٢٧
    ٥٤،٣٢/النساء جتنب احلسد والطمع ٢٨
    ٢٣/، احلديد١٥٣/آل عمران جتنب األسى على ما مضى ٢٩
    ٢١/نور،ال٣٢/اإلسراء جتنب الزنا ٣٠
    ١٧٣/،البقرة١٥٧/،األعراف٩١،٩٠/املائدة عدم تعاطي اخلمر واخلبائث ٣١
    ٢٩،١٠،٦/،النساء٢٧٦،٢٧٥،١٨٨/ البقرة عدم تعاطي الكسب اخلبيث ٣٢

 :األخالق االجتماعية:ثالثاً 

 جتنب قتل اإلنسان 
/ ،اإلنعام٩٣،٩٢/،النساء١٧٨،١٧٩/البقرة
    ٣٢/املائدة١٥١

    ٣٨/املائدة سرقةجتنب ال ١
    ٣،١/املطففني جتنب الغش ٢
    ٢٧٩،٢٧٨/البقرة جتنب الربا ٣
    ٨٥/األعراف جتنب االختالس ٤



 

    ٦،٢/النساء جتنب أكل مال اليتيم ٥
    ٢٧/األنفال جتنب خيانة األمانة والثقة ٦
    ٥٨/األحزاب جتنب اإليذاء  ٧
    ١٩/،الفرقان٤٠/،الشورى١١١/طه جتنب الظلم  ٨
    ٢/املائدة عدم التواطؤ على الشر ٩
    ٧٧،٧٥/،آل عمران٩١/النحل الوفاء باألمانة وبالوعد ١٠
    ١٠٨،١٠٧/النساء جتنب الغدر واخلداع ١١
    ٣٠/احلج جتنب شهادة الزور ١٢
    ٢٨٣،١٥٩/البقرة قول احلق ١٣
    ١٤٩،١٤٨/النساء جتنب قول السوء ١٤
    ٩،٨/الضحى سؤ معاملة اليتيم والفقري جتنب ١٥
    ١١/احلجرات جتنب السخرية  ١٦
    ١٨/لقمان جتنب احتقار الناس ١٧
    ١١/احلجرات عدم التجسس ١٨
    ٩/،اادلة١٢/،احلجرات١/اهلمزة جتنب االفتراء والغيبة ١٩
    ٦/احلجرات جتنب سوء القصد ٢٠
    ٢٤،١٩،١٨،١٥،٥،٤،٢٥/النور عدم القذف ٢١
    ٩٠/النحل العدل ٢٢
    ٥٨/،النساء٢٨٣/البقرة أداء األمانة ٢٣
    ٢٠/،الرعد١٧٧/،البقرة٣٤/،اإلسراء١/املائدة الوفاء بالعهد ٢٤
    ١٣٥/،النساء١٥٢/األنعام أداء الشهادة الصادقة ٢٥
    ١١٤/،النساء١/،األنفال١٠/احلجرات إصالح ذات البني ٢٦
    ١٠٧،١٠٥/نساءال التشفع ٢٧
    ١٨،١٧/،البلد٥٤/،املائدة٢٩/الفتح الرمحة ٢٨
    ٣٦/،النساء٢١٥/البقرة اإلحسان وخصوصا للفقراء ٢٩
    ٣٧/،الشورى١٣٤/آل عمران العفو ٣٠
    ٣٤/،فصلت٢٢/الرعد دفع السيئة باحلسنة ٤٠
    ٤،١/،العصر١٠٤/،آل عمران٤/املائدةالدعوة إىل اخلري والنهي عن الشر ٤١
    ٩/احلشر األخوة والكرم ٤٢
    ٢٧٩/البقرة التمسك باحلق ٤٣
    ٩/احلشر اإليثار ٤٤
    ١٤٣/البقرة الوسطية ٤٥



 

    ٧/الطالق العطاء  ٤٦
    ٥٩،٥٨/،النور٢٩،٢٧/النور االستئذان  ٤٧
    ٤،٢/احلجرات خفض الصوت ٤٨
    ٨٦/النساء ٦١/النور التحية عند الدخول  ٤٩
    ١١/اادلة حسن اجللسة  ٥٠
    ٩/اادلة التناجي باخلري   ٥١
    ٥٨/اإلسراء استعمال أطيب العبارات ٥٢

 
 أخالق املواطَنة: رابعاً
    ٧/احلشر النظام  ١
    ٥٩/النساء الطاعة املشروطة  ٢
    ٣٢،٣١/،الروم١٠٣/آل عمران االحتاد حول املثل األعلى ٣
    ٣٨،٣٦/الشورى يف القضايا العامةالتشاور  ٤
    ٢٠٥/، البقرة٢٥/،الرعد٥٦/األعراف جتنب الفساد ٥
    ٣٨/،آل عمران٩-١،٨/املمتحنة جتنب مواالة العدو ٦
    ١٢٨/التوبة احلرص على األمن ٧

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 )٦(امللحق رقم 
 ملخص التحليل اإلحصائي لعينة الطالب

 

 
 
 
 
 
 

التواضع احللم اإلخالص الرمحة العدلالتسامح األمانة الصرب الصدق المقاييس  
حب 
 العلم

 ٠.٧٢ ١.٧٥ ١.٢٧ ١.٧٩ ١.٧٠ ١.٤٦ ١.٣٥ ١.٩٠ ١.٣٢ ١.١٨ Mean المتوسط

الخطأ القياسي 
 للمتوسط

Standard 
Error ٠.٠٣ ٠.٠٢ ٠.٠٣ ٠.٠٢ ٠.٠٢ ٠.٠٣ ٠.٠٣ ٠.٠٢ ٠.٠٣ ٠.٠٣ 

 ٠.٥٠ ٢.٠٠ ١.٥٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ١.٥٠ ١.٥٠ ٢.٠٠ ١.٥٠ ١.٠٠ Median الوسيط

 ١.٠٠ ٢.٠٠ ١.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ١.٥٠ ١.٥٠ ٢.٠٠ ١.٥٠ ١.٠٠ Mode المنوال

 Standard االنحراف المعياري
Deviation ٠.٥١ ٠.٣٥ ٠.٤٦ ٠.٣٤ ٠.٣٨ ٠.٤٧ ٠.٥٠ ٠.٢٩ ٠.٥٥ ٠.٤٦ 

 Sample التباين
Variance ٠.٢٦ ٠.١٢ ٠.٢٢ ٠.١٢ ٠.١٥ ٠.٢٢ ٠.٢٥ ٠.٠٨ ٠.٣٠ ٠.٢١ 

 ٠.٦٦- ١.٥٩ ٠.٣٥- ٢.٢٦ ١.١٨ ٠.٤١- ٠.١٥ ١١.٤٤ ٠.٨٣- ٠.٥٩- Kurtosis )التدبب(ح التفرط

 ٠.٢٠ ١.٣٥- ٠.١٨- ١.٦٥- ١.٢٤- ٠.٥١- ٠.٦٣- ٣.٢٥- ٠.٣٣- ٠.٢٦ Skewness اإللتواء

 ٢.٠٠ ١.٥٠ ٢.٠٠ ١.٥٠ ١.٥٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ Range المدى

 ٠.٠٠ ٠.٥٠ ٠.٠٠ ٠.٥٠ ٠.٥٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ Minimum القيمة الدنيا

 ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ Maximum القيمة القصوى

 ٢٠١.٠ ٤٩١.٠ ٣٥٧.٥ ٥٠٤.٠ ٤٧٧.٠ ٤١١.٠ ٣٧٩.٠ ٥٣٤.٠ ٣٧٢.٠ ٣٣٠.٥ Sum المجموع

 ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ ٢٨١.٠ Count عدد العينة

 ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ (١)Largest القيمة األآبر

)Smallest القيمة األصغر
٠.٠٠ ٠.٥٠ ٠.٠٠ ٠.٥٠ ٠.٥٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ (١ 



 

 )٧(امللحق رقم
 ملخص التحليل اإلحصائي لعينة أعضاء هيئة التدريس

 
 

 التواضع احللماإلخالص الرمحة العدل التسامح األمانة الصرب الصدق المقاييس  
حب 
 العلم

 ٠.٤٨ ١.٢٨ ١.٢٤ ٠.٦٦ ١.٠٥ ٠.٩٤ ١.٢٦ ١.٢٣ ١.١٣ ٠.٩٥ Mean المتوسط

الخطأ القياسي 
 للمتوسط

Standard 
Error ٠.٠٦ ٠.٠٧ ٠.٠٧ ٠.٠٧ ٠.٠٧ ٠.٠٦ ٠.٠٧ ٠.٠٧ ٠.٠٦ ٠.٠٦ 

 ٠.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ Median الوسيط

 ٠.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ١.٠٠ Mode المنوال

االنحراف 
 المعياري

Standard 
Deviation ٠.٥٣ ٠.٦١ ٠.٦٤ ٠.٦٣ ٠.٦١ ٠.٥٧ ٠.٦٠ ٠.٦٣ ٠.٥٢ ٠.٥٦ 

 Sample التباين
Variance ٠.٢٨ ٠.٣٨ ٠.٤١ ٠.٤٠ ٠.٣٧ ٠.٣٣ ٠.٣٧ ٠.٤٠ ٠.٢٧ ٠.٣٢ 

 ١.٣١- ٠.٥٨- ٠.٦٤- ٠.٦٤- ٠.٢٠- ٠.١١ ٠.٥١- ٠.٦٠- ٠.٥٦ ٠.٢٤ Kurtosis)التدبب(التفرطح

 ٠.٣٦ ٠.٢٥- ٠.٢٦- ٠.٤٢ ٠.٠٢- ٠.٠١- ٠.١٨- ٠.٢٣- ٠.٢٠ ٠.٠٢- Skewness اإللتواء

 ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ Range المدى

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ Minimum القيمة الدنيا

 ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ Maximum القيمة القصوى

 ٣٩.٠٠ ١٠٥.٠٠ ١٠٢.٠٠ ٥٤.٠٠ ٧٧.٠٠٨٦.٠٠ ٧٨.٠٠٩٣.٠٠١٠١.٠٠١٠٣.٠٠ Sum المجموع

 ٨٢.٠٠ ٨٢.٠٠ ٨٢.٠٠ ٨٢.٠٠ ٨٢.٠٠٨٢.٠٠ ٨٢.٠٠ ٨٢.٠٠٨٢.٠٠٨٢.٠٠ Count عدد العينة

 ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ ٢.٠٠ (١)Largest القيمة األآبر

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ (١)Smallest القيمة األصغر

 


