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 التصور الفكري التربوي األخالقي في تطوير المجتمع: 
 دراسة تحليلية من منظور القرآن الكريم 
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Development: An Analytical Study from the Qur‟anic Perspective 
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Mohammed Abullais Al-Khair Ābādī
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Abstract 

This study analyzes the worldview of intellectual, educational and behavorial 

aspects of societal development from the Qur‘anic perpective. It utilizes the 

deductional method by collecting views of the Muslim scholars in explaining 

Qur‘anic verses and Aḥadith related to this topic, and subsequently the analytical 

method in analyzing those opinions. This research results in identification of the 

crisis facing the Muslim Ummah of today‘s world which are: firstly, the lack of 

structured intellectual, educational and behavorial worldview. Secondly, the lack 

of its strategic development due to blind imitation of the West in variety of fields 

and finally, the lack of virtues such as truthfulness, integrity, justice and patience 

among Muslims. This study discovers methods to solve this crisis from the 

Qur‘anic perspective through implementation of its intellectual, religious, spiritual 

and behavorial principals.   

Keywords: Worldview, Intellectual, Educational, Behaviorial, Societal 

Development. 

 

 ملخص البحث
قاـ ىذا البحث بدراسة كحتليل التصور الفكرم الرتبوم األخبلقي يف تطوير آّتمع من منظور 

لماء يف بياف اآليات القرآنية أقواؿ الع صتمع على اظتنهج االستقرائي البحث اعتمدالقرآف الكرمي. 
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أف كمن أىم نتائج البحث: . التحليلي لتحليل تلك األقواؿ كاظتنهجكاألحاديث اظتتعلقة باظتوضوع، 
من األزمات اليت تلبست ّٔا األمة يف كقتنا اضتاضر: غياب الفكر الرتبوم األخبلقي اظتنظم يف تطوير 

اظتؤثرة يف تنظيمو عن كعيهم ؽتا ينجم عنو تقليدىم  آّتمع عن خواطر أبنائها، كغياب االسرتاتيجية
كابتعادىم عن ؽتارسة األخبلؽ النبيلة كالصدؽ كاألمانة  ،األعمى للفكرة الغربية يف ؼتتلف آّاالت

 اكتشف البحث كيفية معاصتة ىذا اإلشكاؿ يف القرآف الكرمي، فوجدىا ؽتثلةن يفكالعدؿ كالصرب. ك 
 كالتعبدية، كاألخبلقية.   غرس األسس الفكرية العقدية،

 التصور، الفكرم، الرتبوم، األخبلقي، تطوير آّتمع.: الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة
القرآف الكرمي بكونو دستور اضتياة البشرية منهج رباين تتضمن فيو توجيهات ربانية فإف 

بداية حياة  حيث يشمل فيو أسس الرتبية البشرية منذ كقواعد دقيقة لبناء الفرد كآّتمع،
البشر يف كل حركاتو كسكناتو، كيف حاؿ غضبو أك رضاه، كيف عبلقاتو مع ربو كمع نفسو 
كمع آّتمع سواء مع أحبائو، أك أعدائو كما إذل ذلك، كما كضع لو أسسا خلقية كاجتماعية 

 ّٔا يتعامل مع بين جنسو حَّت ال يطغى الفرد فيتعدل على حقوؽ نفسو كحقوؽ اصتماعة.
الدينية األصيلة، يبتعد عن القيم  يامنا ىذهأيف  نساينالسلوؾ اإلدير بالذكر أف اصتمن ك 

األمور معتادة يف  -لؤلسف الشديد-فقد كثر الظلم كاالرتشاء كالكذب كاطتيانة كأصبحت 
. كإنو ظتن اضتقيقة اظترة خلو القيم  التزين ّٔا من  اإلسبلـ أكجب ية اليتاألخبلقغتتمعنا اليـو

ت اضتياة كإمهاؿ تعاليمها اظتستقيمة إذل حد أف تدرؾ األمة اإلسبلمية الرتاجع أغلب غتاال
كالتخلف مقارنة مع سائر األمم، مع أف لديها أفضل التعليمات كاإلرشادات. فاألمر حيتاج 

 :مبحثٌن من خبلؿظتوضوع هتدؼ ىذه اظتقالة إذل معاصتة ا الذإذل اإلصبلح، 
األخبلقي يف تطوير آّتمع من خبلؿ  الرتبوم التصور الفكرمأسس اظتبحث األكؿ: 

 .القرآف الكرمي
 األخبلقي يف تطوير آّتمع من خبلؿ الفكرم الرتبوممناذج حية للتصور اظتبحث الثاين: 

  .القرآف كالسنة النبوية
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 تعريف األخالق
ة، تصدر عنها سخعبارة عن ىيئة يف النفس راا: "بأِناألخبلؽ  حامد الغزارل وأبعٌرؼ 

 .ُ"ألفعاؿ بسهولة كيسر، من غًن حاجة إذل فكر كركيةا
 

 التصور الفكري التربوي األخالقي 
التصور الفكرم الرتبوم األخبلقي( ليس لو تعريفان ػتددان عند العلماء، إف مصطلح )

 الناشئ تعويدتنظيم الفكر الرتبوم لدل الفرد اظتسلم، كالفحددنا لو تعريفان خاصان كىو: 
 الدنيا يف أّ يسعد ثابتة كصفات راسخة ملكات لو تصًن حَّت اضلة،الف ألخبلؽا نع

كما يهدؼ من ىذا التنظيم الفكرم الرتبوم تطوير آّتمع اإلسبلمي كختليصو   كاآلخرة،
 من التخلف كحثو على التقدـ حَّت يصبح آّتمع األمثل كاألكثر تطوران يف العادل.

 
 تطوير المجتمع التصور الفكري التربوي األخالقي فيأىمية 

 الفرد سلوؾ يف ًنالتغي إحداث اإلسبلـ يف التصور الفكرم الرتبوم األخبلقي إف اعتدؼ من
 البصًنة تكوم طريق عن ذلك كيكوف الصغر، منذ على االستقامة تعويده خبلؿ من

 :التصور الفكرم الرتبوم األخبلقيفمن أمهية  كالتفكًن كاظتناقشة. بالعلم األخبلقية
كلوية يف أحجر الزاكية ذات  فإِنا ،خبلقيةلرتبية األعي عن دكر حيوم لإجياد الو  .ُ

  ِكبلورة مفاىيمو تكوينونساف ك إلبناء ا

                                                 
، ُ)دار اضتديث: القاىرة، طإحياء علوم الدين، حامد ػتمد بن ػتمد الغزارل،  أبو ُ

 .ٖٔ، صّـ(،جُِٗٗ
مقاالت عبارة عن حلقات إذاعية،  التربية األخالقية:الدكتور حسن بن علي اضتجاجي، انظر:  ِ

 .ِق(، صُِّْملكة العربية السعودية، د.ط، )مكة اظتكرمة: اظت



134   Al-Itqān, Vol. No. 4, Issue No.1, June, 2019 

 

للتصور الفكرم الرتبوم األخبلقي ضوابط حتمي الفرد عن الوقوع يف ارمات، كىو يف  .ِ
ا  اضتقيقة مظهر من مظاىر رزتة ا تعاذل بالنفوس البشرية، حيث أنزؿ إذل أصحأّ

 . ُكتابا فيو منهج حياهتم لًنبيهم كيضبط أخبلقهم يف رتيع سكناهتم كحركاهتم
 من خبلؿ اإلنسافديتلك  حيث ،اظتتميزة ذات النفوس العالية شخصيةال تكوين .ّ

كز على أمهية تر  افإِن شر،ال غاليقًن كماطت مفاتيح التصور الفكرم الرتبوم األخبلقي
 .فوس الناس باألخبلؽ اإلسبلمية الفاضلةا، كتغمر ننساين كتطويرىالسلوؾ اإل

  التربوي األخالقي في تطوير المجتمع في القرآن الكريم التصور الفكريأسس 
إف اإلرشادات القرآنية الشاملة حتتوم على تنظيم آّتمع كتطوره يف رتيع اضتاالت 

  كالعصور، كما أنو يواجو معوقاتو كيعاصتو مبناىج عديدة، منها:

 األسس الفكرية العقدية في نفوس البشريةأواًل: غرس 
بأزمة عقدية يف نفوس  -خصوصا يف زمننا اضتاضر-األمة اإلسبلمية  تلسبتلقد 

األسس غرس  أمهيةالقرآف أكد األمر يؤثر تأثًنا سلبيا على تقدمهم. كقد فأبنائها، 
ألنبياء ، حيث امتلئت صفحاتو بقصص اتطوير آّتمعاألكذل ل كالبذرة  الفكرية العقدية

الدالة على شخصيات ذات عقيدة مستقيمة كإدياف كطيد، منهم خليل ا سيدنا 
علم مدل شوؽ نبلغ من الكرب عتيا كليس لو كلد، ككلنا إبراىيم عليو السبلـ، فقد 

اإلحساس  شتعل رأسو شيبا، فغريزةن اىن العظم منو ك ك اإلنساف إذل الولد، كخاصة حٌن 
.زييب الطفل يف ذلك الوقت ُن  د يوما بعد يـو

متحانات أصعب اال، فأتاه النيب الكرمي عليو السبلـ يرزؽ مبولود كرمي حليم كإذ ّٔذا
ْعَي قَاَل يَا بُ َنيَّ ﴿كىو األمر بذبح اظتولود بعد أف كرب: على اإلنساف،  ا بَ َلَغ َمَعُو السَّ فَ َلمَّ

ف رؤل األنبياء نوع من أنواع من اظتعلـو أ؛ ك [َُِ﴾ ]الصافات: ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم...

                                                 
 انظر: اظترجع نفسو. ُ
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، كقد شتاعيل عليو السبلـ. فالذبح ليس امتحانان إلبراىيم فحسب، كإمنا يف نفس إالوحي
يَا أََبِت ﴿أخربنا ا تعاذل عن شخصية ىذا الشاب برد فعلو على إخباره أبوه بذلك األمر: 

﴾ ْن َشاَء اللَُّو ِمَن الصَّابِرِينَ َسَتِجُدِني إِ ﴿ بو ﴾ أم: امض ظتا أمرؾ اافْ َعْل َما تُ ْؤَمرُ 
مدح سيدنا إشتاعيل عليو السبلـ  فالشاىد أف ا .ُأباه أنو موطن نفسو على الصرببإخباره 

كىو من أنبل الصفات كاألخبلؽ، قد فسر )الصرب( الذم كاف عليو -بامتبلكو الصرب 
سىأىٍصربي كىأىٍحتىًسبي ذىًلكى ": أىمٍ  ِمَن الصَّاِبرِيَن﴾﴿إشتاعيل تفسًنات عدة، فقاؿ ابن كثًن: 

كقاؿ  .ّ"على الذَّبًح أك على قضاء ا تعاذل :أمكقاؿ أبو سعود: " .ِ"ًعٍندى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ 
أم على الذبح، أم سأصرب كأحتسب ذلك عند ا عٌز كجٌل، كصدؽ "سعيد حٌول: 

يف بياف معىن الصرب يف اقتصركا  ىنا ؾتد بأف اظتفسرين .ْ"صلوات ا كسبلمو عليو فيما كعد
ككأِنم اختصركه يف نفس إشتاعيل كحده دكف امتداده )الصرب على أكامر ا(،  بأنواآلية 

على غًنه من الشباب، مع أف آّتمع يف أمس حاجة إذل مثلما عند إشتاعيل من الصرب. 
مبا جتعلها حترؾ نفوس  فبل بد للمفسرين اظتعاصرين أف ينزلوا اآلية إذل أرض الواقع كيفسركىا

  شبابنا اليـو كيقربوا ىدم الرباين كإرشاده إليهم. 

                                                 
اقق:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،عبد الرزتن بن ناصر بن عبد ا السعدم،  ُ

 َٕٓصـ(،  َََِىػ /َُِْ، ُعبد الرزتن بن معبل اللوحيق، )د.ف، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
تفسير ىػ(، ْٕٕبن عمر بن كثًن القرشي البصرم مث الدمشقي )اظتتوَّف:  أبو الفداء إشتاعيل ِ 

، ِاقق: سامي بن ػتمد سبلمة، )د.ـ: دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط القرآن العظيم،
 .ِٖ، صٕـ(، جُٗٗٗق/َُِْ

إرشاد العقل السليم إلى  :تفسير أبي السعودأبو السعود العمادم ػتمد بن ػتمد بن مصطفى،  ّ
 .ََِ، صٕ، )بًنكت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(، جالكتاب الكريم مزايا

 .ُْٕٓ، صٖجق(، ُِْْ، ٔ، )القاىرة: دار السبلـ، طاألساس في التفسيرسعيد حٌول، ْ
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جبل النفس على حتمل حبس شهواهتا من كل جوانب  ىوالصرب يف حقيقة األمر قيلنا: 
رتكها كال يعلى طاعة ا فبل أحد بسحاضتياة، سواء من اصتانب الدنيوم أك األخركم، ك

  شتاؽ إليها كما إذل ذلك. يكال يقرتفها رّٔا كال قيلُّ منها، كعن اظتعصية فبل دي
الصرب للصرب اتاج لدل شبابنا يف عصر العوظتة اضتديثة اليـو ىو مثلة األمن أركع ك 

. فإف الفواحش ال سيما يف ىذه األياـ تأيت من كل على فنت الشهوات كالشبهات
 جوانب كتأخذ أشكاال ال تعرؼ ّٔا سبقنا مثل: 

يف أغلب الصناعات من األزياء كالطًناف كالتجارات كالفنادؽ  اإلباحيةاتساع غتاؿ  (ُ
أصبح انتشار اظتواد اإلباحية باتساع كما كالرتفيهية كغًنىا باسم التقدـ كالتسويق،  

األفبلـ  مدىش يف قنوات ككسائل اإلعبلـ كمواقع االتصاؿ االجتماعي، كحَّت يف
 .كالكرتونات اظتتخصصة باألطفاؿ

عوجاج يف الشهوات، حيث ظهر ميوؿ اصتنسية الغريبة يف آّتمع مثل زكاج نشوء اال (ِ
ألِنا لن ختونو، كلن ختدعو، كلن تسن، كلن  (hologram)صورة ثبلثية األبعاد بيباين 
2002، ككزكاج امرأة من إيرلند الشمالية بكلبها لوفائو يف عاـ ُدتوت

ِ . 
 اظتساكنة بدكف زكاججتار بالبشر، ك الدعارة، كاالبات من الشائع بصورة متزايدة  (ّ
(cohabitation)،  ،وجد ىناؾ برامج خاصة ما يسمى بػػتبل كالزنا(reality show)  اليت

. من غًن مباشر الفواحش يف التلفاز كيركج يستغل من خبلؿ بثها منتجها للربح
 شهواتلل أف التحديات اليت يواجهها غتتمعنا اليـو تدؿ على أنو مريض كخيضع فالشاىد

  الفقهاءمن طرؼ  حوعتا بل بد من ػتاربتها كمناقشة القضيةفبأم سبيل كانت، 

                                                 
-https://nypost.com/2018/11/13/i-married-my-16-year-old>:اظتوقع الرشتي صتريدة نيويورؾ بوست ُ

hologram-because-she-cant-cheat-or-age/،>  :َُِٖديسمرب  ٖتاريخ التصفح . 
-https://www.independent.co.uk/life-style/woman>حر باظتملكة اظتتحدة: اظتوقع الرشتي صتريدة  ِ

married-dog-8-years-perfect-for-her-marriage-animal-wilhelmina-morgan-callaghan-northern-

a7994626.html،>  :َُِٖديسمرب  ٖتاريخ التصفح . 

https://nypost.com/2018/11/13/i-married-my-16-year-old-hologram-because-she-cant-cheat-or-age/
https://nypost.com/2018/11/13/i-married-my-16-year-old-hologram-because-she-cant-cheat-or-age/
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كما حتتاج األمة إذل الصرب،  ،من الفساد الكبًن اكاظتفسرين كعلماء األمة رتيعان ظتا حيمله
إنو لو ال ىذه ف .اربة ىذه الفنتدتسكا قويا العقيدة الصحيحة ب كالتمسككالعلم، 

 ؾ كالكفر كالعياذ با من ذلك.اعتبل يلقو الناس بأيديهم إذلقد  سلفا األمور اظتذكورة
كقوة الصرب اظتستنتج من العقيدة الصحيحة ىي نفس ما ؾتده يف قصة إبراىيم مع 

إدياِنما إذل  كصلكيف ف ؛لذبحبا ألمر اابتليا كاستسلما  إشتاعيل عليهما السبلـ حٌن
با كقدرتو! كؿتن  قيدة الصحيحة كاإلدياف القومنتيجة من العو شك أن ىذه الدرجة؟ ال

بار يف ىذا الصدد ال بد من أف نتخذ صرب اشتاعيل عليو السبلـ قدكة لنا. فإنو شاب 
يَا َأَبِت افْ َعْل : ﴿كذلك كاضح من خبلؿ جوابو إذل أبيوطاعة ا، بكػتتسب  بور تقيص

يا أبيت إف إدياين " :كأنو يقوؿ ألبيوف، "يا أبيت اذبح كما تؤمر، كدل يقل: "﴾َما تُ ْؤَمرُ 
كقبورل ألمر ا ال يتوقف فقط على رضام بالذبح، بل على أم أمر يأيت من ا مهما 

فبل عجب أف ا جعلو رمز الشباب الطاىر اظتطيع الناجح بإديانو  "؛ كّٔذابلغت صعوبتو
لفكرم الرتبوم األخبلقي كبعقيدتو العميقة. كال شك بأف قوة العقيدة بذرة أكلية للتصور ا

 كما أشارت إليو اآليات القرآنية الكثًنة. 

 ة في نفوس البشريةتعبدياألسس الفكرية ال: غرس ثانياً 
أف إذل لقرآف . كلقد دؿ ابأزمة فكرية تعبدية أصيبت األمة اإلسبلمية يف ىذا الزمن إف

الصاحل. فمن  آّتمع تطويرلاألسس اظتهمة من  كاألعماؿ التعبديةتثبيت العلم يف النفس 
 ﴾اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ ﴿تعاذل:  قولوالفرد على طلب العلم اآليات اليت حتث 

يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم ﴿: جل شأنو[، كقولو ُ]العلق: 
تشًن إذل أمهية العلم كالتثقف، فإِنما  ةفهنا إرشادات رباني [.ُُ]آّادلة: ﴾ َدرََجاتٍ 

كما أنو مفتاح العبادة  ،ستخبلؼ فيهاالكاعمار األرض من اظتتطلبات األساسية إل
 . الصحيح هابشكل
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كبالعلم كصل ، العملاإلدياف ك اإلسبلـ دليل على  ةالعلم يف نظر زد على ذلك أف 
آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم  َوَعلَّمَ ﴿ اإلنساف إذل مكانة عظيمة عند ربو، قاؿ تعاذل:

   [.ُّ﴾ ]البقرة: َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل َأنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َىُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 
لكن العلم ال ينفع إال بالعمل أك العبادات. فإف العبلقة بينهما بينة يف قولو تعاذل: 

َوابِّ َواأْلَنْ َعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَوانُُو َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه َوِمَن النَّاِس َوالدَّ ﴿
كقاية  فالعلم سر العبادة الصحيحة، كالعبادة [ِٖ﴾ ]فاطر: اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّو َعزِيٌز َغُفورٌ 

السؤاؿ الذم لعل من الوقوع يف ارمات كإشباع ضتاجة آّتمع على التطور اضتضارم. ك 
الوقوع يف ارمات كتشبع حاجة آّتمع على فردا من لعبادة تقي اكيف   :ننااذىبأخيطر 

تصفها النصوص مثلما ؾتده يف قضية الصبلة. فاإلجابة على ىذا السؤاؿ  التطور؟!
َوَأِقِم ﴿: تنهى عن الفحشاء كاظتنكر -كما قالو تعاذل-كىي  ؛عمود الدينالشرعية ب

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَ ُر َواللَُّو يَ ْعَلُم َما  الصَّاَلةَ  ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ
 [. ْٓ﴾ ]العنكبوت: َتْصنَ ُعونَ 

تبلكة بظتؤمن آّاىد كجوب تزكد افيد يسياقها  أفاآلية  قاؿ سعيد حوٌل يف تفسًنه
كذىب الشعراكم إذل  .ُيف ػتنتو اليت تساعدهىي  ةهذه الثبلثف القرآف كالصبلة كالذكر،

على الوجو  تتم تأديتها ىي اليت الصبلة اليت  دتنع األنفس عن أفعاؿ الفحشاء كاظتنكرأف 
األكمل الذم يؤدم غايتو، فالصبلة اظتطلوبة ىي الصبلة اظتستوفاة الشركط كاليت تقيمها  

  كالشعركام تدالف على:  ا قااله سعيد حولٌ إف مقُلنا:  .ِ"كما يريدىا ميشرّْعها

                                                 
 .ِِّْ، صٖج، األساس في التفسيرسعيد حٌول،   ُ

، د.ط، د.ت(،جتفسير الشعراويػتمد متورل الشعراكم،  ِ ، ُٖ، )د.ـ: مطابع أخبار اليـو
 .ُُُٓٗ-ُُُْٗص
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يف  أفعل نتيجةإذل  اظتؤدمالصبلة تعترب من الذكر األكرب، كىي أعظم الذكر أف  .ُ
فظ األنفس عن فعل اظتنكرات اىي اليت حت، فالصبلة النهي عن الفحشاء كاظتنكر

 إذا توفرت شركطها. 
القرآف تبلكة على الفرد اظتسلم أف يلـز ذكر ا تعاذل َنميع أنواعو من ٌث اضت .ِ

 .إخل كالصبلة كالذكر
صاحبها عن  يال تنه اليت صبلةفال .بصبلهتم أف يهتموااظتسلمٌن على ٌث اضت .ّ

 إقامتها. من ناقصة عما أراده اتعد  الفحشاء كاظتنكر
ال شك أف الصبلة كرتيع العبادات عتا مقاصد كآثار على نفس الفرد كسلوكو  قُلنا:

لعبادات تأثًنا يف تكوين آّتمع الطاىر كمن مث البلدة كعبلقتو مع ربو كغتتمعو. كما أف ل
الطبية كالعادل اآلًمن. فإِنا تعاجل األزمات البشرية كتصلح فيما بينهم كتكٌوف التصور 

 الفكر الرتبوم األخبلقي القيم يف اضتضارة كآّتمعات.
 

 نفوس البشر األخالقية النبيلة فياألسس الفكرية : غرس ثالثاً 
القرآف أمهية األسس العقدية كالتعبدية من أجل حتقيق التصور الفكرم الرتبوم  سطٌربعد أف 

ذا يكوف فردا إجيابيا ؼتلصا تقيا  أيضان على أفكجو القرآف الفرد األخبلقي، يف السياؽ نفسو 
بن عبد ا  مدح ا ػتمداألخبلؽ النبيلة. ىذا ما ؾتده من خبلؿ آيات كثًنة، من أمهها 

ففي اآلية حتريض  [،ْ]اٍلقلم:  ﴿َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾قاؿ تعاذل: . وخلقلعظمة  ملسو هيلع هللا ىلص
رسوالن، كّٔذا الكتاب دستوران يف كل ما  ملسو هيلع هللا ىلصمعاشر اظتسلمٌن الذين آمنوا مبحمد على اقتداء 
 قولوسكنات، مؤكدان ذلك الركات ك اضت، يف السراء كالضراءكره، يف اظتنشط كاظتيأمر بو يف 

 [.  ُِ]األحزاب:  ﴾ْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ لَقَ ﴿ تعاذل:
بأمشل مكاـر األخبلؽ كمن ىذا اظتنطلق، ؾتد بأف القرآف الكرمي يوجو البشر إذل 

الصدؽ كاألمانة  ا. كمن أىم تلك األخبلؽأف يتخلق ّٔأنواعها، كيرشد الناس إذل 
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 ثة:اآليت حديثنا عن ىذه الثبليف ك  كالعدؿ.
ىو إخبار الشيء على ما ىو عليو، أم مطابقة اطتًن للمواقع. كيكوف ك : أواًل: الصدق

كتأيت الداللة إذل الصدؽ يف آيات كثًنة من القرآف، منها . ُيف العمل كالقوؿ كاالعتقاد
[،  ُُٗلتوبة: ]ا﴾ يَاَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ ﴿قولو تعاذل: 

إف الصدؽ يهدم إذل الرب، كإف الرب يهدم إذل : »كما جاء يف السنة النبوية اظتطهرة
اصتنة، كإف الرجل ليصدؽ حَّت يكوف صديقا، كإف الكذب يهدم إذل الفجور، كإف 

 .ِ«الفجور يهدم إذل النار، كالرجل  ليكذب  حَّت يكتب عند ا كذابا
مع من صىدىؽ اى اإلديافى "يعين:  وا َمَع الصَّاِدِقيَن﴾وَُكونُ : ﴿يقوؿ الطربم رزتو ا

 .ّبو، فحقَّق قولو بفعلو، كدل يكن من أىل النفاؽ فيو
أىٍم: اصديقوا كىاٍلزىميوا الصٍّْدؽى تىكيونيوا مىعى أىٍىًلًو كىتػىٍنجيوا ًمنى يقوؿ ابن كثًن رزتو ا: "
 .ْا"ميورًكيٍم كىؼتىٍرىجن اٍلمىهىاًلًك كىجيىٍعىلي لىكيٍم فػىرىجنا ًمٍن أي 

"فهذا نص يف أف الصادقٌن ىم الذين اجتمع عتم يقوؿ سعيد حٌول رزتو ا: 
   .ٓإدياف، كجهاد باظتاؿ كالنفس"

                                                 
 ُُْٔط، د.، )جدة: فهرس مكتبة اظتلك فهد الوطنية، دليل السائلينأبو دكاد، أنس إشتاعيل،  ُ

 .ّٖٗـ(، ص ُٓٗٗىػ/
الجامع المسند الصحيح المختصر  يف البخارماصتعفي بن إشتاعيل أبو عبد ا ػتمد أخرجو  ِ

، ُدار طوؽ النجاة، طبًنكت: ) لبغا،حتقيق: مصطفى ديب ا ،وسننو وأيامو من ُأمور رسول اهلل
كما  ﴿يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا الٌلوى كىكيونيوٍا مىعى الصَّاًدًقٌنى﴾: ب، باب: يف قولودكتاب األ  ،ـ(َُُِ

 .ّْٕٓ، رقم اضتديث ُِِٔ، ص ٓج،ينهى عن الكذب
ػتمد شاكر، )د.ـ: مؤسسة  اقق: أزتد جامع البيان في تأويل القرآن،أبو جعفر الطربم،   ّ

 .ٖٓٓ، صُْـ(،جَََِق/َُِْ، ُالرسالة، ط
 .ُِّ-َِّ، صْج تفسير القرآن العظيم، ابن كثًن،  ْ

 .ِّٗٔ-ِّٖٔ، صْ، جاألساس في التفسيرسعيد حٌول،  ٓ 
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الصدؽ ىو أف تتطابق النسبة الكبلمية مع الواقع. كيقوؿ عن اآلية الشعراكم: "
 .ُ"فالصدؽ إما نسبة ذىنية، كنسبة كبلمية، كنسبة كاقعية

إِنم يركف  ديكن القوؿالذم سردناه آنفان، عىن الصدؽ ظتبياف اظتفسرين  علىبناء 
الصدؽ كمسألة عقدية، اظترتتب عليو الثواب كاصتزاء. كىذا صحيح، كقد يتبٌن لنا من 

أىنَّوي  ،عىاًمرو  اللًَّو ٍبني  عىٍبدي  خبلؿ األحاديث النبوية كذلك عظمة الصدؽ، حيث أخربنا
ا: فػىقىالىتٍ  بػىٍيًتنىا، يف  قىاًعده  ملسو هيلع هللا ىلصي يػىٍومنا، كىرىسيوؿي اللًَّو دىعىٍتيًن أيمّْ " :قىاؿى  " تػىعىاؿى  ىى . أيٍعًطيكى

ٍرنا": قىالىتٍ  «تػيٍعًطيًو؟ أىفٍ  أىرىٍدتً  كىمىا»: ملسو هيلع هللا ىلصفػىقىاؿى عتىىا رىسيوؿي اللًَّو  . فػىقىاؿى عتىىا رىسيوؿي "أيٍعًطيًو دتى
    .ِ«ئنا كيًتبىٍت عىلىٍيًك ًكٍذبىةه أىمىا ًإنًَّك لىٍو دلٍى تػيٍعًطًو شىيٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصاللًَّو 

فمن كاجبات اآلباء كاألمهات ككافة اظتربٌن  ،مةاألالصدؽ ضركرة لؤلفراد ك ال شك أف 
 كيبىن ّٔا شخصياهتم. يف نفوس األطفاؿ، حَّت يشبوا عليها ىذه اطتصيلة الفضيلةأف يغرسوا 

 
 ثانياً: األمانة  

كىي مسؤكلية عظيمة حتٌملها  من أسسو، كأساس األمانة خلق جليل من أخبلؽ اإلسبلـ
﴿ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا كلقد أمرنا ا تعاذل بأداء األمانات، فقاؿ تعاذل:  اإلنساف،

ا يَ  ِعُظُكْم اأْلََمانَاِت ِإَلى َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّو نِِعمَّ
عن عبد ا رضي ا [. كيف السنة: ِٕ]األحزاب:  بِِو ِإنَّ اللََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا﴾

أربع إذا كن فيك فبل عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعنو، أف رسوؿ ا 
  .ّ«مانة، كصدؽ حديث، كحسن خليقة، كعفة يف طعمةأ

                                                 

 .َٔٓٓ، صٗ، جتفسير الشعراويالشعراكم،  ُ 
دار الكتب العريب، د.ط، ، )بًنكت: سننويف  أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاينأخرجو  ِ 

 .ّْٗٗ، رقمْٓٓ، صْج يف التشديد يف الكذب،باب ، ألدبد.ت(، كتاب ا

اقق: د. عبد اضتميد  الكاشف عن حقائق السنن،شرؼ الدين اضتسٌن بن عبد ا الطييب،  ّ 
 .َّّٔ، صَُـ( جُٕٗٗىػ / ُُْٕ، ُىنداكم، )الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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كما كصف اضتديث على أِنا ،  قرآف كالسنةيف ال ّٔاموصىن : أف األمانة فالشاىد
 تؤٌدم إذل الفبلح كالرشاد يف الدنيا كاآلخرة ظتن يتحلى ّٔا يف حياتو.

ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر اإلحساف بقولو تعاذل: ﴿ك العدؿ بٌن لقد قرف ا سبحانو كتعاذل 
 [.َٗ﴾ ]النحل: بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 

ىو اإلنصاؼ، كمن اإلنصاؼ: اإلقرار مبن  العدؿ" ا: رزتو الطربميقوؿ عن ىذه اآلية 
 .ُ"أنعم علينا بنعمتو، كالشكر لو على إفضالو، كتورل اضتمد أىلو. كإذا كاف ذلك ىو العدؿ

، يف أداء اضتقوؽ، يءًإفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ يف كل شكيقوؿ سعيد حٌول رزتو ا: "
، كحيدد الواجبات يف السياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالقياـ بالواجبات، فيحدد اضتقوؽ

 .ِ"كىاإٍلًٍحساًف كىو معىن زائد على العدؿ
، كال قُلنا : العىدؿي عكسو الظلم، ىو استعماؿ كل األمور يف مواضعها من غًن سرؼو

 عبارة عن االستقامة على طريق اضتق باجتناب ما ىو ػتظور دينيان. تقدمي كال تأخًن. إذان العدؿ
 

إف ، ستخرج إذل بعض النقاط التاليةتي طتبلصة ظتكاـر األخبلؽ اإلسبلمية النبيلة فا
األخبلؽ اإلسبلمية النبيلة خصوصا الصدؽ كاألمانة كالعدؿ  من أحد األسس اضتضارية 

 عليها آّتمع. يبىناليت 
إف صفة الصدؽ كاألمانة كالعدؿ من أسس التصور الفكرم الرتبوم األخبلقي يف 

ر آّتمع، كما تعترب من مبلمح اضتياة اظتعنوية يف اإلسبلـ اليت نطرحها على أمل أف تطوي
 نوفق لتجليتها يف حياتنا الفردية كاالجتماعية.

إذان أيها اظتسلموف األعزاء، اعلموا أننا قد ابتلينا مبصيبة يف ؽتارسة األخبلؽ النبيلة فيما 
:  بيننا يف حياتنا اليومية ....ك لو تأملنا  كم من األمهات يكذبن على أحواؿ غتتمعتنا اليـو

                                                 

 .ِٕٗ، صُٕ،جالبيان في تأويل القرآن جامعالطربم،  ُ 
 .ِٖٖٗ، صٔ،جاألساس في التفسيرسعيد حٌول،  ِ 
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أبنائهن، ككذلك اآلباء يكذبوف على أبنائهم كىم ما علموا بأِنم يغرسوف خلق الكذب يف 
نفوس أبنائهم منذ صغرىم، كالسؤاؿ ىنا: إذان فأين اآلباء كاألمهات من تربية أبنائهم على 

عتذا  حياهتم اليومية؟!! ككيف يكوف الصدؽ، كاألمانة كالعدؿ بينما أِنم دل يطبقوىا يف
غياب الصدؽ كاألمانة كالعدؿ بٌن أفراده؟ فلعل سبب ىذه األزمة اليت قد  آّتمع تقٌدما مع

 أمة اظتسلمٌن يف ىذا الزمن اصتهل كعدـ التطبيق العلمي. تلبست ّٔا
   

ن في القرآاألخالقي في تطوير المجتمع   الفكري التربوينماذج حية عن التصور 
 الكريم والسنة النبوية

نماذج حية للعمل اطتلقي من اصتدير بالذكر، قد ذكر يف القرآف الكرمي قصص عديدة ك
 كاالجتماعي للفرد اظتسلم منها:

 
  ذكر القرآن أن اهلل شّد ملك داود عليو السالم أواًل:

"أف ملك ؽتا دٌؿ على  مت القياـ ّٔاأف بٌٌن كثرة التسبيحات كالعبادات اليت  كذلك بعد
 كجود لقد أشار القرآف إذل. ُقة"اضت األمة لن يشتد يف األرض إال بعبودية ا تعاذل

قولو  والفرد كآّتمع مؤكدان فيك اضتضارة  كقوةاالرتباط الوثيق بٌن كثرة الذكر كالعبادة 
ْرنَا اْلِجَباَل َمَعُو ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواإْلِ ﴿تبارؾ كتعاذل:  َر 81ْشَراِق )ِإنَّا َسخَّ ( َوالطَّي ْ

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَابِ 81َمْحُشورًَة ُكلٌّ َلُو َأوَّاٌب ) ﴾ ( َوَشَدْدنَا ُمْلَكُو َوآتَ ي ْ
 .[َِ-ُٖ]ص: 

                                                 
 .َُْ(، صََِٔ، ُ)بًنكت: دار اظتعرفة، ط قراءة جديدة ورؤية في قصص األنبياءعمرك خالد،   ُ
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أف ما شد ملك دكاد كاف باضترس كاصتنود، أك باعتيئة  على ابن اصتوزم هلقد فٌسر 
 .ُاليت ألقيت لو يف قلوب الناس

ة تدؿ على أمهية صفة القوة كاألكبة اليت ينبغي أف يتصف ّٔما الفرد اظتسلم. فاآلي
رجَّاع إذل ا يف ك  ،القوة العظيمة على عبادة ا تعاذل :ىناكاظتقصود بالقٌوة كاألكبة 
 .ِرتيع األمور باإلنابة إليو

ا ذلك اظتعىن: "نبلحظ أف ا كصف دكاد عليو السبل ـ كيقوؿ سعيد حول مؤكدن
يكوف قوياِّ رجاعان إذل ا. كىاتاف  كيبالقوة كاألكبة، كمها مطلوباف يف كل مسلم  

الصفتاف يف سياؽ السورة تبيناف أف اظتسلم جيابو الكفار بالصرب كالقوة، كالرجوع إذل 
ا. كذكرت لنا اآليات ما أعطى ا دكاد ّٔاتٌن الصفتٌن: من تسبيح اصتباؿ، كالطًن 

ملكو، كإيتائو اضتكمة، كإعطائو فصل اطتطاب يف القوؿ إذا تكلم،  معو، كمن تقوية
فكأف ا تعاذل يقوؿ للمسلم: أيها اظتسلم، كن صابران قويان، أكبان، كسأعطيك الكثًن،  

 .ّكما أعطيت دكاد عليو السبلـ"
مراعاة  يرتتب معقوؽ العباد ضتراعاة كماؿ اظتأف  من اآلية بديكن أف نستنبط  قُلنا:

بوجهو  ا. فمن راعى حقوؽ ا من التوحيد كالعبادات سًناعي حقوؽ الناسحقوؽ 
فالقائد العابد  .فبل فصل بٌن اضتياة الدينية كالتعبدية كإدارة شؤكف الدكلة األكمل،

 التقي الصابر أقدر على حتمل الرئاسة كالقيادة من القائد اظتقصر يف عبادتو.
 

                                                 
، ط زاد المسير في علم التفسيرعبد الرزتن بن علي بن اصتوزم،   ُ ، ُ)بًنكت: دار ابن حـز

 .َُِٓـ(، صََِِ
2
 .ُُٕ، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم،  انظر: 
 .ّْٕٕ، صٖ، جاألساس في التفسيرسعيد حول،  ّ
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 مساعدة الناس: ثانياً 
فقراء منهم كالضعفاء، كذكم اضتاجة من األيتاـ كاألرامل، كما يتضح لكىذا خاصة ل

 يف القصة التالية:
كاف نيب ا موسى يرل امرأتٌن تريداف أخذ اظتاء من البئر لغنمهما كمها ضعيفتاف 

 موسى عليو السبلـ تزازتا الرجاؿ، كأبومها شيخ كبًن. فلم ينتظرتكال تستطيعاف أف 
دكف كبلوجو ا  اعرفتو حاجتهما، فتقدـ ليسقي عتما خالصطلب العوف، بل اكتفى مب
، ال يندثر يف الدىر أبدا الذم اطتًن وكرمي، كفعلال ولقطتنو إأف ينتظر منهما مقاببل. 

فعلو ىذا سببا ضتصولو على خًنات دل يتوقعها أبدا من زكاجو  بل كافكال خيسر فاعلو، 
َو ﴿يف قولو تبارؾ كتعاذل:  من إحدل ىاتٌن االمرأتٌن، مؤكدا ىذه القصة ا تَ َوجَّ َوَلمَّ

ِبيِل*.... َفَسَقى َلُهَما ثُمَّ تَ َولَّى  تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى رَبِّي َأْن يَ ْهِديَِني َسَواَء السَّ
 [.ِْ-ِِ]اٍلقصص: ﴾ ِإَلى الظِّلِّ فَ َقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأنْ َزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ 

يضربوف  –كىم خًن خلق ا- : كال يزاؿ األنبياء عليهم أفضل السبلـاقُلن
للبشرية أركع األمثلة يف اطتلق اضتسن كالعمل االجتماعي ّٓتمعاهتم، كىذا ببل شك 

دعوهتم.  واقبلينوع من الدعوة ككسيلة من أعظم الوسائل يف جذب قلوب األفراد ل
لق الكرمي كالعمل االجتماعي الذم كلها ىي اطتفالعربة من القصص اضتية السابقة  

لفرد اظتسلم أف يتخلق بو لتسود ابة كاألخوة بٌن أفراد آّتمع اإلسبلمي، اجيب على 
 كيكمل كل منها اآلخر.

 
 تحذير القرآن قضية الجنس: ثالثاً 

إف ؽتا ابتليت بو آّتمعات البشرية منذ فجر التاريخ البشرم من لدف أيب البشر آدـ عليو 
كانت أكؿ جردية القتل على كجو   -اظترأة-بلـ قضية اصتنس، أم اظترأة. كمن أجلها الس

َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ َنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ِإْذ ﴿األرض، كما ذكر ذلك العلماء يف تفسًن قولو: 
 [.ِٕ﴾ ]اظتائدة: قَاَل أَلَقْ تُ َلنَّكَ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبَِّل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم يُ تَ َقبَّْل ِمَن اْْلَخِر 



146  The Intellectual, Educational & Behavioral- Faridah, Fatimah, Abullais   

 

مىا تػىرىٍكتي » عن الوقوع يف مثل ىذه اظتشكلة قائبلن:فلذلك نبو عليو الصبلة كالسبلـ أمتو 
اًؿ ًمنى النّْسىاءً  نىةن ًىيى أىضىرُّ عىلىى الرّْجى   .ُ«بػىٍعًدم ًفتػٍ

نفس، فإذا  إف القضية اصتنس تتعلق بقوة الشهوة اصتنسية كغلياِنا يف ال فالشاىد:
 ما عبلجها؟ فكاف األمر كذلك، 

االبتعاد عن كل األسباب اليت تؤدم  كىو لقد جاء القرآف أحسن الطرؽ لعبلجها 
سد يف ،ضعف اإلنساف أماـ غريزة اصتنس معليإذل الوقوع يف الزنا. فا سبحانو كتعاذل ل

حرـٌ على يالفاحشة، ف ىذهيف إذل الوقوع  اظتؤديةسبل النافذ ككل اظتكل   من خبلؿ شريعتو
ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفظُوا ﴿: مبقدماتو. قاؿ تعاذلرتاب قالفرد اال

 [.َّ﴾ ]النور:  فُ ُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصنَ ُعونَ 
قاؿ النسفي: "أمرف بغض  ائبلن:ق أكرد سعيد حٌول أقواؿ العلماء يف بياف اآلية

األبصار، فبل حيل للمرأة أف تنظر من األجنيب إذل ما حتت سرتو إذل ركبتيو، كإف اشتهت 
غضت بصرىا رأسا كال تنظر إذل اظترأة إال إذل مثل ذلك، كغض بصرىا من األجانب 

كرائد  أصبل أكذل ّٔا، كإمنا قدـ غض األبصار على حفظ الفركج؛ ألف النظر بريد الزنا،
 ِالفجور، فبذر اعتول طموح العٌن".

كقاؿ الشعراكم حوؿ اآلية: "أفنت شيء يصيب اإلنساف من ناحية اصتنس ىي 
حاسَّة البصر؛ لذلك كضع الشارع اضتكيم اظتناعة البلزمة يف طريف الرؤية يف العٌن الباصرة 

 ّ". كيف الشيء اظتبصر

                                                 

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  المسندأخرجو مسلم بن اضتجاج بن مسلم القشًنم يف  ُ 
كتاب الرقاؽ، ـ(،  ُُٔٗ، ُحتقيق: أبو إسحاؽ اضتويين، )بًنكت: دار اصتيل، ط ،إلى رسول اهلل 

 .ُِِٕرقم، ٖٗص ،ٖج، باب أىٍكثػىري أىٍىًل اصتٍىنًَّة اٍلفيقىرىاءي كىأىٍكثػىري أىٍىًل النَّاًر النّْسىاءي كىبػىيىافي اٍلًفتػٍنىًة بًالنّْسىاءً 
 .ّّْٕ-َّّٕ، صٕج األساس في التفسير،سعيد حول،  ِ
 .ََُِٓ-َُِْٖ، صُٔ، جتفسير الشعراويالشعراكم،  ّ
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ا ربنا عىزَّ كىجىلَّ يف ىذه اآلية ىي صماـ إف مسألة غىضّْ البصر اليت يأمرنا ّٔقُلنا: 
األماف الذم حيمينا من االنزالؽ يف ىذه اصترائم البشعة، كيسد الطريق دكِنا. كما ترشد 

غض البصر، كحفظ الفرج،  سبلمية فيها:اإلداب إذل دالالت شاملة للمسألة كاآل اآلية
كتسريح البصر إذل ما حـر  كحفظ العورات، كذلك كلو لقطع الذريعة إذل الزنا، فالتربج

 ا مها بابا الزنا الكبًناف، فإذا أغلقا اؿتسم الزنا كاؿتسر. 
 

 نماذج حية في التصور الفكري التربوي األخالقي في تطوير المجتمع من السنة
    النبوية المطهرة

ي من إذا أردنا أف نرل ركح األخوة يف ابة عمليا كميدانيا، فلننظر إذل التاريخ اإلسبلم
ىو بناء بعد كصولو اظتدينة  ملسو هيلع هللا ىلص النبوية، فإف من أكؿ ما قاـ بو النيبالسًنة خبلؿ 

كمن عملية عظيمة كىو  مث اإلخاء بٌن اظتهاجرين كاألنصار ،اظتسجد النبوم الشريف
، فمن الركايات اليت تعرب عنها ما قالو سعد بن الربيع أركع ما رأهتا البشرية يف تارخيها

، فىأىٍقًسمي مىارل رزتن بن عوؼ من اظتهاجرين: "األنصارم لعبد ال ًإينّْ أىٍكثػىري األىٍنصىاًر مىاالن
ا  تػيهى ا إًلىٍيكى فىسىمّْهىا رل أيطىلٍّْقهىا، فىًإذىا انٍػقىضىٍت ًعدَّ بػىهيمى ًنٍصفىٌٍنً، كىرل اٍمرىأىتىاًف فىاٍنظيٍر أىٍعجى

عن ماؿ أخيو كأىلو، ككافأه ؼ ، فرفض الصحايب اصتليل عبد الرزتن بن عو "فػىتػىزىكٍَّجهىا
لُّوهي  ".أىٍينى سيوقيكيٍم؟ ."بىارىؾى اللَّوي لىكى يف أىٍىًلكى كىمىاًلكى  بقولو: على معركفو بالدعاء فىدى

نػيقىاعى   .ُ...عىلىى سيوًؽ بىيًن قػىيػٍ
عظمة  يفلصحابتو الكراـ كما نرل  ملسو هيلع هللا ىلصتربية النيب آثار حسن فاضتديث يرشدنا إذل 

الغين للفقًن،  إيثارك  ،ابة كالتعاكف كاظتؤاخاةاستحباب من  فيما بينهمكمعامبلتعم خلقهم 
؛ كإف مثل ىذه ابة كالتعاكف كاستحباب رد مثل ذلك على من آثر بو مع الدعاء لو كشكره

                                                 

بٌن اظتهاجرين  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب فضائل الصحابة، باب إخاء النيب ، صحيحو أخرجو البخارم يف ُ
 .ّٗٔٓ، رقمُّٖٕ، صّج كاألنصار،
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، فبل أكؿ لبنة يف بناء الدكلة القوية، ك الناجح من أسس حضارة آّتمعكاظتؤاخاة كالتضامن 
 اٍلميٍؤًمني لًٍلميٍؤًمنً : »ملسو هيلع هللا ىلصإليها كتأكدىا مرات كثًنة، فقد قاؿ  عجب يف إرشاد النبوم

يىاًف يىشيدُّ بػىٍعضيوي بػىٍعضنا ترل اظتؤمنٌن يف ترازتهم كتوادىم كتعاطفهم  : »ملسو هيلع هللا ىلص كقولو، ُ«كىاٍلبػينػٍ
 .ِ«كمثل اصتسد إذا اشتكى عضوا تداعى لو سائر جسده بالسهر كاضتمى

دات كاضحة لتكوين األمة الناجحة فالشاىد أف يف سًنة سلفنا الصاحل إرشا
كآّتمع الصاحل اظتوحد، فبل بد من أف نلـز دراستها كالعمل ّٔا إلنشاء اضتياة االجتماعية 
باالسرتاجتية اظتؤثرة كلكي حيقق التصور الفكر الرتبوم األخبلقي اليت أرشد إليها القرآف 

 كالنسة يف نفس آّتمع. 
 

 الخاتمة
األمة اإلسبلمية يف كقتنا اضتاضر غياب أبنائها عن  تلبست ّٔاإف من األزمات كاظتصائب اليت 

يف تطوير آّتمع، كغيأّم عن اإلسرتاجتية اظتؤثرة يف تنظيمو،  اظتنظم الفكر الرتبوم األخبلقي
عبلكة على ذلك ابتعادىم عن  يف ؼتتلف آّاالت.للغرب اتبعاىم فكرة التقليد األعمى ك 

 يف جوانب كثًنة من اضتياة.  ؽتارسة األخبلؽ النبيلة كالصدؽ كاألمانة كالعدؿ كالصرب
القرآف الكرمي، من أمهها:  يفتلك اظتصائب العبلج ضتل اكتشفت الدراسة بعض 

الدراسة أف  كمايف نفوس البشرية؛ غرس األسس الفكرية العقدية كالتعبدية كاألخبلقية
أمثلة عديدة حية يف القرآف كالسنة من موكب األنبياء يف اطتلق اضتسن كالعمل  دلت إذل

لتسود ابة كاألخوة  الفرد اظتسلم يتخلق بو ال بد من أفالذم غتتمعاهتم يف االجتماعي 
تصور الفكر الرتبوم األخبلقي يف جزء من الفكل ىذا  ،بٌن أفراد آّتمع اإلسبلمي

                                                 
، ٓجكتاب األدب، باب تعاكف اظتؤمنٌن بعضهم بعضا، صحيحو، أخرجو البخارم يف  ُ

 .َٖٔٓ، رقمِِِْص
 .ٓٔٔٓ، رقمِِّٖ، صٓج كتاب األدب، باب رزتة الناس كالبهائم،صحيحو، أخرجو البخارم يف  ِ
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مدعو إذل اظتشاركة يف بناء صرح األمة كفق ، ككلنا نظور القرآيناظتتمع من تطوير آّ
 .العقيدة اإلسبلمية كاألخبلؽ اإلسبلمية كالسلوؾ اإلسبلمي

التصور الفكرم الرتبوم األخبلقي إف األمة ستكوف مثالية إف كاف لدل اظتسلموف  
ا مدعو إذل اظتشاركة يف كل من، كىذا أمر صعب حتقيقو يف حد اآلف، فيف تطوير آّتمع

ستكوف حياة ، كّٔذا النشاط. بناء صرح األمة كفق العقيدة اإلسبلمية كالسلوؾ اإلسبلمي
كقد يتطلب من ذلك كيرتتب عليو . آّتمع سعيدة، كحتل ّٔا الطمأنينة كاألمن كالسعادة

 .عدد من التوصيات
العلم كاظتوازنة بٌن  نوصي كل فرد مسلم على أف يبذلوا أقصى جهدىم يف طلب

العلـو الدينية كالعلـو الدنيوية، كما كجب عليهم إقامة الفكر التعبدم يف طلبة العلم 
 كإكثارىم من العبادات يف بيئتهم.

كعلى طبلب العلم أف خيدموا القرآف خدمة عظيمة، كأف يلتزموا ّٔديو عند ختالطهم مع  
 اؿ آّتمع بدقة لكي ينزؿ اآليات يف أرض الواقع. آّتمع من أجل اإلصبلح، كعلى أف يعرفوا أحو 

ألمر ، كاالىتماـ كاظتشاركة يف اااللتزاـ مبفاىيم كقيم كقواعد الدين على األفراد: 
. كما ينبغي على كل فرد من اظتربٌن كأعضاء األسر االىتماـ باظتعركؼ كالنهي عن اظتنكر

يف حياهتم اليومية، كاالبتعاد عن فكرة بغرس أسس الفكر الرتبوية األخبلقية كأف ديارسوىا 
 التقليد األعمى يف رتيع غتاالت اضتياة.

نوصي لؤلسرة اظتسلمة االىتماـ بتعاليم القرآف كالسنة، كالتمسك بتوجيهاهتما يف  
 القضايا األسرية. معاصتة
 األدبك  األخبلؽ على حسن أبنائهمرتبية الوالدين: أف يعتنوا أفضل عناية بلى ع 

 داـ كسائل عديدة.باستخ
ينبغي على كزير الرتبية كالتعليم مراعاة ما يواجهها األمة من مشاكل كما  

 كالرقي األمة إصبلح اسبتني مبااألخبلقية  الرتبية منهج كتطبيقكصعوبات أثناء بناء 
 .العملي أفرادىا كسلوؾ جتماعياإل بواقعها
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 غترد من الفرد بسلوؾ ترتقي أفمعات دارس كاظتعاىد كاصتااظتمن  الرتبوية اظتؤسسات على
 .كنشاطاهتا كبراغتها كمناىجها خططها يف ذلك كتضمٌن اظتبادرات إذل الواجبات أداء

أف يدعم رتيع مستويات األمة كمؤسساهتا كمنظماهتا بفكرة التنظيم الفكرم الرتبوم، 
رآف كالسنة، كالنهج كانعقاد كرش عمل كالسمينارات تناقش فيها ىذه الفكرة معتمدان على الق

 إذل ابتكار االسرتاتيجية اظتؤثرة من أجل تطوير آّتمع لتحقيق ؾتاح األمة يف دارين. 
األمة عامة، كطبلب العلم كالباحثٌن خصوصان على عدـ توصي الدراسة  كأخًنان: 

 االقتناع بتقليد التفاسًن اليت يأيت ّٔا اظتفسركف، بل عليهم أف يتدبركا آيات القرآنية
كجيتهدكا الستنباط دالالهتا االجتماعية؛ فإف األمة يف أمس اضتاجة إذل تلك التوجيهات 

 أماـ التحديات اظتعاصرة.
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