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  :الملخص
لنزاھة من القرآن الكریم، بیان دور األسرة في تنمیة قیم ھدفت الدراسة إلى استنباط قیم ا

 ورد في : ومن أھم نتائج الدراسة المنھج االستنباطي،:الدراسةالنزاھة لدى األبناء، واستخدمت 
، والتقوى، واالستقامة، واألمانة، والصبر، والصدق، اإلخالص: القرآن الكریم قیمًا للنزاھة تشمل

مابین صبر ،  موضعًا٨٩یة،ذكرت قیمة الصبر في القرآن الكریم في والمسؤول، والعفة، والعدل
وھو سمة لألنبیاء والصالحین، وإن أھم ، على الطاعة وصبر على البالء وصبر عن المعاصي

والحوار ، وضرب المثل، والقصة، القدوة: أسالیب غرس وتنمیة قیم النزاھة لدى األبناء ھي
وعلى العكس فإن ،  المعاملة والعطاء یزرع بینھم المحبة واأللفةوالمناقشة، إن العدل بین األبناء في

المفاضلة بینھم تزرع العداوة والكره، وأن العفة عن االنغماس في طلب المال وعن شھوة الفرج 
ھي ركن من أركان المروءة التي ینال بھا الحمد والشرف ومثال ذلك فقراء الصحابة ونبي اهللا 

كما  في المجتمع المسلم دور كبیر في غرس قیم النزاھة عند األبناء، لألسرة یوسف علیھ السالم،
أوصت الدراسة باالھتمام بقیم النزاھة دراسة وتأصیال واالستفادة منھا في المجاالت التربویة 

لباحثین لتناول كامل آیات القرآن الكریم بالبحث  والتعلیمیة واالقتصادیة، تحفیز ا
وحث وسائل اإلعالم  منة في آیات القرآن الكریم،واالستنباط لقیم النزاھة المتض

بضرورة تثقیف المجتمع بقیم النزاھة وغرسھا لدى األبناء وذلك بنشر مثل ھذه 
الدراسات، والتزام وسائل اإلعالم بقیم النزاھة وخاصة قیم العفة والمحافظة على 

 .اآلداب العامة
Abstract: 
Researcher name: Abed Ateeyat Allah Khamis Almazmomi. 
Study objectives: this study aimed to the following: 

1. Identify the Integrity values in the Holy Qur'an.  
2. Identify family role in development of integrity values in 

sons.  
Study methodology: Deductive approach 
The most significant study findings: 

1. The integrity values mentioned in the Holy Qur'an include: 
faithfulness, trustworthiness, patience, honesty, uprightness, 
piety, justice, chastity, and responsibility. 

2. The of patience was mentioned in Holy Qur'an at 89 
locations which include patience on obedience, ordeal, 
scourge of sin, which is a feature of the prophets and 
righteous. 

3. The most important methods used for instilling and 
development of integrity values in sons include; exemplar, 
story, giving example, dialogue, and discussion.  

4. Fairness in dealing with sons and tender cultivates in them 
love, familiarity, on the contrary, discrimination among 
them cultivates hostility and hatred.  
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5. Chastity from need of money and lust for marriage is a pillar 
of virility  that brings praise and honor, for example, poor 
companions and prophet Yusuf, peace be upon him.  

6. Family, in Islamic community, has great role in cultivation 
of integrity role among sons. 

The most significantstudy recommendations: 
1. Giving attention to integrity values thru study and 

exploration and benefit from them in educational, learning 
and economic areas. 

2. Motivate researchers to explore the entire Holy Qur'an 
verses through research and deduction of integrity values 
involved in Holy Qur'an verses. 

3. Urge the media by the need of enlighten of community 
through cultivation of integrity values among sons by 
publishing of such studies. 

  :مقدمــــة
انفردت الشریعة اإلسالمیة من بین الشرائع التي أنزلھا اهللا على عباده عن 

ولم . والعامة لجمیع البشر، والشاملة، بأنھا الشریعة الخالدة، طریق أنبیائھ ورسلھ
، ولكنھا تناولت الشؤون الدنیویة، ف تعالیمھا عند تنظیم العالقات بین العبد وربھتق

فقد اھتمت الشریعة اإلسالمیة بكل ما . وبسطت سلطانھا على كل شيء في ھذا الوجود
وحفظ ، من شأنھ حفظ حقوق اإلنسان في جمیع شؤونھ، ومن مقاصدھا  حفظ الدین

وفي ھذا العصر .  العقل من كل فسادوحفظ، وحفظ العرض، وحفظ المال، النفس
 :أضحى جلیا لكل ذي لب،  أن الفساد ظھر واستشرى في البر والبحر كما قال تعالى

﴿َظَھَر ٱلَۡفَساُد ِفي ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡر ِبَما َكَسَبتۡ َأیِۡدي ٱلنَّاِس ِلُیِذیَقُھم َبعَۡض ٱلَِّذي َعِمُلوْا َلَعلَُّھمۡ َیرِۡجُعوَن 
، البسیطة، كما انتشرت في ھذا الزمن  الجریمة  بأنواعھا.)٤١آیة : لرومسورة ا (﴾٤١

حیث بات األمر واجبا عینیا على ، وجرائم األفراد والجماعات، والمنظمة، والكبیرة
والباحثین أن یھبوا مشمرین عن ساعد الجد لمكافحة ، والعقالء، علماء الشریعة

  . على المستویات المختلفةومحاربتھ وكشف عواره وفضح أسالیبھ ، الفساد
فمن الخطر أن یكون الفساد منتشرًا داخل المجتمع اإلسالمي، دون توجیھ، أو 
إرشاد، أو معالجة لھذا الداء العضال،  فاإلسالم یسعى في تشریع أحكامھ إلى خلق 

، ویسلم من اآلفات، مجتمع متكامل تسوده المحبة،  ویقوم على الوالء والطمأنینة
  . وامتدادا لكل أفراد المجتمع، د ابتداء من األسرة ودورھاوبواعث الفسا

ولعل األسرة أول لبنة یكون فیھا الغراس، وھي منطلق األجیال فالبد من 
و ، تكوین أسرة صالحة تنمو بالمجتمع نحو النزاھة لكي ال یظلم الناس بعضھم بعضا

، مانةواأل، والصدق، والصبر، كاإلخالص: یكون ذلك من خالل قیم النزاھة
وغیرھا التي تستقى من القرآن ، والمسؤولیة، والعفة، والعدل، والتقوى، واالستقامة

لنبویة الشریفة لقیم ، ألنھ منھج حیاة للبشریة جمعاء، الكریم والسنة ا فتوظف ھذه ا
  .بدایة من األسرة ونھایة بالمجتمع
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  : موضوع الدراسة
ا قیمًا تعبر عن معاني إن في النص القرآني ألفاظا كثیرة تحمل في طیاتھ

وذلك أن رسالة اإلسالم في جملتھا رسالة إصالحیة ألحوال الناس ، النزاھة واإلصالح
جاءت إلنقاذ البشر وإصالح نفوسھم وبواطنھم وحیاتھم المعیشیة عن كل ، وأوضاعھم

لقیم في نفس ، انحراف سلوكي أو تعبدي یؤدي بحیاة الفرد إلى عقاب اهللا فتأصیل تلك ا
فقیم ، م واتصافھ بھا حتى تصیر خلقًا فیھ لیصبح قدوة لمن حولھ ولمجتمعھالمسل

لقیم مترابطة  النزاھة مھمة بالنسبة للمسلم فھي تعبر عن منظومة اإلسالم كلھ ألن ا
  . بعضھا مع بعض فالبد من غرسھا وتنمیتھا في نفوس البشر وخاصة المسلمین

ھ وسلم في الحدیث عن عبد فكل راع مسئول عن رعیتھ كما قال صلى اهللا علی
ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم (: سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: اهللا بن عمر، یقول

َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، اِإلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْھِلِھ َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن 
لَمْرَأُة َراِعَیٌة ِفي َبْیِت َزْوِجَھا َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَھا، َوالَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسیِِّدِه َوَمْسُئوٌل َرِعیَِّتِھ، َوا
ْم َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبیِھ َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوُكلُُّك( – َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل - : َقاَل) َعْن َرِعیَِّتِھ

فالواجب على كل من ).٨٩٣رقم الحدیث ، ه١٤٠٧، البخاري()َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ
استرعاه اهللا أمانة من األبناء أن یغرس وینمي فیھم قیم النزاھة من صدق وإخالص 
لقیم، فاألسرة دورھا مھم في تحمل ھذه  وأمانة وعفة وتقوى وصبر وغیرھا من ا

نات المجتمع فصالح األسرة یعني صالح المجتمع وصالح الرسالة فھي لبنة من لب
لقیم،  . المجتمع یعني صالح األمة جمعاء فواجب األسرة منوط في غرس تلك ا

  . وتعاھدھا وتنمیتھا وفق التربیة اإلسالمیة المستقاة من الكتاب والسنة
ومن ثم جاءت فكرة ھذه الدراسة من مطالعة أعلى مصادر التشریع اإلسالمي 

لقیم من القرآن وأكم لھ وھو القرآن الكریم،  فقد حرص الباحث على استخراج تلك ا
دًا  الكریم وتوظیفھا وبیان كیفیة غرسھا في نفوس األبناء وتنمیتھا كي یصبحوا أفرا

  .    صالحین في أسرھم ومصلحین في مجتمعھم
  :أسئلة الدراسة

  ما قیم النزاھة في القرآن الكریم؟ .١
  ة قیم النزاھة الواردة في القرآن الكریم لدى أبنائھا؟ما دور األسرة في تنمی .٢

  :أھداف الدراسة
  .استنباط قیم النزاھة في القرآن الكریم .١
 .بیان دور األسرة في تنمیة قیم النزاھة لدى األبناء .٢
  .بیان األسالیب التربویة التي تعتمد علیھا األسرة في تنمیة قیم النزاھة .٣

  :أھمیة الدراسة
ة      .١ ریم   تعلق ھذه الدراس القرآن الك ي           ، ب ة ف یم النزاھ ن ق دد م تنباط ع ة اس ومحاول

 .آیات القرآن الكریم وھو المصدر األول للتربیة اإلسالمیة
ي          .٢ احثین ف وة الب ي دع ساد ف ة الف ة مكافح ن ھیئ واردة م ات ال دد الخطاب تع

 .الجامعات السعودیة لدراسة موضوع النزاھة
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 . معاتأھمیة النزاھة ودورھا في حیاة األفراد والمجت .٣
ي    .٤ راد ف ض األف دى بع ساد ل اھرة الف شي ظ ا وتف ي مجتمعن شھ ف ذي نعی ع ال الواق

 .مختلف المؤسسات
ة                    .٥ ام والنزاھ شكل ع اء ب دى األبن یم ل رس الق ي غ رة ف وي لألس أھمیة الدور الترب

  .بشكل خاص
  : حدود الدراسة

 . اقتصرت الدراسة على آیات القرآن الكریم المتعلقة بقیم النزاھة - 
ي       اقتصرت ال  -  ة وھ دوة : دراسة على بعض األسالیب التربوی صة ، الق رب  ، والق وض

  .والحوار والمناقشة، المثل
  :مصطلحات الدراسة

  :القیم
مجموعة المبادئ والقواعد : "بقولھ إنھا) ٤٢ص، ه١٤١٦(عرفھا طھطاوي 

والمثل العلیا، التي یؤمن بھا الناس، ویتفقون علیھا فیما بینھم، ویتخذون منھا میزانًا 
  "نون بھ أعمالھم، ویحكمون بھا على تصرفاتھم المادیة والمعنویةیز

لقیم ھي محكات ومقاییس نحكم بھا على األفكار واألشخاص واألشیاء  وا
واألعمال والموضوعات والمواقف الفردیة والجماعیة من حیث حسنھا وقیمتھا 

نة ما بین والرغبة بھا أو من حیث سوئھا وعدم قیمتھا وكراھیتھا أو من منزلة معی
  ).٢٩٩م، ص١٩٩٨الكیالني، (ھذین الحدین 

  :النزاھة
ھي عبارة عن اكتساب مال من : النزاھة) ٢٦٠ه،ص١٤٠٣(قال الجرجاني 

ھي اكتساب : أن النزاھة) ٣٢٣،ص١٤١٠(وذكر المناوي، غیر مھانٍة وال ظلم للغیر
وقال ، المال من غیر مھانة وال ظلم، وإنفاقھ في المصارف الحمیدة

  . النزاھة تكون عن المطامع الدنیة ومواقف الریبة) ٣١٤ه،ص١٤٠١(ديالماور
  :التنمیة

نما الشيء نماء ونموا زاد وكثر یقال نما الزرع ونما الولد ونما المال :   لغة
لید أو الشعر ازداد حمرة وسوادا، ونما  ویقال ھو ینمو إلى الحسب ونما الخضاب في ا

الشيء أو الحدیث تنمیة أنماه والنار ) نما(، الحدیث أسنده ونقلھ على وجھ اإلصالح
  ). ٩٥٦ص ، ت.مصطفى وآخرون، د(أشبع وقودھا 

  : منھج الدراسة
  . تم اتباع المنھج االستنباطي

استخراج المعاني من :  أن االستنباط ھو) " ٣٨ه،ص١٤٠٣(وذكر الجرجاني
  ".النصوص بفرط الذھن وقوة  القریحة 

باط التربوي من القرآن الكریم والسنة االستن) ١٢ص،ه١٤٣٥(وعرف العیسى
طریقة من طرق البحث التربوي یتم من خاللھا إظھار ما خفي من : (النبویة بأنھ



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٢٦

النص الوارد في القرآن والسنة مما لھ صلة بالتربیة وفق قواعد وضوابط حددھا 
  ).علماء األصول

لخطوات وذلك من خالل استنباط قیم النزاھة من اآلیات القرآنیة من خالل ا
 : التالیة
 .قراءة القرآن الكریم كامًال قراءة تدبر و فھم .١
 . استخراج اآلیات القرآنیة المرتبطة بكل قیمة ووضعھا في موضوع مستقل .٢
 . االستفادة  من المعجم المفھرس آلیات القرآن الكریم .٣
 . تفسیر القرطبي وغیره:  الرجوع إلى تفاسیر القرآن الكریم المعتبرة مثل .٤
 . لى المعاجم اللغویة للنظر في مدلوالت الكلماتالرجوع إ .٥
  .  االستفادة من معجم الموضوعات القرآنیة .٦
  . ذكر بعض األحادیث النبویة المفسرة آلیات القرآن الكریم والموضحة لھا .٧

  :الدراسات السابقة
ة            وع الدراس ة بموض سابقة ذات العالق ات ال ن الدراس م  ، تم الرجوع إلى عدد م وت

  :ث إلى األقدم وھي كاآلتيعرضھا من األحد
اني   :أوًال ة ودع وان  ) ه١٤٣٨( دراس یم    " بعن ز ق ي تعزی سعودیة ف ات ال دور الجامع

ة    ادات الجامعی ر القی ة نظ ن وجھ ة م وف (النزاھ ة الج ى جامع ة عل ة تطبیقی  ) "دراس
الل           ن خ ة م یم النزاھ ز ق والتي ھدفت إلى توضیح الدور الذي تقوم بھ الجامعة في تعزی

د ة الت في ، ریسوظیف نھج الوص ث الم ع الباح ة اتب داف الدراس ق أھ سحي (ولتحقی الم
ز          ، في دراستھ ) والتحلیلي ي تعزی وف ف ة الج ة أن دور جامع ائج الدراس رت نت د أظھ وق

غ                سابي بل ط ح ة بمتوس اور الدراس ى مح اء أعل دریس ج قیم النزاھة من خالل وظیفة الت
ة  ) ٤٫٠٨( ة(وبدرج روق ذا   ، )عالی ود ف دم وج ین ع ا تب سب  كم صائیة ح ة إح ت دالل

  . متغیرات الدراسة
ى            "بعنوان  ) ه١٤٣٢( دراسة ھزازي    :ثانیًا ة عل ة االبتدائی ل المرحل ا قب ل م ة طف دور األسرة تربی

ة اإلسالمیة       ى    "تحمل المسؤولیة من منظور التربی دفت الدراسة إل د ھ ى إسھامات      وق التعرف عل
ة عل      ة االبتدائی ل المرحل ا قب ل م ة طف ي تربی بة   األسرة ف ان األسالیب المناس ل المسؤولیة وبی ى تحم

ي دراستھ     ، لتفعیل ھذا الدور   نھج الوصفي ف د أظھرت   ، ولتحقیق أھداف الدراسة اتبع الباحث الم وق
 : نتائج الدراسة اآلتي

 .باستطاعة األسرة بناء جیل من الشباب یعي المسؤولیة .١
 . الطفل على تحمل المسؤولیةاستخدام األسلوب األمثل في التربیة مع الطفل یعزز فرص قدرة .٢
 .مقدرة تحمل الطفل للمسؤولیات یتوقف على وعي األسرة بالتربیة السلیمة للطفل .٣
      .ھناك قابلیة لتقبل الطفل لتحمل المسؤولیة .٤

ًا ي  :ثالث ة العقیل وان ) ه١٤٣٠( دراس ساد    " بعن ع الف ي دف ریم ف رآن الك نھج الق م
  : ا یليوقد ھدفت الدراسة إلى م.  دراسة موضوعیة"
ساد  .١ واع الف ریم أن رآن الك الج الق ف ع ان كی ن  ، بی ر م دروس والعب ى ال وف عل والوق

 .خالل آثار الفساد الخطیرة على الفرد والمجتمع وسبل الوقایة منھا
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ا      .٢ صحیح     ، إبراز ھذه القضیة بجمیع مظاھرھ شامل وال ا ال ستار   ، وبمفھومھ ة ال وإزاح
 .عن المفھوم القاصر لدى بعض الناس

تھ             ولتحقیق أ  ي دراس تنباطي ف نھج االس ث الم ع الباح ة اتب رز   ، ھداف الدراس ن أب وم
  : نتائج الدراسة اآلتي

ساد  .١ ان الف ي بی ریم ف رآن الك مولیة الق سبھا ، ش سدة بح ل مف شف ك ا ، وك ا بم وعالجھ
 .یناسبھا

الى  .٢ الص هللا تع ق اإلخ ة بتحقی صالة   ، العنای ا ال ن أجلھ ادات وم ى العب ة عل والمداوم
 .عظم سبل االستقامة ومجانبة الفسادوھي من أ، والدعاء

صادیة    .٣ شاكل االقت ة والم ات المالی المي   ، إن األزم نھج اإلس صاء الم ة إلق ة حتمی نتیج
 .في المعامالت وتغییبھ عن الواقع

ًا دة  : رابع ة بارعی وان )  ه١٤٢٩(دراس ة    ": بعن ة الفكری ي التربی رة ف دور األس
رف        ، "واألخالقیة بالمرحلة االبتدائیة تصور مقترح       ى التع ة إل ذه الدراس دفت ھ وقد ھ

صور        ع ت ة ووض ة االبتدائی ة بالمرحل ة واألخالقی ة الفكری ي التربی رة ف ى دور األس عل
في           نھج الوص ة الم ت الباحث ة اتبع داف الدراس ق أھ دور ولتحقی ذا ال رح لھ مقت

  :  واالستنباطي في دراستھا وقد أظھرت النتائج اآلتي
 .ة تأثیرًا في البناء الفكري واألخالقيتعد األسرة أكثر المؤسسات التربوی .١
ن      .٢ ھ م ة ویقی شبھات الفكری ن ال ھ م ل یحفظ س الطف ي نف ان ف اء اإلیم إن بن

 .االضطراب الفكري
ھ    .٣ سلیم، وتعلم ي ال ر المنطق ى التفكی ل عل ي العق ون ترب ى الك صحیحة إل رة ال النظ

 .الربط بین المقدمات والنتائج
سًا ي  :خام ة القرش وان ) ه١٤٢٩( دراس ة    " بعن ق العف ة خل ة لتنمی الیب التربوی األس

المیة           ة اإلس وء التربی ي ض ا ف ان      "لدى الشباب وتطبیقاتھ ى بی ة إل دفت الدراس د ھ  وق
رة         ي األس ا ف شباب وتطبیقاتھ دى ال ة ل ق العف ة خل ة لتنمی الیب التربوی ق ، األس ولتحقی

تھ    ي دراس تنباطي ف نھج االس في والم نھج الوص ث الم ع الباح ة اتب داف الدراس د ، أھ وق
 : أظھرت نتائج الدراسة اآلتي

ن             .١ ددًا م شمل ع ل ی شة ب ن الفاح ة ع ى العف إن العفة خلق وجداني شامل ال یقتصر عل
 .المعاني واألخالق الكریمة فھي خلق جامع للكف عن كل ما حرم اهللا تعالى

ات        .٢ ن االنحراف شباب ع ف ال ي ك ة ف الیب التربوی ح األس ن أنج وار م لوب الح إن أس
 .الجنسیة

شباب    إن.٣ دى ال ة ل ھ  ،  أسلوب الترغیب والترھیب من األسالیب التي تنمي خلق العف ألن
 .یضع النفس البشریة بین الرجاء في الثواب والخوف من العقاب

ًا سھلي  :سادس ة ال وان ) ه١٤٢٨( دراس سنة    " بعن اب وال ي الكت تقامة ف دأ االس مب
ة   ة الثانوی الب المرحل دى ط ھ ل االت تفعیل دفت الدر"ومج د ھ ة  وق ان كیفی ى بی ة إل اس

ة      ة الثانوی الب المرحل دى ط ا ل االت تفعیلھ تقامة ومج ة   ، االس داف الدراس ق أھ ولتحقی
تھ     ي دراس تنباطیة ف ة االس في بالطریق نھج الوص ث الم ع الباح ائج  ، اتب رت نت د أظھ وق

 : الدراسة اآلتي
سن    .١ ي أح صبح ف درجات وت ى ال ى أعل صل إل سلمة لت النفس الم سمو ب تقامة ت أن االس

 .الھاأحو
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ل           .٢ سلم بك ع الم رد والمجتم ى الف ود عل ة تع ارًا تربوی تقامة آث دأ االس ق مب أن لتطبی
 .خیر

 .أسلوب القدوة والحوار من أعظم أسالیب التربیة في النفس البشریة .٣
ابعاً  رن  :س و ق ة ب وان  ) ه١٤٢٨( دراس ة   " بعن ي تربی سلمة ف رة الم سؤولیة األس م

 :ة إلى وقد ھدفت الدراس"األوالد على االستقامة 
 . بیان المقصود من االستقامة في اإلسالم وأھمیتھا في حیاة األوالد .١
 .بیان مسؤولیات األسرة المسلمة في تحقیق جوانب االستقامة لدى األوالد .٢
ى         .٣ ة األوالد عل ي تربی رة ف ا األس ي تتبعھ ة الت الیب التربوی ف األس ة مختل معرف

 . االستقامة
وقد ، منھج الوصفي في دراستھولتحقیق أھداف الدراسة اتبع الباحث ال

  : أظھرت نتائج الدراسة اآلتي
املة             .١ ون ش د أن تك تقامة الب ى االس ة األوالد عل ي تربی سلمة ف أن مسؤولیة األسرة الم

 .لجمیع الجوانب التربویة
ة     .٢ ي تربی ة ف ة والمتمثل سؤولیاتھا العظیم ام بم ي القی سلمة ھ رة الم اح األس أن نج

 . ستخدامھا لألسالیب التربویة المناسبةاألوالد على االستقامة رھین با
  : التعلیق على الدراسات السابقة

  : من خالل استعراض الدراسات السابقة یتبین ما یلي

 . ركزت معظم الدراسات السابقة على المضامین والقیم في القرآن الكریم - 
 .بعض الدراسات حاولت معرفة دور األسرة في تنمیة بعض القیم لدى األفراد - 
ي           اتفقت -  ة ف یم التربوی وع الق ي موض سابقة ف ات ال م الدراس ع معظ  الدراسة الحالیة م

 .القرآن الكریم
 . حاولت الدراسة الحالیة دراسة القیم المتعلقة بالنزاھة في القرآن الكریم - 
  . ركزت الدراسة على تقدیم إجراءات عملیة لتنمیة قیم النزاھة لدى األبناء - 

  :اإلطار النظري
لقیم: أوًال   ا
  یف القیم لغة واصطالحًاتعر

  : القیم في اللغة
ة شيء   : القیم ام ال وم مق ھ یق واو ألن لھ ال یم، وأص دة الق ة. واح شيء : والقیم ن ال ثم

التقویم ول، ب تقام     : تق د اس ھ فق تمرت طریقت شيء واس اد ال نھم، وإذا انق ا بی اوموه فیم تق
ھ ال. لوجھ ك؟ أي: ویق ت ناقت م قام ة د : ك ة مائ ت األم د قام ت؟ وق م بلغ ارك غ : ین أي بل

  ).٥٠٠ص،م١٩٥٦،ابن منظور(بلغت : قیمتھا مائة دینار، وكم قامت أمتك؟ أي
ویم         "جمع  : والقیم و ق ب وھ یم، كعن ات وق شداد   ، قام وام ك ال   : وق ة كجب سن القام ، ح

سر  ة بالك یم : والقیم دة الق يء      ، واح ى ش دم عل م ی ة إذا ل ھ قیم ا ل سلعة  ، وم ت ال وقوم
تقمتھ ھ: واس تقام، ثمنت دل: واس ھ، اعت ھ    : وقومت ا أقوم ستقیم، وم ویم وم و ق ھ فھ : عدلت

اذ  سحاب  ، ش وام ك ضم     : والق ھ، وبال اش ب ا یع دل وم سر   : الع شاء، وبالك وائم ال ي ق : داء ف
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 ).١١٥٢ص،ه١٤٢٦،الفیروز آبادي(نظام األمر، وعماده ومالكھ 
شيء         ھ ال ت  ، والقیم كذلك اسم لما یقوم ب سناد  ، أي یثب اد وال سند    : كالعم د وی ا یعم لم

شيء  .  الثبات: واإلقامة في المكان  . إلیھ ھ   : وإقامة ال ة حق شيء   .  توفی ویم ال ھ : وتق ، تثقیف
ِویم            :قال تعالى  َسِن َتقۡ ٓي َأحۡ َسَٰن ِف ا ٱلِۡإن دۡ َخَلقَۡن ین  (﴾٤ ﴿َلَق ة  :سورة الت ا     . )٤آی ى م ارة إل ك إش وذل

ى           ة عل ة الدال صاب القام م وانت ل والفھ ن العق وان م ین الحی ن ب سان م ھ اإلن ص ب خ
   ).٦٩٣- ٦٩٠ص ،ه١٤١٢،األصفھاني(یالئھ على كل ما في ھذا العالم  است

  :استعملت في اللغة العربیة في معاٍن عدة منھا) قوم(مما تقدم یتضح أن مادة 

 نظام األمر وعماده. 
 توفیة الشيء حقھ. 
 االستقامة واالعتدال. 
 قیمة الشيء وثمنھ. 
 الثبات والدوام واالستمرار. 

ان               ذه المع رب ھ و          ولعل أق ث ھ وع البح ى موض ة إل ة العربی ي اللغ ستعملة ف ي الم
شيء      سان        ، الثبات والدوام واالستمرار على ال ھ اإلن افظ علی ذي یح ت ال ر الثاب و األم وھ

  . ویداوم على مراعاتھ في جمیع شؤونھ
  : القیم في االصطالح

ن              ة وم وم القیم د مفھ ي تحدی ة ف دارس العلمی ت الم م       لقد تعددت االتجاھات واختلف ث
ا         نحاول فیم ات واآلراء وس اختالف االتجاھ ف ب ة یختل طالحي للقیم ى االص إن المعن ف
ة            وم القیم ح لمفھ د واض ى تحدی ك إل د ذل صل بع ى ن اھیم حت ذه المف م ھ راز أھ ي إب یل

  : اإلسالمیة
صادي- أ ال االقت ي المج ا ف ة بأنھ رف القیم سلعة  :  تع رر لل سعر المق ادل أي ال ة التب قیم

ة    ك           ویمیزون بین القیم اري وذل سعر فاعتب ا ال ة أم ة حقیقی اس أن القیم ى أس سعر عل  وال
ن               ل م ر أو اق ا أكث ة أحیان ون القیم ذا تك سلعة ولھ ادلین لل ین المتب ي ب ى التراض راجع إل

  .السعر
سیاسي - ب ال ال ي المج ا ف شكل   وأم ي ت ضمنیة الت ة ال سلمات القیمی شاف الم ي اكت  فتعن

  . السلوك السیاسي والتي تعد عوامل تفسیریة
ضح أن                 - ج ھ وات ھ ورؤیت ن زاویت ل م اع ك م االجتم نفس وعل م ال یم عل  واھتم بدراسة الق

ا      ت لھ ة تعرض وعات معین ق بموض ة تتعل ب معنوی ضم جوان ة ت اھیم للقیم اك مف ھن
ات أو          رد اھتمام ا مج ى أنھ یم عل ضیق للق د ال ین التحدی ت ب اھیم تراوح ات ومف تعریف

  .ا معاییر مرادفة للثقافة ككلرغبات غیر ملزمة إلى تحدیدات واسعة یراھ
  :  ویالحظ في كل المفاھیم السابقة أن القیم تتمتع بالخصائص اآلتیة      

  . أنھا عناصر توجیھ في الحیاة تعكس توجھا معینا حیال نوع معین من الخبرة- ١
  .  ھا تحمل صفة االنتقائیة أن- ٢
  .   أن االختیار الذي تفرضھ القیمة على الفرد في مجال التعامل یعد أفضل اختیار لھ- ٣
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ھ              سابقة فإن ات ال ي التعریف ن  وانطالقًا من ھذا وتجنبا للثغرات التي وجدت ف یمك
ام النابع    :تعریف القیم من المنظور اإلسالمي على أنھا      اییر واألحك ن المع ة  مجموعة م

ون           الم وتتك ورھا اإلس ا ص ھ كم من تصورات أساسیة عن الكون والحیاة واإلنسان واإلل
ث          ة بحی ة المختلف رات الحیاتی ف والخب لدى الفرد والمجتمع من خالل التفاعل مع المواق
الل    ن خ سد م ھ وتتج ع إمكانیات ق م ھ تتف ات لحیات داف وتوجھ ار أھ ن اختی ھ م تمكن

ي بطر    سلوك العمل ات أو ال رة   االھتمام ر مباش رة وغی ة مباش رون  (یق د وآخ ن حمی ، اب
  ).٧٩- ٧٧ص، ه١٤٣٥

یین           صدرین أساس ن م ستمد م الم ت : نجد أن جل التعریفات تؤكد أن القیم في اإلس
ي            ت ف ا كان ابي م اه اإلیج یم ذات االتج رة، وأن الق ة المطھ سنة النبوی القرآن الكریم، وال

ا كا         سلبي م اه ال یم ذات االتج ولھ، وأن     طاعة اهللا ورسولھ، والق صیة اهللا ورس ي مع ت ف ن
  .الفرد یسعى لتحقیق أھدافھ في ضوء ھذه القیم

  :تعریف الباحث للقیم
ة          ي مجموع یم ھ بعد جملة من التعریفات لمفھوم القیم یتوصل الباحث إلى أن الق
دد      ات، وتح ي المجتمع راد ف لوك األف م س ي تحك د الت اییر والقواع دات والمع ن المعتق م

راد          السلوك المرغوب فیھ  لوك األف ھ س دد وتوج ا تح ا أنھ ھ، كم وب عن سلوك المرغ ، وال
ع         راد المجتم ع أف ھ، وم ع خالق سھ، وم ع نف رد م ة الف رتبط بعالق ي ت ات، والت والجماع

  .الذي یعیش فیھ، وھذه القواعد، واألحكام، والمعتقدات، كلھا تنطلق من القرآن الكریم
  :  أھمیة القیم في اإلسالم

س  ع اإلن یم م دت الق ج ضور  ُو ن الح رغم م ى ال ة، وعل دء الخلیق ُذ ب ان من
ا    لوكھ، إال أنھ رد وس شاط الف ھ ن ي توجی ھ ف ذي تؤدی م ال دور المھ دائم وال اعي ال االجتم
ي                   یم ف ة الق ام بدراس دأ االھتم د ب ، وق سبیًا ة ن رة قریب بقیت موضوع دراسات ھامشیة لفت

  ). ٤٧ ص،م١٩٨٨الكیالني، (الثالثینیات واألربعینیات من القرن الماضي 
ق     ى تحقی ة دؤوب إل ة دینامیكی من عملی سعى ض ة أن ت ى التربی ب عل والواج
ك          ي ذل سائدة ف سانیة ال یم اإلن ع الق تالءم م ا ی ساني بم ع اإلن ي المجتم ھا ف أغراض

ع           . المجتمع ي أي مجتم ا ف شق طریقھ ة أن ت ة التربوی ى العملی تحالة عل ذلك أنھ من االس
یم      ن الق م تك لیمة إذا ل صورة س ساني ب ا      إن ي مفھومھ الم ف حة المع سانیة واض  اإلن

ى        وا عل ذي یطف ع ال ك إن المجتم سیاسیة، ذل ة وال ة واالجتماعی ضامینھا التربوی وم
اق        ري والنف صام الفك ھ االنف یظھر فی اقض س بط والتن ى والتخ ة الفوض ھ التربوی أجوائ
ي    ة ف ة ھالمی شكیل ثقاف ى ت یعمل عل ا س ة، مم ة التربوی ي العملی ضاد ف اعي والت  االجتم

ة،            ة والتربوی سفتھ الفكری ة ولفل ھ االجتماعی د لھویت ساني فاق ل إن نفوس أبنائھ لیتكون جی
ي       د، وھ ساني الواح ع اإلن ي المجتم سائدة ف یم ال وء الق ي ض صاغ ف وانین ُت ك أن الق ذل
ق         ضمن تحقی ا ی حابھا، بم ان أص ي أذھ یخھا ف ا لترس ین علیھ ارس األم د الح ضًا تع أی

  ).٤٩ص، م٢٠٠٠الحیاري، (التقدم والرفعة في المجتمع 
دم              ى تق اده عل ن اعتم ر م ا أكث فمستقبل المجتمعات یعتمد على القیم التي یختارھ
ا         تعماالت التكنولوجی ن اس داء م ة ابت ائف الثقاف ي أدق وظ ؤثر ف القیم ت ا، ف التكنولوجی
سلوك           ن ال ین م رر حلقت یم تق حتى متطلبات األداء الوظیفي والمشاركة االجتماعیة، والق

ا ي حی ة  ف سانیة، وحلق ات اإلن صادر الحاج لھ بم ي توص ر الت ة الفك ا حلق رد ھم ة الف
  ).٩٦ص، م٢٠٠٢الكیالني، (اإلرادة التي تعمل على توجیھ ھذه الحاجات 
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ضارة      ي الح ح ف شكل واض رز ب ا ب ام بھ یم واالھتم ة الق ث أن دراس د الباح ویعتق
ن قب             تھا م ت دراس م تم سفة،  ث وعات الفل د موض سلمین،    الیونانیة كونھا أح اء الم ل علم

  .وال یزال االھتمام بدراستھا إلى وقتنا الحاضر
رون    د وآخ ن حمی رى اب ى   ) ٨٦- ٨٥ص،ـھ١٤٣٥(وی ون عل یم تك ة الق أن أھمی

  :   مستویین وھي
  :  على المستوى الفردي- أ

ات     - ١ واھي واإللزام ر والن ق األوام ن طری ة ع ارات معین راد اختی ئ لألف ا تھی أنھ  
سلو  دد ال ة تح الي     التكلیفی سلوك وبالت كال ال دد أش ر تح ى آخ نھم وبمعن صادر ع ك ال

اة           ي الحی دنیا وف اة ال ي الحی سعیدة ف تلعب الدور الھام في تشكیل الشخصیة الفردیة ال
  .  اآلخرة عن طریق تحدید أھدافھا في إطار معیاري صحیح

المیة  - ٢ الة اإلس ار الرس ي إط ھ ف وب من و مطل ا ھ ق م ة تحقی رد إمكانی ي الف ا تعط   أنھ
اء            نفس بإرض ن ال ا ع ق الرض وتمنحھ القدرة على التكیف والتوافق اإلیجابیین وتحقی
ا     دھا وأخالقھ ا وعقائ ي مبادئھ ة ف ع الجماع ارب م ق التج ن طری الى ع اهللا تع

  .  الصحیحة
عف              - ٣ عفھ وض ة ض ى مواجھ ا عل ستعین بھ و ی  أنھا تحقق للفرد اإلحساس باألمان إذ ھ

   التي تواجھھ في حیاتھ نفسھ ومواجھة التحدیات والعقبات
ضح       - ٤ لوكیاتھ لتت ھ وس ھ ومعتقدات سین وعی و تح ة نح ة ودفع رد فرص ي الف ا تعط  أنھ

ار      دلوالت اإلط ع م ھ وتوس الم حول م الع ى فھ ساعده عل الي ت ھ وبالت ة أمام الرؤی
  .  الفكري لفھم حیاتھ وعالقاتھ

  :  على المستوى االجتماعي- ب
ستوى ا  ى الم ا عل ة وظیفتھ یم الخلقی ع  للق ق للمجتم ا تحق ث إنھ اعي حی الجتم

  :  وظائف عدیدة منھا
ة     - ١ ھ الثابت ا ومبادئ ھ العلی ھ ومثل داف حیات ھ أھ دد ل كھ فتح ع تماس ى المجتم ظ عل  تحف

ة         اة اجتماعی ة حی ین لممارس ات الالزم ك والثب ذا التماس ھ ھ ظ ل ي تحف ستقرة الت الم
  .  سلیمة ومتواصلة

رات  - ٢ ة التغی ى مواجھ ع عل ساعد المجتم ارات   ت دھا االختی ھ بتحدی دث فی ي تح الت
تقراره             ع اس ى المجتم ظ عل اتھم وتحف اس حی ى الن سھل عل ي ت سلیمة الت صحیحة وال ال

  . وكیانھ في إطار موحد
ى                - ٣ ل عل ا تعم ا أنھ قة كم دو متناس ى تب بعض حت ضھا ب ع بع ة المجتم  تربط أجزاء ثقاف

دة      صبح عقی ا ی ا وعقلی ا إیمانی ة أساس نظم االجتماعی اء ال ضاء  إعط ن أع ي ذھ ف
  .  المجتمع المنتمین والمتفاعلین بھذه الثقافة

ي      - ٤ شة الت شھوات الطائ واء وال ات واألھ ة والنزع ة المفرط ن األنانی ع م ي المجتم  تق
ا       ى أنھ الھم عل ي أعم ر ف ى التفكی راد عل ل األف ي تحم ھ فھ أفراده ونظم ھ وب ضر ب ت

یس ع        ا ول د ذاتھ ي ح ات ف ي غای داف ھ ى أھ ول إل اوالت للوص رد   مح ا مج ى أنھ ل
  .  أعمال إلشباع الرغبات والشھوات
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ضائھا           ع أع سعى جمی ذي ی دف ال ي الھ ة ھ ي أي جماع ا ف ل العلی یم والمث إن الق ذلك ف ول
لم        ھ وس لى اهللا علی د ص و محم المي ھ ع اإلس ي المجتم ى ف ل األعل ھ والمث ول إلی للوص

  .  والمنھج الذي بلغ بھ من قبل اهللا تعالى باعتباره المثل األعلى
ي   شیر الكیالن سبة     ) ٩٨ص، م٢٠٠٢(وی المیة بالن یم اإلس ة الق ى أّن أھمی عل

  :للفرد تبرز بوضوح وجالء من خالل القضایا التالیة
ة- ١ د        :  الوقای ذلك فق سانیة، ل صیة اإلن یة للشخ ات األساس دى المكون ي إح یم ھ إّن الق

ھ          ر وتحث یم الخی م ق ین لھ سماویة تب ب ال ت م الُك زل معھ لھ وأن ل اهللا رس ا أرس  علیھ
یم               ذه الق ون ھ ا، لتك وء عاقبتھ ھ س ین ل شر وتب یم ال ن ق اه ع وتوضح لھ عاقبتھا، وتنھ
ھ                    ع یمنح ور منی ي س رین، فھ سھ واآلخ رور نف م ش خط اهللا ث ھ أوًال س ، تقی درعًا واقیًا

  .الحمایة ویقیھ
ي           :  العالج - ٢ الج ف شكل الع ي ُت شري، وھ سلوك الب حیث تعمل القیم كضوابط منظمة لل

ة           حال انحرا  وة عالجی ا ق سالبة، ألن لھ یم ال ى الق ھ إل یم الموج ن الق ف سلوك الفرد ع
  .في تعدیل السلوك وتوجیھھ

ة- ٣ لوكھ         :  المرجعی یم س ي تق رد ف دھا الف ة یعتم ا معیاری ا وأحكام یم مقیاس شكل الق ُت
یم              ث أن الق سلوك، حی یم ال ي تق ادة ف ة المعت ي المرجعی یم ھ وسلوك اآلخرین، ألن الق

المیة تنب ن      اإلس رأة ع ة المب سمة الربانی ا ال ك یعطیھ ان ذل وحي ف ارف ال ن مع ق م ث
  .النقص والھوى، فھي تضيء للمسلم دربھ نحو الغایة السامیة التي جاء بھا الوحي

ة- ٤ ر        :  الدافعی و الخی ھ نح ة ل وة الدافع سلم الق رد الم شكل للف ة ُت ة القیمی إّن المنظوم
شر     یم ال ن ق ذره م ھ، وتح ھ علی ان رس  . وتحث ین ك لم   وح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص

د             زاء عن ن ج ا م ا لھ م م ة ث م القیم یغرس قیم الخیر في نفوس الصحابة، كان یبین لھ
وء        ن س ا م ا لھ م م ین لھ شر یب یم ال ن ق ذرھم م ان یح ین ك الى، وح بحانھ وتع اهللا س

ال          رة ق ي ھری لم     : العاقبة، جاء في الحدیث عن أب ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس : ق
ین               كل سالمى ( ین االثن دل ب شمس، یع ھ ال ع فی وم تطل ل ی دقة، ك ھ ص  من الناس علی

دقة،           ھ ص ا متاع ع علیھ ا، أو یرف ل علیھ ھ فیحم ى دابت ل عل ین الرج دقة، ویع ص
ن              یط األذى ع دقة، ویم صالة ص ى ال ا إل وة یخطوھ ل خط دقة، وك ة ص والكلمة الطیب

  ). ٢٩٨٩رقم الحیث،٥٩ص، ه١٤٠٧البخاري، ()الطریق صدقة
أن أھمیة القیم بالنسبة لألمة اإلسالمیة ) ٣٣ص، م٢٠٠٩(لمناعي كما ترى ا

خرى أھمھا   :تظھر في عناصر ُأ
ا،             :  وحدة الھویة  - ١ ا وتمیزھ شكل ھویتھ ي ت ة، فھ دة األم ن عقی ة م یم التربوی تنبثق الق

ي           ي تعن ا، الت ى ھویتھ افظ عل فبقدر تمسك األمة بعقیدتھا وقیمھا التربویة بقدر ما تح
ز   ا الممی رض      وجودھ سھا، وتف رم نف ة تحت ا أم سك بقیمھ ي تتم ة الت م، واألم ین األم ب

ة       دان الھوی ي فق نھج اهللا یعن ن م دة ع رین البعی یم اآلخ ل ق رین، فتمث ى اآلخ ك عل ذل
لى اهللا        ول اهللا ص ن رس رة ع ي ھری ن أب دیث ع ي الح اء ف د اهللا، ج ة عن دم الوجاھ وع

لم ھ وس د اهللا  :" علی ة عن وم القیام اس ی رار الن ن ش د م أتي تج ذي ی وجھین ال ذا ال
ھ    ؤالء بوج ھ وھ ؤالء بوج اري،  ("ھ دیث ١٨ص ،ه١٤٠٧البخ م الح ، )٦٠٥٨، رق
ال  دري ق عید الخ ي س ن أب لم: وع ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس نن :" ق بعن س لتت

ا                  ا ی سلكتموه، قلن ب ل ر ض لكوا حج و س ى ل ذراع حت شبر وذراع ب برًا ب بلكم ش من ق
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ول اهللا ال : رس صارى؟ ق ود والن ن؟الیھ اري ( فم م ١٦٩ه، ص١٤٠٧، البخ ،رق
  ).٣٤٥٦الحدیث 

ة- ٢ دة الثقاف ون     : وح ة، ك ة لألم ة المتین د الثقافی دى القواع د إح ة تع یم التربوی  إن الق
ر          شكل المظھ رائحھ، وت ة ش ع بكاف شترك للمجتم اة الم لوب الحی ي أس ة ھ الثقاف

یم       ة والق ة   االجتماعي العام الذي یحدد السلوك االجتماعي بأسلوب لألم ة لألم التربوی
د           ات تمت المیة لمجتمع یم اإلس شكل ثقافتھا، وھنا تظھر أھمیة الق اإلسالمیة ھي التي ُت
ا      ة وثقافتھ ذه األم زاء ھ ربط أج ي ت ، فھ ًا سي غرب ى األطل رقًا إل صین ش ر ال ن بح م
ال              الم، ق ة اإلس ات ببوتق بعقیدة التوحید، فتزیل الحدود فیما بینھا، وتصھر ھذه الثقاف

ۦٓ ُأمَُّتُكمۡ ُأمَّة﴿ِإ :تعالى   .)٩٢آیة : سورة األنبیاء (﴾٩٢ َوَأَنا۠ َربُُّكمۡ َفٱعُۡبُدوِن  َوِٰحَدةنَّ َھِٰذِه
اعي- ٣ ل االجتم ة    : التكاف ة التنمی ة لعملی الم الدافع م اإلس دى نظ المیة إح یم اإلس إن الق

ى    اونین عل افلین متع تجعلھم متك ضھم، ف ة ببع راد األم ط أف الل رب ن خ ضاریة م الح
رد           ن مج م م الم أع ي اإلس اعي ف ل االجتم ویر، والتكاف اج والتط داع واإلنت اإلب
دلول           ذا الم ام ھ ضاءل أم صدقة تت سان وال ر واإلح دلوالت الب ة، فم ساعدات مالی م
ام                  ا أم سئوًال عنھ ھ م سھ ویجعل رء بنف ربط الم الم، ب الشامل، فھو نظام یفعل قیم اإلس

ذا    اهللا، ثم ربط الفرد بالدولة وربط الفرد با         رًا لھ سانیة، وتقری ألمة، وربط الفرد باإلن
ا         ا الرب ضعفھ، فحرم ي ت المبدأ العظیم فقد عمل اإلسالم على محاربة القیم السالبة الت
ل          یم العم جع ق روة، وش ضخم الث والجشع واالستغالل واالحتكار، وعمل على تفتیت ت

اج ال . واإلنت دري ق عید الخ ي س ن أب ھ  : ع لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس لمق ن ": وس م
ن ال             ى م ھ عل د ب ن زاد فلیع ضل م ھ ف ن ل كان لھ فضل ظھر على من ال ظھر لھ، وم

د        : زاد لھ، یقول أبو سعید     ق ألح ھ ال ح ا أن فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأین
   ).١٧٢٨رقم الحدیث،١٣٥٤ه، ص١٤٠٧رواه مسلم، " (منا في فضل

ًا   النزاھة: ثانی
  تعریف النزاھة لغة واصطالحًا

 أصل الكلمة من الفعل نزه النون والزاء والھاء كلمة تدل على بعد في : نزاھة لغةال
ونزه النفس : قال ابن درید. بعید عن المطامع الدنیة: ورجل نزیھ الخلق. مكان وغیره
ذا تباعدوا عن : قال ابن السكیت. ظلفھا عن المدانس: ونازه النفس خرجنا نتنزه، إ

لتنزه ) ٤١٨ص، م١٩٧٩، الرازي.(الء لیس بھ أحدخ: ومكان نزیھ. الماء والریف : وا
تسبیحھ، وھو تبرئتھ عن : وتنزیھ اهللا، أن یرفع نفسھ عن الشيء تكرما، ورغبة عنھ

، م٢٠٠١، الھروي.(قول المشركین، سبحان اهللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا
لتباعد عن الشيء كمباعدة النفس) ٩٢ص لتنزه یعني ا  عن األقذار وبذلك یتبین أنَّ ا

  .)٢٠١٦، العكیلي(.وعن كل ما ھو قبیح وفاسد
   :النزاھة اصطالحًا

ھي عبارة عن اكتساب مال : أن النزاھة) ٢٦٠ه، ص١٤٠٣(ذكر الجرجاني 
ھي نوع غریب تجول سوابق الذوق السلیم : والنزاھة. من غیر مھانٍة وال ظلم للغیر

فنا نھ ألنھ ھجو في األصل ولكنھ في حلبة میدانھ وتغرد سواجع الحشمة على بدیع أ
عبارة عن اإلتیان بألفاظ فیھا معنى الھجو إذا سمعتھ العذراء في خدرھا لم تنفر 

ھي : أن النزاھة) ٣٢٣، ص١٤١٠(وذكر المناوي، )١٧٢ص، م٢٠٠٤، الحموي.(منھ
  .اكتساب المال من غیر مھانة وال ظلم، وإنفاقھ في المصارف الحمیدة
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ف  ترفُّع النفس وتباعدھا عن كل قبح : اللغویین ھيإن معنى النزاھة في عْر
ومعصیة وھي بذلك تعد ظاھرة إنسانیة تحكمھا قوانین اإلنسان وقیمھ فردًا ومجتمعًا 
وإن ما یقابل ھذه الظاھرة ھي ظاھرة اإلصالح والصالح، وذلك بإیراد أھم األلفاظ 

للفظة التي عبرت عن ھذا المعنى في القرآن الكریم والسیما إذا ما علم نا أنَّ ھذه ا
النزاھة لم ترد بلفظھا الصریح في القرآن الكریم وإنما استعملت ألفاظًا حملت في 

  ).  ٢٠١٦العكیلي،.(طیاتھا معنى تنزیھ النفس عن كل فساد ومعصیة
  :اآلیات القرآنیة الواردة في النزاھة معنى

ن          ﴿َفِلَذِٰلَك َفٱدُۡعۖ َوٱسَۡتِقمۡ َكَمٓا ُأِمرۡ   : قال تعالى - ١ ُھ ِم َزَل ٱللَّ ٓا َأن ُت ِبَم لۡ َءاَمن َوٓاَءُھمۡۖ َوُق عۡ َأھۡ ا َتتَِّب َتۖ َوَل
ُع             ِكَتٰب ُھ َیجَۡم َنُكُمۖ ٱللَّ ا َوَبیۡ َة َبیَۡنَن ا ُحجَّ مۡۖ َل مۡ َأعَۡمُٰلُك  َوُأِمرُۡت ِلَأعِۡدَل َبیَۡنُكُمۖ ٱللَُّھ َربَُّنا َوَربُُّكمۡۖ َلَنٓا َأعَۡمُٰلَنا َوَلُك
  .)١٥آیة :  سورة الشورى(﴾ ١٥اۖ َوِإَلیِۡھ ٱلَۡمِصیُر َبیَۡنَن
الى - ٢    ال تع وُه         :ق ِسُكمۡ َأوۡ ُتخُۡف ٓي َأنُف ا ِف ُدوْا َم َأرِۡضۗ َوِإن ُتبۡ ي ٱلۡ ا ِف سََّمَٰوِٰت َوَم ي ٱل ا ِف ِھ َم ﴿لِّلَّ

ِدیٌر  للَُّھ َعَلىٰ ُكلِّ َشيۡءُیَحاِسبُۡكم ِبِھ ٱللَُّھۖ َفَیغِۡفُر ِلَمن َیَشٓاُء َوُیَعذُِّب َمن َیَشٓاُءۗ َوٱ  رة  (﴾٢٨٤ َق : سورة البق
  ). ٢٨٣آیة 

ِدیَنار   ﴿۞َوِمنۡ َأھِۡل ٱلِۡكَتِٰب َمنۡ ِإن َتأَۡمنُۡھ ِبِقنَطار     : قال تعالى  -٣ ُھ ِب نۡ ِإن َتأَۡمنۡ ۦٓ ِإَلیَۡك َوِمنُۡھم مَّ ا   ُیَؤدِِّه  لَّ
ۦٓ ِإَلیَۡك ِإلَّا َما ُدمَۡت َعَلیِۡھ َقٓاِئم       ِبیل  اۗ َذِٰلَك ِبَأنَُّھمۡ َقاُلوْا َلیَۡس َعَلیَۡنا ِفي ٱلُۡأمِّیُِّیَؤدِِّه ِھ    َۧن َس ى ٱللَّ وَن َعَل  َوَیُقوُل

  .)٧٥آیة : سورة آل عمران( ﴾٧٥ٱلَۡكِذَب َوُھمۡ َیعَۡلُموَن 
  ).٥٥آیة: فسورة یوس( ﴾٥٥ ﴿َقاَل ٱجَۡعلِۡني َعَلىٰ َخَزٓاِئِن ٱلَۡأرِۡضۖ ِإنِّي َحِفیٌظ َعِلیم :قال تعالى- ٤
﴿َوَلا َتقَۡرُبوْا َماَل ٱلَۡیِتیِم ِإلَّا ِبٱلَِّتي ِھَي َأحَۡسُن َحتَّىٰ َیبُۡلَغ َأُشدَُّهۥۚ َوَأوُۡفوْا ِبٱلَۡعھِۡدۖ ِإنَّ ٱلَۡعھَۡد    :قال تعالى - ٥

  ). ٣٤آیة : سورة اإلسراء(﴾٣٤ا ُٔول َكاَن َمسۡ
الى-٦ ال تع ٓاَء :  ق َبُروْا ٱبِۡتَغ ِذیَن َص رّ  ﴿َوٱلَّ َنُٰھمۡ ِس ا َرَزقۡ وْا ِممَّ صََّلوَٰة َوَأنَفُق اُموْا ٱل مۡ َوَأَق ِھ َربِِّھ ا َوجۡ

 .)٢٢آیة : سورة الرعد( ﴾٢٢ َوَیدَۡرُءوَن ِبٱلَۡحَسَنِة ٱلسَّیَِّئَة ُأْوَلِٰٓئَك َلُھمۡ ُعقَۡبى ٱلدَّاِر َوَعَلاِنَیة
َُٔلنَّ َعمَّا   َوَلِٰكن ُیِضلُّ َمن َیَشٓاُء َوَیھِۡدي َمن َیَشٓاُءۚ َوَلُتسِۡحَدة َوٰ﴿َوَلوۡ َشٓاَء ٱللَُّھ َلَجَعَلُكمۡ ُأمَّة   : قال تعالى  -٧

  .)٩٣آیة : سورة النحل( ﴾٩٣ُكنُتمۡ َتعَۡمُلوَن 
ا تَ       : قال تعالى  -٨ ُة َألَّ یِۡھُم ٱلَۡمَلِٰٓئَك وْا    ﴿ِإنَّ ٱلَِّذیَن َقاُلوْا َربَُّنا ٱللَُّھ ُثمَّ ٱسَۡتَقُٰموْا َتَتَنزَُّل َعَل ا َتحَۡزُن اُفوْا َوَل َخ

  .)٣٠آیة : سورة ُفصَِّلت(﴾٣٠َوَأبِۡشُروْا ِبٱلَۡجنَِّة ٱلَِّتي ُكنُتمۡ ُتوَعُدوَن 
الى- ٩ ال تع سُّٓوَء    : ق ُھ ٱل صِۡرَف َعنۡ َذِٰلَك ِلَن ِھۦۚ َك رَۡھَٰن َربِّ ٓا َأن رََّءا ُب ا َلوَۡل مَّ ِبَھ ِھۦۖ َوَھ تۡ ِب دۡ َھمَّ ﴿َوَلَق

  .)٢٤آیة: سورة یوسف(﴾٢٤ ِإنَُّھۥ ِمنۡ ِعَباِدَنا ٱلُۡمخَۡلِصیَن َوٱلَۡفحَۡشٓاَءۚ
الى  - ١٠ ال تع ت          : ق مۡ َجنَّٰ دُۡقُھمۡۚ َلُھ صَِّٰدِقیَن ِص ُع ٱل وُۡم َینَف َذا َی ُھ َھٰ اَل ٱللَّ َأنَۡھُٰر    ﴿َق ا ٱلۡ ن َتحِۡتَھ ِري ِم  َتجۡ

  .)١١٩آیة : سورة المائدة(﴾ ١١٩نُۡھۚ َذِٰلَك ٱلَۡفوُۡز ٱلَۡعِظیُم اۖ رَِّضَي ٱللَُّھ َعنُۡھمۡ َوَرُضوْا َعَخِٰلِدیَن ِفیَھٓا َأَبد
  :األحادیث النبویة الشریفة التي اشتملت على معنى النزاھة

لم        - ١ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس ھ ع ي اهللا عن رة رض ي ھری ن أب ث  . ع ذكر أحادی ف
لم  :  منھا ل عق     : "وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ن رج ل م ترى رج ھ اش د  ، ارًا ل فوج

ار    ، الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جره فیھا ذھب  ترى العق ذي اش ھ ال ذ  : فقال ل خ
رى األرض       . إنما اشتریت منك األرض   . ذھبك مني  ذي ش ال ال ذھب فق ك ال ع من م أبت : ول

ا  ا فیھ ك األرض وم ا بعت ال، أنم ھ  : ق ا إلی ذي تحاكم ال ال ل فق ى رج ا إل ا :  فتحاكم ألكم
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د؟  د" ول ال اح ر فق ال اآلخ الم وق ي غ ال: ھما ل ة ق ي جاری ة :  ل الم بالجاری وا الغ أنكح
  ).١٧٢١رقم الحدیث، ١٣٤٥ه، ص ١٤٠٧مسلم، "(وأنفقوا على أنفسكم منھ وتصدقا 

إن      : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم      - ٢ ب، ف ي الطل وا ف وا اهللا وأجمل أیھا الناس اتق
أ عنھ    ا وإن أبط ستوفي رزقھ ى ت وت حت ن تم سا ل ب،  نف ي الطل وا ف اتقوا اهللا وأجمل ا، ف

رم  ا ح وا م ل، ودع ا ح ذوا م ھ) (خ ن ماج دیث ، ٧٢٥ص، ت.د، اب م الح ، ٢١٤٤رق
  )صححھ األلباني

بینما : " عن ابن عمر رضي اهللا عنھما، أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، قال - ٣ 
 علیھم، ثالثة نفر ممن كان قبلكم یمشون، إذ أصابھم مطر، فأووا إلى غار فانطبق

إنھ واهللا یا ھؤالء، ال ینجیكم إال الصدق، فلیدع كل رجل منكم : فقال بعضھم لبعض
للھم إن كنت تعلم أنھ كان لي أجیر عمل : بما یعلم أنھ قد صدق فیھ، فقال واحد منھم ا

لي على فرق من أرز، فذھب وتركھ، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعتھ، فصار من 
لبقر : را، وأنھ أتاني یطلب أجره، فقلت لھأمره أني اشتریت منھ بق اعمد إلى تلك ا

لبقر، فإنھا من : إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت لھ: فسقھا، فقال لي اعمد إلى تلك ا
ذلك الفرق فساقھا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشیتك ففرج عنا، فانساحت 

ي أبوان شیخان كبیران، اللھم إن كنت تعلم أنھ كان ل: عنھم الصخرة، فقال اآلخر
فكنت آتیھما كل لیلة بلبن غنم لي، فأبطأت علیھما لیلة، فجئت وقد رقدا وأھلي 
وعیالي یتضاغون من الجوع، فكنت ال أسقیھم حتى یشرب أبواي فكرھت أن 
أوقظھما، وكرھت أن أدعھما، فیستكنا لشربتھما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، 

ك من خشیتك ففرج عنا، فانساحت عنھم الصخرة حتى فإن كنت تعلم أني فعلت ذل
للھم إن كنت تعلم أنھ كان لي ابنة عم، من أحب : نظروا إلى السماء، فقال اآلخر ا

الناس إلي، وأني راودتھا عن نفسھا فأبت، إال أن آتیھا بمائة دینار، فطلبتھا حتى 
فأتیتھا بھا فدفعتھا إلیھا، فأمكنتني من نفسھا، فلما قع : دت بین رجلیھا، فقالتقدرت، 

اتق اهللا وال تفض الخاتم إال بحقھ، فقمت وتركت المائة دینار، فإن كنت تعلم أني 
، رقم ١٤٠٧البخاري، "(فعلت ذلك من خشیتك ففرج عنا، ففرج اهللا عنھم فخرجوا 

  ).١٧٢ص، ٣٤٦٥الحدیث
ول اهللا    ، عن أبي الحوراء السعدي ،قال قلت للحسن بن علي    - ٤ ن رس ت م لى  ما حفظ ص

ال  اهللا علیھ وسلم ؟    لم          : ق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس ت م ى    : "حفظ ك إل ا یریب دع م
ھ  ذب ریب ة وان الك صدق طمأنین إن ال ك ،ف ا ال یریب ذي"(م م ،٦٦٨ص،ه١٣٩٥،الترم رق

  ).صححھ األلباني، ٢٥١٨الحدیث 
أنھ ذكر : "  عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم- ٥

ائتني :  من بني إسرائیل، سأل بعض بني إسرائیل أن یسلفھ ألف دینار، فقالرجال
كفى باهللا كفیال، : فأتني بالكفیل، قال: كفى باهللا شھیدا، قال: بالشھداء أشھدھم، فقال

لیھ إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجتھ، ثم التمس : قال صدقت، فدفعھا إ
 أجلھ، فلم یجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرھا، فأدخل مركبا یركبھا یقدم علیھ لألجل الذي

فیھا ألف دینار وصحیفة منھ إلى صاحبھ، ثم زجج موضعھا، ثم أتى بھا إلى البحر، 
كفى باهللا : اللھم إنك تعلم أني كنت تسلفت فالنا ألف دینار، فسألني كفیال، فقلت: فقال

رضي بك، وأني جھدت كفى باهللا شھیدا، ف: كفیال، فرضي بك، وسألني شھیدا، فقلت
أن أجد مركبا أبعث إلیھ الذي لھ فلم أقدر، وإني أستودعكھا، فرمى بھا في البحر حتى 
ولجت فیھ، ثم انصرف وھو في ذلك یلتمس مركبا یخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي 
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كان أسلفھ، ینظر لعل مركبا قد جاء بمالھ، فإذا بالخشبة التي فیھا المال، فأخذھا 
ا، فلما نشرھا وجد المال والصحیفة، ثم قدم الذي كان أسلفھ، فأتى باأللف ألھلھ حطب

واهللا ما زلت جاھدا في طلب مركب آلتیك بمالك، فما وجدت مركبا قبل : دینار، فقال
أخبرك أني لم أجد مركبا قبل : ھل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: الذي أتیت فیھ، قال
ك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف باأللف فإن اهللا قد أدى عن: الذي جئت فیھ، قال

  ).٩٥ص، ٢٢٩١، رقم الحدیث١٤٠٧البخاري، "(الدینار راشدا 
لم     : عن أبي ھریرة، قال   - ٦ ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ون   : " ق ة یطوف إن هللا مالئك

ادوا           ذكرون اهللا تن ا ی دوا قوم إذا وج ذكر، ف ل ال سون أھ رق یلتم ي الط ى   : ف وا إل ھلم
اجتكم  ال" ح دنیا «: ق سماء ال ى ال أجنحتھم إل ونھم ب ال» فیحف و : " ق م، وھ سألھم ربھ فی

الوا    ادي؟ ق ول عب ا یق نھم، م م م ون: أعل دونك  : یقول ك ویحم سبحونك ویكبرون ی
دونك   ال" ویمج ول: " ق ي؟  : فیق ل رأون ال" ھ ون: " ق ا رأوك؟ : فیقول ال" ال واهللا م : ق

ك          لو رأوك : یقولون: " قال" وكیف لو رأوني؟    : فیقول"  د ل ادة، وأش ك عب د ل انوا أش  ك
سبیحا    ك ت ر ل دا، وأكث دا وتحمی ال" تمجی ول: " ق سألوني؟ : یق ا ی ال" فم سألونك «: ق ی

ة  ال » الجن ول : " ق ا؟  : یق ل رأوھ ال " وھ ون : " ق ا   : یقول ا رأوھ ا رب م ال" ال واهللا ی : ق
ول"  ا؟    : یق م رأوھ و أنھ ف ل ال" فكی ون: " ق د علی    : یقول انوا أش ا ك م رأوھ و أنھ ا ل ھ

ال     ة، ق وذون؟   : حرصا، وأشد لھا طلبا، وأعظم فیھا رغب م یتع ال " فم ون : " ق ن  : یقول م
ار   ال " الن ول : " ق ا؟   : یق ل رأوھ ال" وھ ون : " ق ا    : یقول ا رأوھ ا رب م ال" ال واهللا ی : ق

ا         : یقولون: " قال" فكیف لو رأوھا؟    : یقول"  د لھ رارا، وأش ا ف د منھ لو رأوھا كانوا أش
م         : قولفی: " قال" مخافة   رت لھ د غف ي ق ھدكم أن ال " فأش ة    : " ق ن المالئك ك م ول مل : یق

ة    اء لحاج ا ج نھم، إنم یس م الن ل یھم ف ال. ف سھم   : ق م جلی شقى بھ ساء ال ی م الجل ھ
  ).٨٦ص، ٦٤٠٨، رقم الحدیث١٤٠٧البخاري، "(

  :أھمیة النزاھة
أن من فوائد النزاھة وأھمیتھا ما ) ٣٤٨٤ص ، ١٤٣٥(ذكر ابن حمید وآخرون

  :یلي
  . عما ال یلیق بھ من األسماء والصفات واألفعال وھو التسبیح-  عز وجل-  تنزیھ اهللا- ١
ة            - ٢ ى العالق رام، لتبق ي الح ع ف ة أن یق الل مخاف ن الح  المؤمن التقي یتنزه عن أشیاء م

  . ناصعة ال تشوبھا شائبة-  عز وجل- بینھ وبین اهللا
ف ال          - ٣ ن مواق انھا ع اس وص دي الن ي أی ا ف سھ عم زه نف اس      من ن ھ الن تھم أحب ة وال ریب

  .وكان موضع ثقتھم
ر   - ٤ و ومزامی الس اللھ ن مج دنیا ع اة ال ي الحی ماعھم ف سھم وأس ون أنف ذین ینزھ  إن ال

ة   ول للمالئك م یق سك، ث اض الم رة بی ي اآلخ سكنھم اهللا ف شیطان ی دي : ال معوھم تمجی أس
  .وتحمیدي

  . النزیھ یحبھ اهللا ویحبھ الناس- ٥
  .مي التقوىالنزاھة تثمر الورع وتن- ٦
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ًا    :الفساد: ثالث
  :تعریف الفساد لغًة واصطالحًا

  :الفساد لغًة
، فھو فاسد وفسید : الفساد نقیض الصالح، فسد یفسد ویفسد وفسد فسادا وفسودا

ھذا األمر : وقالوا. خالف االستصالح: واالستفساد. خالف المصلحة: فیھما، والمفسدة
  ).٣٣٥ص، ٣ج، ه١٤١٤، ابن منظور(مفسدة لكذا أي فیھ فساد 

  :الفساد اصطالحًا
. ھو خروج الشيء عن االعتدال قلیًال كان الخروج عنھ أو كثیرًا: الفساد

 .ویضاد الصالح ویستعمل ذلك في النفس،  والبدن،  واألشیاء الخارجة عن االستقامة
  ).٣٨١ص، ه١٤١٢، األصفھاني(

الح وحقیقتھ أنھ ضد الص:  تعریف للفساد)٢٠٢ص ، ه١٣٨٤(وذكر القرطبي 
  . أنھ ھو العدول عن االستقامة إلى ضدھا

مصدر قولك فسد الشيء یفسد : الفساد) ٤٦٩ه،  ١٤٠٤(وأشار ابن الجوزي 
وقد یقال . تغیر عما كان علیھ من الصالح: والفساد. فسادا وفسودا، فھو فاسد وفسید

ذا بطل و. ویقال فیھ مع انتقاضھا. في الشيء مع قیام ذاتھ زال،  ویكون ویقال فیھ إ
  .فتارة یكون بالعصیان، وتارة بالكفر. الفساد في الدین كما یذكر في الذات

من حالة ، ھو تغیر حالة الشيء أي كان:  الفساد: ویعرف الباحث الفساد
فأخرجھ عن ، محمودة إلى حالة مذمومة تحت أي تأثیر طرأ على ھذا الشيء

  . االعتدال
ساد   وع    : أنواع الف ساد وتن شر الف الى      انت ال اهللا تع ث ق ر حی ر والبح ي الب َساُد   : ف َر ٱلَۡف ﴿َظَھ

وَن        مۡ َیرِۡجُع وْا َلَعلَُّھ ِذي َعِمُل روم [﴾٤١ِفي ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡر ِبَما َكَسَبتۡ َأیِۡدي ٱلنَّاِس ِلُیِذیَقُھم َبعَۡض ٱلَّ ، ]٤١:ال
وا        ي األن صرھا ف ن ح ھ ویمك شىء فی ذي ین ال ال سب المج ساد بح واع الف ف أن ع وتختل

  ):١٢٠- ١١٦ص ، ه١٤٢٦، الترابي(التالیة كما ذكرھا 
دي (الفساد الدیني   : النوع األول  ساد،            ): العق ل ف اس ك و أس ذي ھ اد ال ساد االعتق و ف وھ

ان              ، وإذا ك دًا سعي فاس ان ال دًا ك د فاس ان المعتق إذا ك ده؛ ف ع لمعتق سان تب سعي اإلن ف
ا     ﴿َوِإَذا ِق المعتقد صحیحًا صالحًا صلح سعیھ، قال تعالى   اُلٓوْا ِإنََّم َأرِۡض َق ي ٱلۡ یَل َلُھمۡ َلا ُتفِۡسُدوْا ِف

صِۡلُحوَن   ُن ُم رة[﴾١١َنحۡ ساد               ]١١:البق راد بالف ا ـ الم ي اهللا عنھم اس ـ رض ن عب ال اب :  ق
ره  ال غی ر، وق رار     : الكف ى أس وھم عل لع ار، واّط ھ الكف ادقوا ب ذي ص اق ال ھ النف إن

ؤمنین اد فاس     . الم اق اعتق ر والنف ن الكف ل م ي      وك سعى ف رء فی لوك الم ھ س سد ب د، یف
واع        ن أن وع م ، وكیف یصلح من سلب اإلیمان من قلبھ ؟ فالكفر والنفاق ن األرض فسادًا

  . الفساد بل أقبح األنواع ألنھ المؤثر على مسلك اإلنسان وسلوكھ
الم        : الفساد المالي واالقتصادي : النوع الثاني  ي اإلس د عن اة، وق صب الحی و ع ال ھ الم

رة [﴾٢٧٥.. . َوَأَحلَّ ٱللَُّھ ٱلَۡبیَۡع َوَحرََّم ٱلرَِّبوْٰاۚ.... ﴿قات البشر المالیة    بتنظیم عال  ن  ،  ]٢٧٥:البق وم
اج                 وء اإلنت واق، وس ي األس ة ف اب األمان وذج غی رآن نم ا الق رض لھ المصادیق التي یتع

ود           ي العق صدق ف دم ال ع، وع ي البی ساد     . متمثًال في الغش والسرقة ف ن الف وع م ذا الن وھ
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ھ ا ل رز أھمھ ن أن نب رة ویمك ورًا كثی وة:  ص ي الرش تالس، وھ ر، واالخ ، التزوی
  .والغش والتدلیس، واالحتكار

شعر      : الفساد األمني واالجتماعي  : النوع الثالث  ن ال ی األمن أساس النعم، ومن فقد األم
ا          .  فقدَّم األمن على الصحة والرزق    . بسائر النعم  اء فیھ ي ج رآن الت ات الق ب آی إن أغل ف

شاطھ            ذكر ا ن سان وفیھ وطن اإلن ي م ي ھ األرض الت ة ب رض  .  الفساد جاءت مرتبط ویتع
اعي    ن االجتم مانات األم ى ض ي األرض إل ساد ف ر اإلف ت تعبی صَّل تح شكل مف رآن ب الق

  . خصوصًا الداخلي منھ
روض،         : الفساد األخالقي : النوع الرابع  ى الع دٍّ عل ھ تَع وھو من أخطر أنواع الفساد ألن

ر           . اسخادش لشعور الن   ل غی زواج، وجع ى ال صرھا عل سیة فق ة الجن وقد نظم اهللا العالق
، قال تعالى في وصف المؤمنین       وَن      ذلك تعدیًا ُروِجِھمۡ َحِٰفُظ مۡ ِلُف مۡ    ٥﴿َوٱلَِّذیَن ُھ ىٰٓ َأزَۡوِٰجِھ ا َعَل  ِإلَّ

اُدوَن     َفَمِن ٱبَۡتَغىٰ َو٦َأوۡ َما َمَلَكتۡ َأیَۡمُٰنُھمۡ َفِإنَُّھمۡ َغیُۡر َمُلوِمیَن     ُم ٱلَۡع َك ُھ ون [﴾٧َرٓاَء َذِٰلَك َفُأْوَلِٰٓئ -٥:المؤمن
ساد        ]٧ ن الف ًا م رآن نوع ذكر الق شین وی ي م ساد األخالق واع الف ن أن وع م ا ن فالزن

ن    وط م وم ل ل ق ر أن عم القرآن یعتب عیب، ف وم ش وط وق وم ل وات ق من دع ي ض األخالق
افة           ؤدي باإلض شائن ی ل ال ذا العم ي األرض، وھ ة    صور الفساد ف راض المختلف ى األم إل

  .إلى تھدید النسل، واستمرار الوجود البشري
امس  وع الخ ي : الن ساد البیئ رن     : الف ات الق ي أخری شر ف ت الب ة واجھ ضایا البیئ إن ق

بحت        ا، وأص ة وغیرھ م المتقدم ع األم سًا لجمی بح ھاج ي أص وث البیئ ي، والتل الماض
ساد واال         ددة بالف اء مھ واء وم ان وھ ن مك ة م ات البیئ صون   مكون ع المخت تھالك، ویجم س

  .أن السلوك البشري یعتبر أول مھددات البیئة باإلسراف والتبذیر والتلوث
  أسالیب تنمیة القیم اإلسالمیة: رابعًا

ي             ة ف دان والعاطف ب الوج ا یخاط ا م ت فمنھ یم وتنوع رس الق الیب غ ددت أس تع
ال     ن األخ ضیلة ومحاس و الف ة نح ة الكامن ھ الفطری اء دوافع ي وإحی ا  المترب ا م ق؛ ومنھ

سھ     شاعره وأحاسی ة م ي ومخاطب ھ القلب ي ووجدان ي المترب وقظ وع دعو  ، ی ا ی ا م ومنھ
ور            ، للتفكر والتأمل والنقد   شكل والظھ ي بالت سلوك القیم ور ال ى ظھ ساعد عل ا ی ا م ومنھ

ستمرة             ة الم دة والمتابع سلوكي والمجاھ درج ال ى الت الیب    ، وھذه تعتمد عل ذه األس ن ھ فم
رة  ي كثی رق وھ ة : والط ب  – الموعظ ب والترھی صة -  الترغی سؤال -  الق رب – ال  ض

ال  شة  –األمث وار والمناق شكالت  – الح ل الم صاء – ح ذھني  – االستق صف ال  – الع
دوة  ل األدوار –الق صحبة – تمثی ي – ال ق العمل ي – التطبی سلوك القیم ز ال .   تعزی

  ).ه١٤٣٥، الجالد(
  :            یطول بھ البحث وھيویقتصر الباحث على أربعة من ھذه األسالیب لكي ال

  .الحوار والمناقشة- ٤. القصة- ٣. ضرب األمثال- ٢.  القدوة- ١
  :  القدوة .١

ینشأ الطفل في بیئتھ االجتماعیة األولى وھي األسرة فتغرس فیھ بطریقة 
فالطفل في السنوات األولى ، مباشرة أو غیر مباشرة فھي تؤثر فیھ وفي قیمھ وأخالقھ

لبیئة یبدأ بالتقلید وی تشرب ما یراه أمام عینھ وما یسمعھ من أقوال وأفعال في ا
لقیم التي یتم ، المحیطة بھ ومن خاللھا یكتسب مجموعة من المعاییر واالتجاھات وا

فیتم ، فیكبر الطفل وتكبر معھ قیمھ واتجاھاتھ ومبادئھ، تعزیزھا من األسرة للطفل
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مجتمع المحیط ذلك عن طریق األسرة والمدرسة ومجموعة الرفاق وال
    ).ه١٤٢٦،الجالد.(بھ

وتعني القدوة ھنا أن یكون المربي أو الداعي مثاال یحتذى بھ في أفعالھ 
﴿َقدۡ َكاَنتۡ َلُكمۡ ُأسَۡوٌة وتصرفاتھ وقد أشاد القرآن الكریم بھذه األسلوب فقال عز من قائل 

وقد كان المصطفى صلى اهللا ، )٤آیة : تحنةسورة المم (﴾٤.. ..  ِفٓي ِإبَۡرِٰھیَم َوٱلَِّذیَن َمَعُھَحَسَنة
علیھ وسلم وال یزال قدوة للمسلمین جمیعا والقدوة الحسنة التي یحققھا الداعي بسیرتھ 
الطیبة ھي في الحقیقة دعوة عملیة لإلسالم بكل ما یحملھ من مبادئ وقیم تدعو إلى 

في مجال وألثر القدوة في عملیة التربیة وخاصة .  الخیر وتحث على الفضیلة
االتجاھات والقیم كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو قدوة المسلمین طبقا لما نص 
علیھ القرآن الكریم وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن یحمل معاصریھ قیم اإلسالم 
وتعالیمھ وأحكامھ ال باألقوال فقط وإنما بالسلوك الواقعي الحي وقد حرصوا على تتبع 

ا والعمل بھا وما ذلك إال حرصا منھم على تمثل أفعالھ صلى صفاتھ وحركاتھ ورصدھ
  ).٨ص، ه١٤٣٥بن حمید وآخرون، .  (اهللا علیھ وسلم لقد كان المثل األعلى لھم

لبناء والغرس في  فالقدوة أسلوب مؤثر وقوي التأثیر في عملیة التنشئة وا
فطرتھ مولع فاإلنسان ب، بل وحتى الكبیر یتأثر بالقدوة الحسنة) الطفل(المتربي 

في ) الوالدین(فیأتي دور المربي ، بالتقلید والتشبھ بمن یعجب بھ فیقلده في كل شيء
والقدوة الحسنة .  من خالل محاكاة الطفل لھما) الطفل(غرس أي قیمة في المتربي 

بحیث ، مثال یحتذى بھ ألنھ قد اجتمعت بھ خصال حسنة وصفات علیا وأخالق فاضلة
فھنا تكون التربیة بالقدوة أسلوب ، میزا یقتدي بھ اآلخرونیمثل سلوكھ أنموذجا مت
ویعطیھ منعة من االنحراف نحو السلوك السلبي،  فالتربیة ، قوي و مؤثر في المتربي

لثاني تجاه اآلخرین:  بالقدوة تكون ذات اتجاھین فالمطلوب من ، األول تجاه الذات وا
أعلى درجات الكمال األخالقي اإلنسان أن ینمي ذاتھ ویطورھا لما ھو أفضل ویحقق 

  ﴿َوٱلَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا َھبۡ َلَنا ِمنۡ َأزَۡوِٰجَنا َوُذرِّیَِّٰتَنا ُقرََّة َأعُۡین:ویتطلع أن یكون كما قال اهللا تعالى
  ).١٠٩- ١٠٨ص ، ه١٤٢٦، الجالد( ،)٧٤آیة : سورة الفرقان( ﴾٧٤َوٱجَۡعلَۡنا ِللُۡمتَِّقیَن ِإَماًما 

ردنا أن تحقق القدوة مسارھا الحقیقي یكون ذلك بذكر نماذج مشرفة وإذا أ
نقتدي بھا في حیاتنا وأفضل البشریة جمعاء ھم رسل اهللا وأنبیائھ ثم الصحابة ثم 

  . العلماء الربانیین وغیرھم من قدوات األمة اإلسالمیة
َُٔلُكمۡ َعَلیِۡھ  َفِبُھَدىُٰھُم ٱقَۡتِدهۡۗ ُقل لَّٓا َأسۡ﴿ُأْوَلِٰٓئَك ٱلَِّذیَن َھَدى ٱللَُّھۖ :    ویتمثل ذلك في قولھ تعالى

﴿َقدۡ َكاَنتۡ َلُكمۡ ُأسَۡوٌة : وقولھ تعالى، )٩٠آیة : سورة األنعام( ﴾٩٠َأجًۡراۖ ِإنۡ ُھَو ِإلَّا ِذكَۡرىٰ ِللَۡعَٰلِمیَن 
  .)٤ آیة: سورة الممتحنة( ﴾٤........ ِفٓي ِإبَۡرِٰھیَم َوٱلَِّذیَن َمَعُھۥَٓحَسَنة

  :  ضرب األمثال .٢
أسلوب ضرب المثل من أبلغ األسالیب والطرق في التربیة تأثیرًا في نفوس 

ًا للمثل ومن ممیزات المثل أنھ قصیر وفیھ ، المتربین، ألنھا ترتبط بقصة كانت سبب
فضرب المثل . ویعطي صورًا فنیة بدیعة ویربطھا بالواقع الذي نعیشھ، تشبیھ بلیغ

وكأنھ یصورھا تصویر ، ل القیمة في صورة حیة مشاھدة أمامھیجع) الطفل(للمتربي 
ویكون ذلك ، حقیقي إبداعي یصل إلى الھدف المراد إیضاحھ أو غرس قیمة معینة

یًا في القرآن الكریم في أكثر من موضع حیث قال اهللا تعالى ﴿َأنَزَل ِمَن : واضحًا جل
اۖ َوِممَّا ُیوِقُدوَن َعَلیِۡھ ِفي ٱلنَّاِر ٱبِۡتَغٓاَء ِحلَۡیٍة َأوۡ ا رَّاِبیَفٱحَۡتَمَل ٱلسَّیُۡل َزَبد َفَساَلتۡ َأوِۡدَیُةۢ ِبَقَدِرَھا ٱلسََّمٓاِء َمٓاء
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ُكُث ِفي  َوَأمَّا َما َینَفُع ٱلنَّاَس َفَیمَۡأمَّا ٱلزََّبُد َفَیذَۡھُب ُجَفٓاء مِّثُۡلُھۥۚ َكَذِٰلَك َیضِۡرُب ٱللَُّھ ٱلَۡحقَّ َوٱلَۡبِٰطَلۚ َف َزَبدَمَتٰع
  .)١٧آیة : سورة الرعد( ﴾١٧ٱلَۡأرِۡضۚ َكَذِٰلَك َیضِۡرُب ٱللَُّھ ٱلَۡأمَۡثاَل 

فالمثال یضرب لتشبیھ حالة بحالة أخرى فمثًال ذكر المنافقین في عدم استفادتھم 
َحوَۡلُھۥ َذَھَب ٱللَُّھ ا َفَلمَّٓا َأَضٓاَءتۡ َما  ﴿َمَثُلُھمۡ َكَمَثِل ٱلَِّذي ٱسَۡتوَۡقَد َنار:من الھدى في قولھ تعالى

ص ، ه١٤٣٥، الجالد. ()١٧آیة : سورة البقرة(﴾١٧ لَّا ُیبِۡصُروَن ِبُنوِرِھمۡ َوَتَرَكُھمۡ ِفي ُظُلَمٰت
١٦٠ .(  

أن أسلوب ضرب األمثال أسلوب تربوي ھام )ه١٤٣٥،ابن حمید وآخرون(وذكر 
سالمیة لدى النشء یلعب دورا ھاما في التأثیر على سلوك اإلنسان وفي غرس القیم اإل

وأن األمثال تبرز المعقول . والمسلم فیما لو استعملت بحكمة وفي الظروف المناسبة
في صورة المحسوس الذي یلمسھ الناس فیتقبلھ العقل ألن المعاني المعقولة ال تستقر 
في الذھن إال إذا صیغت في صورة حیة قریبة الفھم وتكشف األمثال عن الحقائق 

.  معرض الحاضر وتجمع األمثال المعني الرائع في عبارة موجزةوتعرض الغائب في
واألمثال كثیرة في القرآن الكریم وھي تلعب دورًا ھامًا وبالغًا في التأثیر في 
لقیم اإلسالمیة في نفس المسلم  لتأثیر في السلوك اإلنساني وفي غرس ا العواطف وفي ا

 أبرزھا القرآن واھتم بضرب فیما لو استعملت بحكمة وفي الظروف المناسبة ولذلك
: سورة العنكبوت (﴾٤٣﴿َوِتلَۡك ٱلَۡأمَۡثُٰل َنضِۡرُبَھا ِللنَّاِسۖ َوَما َیعِۡقُلَھٓا ِإلَّا ٱلَۡعِٰلُموَن  :األمثال قال تعالى

آیة :  الحشرسورة (﴾٢١َوِتلَۡك ٱلَۡأمَۡثُٰل َنضِۡرُبَھا ِللنَّاِس َلَعلَُّھمۡ َیَتَفكَُّروَن .. .. ﴿:وقال تعالى)٤٣آیة 
كما تضرب األمثال لتربیة اإلنسان تربیة روحیة وخلقیة ففي الحدیث الشریف .)٢١

مثل "  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم – رضي اهللا عنھ –عن أبي موسى 
المؤمن الذي یقرأ القرآن مثل األترجة ریحھا طیب وطعمھا طیب ومثل المؤمن الذي 

 طعمھا طیب وال ریح لھا ومثل الفاجر الذي یقرأ القرآن ال یقرأ القرآن مثل التمرة
كمثل الریحانة ریحھا طیب وطعمھا مر ومثل الفاجر الذي ال یقرآ القرآن كمثل 

  ). ١٩٠ص، ٥٠٢٠، رقم الحدیث ١٤٠٧البخاري، ("الحنظلة طعمھا مر وال ریح لھا 
  : القصة .٣

 اإلنسان في تربیة أسلوب القصة یعتبر من أقدم الطرق التربویة التي استخدمھا
النشئ وغرس القیم فیھ وقد حوى القرآن الكریم العدید من القصص المؤثرة والملیئة 

فالقصة أھمیتھا تكون ، بالعبرة والذكرى والعظة حیث یسمى ھذا باألسلوب القرآني
وتشویق النشء وإثارتھ نفسیًا وتجعلھ یتفاعل ، في تأثیرھا االنفعالي وتسلسل أحداثھا

  ).١٤٦ص ، ه١٤٣٥، الجالد. (امع أحداثھ
لقیم واألخالق وذلك عن ، فھي قادرة على تأكید االتجاھات المرغوبة وترسیخ ا

لقیم التي تقوم القصة  طریق استثارة مشاركة اإلنسان العاطفیة لنماذج السلوك وا
وقد كانت القصة القرآنیة أسلوب من أسالیب التربیة . بتقدیمھا للمواقف التي تصورھا

لقیم الخلقیة اإلسالمیة وذلك باستخراج العبرة من التجربة السابقة واستخراج وتنمیة  ا
ِإنَّٓا َأنَزلَۡنُٰھ ُقرَۡءًٰنا ﴿:المثل وشرح طرق الخیر والتحذیر من الكفر والجحود یقول اهللا تعالى

َأوَۡحیَۡنٓا ِإَلیَۡك َھَٰذا ٱلُۡقرَۡءاَن َوِإن ُكنَت ِمن  َنحُۡن َنُقصُّ َعَلیَۡك َأحَۡسَن ٱلَۡقَصِص ِبَمٓا ٢ا لََّعلَُّكمۡ َتعِۡقُلوَن َعَرِبّی
 مِّن َقبِۡلَك ِمنُۡھم ﴿َوَلَقدۡ َأرَۡسلَۡنا ُرُسال: ویقول تعالى، )٣- ٢آیة : سورة یوسف(﴾٣َقبِۡلِھۦ َلِمَن ٱلَۡغِٰفِلیَن 

﴿ِتلَۡك :ویقول تعالى،)٧٨آیة : فرسورة غا(﴾٧٨.. ..مَّن َقَصصَۡنا َعَلیَۡك َوِمنُۡھم مَّن لَّمۡ َنقُۡصصۡ َعَلیَۡكۗ
َفٱقُۡصِص ٱلَۡقَصَص َلَعلَُّھمۡ ... ﴿) ١٠١آیة : سورة األعراف(﴾ ١٠١.... ٱلُۡقَرىٰ َنُقصُّ َعَلیَۡك ِمنۡ َأنَۢبٓاِئَھاۚ

  )ه١٤٣٥، ابن حمید وآخرون.()١٧٦آیة : سورة األعراف (﴾١٧٦َیَتَفكَُّروَن 
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  :  الحوار والمناقشة .٤
فالحوار یمنح ، الئمة لبیان القیم وتعزیزھا وغرسھاھي من أكثر الطرق م

المتربي فرصة الستكشاف أفكاره وأفكار اآلخرین والنظر إلى القیمة من زوایا 
متعددة ومن خالل الحوار والمناقشة یكتشف معاییر الصواب والخطأ في الفھم 

لتقوی لنقد وا لتأمل والنظر وا م بمنھج والتصور واإلدراك وتزداد لدیھ القدرة على ا
كما یكشف الحوار عن ، ویطلع على آراء وتوجیھات وأفكار أخرى، علمي صحیح

لقیمیة المختلفة وطریقتھم في التعامل  منھج تفكیر المتربین وموقعھم من القضایا ا
  ).  ١٦٥ص، ه١٤٣٥،الجالد.(معھا

قد تكون ھذه الوسیلة من أسالیب التدریس العامة إال أن استخدامھا في مجال 
لنبویة فقد كان تنمیة  لقیم الخلقیة یعتبر فعاال وھذا ما تدل علیھ النصوص القرآنیة وا ا

المسلمون یسألون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ویستفتونھ فیما یواجھھم من شئون 
الدین والدنیا وكان القرآن یجیب على تلك األسئلة وكثیرة تلك الموضوعات التي 

  ).ه١٤٣٥، ابن حمید وآخرون.(نأجاب القرآن فیھا على أسئلة المسلمی
ویمثل الحوار صورة من صور التواصل االجتماعي والشعوري والفكري بین 

ال یستغني إنسان عنھا فأصل التواصل ، وھو ممارسة یومیة لكل البشر، الناس أجمع
فالحوار والمناقشة ، بین الناس یعتمد على الحوار والمناقشة في أمور حیاتھم الطبیعیة

صور الخطاب اللفظي الذي نتواصل بھ مع اآلخرین من أجل نقل صورتان من 
  .األفكار واآلراء وبیانھا

لقیمة  فأھمیة الحوار تكمن في تأسیس منھج التفكیر النقدي البناء الذي یخضع ا
لنقد ثم یصل إلى إصدار قرار ومن أھمیتھ أنھ یعمل على تقریب ، للفحص والنظر وا

امة تشكل األساس الذي ینطلق منھ المتربون وجھات النظر والوصول إلى قضایا ع
فالحوار یبین المشكالت النفسیة ، لدراسة القیم وفھمھا والتعرف على حقیقتھا

واالجتماعیة والفكریة التي تواجھ المتربي والتي قد تشكل عوائق صلبة في طریق 
  ). ١٦٧ص ، ه١٤٣٥، الجالد. (بناء منظومتھ القیمیة

 :میة قیم النزاھةدور األسرة في تن:  خامسًا
یتضح مما سبق أھمیة دور األسرة في تنمیة وغرس قیم النزاھة من خالل ھذه األسالیب 

فحاول الباحث وضعھا في جداول ) التطبیقي(األربعة آنفة الذكر في إبراز دورھا الحقیقي والعملي 
لقائم على غرس ببیان مؤشرات السلوك الدالة على القیمة المراد غرسھا،  وبیان مسؤولیة ودور ا

  . القیمة،  ووضعت كل قیمة في جدول خاص
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  دور األسرة في تنمیة قیمة اإلخالص لدى األبناء: أوًال
أسالیب تنمیة   القیمة

  القیمة
  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب أو (
  )األم

  
  القدوة

  ألعمال بإخالص وإتقانالقیام با -

العبادات الواجبة على العبد من اهللا  -
  ).األوامر والنواھي(تعالى

الوظیفة التي یتقاضى علیھا مقابل مادي إذا  -
 .أتقنوا أعمالھم یكون ذلك قدوة لھم

أداء نوافل العبادات، من صالة وصیام  وصدقة  -
  . السر أمام األبناء للتعلیم

  
  

  األم و األب

  
  اإلخالص

  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلخالص
  

  
  

  القصة
  
  
  

 الثالثة نفر من بني إسرائیل التي انطبقت سرد -
علیھم الصخرة فكل واحد دعا اهللا بأخلص 

 عن ابن عمر رضي اهللا عنھما، .عمل عملھ
َخَرَج : " َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َقاَل

َثَالَثُة َنَفٍر َیْمُشوَن َفَأَصاَبُھُم الَمَطُر، َفَدَخُلوا ِفي 
: َبٍل، َفاْنَحطَّْت َعَلْیِھْم َصْخَرٌة، َقاَلَغاٍر ِفي َج

اْدُعوا اللََّھ ِبَأْفَضِل َعَمٍل : َفَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض
اللَُّھمَّ ِإنِّي َكاَن ِلي : َعِمْلُتُموُه، َفَقاَل َأَحُدُھْم

َأَبَواِن َشْیَخاِن َكِبیَراِن، َفُكْنُت َأْخُرُج َفَأْرَعى، ُثمَّ 
ُب َفَأِجيُء ِبالِحَالِب، َفآِتي ِبِھ َأَبَويَّ َأِجيُء َفَأْحُل

َفَیْشَرَباِن، ُثمَّ َأْسِقي الصِّْبَیَة َوَأْھِلي َواْمَرَأِتي، 
، البخاري (. الحدیث...... َفاْحَتَبْسُت َلْیَلًة،

 . )٧٩ص ، ٢٢١٥رقم الحدیث ، ه١٤٠٧
ویبین لھم ما ھو السبب الذي نجاھم بعد مشیئة 

لھم أن الفالح والفوز في اهللا عز وجل فیبین 
الدارین ھو اإلخالص والمتابعة لھدي النبي 

  .صلى اهللا علیھ وسلم

  
  

  األم و األب

  
  القصة

عرض قصص السلف الصالح في تحقیق  -
اإلخالص وإخفاء العمل كقصة زین العابدین 

  . بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ

  
  األم و األب

  
  اإلخالص

  
  
  
  

  
  ثلضرب الم

  

ذكر لھم قصص من القرآن الكریم مثال قصة  -
  .یوسف علیھ السالم وإخالصھ وحبھ إلخوتھ

ویذكر لھم قصة الھدھد وإخالصھ في الدعوة هللا  -
وعملھ الذي أوكلھ لھ نبي اهللا سلیمان علیھ 

  
  األم و األب
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    .السالم
  

  اإلخالص
  

  
الحوار 

  والمناقشة
  

: مناقشة حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم حیث قال -
َما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، ِإنَّ(

َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى ُدْنَیا ُیِصیُبَھا، َأْو ِإَلى اْمَرَأٍة 
، البخاري()َیْنِكُحَھا، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھ

ویبن لھم أھمیة ، )١ص ، ١رقم الحدیث ، ه١٤٠٧
  . في األعمال كلھااإلخالص

یستخرج األبناء فوائد اإلخالص وثمراتھ من  -
  .الحدیث السابق

  
  

  األم و األب

  دور األسرة في تنمیة قیمة الصدق لدى األبناء: ثانیًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  القیمة
  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب أم (
  )األم

  
  القدوة
  

موافقة األقوال لألفعال من قبل الوالدین حتى  -
  . یقتدي بھم األبناء في الصدق

الوفاء بالعھد والوعد ولو كان بسیطًا أو تافھًا عند  -
  .الوالدین

  

  
األم أو 

  األب

  
  

  القصة
  

سرد قصة األبرص واألقرع و األعمى في  -
َي اللَُّھ َعْنُھ، َأنَُّھ عنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َرِضالحدیث 

: َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َیُقوُل
َأْبَرَص َوَأْقَرَع : ِإنَّ َثَالَثًة ِفي َبِني ِإْسَراِئیَل" 

َوَأْعَمى، َبَدا ِللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َیْبَتِلَیُھْم، َفَبَعَث 
َأيُّ َشْيٍء َأَحبُّ : َرَص، َفَقاَلِإَلْیِھْم َمَلًكا، َفَأَتى اَألْب

َلْوٌن َحَسٌن، َوِجْلٌد َحَسٌن، َقْد َقِذَرِني : ِإَلْیَك؟ َقاَل
َفَمَسَحُھ َفَذَھَب َعْنُھ، َفُأْعِطَي َلْوًنا : النَّاُس، َقاَل

َأيُّ الَماِل َأَحبُّ ِإَلْیَك؟ : َحَسًنا، َوِجْلًدا َحَسًنا، َفَقاَل
: الَبَقُر، ُھَو َشكَّ ِفي َذِلَك:  َقاَل َأْو-اِإلِبُل، : َقاَل

َوَقاَل ، ِإنَّ اَألْبَرَص، َواَألْقَرَع، َقاَل َأَحُدُھَما اِإلِبُل
: ، َفُأْعِطَي َناَقًة ُعَشَراَء، َفَقاَل- الَبَقُر : اآلَخُر

، ه١٤٠٧،البخاري(الحدیث.. .. ُیَباَرُك َلَك ِفیَھا
یبین لھم كذب األبرص ) ٣٤٦٤ رقم الحدیث

  . واألقرع وصدق األعمى

  
  

األم أو 
  األب

  
  الصدق
  
  
  
  
  
  
  

  الصدق
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصدق

  ذكر أمثلة على الصدق من القرآن الكریم مثال  -  



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٤٤

  ضرب المثل
  

صدق یوسف علیھ السالم وعفتھ من امرأة 
العزیز عندما اتھمتھ فقد اعترفت بالخطأ وأنھ 

  .صادق

 . ویذكر لھم سبب تسمیة أبي بكر بالصدیق -

ضرب مثل لذلك الراعي الذي یستنجد بقومھ  -
ذبا علیھم بأن الذئب قد ھجم على غنمھ وفي كا

المرة الثالثة ھجم علیھا حقًا فأكلھا فاستنجد 
  . بقومھ فكذبوه

األم أو 
  األب

  
  
  
  
  

الحوار 
  والمناقشة

  

ة    -  ي اآلی الى ف ول اهللا تع شة ق ِذیَن  : مناق ا ٱلَّ ﴿َیَٰٓأیَُّھ
 ﴾١١٩َءاَمُنوْا ٱتَُّقوْا ٱللََّھ َوُكوُنوْا َمَع ٱلصَِّٰدِقیَن 

م     وتفسیرھا.)١١٩آیة  : التوبة سورة(  بن لھ وی
  . أھمیة الصدق في األعمال واألقوال واألحوال

عن عبد اهللا بن :مناقشة الحدیث الشریف اآلتي -
ِإنَّ : (َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّممسعود، 

ِإنَّ اْلَعْبَد الصِّْدَق ِبرٌّ، َوِإنَّ اْلِبرَّ َیْھِدي ِإَلى اْلَجنَِّة، َو
َلَیَتَحرَّى الصِّْدَق، َحتَّى ُیْكَتَب ِعْنَد اِهللا ِصدِّیًقا، َوِإنَّ 
اْلَكِذَب ُفُجوٌر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر َیْھِدي ِإَلى النَّاِر، َوِإنَّ 

، مسلم()اْلَعْبَد َلَیَتَحرَّى اْلَكِذَب، َحتَّى ُیْكَتَب َكذَّاًبا
 ).٢٠١٣،  ص٢٦٠٧رقم الحدیث ، ه١٤٠٧

یستخرج األبناء فوائد الصدق وثمراتھ من الحدیث 
  .السابق

  
  
  

األم أو 
  األب

  
  دور األسرة في تنمیة قیمة الصبر لدى األبناء: ثالثًا

أسالیب   القیمة
  تنمیة القیمة

  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب أم (
  )األم

  
  الصبر
  

  

  
  القدوة
  

أداء ما افترضھ اهللا علیھما من الصبر على  -
  .فرائض صوم وصالة وحج وغیرھا

صبر عند المصائب وقولھما نص الحدیث ال -
إنا هللا وإنا إلیھ راجعون اللھم أجرني في "

  ".مصیبتي واخلف علي خیرًا منھا

صبر الوالدان على تحمل أعباء األسرة من  -
طلبات وطبخ وغسیل وتطبیب مریض 

  
  

األم أو 
  األب
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  .وغیرھا

  
  
  
  
  

  القصة

قصة المرأة التي تصرع عندما طلبت من النبي  -
عن صلى اهللا علیھ وسلم أن یدعو لھا الحدیث 

َقاَل ِلي اْبُن : َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َقاَل
: َأَال ُأِریَك اْمَرَأًة ِمْن َأْھِل الَجنَِّة؟ ُقْلُت: َعبَّاٍس

َھِذِه الَمْرَأُة السَّْوَداُء، َأَتِت النَِّبيَّ : َبَلى، َقاَل
ِإنِّي ُأْصَرُع، : َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَلْت

ِإْن ِشْئِت «: َوِإنِّي َأَتَكشَُّف، َفاْدُع اللََّھ ِلي، َقاَل
َصَبْرِت َوَلِك الَجنَُّة، َوِإْن ِشْئِت َدَعْوُت اللََّھ َأْن 

ِإنِّي َأَتَكشَُّف، : َأْصِبُر، َفَقاَلْت: ْتَفَقاَل» ُیَعاِفَیِك
 َفاْدُع اللََّھ ِلي َأْن َال َأَتَكشََّف، َفَدَعا َلَھا

) ٥٦٥٢ رقم الحدیث، ه١٤٠٧، البخاري(
  . یبین لھم فضیلة الصبر ھي الجنة

قصة أم سلمة رضي اهللا عنھا عندما مات  -
زوجھا فقالت ال حول وال قوة إال باهللا اللھم 

صیبتي واخلفني خیرا منھا فقالت آجرني في م
في نفسھا من خیر من أبي سلمة فخطبھا 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لنفسھ 

  .وتزوجھا

  
  
  
 
 

األم أو 
  األب

  
  ضرب المثل

  

ضرب أمثلة في الصبر من القرآن الكریم مثل  -
  .صبر أیوب علیھ السالم

 ضرب أمثلة من صبر النبي صلى اهللا علیھ  -
ندما حوصروا في الشعب وسلم والصحابة ع

  .حتى أكلوا أوراق الشجر

  
األم أو 

  األب

  
  
  
  

  
  الصبر
  
  
  
  

  الصبر
  
  
  
  
  
  

  الصبر

  
  
  
  

الحوار 
  والمناقشة   

  

د  مناقشة حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم   - فعن عب
اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا صلى       

ال    لم ق اس     (: اهللا علیھ وس الط الن ذي یخ المؤمن ال
ذي  ویصبر على أذاھم أعظم أجرا من المؤمن ا         ل

ذي ) (ال یخالط الناس وال یصبر على أذاھم  ، الترم
دیث  ، م١٩٨٨ م الح ، ٦٦٢، ص ٢٥١٢رق

اني  ححھ األلب د ). ص اء فوائ ستخرج األبن ی
 .اإلخالص وثمراتھ من الحدیث السابق

مناقشة آیات الصبر في القرآن الكریم ومنھا قولھ  -
وُسُف ﴿َقاُلٓوْا َأِءنََّك َلَأنَت ُیوُسُفۖ َقاَل َأَنا۠ ُی: تعالى

َوَھَٰذٓا َأِخيۖ َقدۡ َمنَّ ٱللَُّھ َعَلیَۡنٓاۖ ِإنَُّھۥ َمن َیتَِّق َوَیصِۡبرۡ 
سورة  (﴾٩٠َفِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِضیُع َأجَۡر ٱلُۡمحِۡسِنیَن 

  ).٩٠آیة : یوسف

  
  

األم أو 
  األب
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  دور األسرة في تنمیة قیمة األمانة لدى األبناء: رابعًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  ةالقیم
  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب أم (
  )األم

  
  األمانة

  

  
  القدوة
  

أمانة الوالدان على أداء ما تم ائتمانھما علیھ من  -
  . أمانات وقضاء دین وغیرھا

اجتھاد الوالدان في إتقان عملھما أو واجباتھما  -
  . ھذه من األمانة

حق والصدق دائمًا من شھادة الوالدان لقول ال -
  . األمانة في القول

  
األم أو 

  األب

  
  
  
  

  القصة

ذكر قصة الثالثة نفر من بني إسرائیل الذین  -
وذكر ، انطبقت علیھم الصخرة وھم في الغار

منھم األمین الذي استأجر أجیرا فرفض أن 
بن یأخذ حقھ فزرعھ ونماه حتى كثر،  عن ا

َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا  عمر رضي اهللا عنھما،
َخَرَج َثَالَثُة َنَفٍر َیْمُشوَن : " َعَلْیِھ َوَسلََّم، َقاَل

َفَأَصاَبُھُم الَمَطُر، َفَدَخُلوا ِفي َغاٍر ِفي َجَبٍل، 
َفَقاَل َبْعُضُھْم : َفاْنَحطَّْت َعَلْیِھْم َصْخَرٌة، َقاَل

 ِبَأْفَضِل َعَمٍل اْدُعوا اللََّھ: ِلَبْعٍض
اللَُّھمَّ ِإْن : َوَقاَل اآلَخُر........... َعِمْلُتُموُه،

ُكْنَت َتْعَلُم َأنِّي اْسَتْأَجْرُت َأِجیًرا ِبَفَرٍق ِمْن ُذَرٍة 
َفَأْعَطْیُتُھ، َوَأَبى َذاَك َأْن َیْأُخَذ، َفَعَمْدُت ِإَلى َذِلَك 

 ِمْنُھ َبَقًرا الَفَرِق َفَزَرْعُتُھ، َحتَّى اْشَتَرْیُت
َیا َعْبَد اللَِّھ َأْعِطِني : َوَراِعیَھا، ُثمَّ َجاَء َفَقاَل

اْنَطِلْق ِإَلى ِتْلَك الَبَقِر َوَراِعیَھا : َحقِّي، َفُقْلُت
َما : َفُقْلُت: َأَتْسَتْھِزُئ ِبي؟ َقاَل: َفِإنََّھا َلَك، َفَقاَل

ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأْسَتْھِزُئ ِبَك َوَلِكنََّھا َلَك، اللَُّھمَّ 
َأنِّي َفَعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِھَك، َفاْفُرْج َعنَّا 

، البخاري (. الحدیث...... ،" َفُكِشَف َعْنُھْم 
  . )٧٩ص ، ٢٢١٥رقم الحدیث ، ه١٤٠٧

  
  
  
 

األم أو 
  األب

  
  
  

  
  األمانة
  
  
  
  
  

  األمانة
  
  
  
  
  

  األمانة
  

  
  ضرب المثل

  

ضرب أمثلة في األمانة  من القرآن الكریم مثل  -
 السموات واألرض األمانة التي عرضت على
  .والجبال فأبین أن یحملنھا

 ضرب أمثلة من أمانة النبي صلى اهللا علیھ  -
وسلم  أنھ كانت تسمیھ قریش بالصادق 

  
األم أو 

  األب
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  . األمین

  
  

  
الحوار 

  والمناقشة
  

لم        - ِد   مناقشة حدیث النبي صلى اهللا علیھ وس ْن َزْی َع
دََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َح: ْبِن َوْھٍب، َسِمْعُت ُحَذْیَفَة، َیُقولُ   

لَّمَ  ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی َن  «: َص ْت ِم َة َنَزَل َأنَّ اَألَماَن
ْرآُن      َزَل الُق اِل، َوَن وِب الرَِّج ْذِر ُقُل ي َج سََّماِء ِف ال

سُّنَّةِ  َن ال وا ِم ْرآَن، َوَعِلُم َرُءوا الُق اري (»َفَق ، البخ
دیث  ، ه١٤٠٧ م الح اء  ). ٧٢٧٦رق ستخرج األبن ی

 .د األمانة وثمراتھ من الحدیث السابقفوائ

ریم     - رآن الك ي الق ة ف ات أداء األمان شة آی مناق
الى  ھ تع ا قول أُۡمُرُكمۡ َأن : ومنھ َھ َی ﴿۞ِإنَّ ٱللَّ

یَۡن     ُتم َب ا َوِإَذا َحَكمۡ ىٰٓ َأھِۡلَھ ِت ِإَل َؤدُّوْا ٱلَۡأَمَٰنٰ ُت
َھ ِنِعمَّ     م  ٱلنَّاِس َأن َتحُۡكُموْا ِبٱلَۡعدِۡلۚ ِإنَّ ٱللَّ ا َیِعُظُك

ۦٓۗ ِإنَّ ٱللََّھ َكاَن َسِمیَعۢا َبِصیر      سورة  (﴾٥٨ا  ِبِھ
  .)٥٨آیة : النساء

  
  
  

األم أو 
  األب

  دور األسرة في تنمیة قیمة االستقامة لدى األبناء :خامسًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  القیمة
  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب و (
  )ماأل

  
  االستقامة

  
  القدوة
  

استقامة الوالدین في سلوكھم ومحافظتھم عل  -
  . شعائر دینھم

  . استقامة الوالدین في أقوالھم وأفعالھم وأحوالھم -

التزام الوالدین بما كلفا بھ سواء التكالیف الدنیویة  -
  . أو األخرویة

  
األم و 

  األب

  
  
  

  
  االستقامة 

  
  
  

  
  
  
  

  لقصةا

ذكر قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعون نفسا،   -
َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ، َأنَّ َنِبيَّ اِهللا َصلَّى اُهللا 

َكاَن ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل : " َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل
َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْھِل 

ِإنَُّھ َقَتَل : َفُدلَّ َعَلى َراِھٍب، َفَأَتاُه َفَقاَلاْلَأْرِض 
َلا، : ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا، َفَھْل َلُھ ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل

َفَقَتَلُھ، َفَكمََّل ِبِھ ِماَئًة، ُثمَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْھِل 
َتَل ِإنَُّھ َق: اْلَأْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاِلٍم، َفَقاَل

َنَعْم، َوَمْن : ِماَئَة َنْفٍس، َفَھْل َلُھ ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل
َیُحوُل َبْیَنُھ َوَبْیَن التَّْوَبِة؟ اْنَطِلْق ِإَلى َأْرِض َكَذا 
َوَكَذا، َفِإنَّ ِبَھا ُأَناًسا َیْعُبُدوَن اَهللا َفاْعُبِد اَهللا َمَعُھْم، 

ا َأْرُض َسْوٍء، َوَلا َتْرِجْع ِإَلى َأْرِضَك، َفِإنََّھ

  
  

 
 

األم و 
  األب
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َفاْنَطَلَق َحتَّى ِإَذا َنَصَف الطَِّریَق َأَتاُه اْلَمْوُت، 
َفاْخَتَصَمْت ِفیِھ َمَلاِئَكُة الرَّْحَمِة َوَمَلاِئَكُة اْلَعَذاِب، 

َجاَء َتاِئًبا ُمْقِبًلا ِبَقْلِبِھ ِإَلى : َفَقاَلْت َمَلاِئَكُة الرَّْحَمِة
ِإنَُّھ َلْم َیْعَمْل َخْیًرا : اْلَعَذاِباِهللا، َوَقاَلْت َمَلاِئَكُة 

َقطُّ، َفَأَتاُھْم َمَلٌك ِفي ُصوَرِة آَدِميٍّ، َفَجَعُلوُه 
ِقیُسوا َما َبْیَن اْلَأْرَضْیِن، َفِإَلى : َبْیَنُھْم، َفَقاَل

َأیَِّتِھَما َكاَن َأْدَنى َفُھَو َلُھ، َفَقاُسوُه َفَوَجُدوُه َأْدَنى 
ِتي َأَراَد، َفَقَبَضْتُھ َمَلاِئَكُة الرَّْحَمِة ِإَلى اْلَأْرِض الَّ

ص ، ٢٧٦٦رقم الحدیث ، ه١٤٠٧، مسلم ("
ویبین لھم استقامة الرجل وصدق .  )٢١١٨

  .توبتھ

  
  ضرب المثل

  

ضرب أمثلة في االستقامة من القرآن الكریم مثل  -
﴿َوَضَرَب ٱللَُّھ : االستقامة في اآلیة قولھ تعالى

  رَُّجَلیِۡن َأَحُدُھَمٓا َأبَۡكُم َلا َیقِۡدُر َعَلىٰ َشيۡءالَمَث
َوُھَو َكلٌّ َعَلىٰ َموَۡلىُٰھ َأیَۡنَما ُیَوجِّھھُّ َلا َیأِۡت ِبَخیٍۡر 
َھلۡ َیسَۡتِوي ُھَو َوَمن َیأُۡمُر ِبٱلَۡعدِۡل َوُھَو َعَلىٰ 

  .)٧٦آیة : سورة النحل( ﴾٧٦  مُّسَۡتِقیمِصَرٰط

من استقامة الصحابة والسلف ضرب أمثلة  -
  . الصالح حیث كانوا مثاًال في االستقامة

  
األم و 

  األب

  
  

  االستقامة 
  
  
  
  
  

  االستقامة

  
  
  
  

الحوار 
  والمناقشة

  

لم     -  ھ وس لى اهللا علی ي ص دیث النب شة ح ن مناق ع
قال رسول  :   أنھ قال– رضي اهللا عنھ     –ثوبان  

لم    ھ وس لى اهللا علی ن  " اهللا ص تقیموا ول اس
صال   الكم ال ر أعم وا أن خی ة وال تحصوا واعلم

ؤمن   وء إال م ى الوض افظ عل ن  ("یح اب
ھ،  م  ١٤٠٢ماج ه،رق

دیث اني ،٢٥٢ص،٢٧٧الح ححھ األلب  ).وص
د اال  اء فوائ ستخرج األبن تقامةی ن س ھ م  وثمرات

 .الحدیث السابق

ا           - رآن الكریم ومنھ مناقشةآیات أداء األمانة في الق
الى  ھ تع مَّ    : قول ُھ ُث ا ٱللَّ اُلوْا َربَُّن ِذیَن َق ﴿ِإنَّ ٱلَّ

تَ  ا  ٱسۡ اُفوْا َوَل ا َتَخ ُة َألَّ یِۡھُم ٱلَۡمَلِٰٓئَك زَُّل َعَل َقُٰموْا َتَتَن
ُدوَن     ُتمۡ ُتوَع ي ُكن ِة ٱلَِّت ِشُروْا ِبٱلَۡجنَّ وْا َوَأبۡ َتحَۡزُن

  .)٣٠آیة : سورة ُفصَِّلت(﴾٣٠

  
  

األم و 
  األب
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  دور األسرة في تنمیة قیمة التقوى لدى األبناء: سادسًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  قیمةال

  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب (
  )واألم

  
  التقوى

  
  القدوة
  

القیام بالحقوق والواجبات الشرعیة على أكمل  -
  . وجھ ما استطاعا إلى ذلك سبیال

اجتناب ما نھى اهللا عنھ وفعل ما أمر اهللا بھ من  -
  . تمام التقوى

 والشھوات ابتعاد الوالدین عن الشبھات -
  . واإلسراف

  
  األم و األب

  
  
  

  
   التقوى
  
  
  
  
  
  

  التقوى
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  القصة

َعْن ذكر قصة أبي بكر الصدیق مع غالمھ،   -
َكاَن ِلَأِبي : " َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا، َقاَلْت

َبْكٍر ُغَالٌم ُیْخِرُج َلُھ الَخَراَج، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر 
 َخَراِجِھ، َفَجاَء َیْوًما ِبَشْيٍء َفَأَكَل َیْأُكُل ِمْن

َأَتْدِري َما َھَذا؟ : ِمْنُھ َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل َلُھ الُغَالُم
ُكْنُت َتَكھَّْنُت : َوَما ُھَو؟ َقاَل: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر

ِلِإْنَساٍن ِفي الَجاِھِلیَِّة، َوَما ُأْحِسُن الِكَھاَنَة، ِإلَّا 
، َفَلِقَیِني َفَأْعَطاِني ِبَذِلَك، َفَھَذا َأنِّي َخَدْعُتُھ

الَِّذي َأَكْلَت ِمْنُھ، َفَأْدَخَل َأُبو َبْكٍر َیَدُه، َفَقاَء ُكلَّ 
رقم ، ه١٤٠٧، البخاري(" َشْيٍء ِفي َبْطِنِھ 

ویبین لھم .  )٤٣ص ، ٣٨٤٢الحدیث 
حرص أبي بكر على طیب مطعمھ وھذه من 

 . التقوى

،  َقاَل مر اهللا مباشرةذكر استجابة الصحابة أل -
َما َكاَن َلَنا : (َأَنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ

َخْمٌر َغْیُر َفِضیِخُكْم َھَذا الَِّذي ُتَسمُّوَنُھ 
الَفِضیَخ، َفِإنِّي َلَقاِئٌم َأْسِقي َأَبا َطْلَحَة، َوُفَالًنا 

 الَخَبُر؟ َوَھْل َبَلَغُكُم: َوُفَالًنا، ِإْذ َجاَء َرُجٌل َفَقاَل
: ُحرَِّمِت الَخْمُر، َقاُلوا: َوَما َذاَك؟ َقاَل: َفَقاُلوا

َفَما َسَأُلوا : َأْھِرْق َھِذِه الِقَالَل َیا َأَنُس، َقاَل
) َعْنَھا َوَال َراَجُعوَھا َبْعَد َخَبِر الرَُّجِل

، ٤٦١٧رقم الحدیث ، ه١٤٠٧، البخاري(
ویبین لھم شدة تقوى الصحابة  )٥٣ص 

نزلتھم في سرعة استجابتھم ألمر اهللا وعظم م
  .عز وجل

  
  
  
  
  
  
 
 

  األم و األب
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  ضرب المثل

  

ضرب أمثلة في التقوى من القرآن الكریم مثل  -
تقوى نبي اهللا یوسف علیھ السالم في قولھ 

﴿َقاُلٓوْا َأِءنََّك َلَأنَت ُیوُسُفۖ َقاَل َأَنا۠ : تعالى
ُھ َعَلیَۡنٓاۖ ِإنَُّھۥ َمن ُیوُسُف َوَھَٰذٓا َأِخيۖ َقدۡ َمنَّ ٱللَّ

َیتَِّق َوَیصِۡبرۡ َفِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِضیُع َأجَۡر 
  .)٩٠آیة : سورة یوسف( ﴾٩٠ٱلُۡمحِۡسِنیَن 

ضرب أمثلة من تقوى الصحابة والسلف  -
  .  الصالح حیث كانوا مثاًال في التقوى 

  
  األم و األب

  
  التقوى

  

  
  
  
  

الحوار 
  والمناقشة

  

ي صلى اهللا      -  دیث النب لم   مناقشة ح ھ وس ْن   علی َع
: َسِمْعُت النُّْعَماَن ْبَن َبِشیٍر، َیُقولُ    : َعاِمٍر، َقالَ 

لََّم   ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی ِھ َص وَل اللَّ ِمْعُت َرُس َس
ولُ  ا      : (َیُق یٌِّن، َوَبْیَنُھَم َراُم َب یٌِّن، َوالَح َالُل َب الَح

نِ      اِس، َفَم َن النَّ ٌر ِم ا َكِثی َشبََّھاٌت َال َیْعَلُمَھ  ُم
اتََّقى الُمَشبََّھاِت اْسَتْبَرَأ ِلِدیِنِھ َوِعْرِضِھ، َوَمْن      

َكَراٍع َیْرَعى َحْوَل الِحَمى،    : َوَقَع ِفي الشُُّبَھاتِ  
ُیوِشُك َأْن ُیَواِقَعُھ، َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأَال     
ِإنَّ ِحَمى اللَِّھ ِفي َأْرِضِھ َمَحاِرُمُھ، َأَال َوِإنَّ ِفي      

ُھ،     : َجَسِد ُمْضَغةً ال ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد ُكلُّ
) َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكلُُّھ، َأَال َوِھَي الَقْلبُ     

اري ( دیث   ، ه١٤٠٧، البخ م الح ص ، ٥٢رق
ھ    )٢٠ وى وثمرات د التق اء فوائ ستخرج األبن ی

 .من الحدیث السابق

ا       - رآن الكریم ومنھ مناقشة ثمرات التقوى في الق
الى  ھ تع وْا   : قول ٓوْا ِإن َتتَُّق ِذیَن َءاَمُن ا ٱلَّ ﴿َیَٰٓأیَُّھ

مۡ ُفرَۡقان  ل لَُّك َھ َیجَۡع یِّٱللَّ نُكمۡ َس رۡ َع اِتُكمۡ  ا َوُیَكفِّ َٔ
 ﴾٢٩َوَیغِۡفرۡ َلُكمۡۗ َوٱللَُّھ ُذو ٱلَۡفضِۡل ٱلَۡعِظیِم 

  .)٢٩آیة : سورة األنفال( 

  
  
  
  

  األم و األب

  میة قیمة العدل لدى األبناءدور األسرة في تن: سابعًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  القیمة
  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب (
  )واألم

  
  العدل

  
  القدوة

تحقیق العدل بین األبناء في العطاء والمكافئة  -
  . والعقوبة والحب والرحمة

التحلي بالعدل مع من تعولھ األسرة من العمال  -

  
  األم و األب
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٢٥١

  . والخدم وغیرھم

  
  
  
  

  القصة
  
  
  
  

ذكر قصة الصحابي الذي أعطى ولده ولم  -
یعطي البقیة فنھره صلى اهللا علیھ وسلم عن 

َعِن اْبِن ِشَھاٍب، َعْن ُحَمْیِد ْبِن َعْبِد فعلھ،  
ِشیٍر، َأنَُّھَما الرَّْحَمِن، َوُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َب

َحدََّثاُه َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر، َأنَّ َأَباُه َأَتى ِبِھ 
: ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل

َأُكلَّ َوَلِدَك «: ِإنِّي َنَحْلُت اْبِني َھَذا ُغَالًما، َفَقاَل
» َفاْرِجْعُھ«:  َال، َقاَل: ، َقاَل»َنَحْلَت ِمْثَلُھ

، ٢٥٨٦رقم الحدیث ، ه١٤٠٧، البخاري(
ویبین لھم أھمیة العدل بین .  )١٥٨ص 

 . األبناء وفي األمور كلھا

ذكر قصة الخصمان اللذین احتكما إلى داود  -
﴿۞َوَھلۡ َأَتىَٰك َنَبُؤْا : علیھ السالم،  قال تعالى

 ِإذۡ َدَخُلوْا٢١ٱلَۡخصِۡم ِإذۡ َتَسوَُّروْا ٱلِۡمحَۡراَب 
َعَلىٰ َداُوۥَد َفَفِزَع ِمنُۡھمۡۖ َقاُلوْا َلا َتَخفۡۖ َخصَۡماِن 

 َفٱحُۡكم َبیَۡنَنا ِبٱلَۡحقِّ َوَلا َبَغىٰ َبعُۡضَنا َعَلىٰ َبعۡض
ِإنَّ َھَٰذٓا ٢٢ُتشِۡططۡ َوٱھِۡدَنٓا ِإَلىٰ َسَوٓاِء ٱلصَِّرِٰط 

  َوِلَي َنعَۡجة َوِتسُۡعوَن َنعَۡجةَأِخي َلُھۥ ِتسۡع
 َفَقاَل َأكِۡفلِۡنیَھا َوَعزَِّني ِفي ٱلِۡخَطاِب ةَوِٰحَد
َقاَل َلَقدۡ َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنعَۡجِتَك ِإَلىٰ ِنَعاِجِھۦۖ ٢٣

ا مَِّن ٱلُۡخَلَطٓاِء َلَیبِۡغي َبعُۡضُھمۡ َعَلىٰ َوِإنَّ َكِثیر
َبعٍۡض ِإلَّا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَِّٰلَحِٰت 

مۡۗ َوَظنَّ َداُوۥُد َأنََّما َفَتنَُّٰھ َفٱسَۡتغَۡفَر  مَّا ُھَوَقِلیل
: سورة ص( ﴾٢٤اۤ َوَأَناَب۩ َربَُّھۥ َوَخرَّۤ َراِكع

ویبین لھم عاقبة الظلم وأن العدل ، )٢٤- ٢١
  .وصف اهللا نفسھ بھ

  
  
  
  
  
  
 
 

  األم و األب
  
  

  
  
  

  
  العدل
  
  
  
  
  

  
  العدل

  
  
  
  
  
  

  العدل

  
  ضرب المثل

  

ضرب أمثلة في العدل من القرآن الكریم مثل ما  -
 رَُّجَلیِۡن ﴿َوَضَرَب ٱللَُّھ َمَثال: ىفي قولھ تعال

 َوُھَو َكلٌّ َعَلىٰ َأَحُدُھَمٓا َأبَۡكُم َلا َیقِۡدُر َعَلىٰ َشيۡء
َموَۡلىُٰھ َأیَۡنَما ُیَوجِّھھُّ َلا َیأِۡت ِبَخیٍۡر َھلۡ َیسَۡتِوي 
 ُھَو َوَمن َیأُۡمُر ِبٱلَۡعدِۡل َوُھَو َعَلىٰ ِصَرٰط

  .)٧٦آیة : لنحلسورة ا( ﴾٧٦ مُّسَۡتِقیم

ضرب أمثلة من عدل الصحابة والسلف الصالح  -
  .حیث كانوا مثاًال في العدل

  
  األم و األب
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الحوار 
  والمناقشة

  

لم   -  ھ وس لى اهللا علی ي ص دیث النب شة ح ْن مناق َع
الَ     ِد اِهللا، َق وَل اِهللا    : َجاِبِر ْبِن َعْب ٌل َرُس ى َرُج َأَت
ْن   َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبا     َصَرَفُھ ِم ْلِجْعَراَنِة ُمْن

وُل اِهللا     ضٌَّة، َوَرُس اٍل ِف ْوِب ِبَل ي َث ْیٍن، َوِف ُحَن
ي      ا، ُیْعِط ِبُض ِمْنَھ لََّم َیْق ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی َص

الَ   اَس، َفَق الَ   : النَّ ِدْل، َق ُد، اْع ا ُمَحمَّ َك «: َی َوْیَل
دْ    ِدُل؟ َلَق ْن َأْع ْم َأُك ِدُل ِإَذا َل ْن َیْع َت َوَم  ِخْب

ِدلُ    ْن َأْع ْم َأُك ِسْرَت ِإْن َل ُن   » َوَخ ُر ْب اَل ُعَم َفَق
وَل اِهللا  : اْلَخطَّاِب َرِضَي اُهللا َعْنھُ  َدْعِني، َیا َرُس

الَ    اِفَق، َفَق َذا اْلُمَن َل َھ اَذ اِهللا، َأْن «: َفَأْقُت َمَع
َذا      َحاِبي، ِإنَّ َھ ُل َأْص ي َأْقُت اُس َأنِّ دََّث النَّ َیَتَح

َح اِوُز    َوَأْص ا ُیَج ْرآَن، َل َرُءوَن اْلُق اَبُھ َیْق
َن          َحَناِجَرُھْم، َیْمُرُقوَن ِمْنُھ َكَما َیْمُرُق السَّْھُم ِم

ِة سلم (»الرَِّمیَّ دیث  ، ه١٤٠٧، م م الح رق
ن      )٧٤٠ص  ، ١٠٦٣ د م یستخرج األبناء فوائ

 .عدلھ صلى اهللا علیھ وسلم من الحدیث السابق

رآن ال - ي الق دل ف رات الع شة ثم ا مناق ریم ومنھ ك
الى   ھ تع ؤِۡمِنیَن     :قول َن ٱلُۡم اِن ِم ﴿َوِإن َطٓاِئَفَت

َدىُٰھَما   تۡ ِإحۡ ِإنۢ َبَغ اۖ َف ِلُحوْا َبیَۡنُھَم وْا َفَأصۡ ٱقَۡتَتُل
َعَلى ٱلُۡأخَۡرىٰ َفَقِٰتُلوْا ٱلَِّتي َتبِۡغي َحتَّىٰ َتِفٓيَء ِإَلىٰٓ 

ِلُحوْا َبیَۡنھُ   ٓاَءتۡ َفَأصۡ ِإن َف ِھۚ َف ِر ٱللَّ دِۡل َأمۡ ا ِبٱلَۡع َم
ِسِطیَن      سورة  ( ﴾٩َوَأقِۡسُطٓوْاۖ ِإنَّ ٱللََّھ ُیِحبُّ ٱلُۡمقۡ

  .)٩آیة : الُحُجرات

  
  
  
  

  األم و األب

  دور األسرة في تنمیة قیمة العفة لدى األبناء: ثامنًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  القیمة
  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

ألب ا(
  )واألم

  
  العفة

  
  القدوة

  . التعفف عما في أیدي الناس من زینة الدنیا -

 . التعفف عن النظر للحرام أو ما یوصل إلیھ -

تجنب كل ما فیھ ریبة وإثم وغض البصر عن  -
  .ما حرم اهللا

  
  األم و األب
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  القصة
  
  
  
  

لسالم في ذكر قصة عفة نبي اهللا یوسف علیھ ا -
﴿َقاَل َما َخطُۡبُكنَّ ِإذۡ : سورة یوسف قال تعالى

َرَٰودتُّنَّ ُیوُسَف َعن نَّفِۡسِھۦۚ ُقلَۡن َحَٰش ِللَِّھ َما 
 َقاَلِت ٱمَۡرَأُت ٱلَۡعِزیِز َعِلمَۡنا َعَلیِۡھ ِمن ُسٓوء

ٱلۡٔـََٰن َحصَۡحَص ٱلَۡحقُّ َأَنا۠ َرَٰودتُُّھۥ َعن نَّفِۡسِھۦ 
: یوسف سورة( ﴾٥١َن ٱلصَِّٰدِقیَن َوِإنَُّھۥ َلِم

ویبین لھم أھمیة العفة في الدین  )٥١آیة
 . والعرض وأنھا حفظ للحقوق

: ذكر قصة عفة فقراء الصحابة،  قال تعالى -
﴿ِللُۡفَقَرٓاِء ٱلَِّذیَن ُأحِۡصُروْا ِفي َسِبیِل ٱللَِّھ َلا 

ا ِفي ٱلَۡأرِۡض َیحَۡسُبُھُم َیسَۡتِطیُعوَن َضرۡب
 َأغِۡنَیٓاَء ِمَن ٱلتََّعفُِّف َتعِۡرُفُھم ِبِسیَمُٰھمۡ ٱلَۡجاِھُل
 اۗ َوَما ُتنِفُقوْا ِمنۡ َخیۡرَُٔلوَن ٱلنَّاَس ِإلَۡحاف َلا َیسۡ

: سورة البقرة( ﴾٢٧٣َفِإنَّ ٱللََّھ ِبِھۦ َعِلیٌم 
ویبین لھم عفة الصحابة رضي  ، )٢٧٣آیة

  .اهللا عنھم

  
  
  
 

  األم و األب
  
  

  
  ضرب المثل

  
  

  

 أمثلة في العدل من القرآن الكریم مثل ضرب -
 رَُّجَلیِۡن ﴿َوَضَرَب ٱللَُّھ َمَثال: ما في قولھ تعالى

 َوُھَو َكلٌّ َعَلىٰ َأَحُدُھَمٓا َأبَۡكُم َلا َیقِۡدُر َعَلىٰ َشيۡء
َموَۡلىُٰھ َأیَۡنَما ُیَوجِّھھُّ َلا َیأِۡت ِبَخیٍۡر َھلۡ َیسَۡتِوي 

 ِل َوُھَو َعَلىٰ ِصَرٰطُھَو َوَمن َیأُۡمُر ِبٱلَۡعدۡ
  .)٧٦آیة : سورة النحل( ﴾٧٦ مُّسَۡتِقیم

ضرب أمثلة من عدل الصحابة والسلف  -
  .الصالح حیث كانوا مثاًال في العدل

  
  األم و األب

  
  

  
  
  

  
  العفة
  
  
  
  

  
  العفة
  
  
  
  
  
  
  
  العفة

    
  
  
  

الحوار 
  والمناقشة

  

لى اهللا   -  ي ص دیث النب دین ح د الوال شة أح مناق
الَ     علیھ وسلم   ِد اِهللا، َق ِن َعْب اِبِر ْب ْن َج ى  :َع  َأَت

لََّم      ِھ َوَس لَّى اُهللا َعَلْی وَل اِهللا َص ٌل َرُس َرُج
ْوِب       ي َث ْیٍن، َوِف ْن ُحَن َصَرَفُھ ِم ِة ُمْن ِباْلِجْعَراَن
ِبَلاٍل ِفضٌَّة، َوَرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم    

الَ    اَس، َفَق ُد،   : َیْقِبُض ِمْنَھا، ُیْعِطي النَّ ا ُمَحمَّ َی
الَ  ِدْل، َق ْن    «: اْع ْم َأُك ِدُل ِإَذا َل ْن َیْع َك َوَم َوْیَل

ِدلُ         ْن َأْع ْم َأُك ِسْرَت ِإْن َل » َأْعِدُل؟ َلَقْد ِخْبَت َوَخ
ھُ      َي اُهللا َعْن اِب َرِض ُن اْلَخطَّ ُر ْب اَل ُعَم : َفَق

اِفَق،   َذا اْلُمَن َل َھ وَل اِهللا َفَأْقُت ا َرُس ي، َی َدْعِن
ُل    َمَعاَذ اِهللا، َأْن َیَتحَ   «: َفَقاَل دََّث النَّاُس َأنِّي َأْقُت

َأْصَحاِبي، ِإنَّ َھَذا َوَأْصَحاَبُھ َیْقَرُءوَن اْلُقْرآَن،      
ُرُق           ا َیْم ُھ َكَم َلا ُیَجاِوُز َحَناِجَرُھْم، َیْمُرُقوَن ِمْن

ةِ    َن الرَِّمیَّ سَّْھُم ِم سلم  (»ال م ، ه١٤٠٧، م رق

  
  
  
  

  األم و األب



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٥٤

دیث  اء  )٧٤٠ص ، ١٠٦٣الح ستخرج األبن ی
لى ا ھ ص ن عدل د م ن فوائ لم م ھ وس هللا علی

 .الحدیث السابق

ا          - رآن الكریم ومنھ ي الق دل ف مناقشة ثمرات الع
الى  ھ تع ؤِۡمِنیَن    :قول َن ٱلُۡم اِن ِم ﴿َوِإن َطٓاِئَفَت

َدىُٰھَما         تۡ ِإحۡ ِإنۢ َبَغ اۖ َف ِلُحوْا َبیَۡنُھَم ٱقَۡتَتُلوْا َفَأصۡ
يٓ  ىٰ َتِف ي َحتَّ ي َتبِۡغ وْا ٱلَِّت ُأخَۡرىٰ َفَقِٰتُل ى ٱلۡ َء َعَل

ا        ِلُحوْا َبیَۡنُھَم ٓاَءتۡ َفَأصۡ ِإن َف ِھۚ َف ِر ٱللَّ ىٰٓ َأمۡ ِإَل
ِسِطیَن   بُّ ٱلُۡمقۡ َھ ُیِح ِسُطٓوْاۖ ِإنَّ ٱللَّ دِۡل َوَأقۡ ِبٱلَۡع

  .)٩آیة : سورة الُحُجرات( ﴾٩

  دور األسرة في تنمیة قیمة المسؤولیة لدى األبناء: تاسعًا

أسالیب تنمیة   القیمة
  یمةالق

  

  دور األسرة
  )مؤشرات السلوك الدالة على القیمة (

القائم 
  بالدور

األب (
  )واألم

  
  المسؤولیة

  
  القدوة

قیام األب بدور المسؤولیة كاملة في األسرة  -
من خروجھ للعمل وحتى شرائھ 
للمستلزمات الضروریة للمنزل وقیامھ 

  . بمھام ومتطلبات األسرة

ھي الطعام قیام األم بواجباتھا المنزلیة من ط -
ونظافة المنزل وغسیل المالبس وتعلیم 

  . األبناء ومتابعتھم نفسیا وصحیا

  
  األم أو األب

  
  
  
  

  القصة
  
  
  

سرد قصة الھدھد مع نبینا سلیمان علیھ  -
السالم ویجعلھم یحللون األحداث والمواقف 

ل ویبین لھم أھمیة المسؤولیة من خال
  . القصة

ذكر لھم األب أو تذكر لھم األم مواقف لھما  -
قد مروا بھا منذ الصغر على تحملھم 

  . مسؤولیات أوكلت لھما من قبل آبائھم

تكلیف األبناء بإجراء مقارنة بین شخصیتین  -
األولى شخص اتكالي وغیر مھتم وشخص 
یشعر بالمسؤولیة ومھتم ویجعلھم یحكموا 

  .  موقفھما عقلیًا

  
  
 
 

  م و األباأل
  
  
  

  
  
  

  
 المسؤولیة

  
  
  
  

  المسؤولیة
  

  
  ضرب المثل

یذكر لھم األب أو األم نماذج من تحمل  -
الصحابة لمسؤولیات أو مھام أوكلھا لھم 

  
  األم و األب
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  . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  

اإلمام (ذكر مسؤولیات بعض الناس مثل  -
، الشرطي، المعلم، المؤذن، والخطیب
) المھندس وغیرھم، الطبیب، الموظف

 بعملھ ویبین لھم كیف لو قصر أحدھم
  . ومسؤولیتھ

    
  
  

  
   المسؤولیة

  
  
  
  

الحوار 
  والمناقشة

  

ن   - رعیة ع ة ش اء بأدل دان األبن تثارة وج اس
الى    ھ تع سؤولیة كقول م  الم وُھمۡۖ ِإنَُّھ ﴿َوِقُف

سۡ وَن  مَّ صافات(﴾ ٢٤ُٔوُل ورة ال ة: س ) ٢٤آی
ھ    یر وكقول دة تفاس ن ع ة م ذه اآلی وشرح ھ

لم  ھ  وس لى اهللا علی م (ص م راع وكلك كلك
سئو ھ م ن رعیت اري (.. ..)ل ع ، البخ
  ).٨٩٣رقم الحدیث، ه١٤٠٧

ھ           - مناقشة شرح حدیث الرسول صلى اهللا علی
ُدوِد      (( :  وسلم حیث قال   ى ُح َمَثُل الَقاِئِم َعَل

َتَھُموا      ْوٍم اْس ِل َق ا، َكَمَث ِع ِفیَھ ِھ َوالَواِق اللَّ
ا    ُضُھْم َأْعَالَھ اَب َبْع ِفیَنٍة، َفَأَص ى َس َعَل

َفِلَھا          َوَبْعُضُھْم أَ  ي َأْس ِذیَن ِف اَن الَّ َفَلَھا، َفَك ْس
ْن   ى َم رُّوا َعَل اِء َم َن الَم َتَقْوا ِم ِإَذا اْس

اُلوا ْوَقُھْم، َفَق ِصیِبَنا  : َف ي َن ا ِف ا َخَرْقَن ْو َأنَّ َل
َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َیْتُرُكوُھْم َوَما  

ا، َوِإْن أَ  وا َجِمیًع ى  َأَراُدوا َھَلُك ُذوا َعَل َخ
ا        ْوا َجِمیًع ْوا، َوَنَج ، البخاري ()) َأْیِدیِھْم َنَج

  ).٢٤٩٣رقم الحدیث ، ه١٤٠٧

  
  
  

  األم و األب

  
  :نتائج الدراسة

شمل      - ١ ة ت ًا للنزاھ ریم قیم رآن الك ي الق الص : ورد ف صدق ، اإلخ صبر، وال ، وال
 .والمسؤولیة، والعفة، والعدل، والتقوى، واالستقامة، واألمانة

رت قیم  -٢ ي    ذك ریم ف رآن الك ي الق صدق ف عًا١٠٧ة ال ى   ، موض ره عل سم ذك وانق
صدق           ى ال دلیل عل ب ال ي طل ر ف اً ، سبعة أقسام مرة ذك ق   : وثانی ع الح ھ م ، تالزم

ا صادقین: وثالث ف ال ًا، بوص صادقین : ورابع واب ال ي ث ر ف سًا، ذك أن : وخام
صالحین  ة وال ین والمالئك مة النبی صدق س ًا، ال دق : وسادس دق اهللا ص ن ص  أن م

  . أن الصدق یكشف الحقائق: سابعًا، اهللا وعده معھ
ي              - ٣ ریم ف رآن الك ي الق الص ف ة اإلخ عاً ٢٣ذكرت قیم الص    ، موض ى إخ ر بمعن ذك

الث        ، موضعًا١٤الدین هللا في     ي ث اء ف ن األنبی اد اهللا م صفھ لعب وذكر اإلخالص ب
ذاب        ، مواضع   دنیا أو ع ذاب ال ن ع اجین م ؤمنین الن فھ للم وذكر اإلخالص بوص

  . رة أو من تلبیس إبلیس في تسعة مواضعاآلخ
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ي   - ٤ ریم ف رآن الك ي الق وى ف ة التق رت قیم ى ٢٠٧ذك دلیل عل ذا ل ، وإن ھ عًا  موض
  .عظم ھذه القیمة التي لو غرست في نفوس األبناء بصدق لكفت

ي    - ٥ اء ھ دى األبن ة ل یم النزاھ ة ق رس وتنمی الیب غ م أس دوة: إن أھ صة، الق ، والق
  .ةوالحوار والمناقش، وضرب المثل

ة  - ٦ صدق طمأنین ة، إن ال ذب ریب رد  ، والك یش الف وي یع دأ النب ذا المب ى ھ وعل
ة  عادة وطمأنین ي س صادق ف الم   ، ال كون وس ي س رة ف یش األس یش ، وتع ویع
داع   شاكل وال خ ال م ع ب ع   ، المجتم راد المجتم ین أف ل ب ي التعام ة ف سود الثق ، وت

  .وھذا ال یتحقق إال بالصدق في اإلیمان
الص       إن ھناك عالقة وثیق    - ٧ وى واإلخ صدق والتق دل وال المیة كالع ة بین القیم اإلس

  .فالعدل یقتضي الصدق واألمانة والصدق یقتضي اإلخالص، وغیرھا من القیم
ة            - ٨ ة واأللف نھم المحب زرع بی اء ی ة والعط ي المعامل اء ف ى  ، إن العدل بین األبن وعل

  .العكس فإن المفاضلة بینھم تزرع العداوة والكره
ي         إن العفة عن الحاج   - ٩ روءة الت ان الم ن أرك ن م ي رك رج ھ ھوة الف ة للمال وعن ش

  . ینال بھا الحمد والشرف ومثل ذلك فقراء الصحابة و نبي اهللا یوسف علیھ السالم
ام             - ١٠ اس وأم ام الن ًا أم ھ وأمین ي عمل صا ف ون مخل إن من یتحلى بالمسؤولیة یك

  .ویكسب ثقة الناس فیھ واعتزازھم بھ، اهللا عز وجل
صبر    - ١١ ة ال رت قیم ي    ذك رآن ف ي الق عاً ٨٩ ف ة     ،  موض ى الطاع بر عل ابین ص م

  . وھو سمة لألنبیاء والصالحین، وصبر على البالء وصبر عن المعاصي
الیف        - ١٢ رائض والتك ع و الف ظ الودائ شمل حف ي ت اني فھ عة المع ة واس إن األمان

وق     ، وحفظ األعراض واألسرار   ن حق ھ م ا علی كما تشمل أمانة اإلنسان في أداء م
 . ربھ وتجاه اآلخرینوواجبات تجاه

دنیا       - ١٣ ي ال سان ف ن اإلن شدائد ع ي    ، إن قیمة اإلخالص تفرج ال ھ ف ع منزلت وترف
  .كما في قصة الثالثة الذین انطبقت علیھم الصخرة، الدنیا واآلخرة

ي   - ١٤ ریم ف رآن الك ي الق تقامة ف رت االس عًا٤٦ذك ابین ، موض ا م سم ذكرھ وانق
ع          س مواض ي خم ك ف رت مقت  ، أمر باالستقامة وذل سطاس    وذك صراط وبالق ة بال رن

  .  وذكرت في ثمار االستقامة في ثالث مواضع،  موضعا٣٥وبھدى وبطریق في 
  :التوصیات

االھتمام بقیم النزاھة دراسة وتأصیال واالستفادة منھا في المجاالت التربویة  - ١
لتعلیمیة واالقتصادیة  .وا

تنباط لقیم  تحفیز الباحثین لتناول كامل آیات القرآن الكریم بالبحث واالس - ٢
 .النزاھة المتضمنة في آیات القرآن الكریم والعمل بھا

حث المؤلفین إلى إصدار قصص ھادفة لألطفال حول قیم النزاھة، بحیث  - ٣
وقیمة المسؤولیة ، قیمة الصدق: ومن ذلك مثال، تغرس في نفوسھم وتنمیھا

  . وغیرھا
 وفق مصادر دعوة أولیاء األمور إلى غرس تلك القیم وتنمیتھا لدى أبنائھم - ٤

  .الشریعة
وس          - ٥ ي نف ریم ف ران الك ي الق واردة ف ة ال یم النزاھ ز ق ى تعزی ربین إل وة الم دع

  . الطالب من خالل تفسیر آیات القرآن الكریم وبیان أھمیة تلك القیم
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اء    - ٦ دى األبن ة ل یم النزاھ رس ق ع بغ ف المجتم ضرورة تثقی الم ب ائل اإلع ث وس ح
 .وذلك بنشر مثل ھذه الدراسات

  :المقترحات
إجراء دراسة میدانیة حول دور األسرة في تنمیة قیم النزاھة لدى األبناء من  - ١

  . وجھة نظر اآلباء
دراسة قیم النزاھة بمجملھا حیث اقتصر الباحث على تسع قیم منھا، ومن ثم  - ٢

تقوم مؤسسة تربویة بجمع الدراسات، وإنشاء موسوعة لقیم النزاھة یسھل 
  .الوصول إلیھا واالنتفاع بھا

ء دراسة حول معوقات تنمیة قیم النزاھة لدى األبناء من وجھة نظر إجرا - ٣
  . األمھات
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  قائمة المصادر والمراجع
 .:القرآن الكریم وعلومھ: أوًال
یم        -١ ة      ).  ه١٤٠٤(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحل ن تیمی امع لتفسیر اب ائق التفسیر الج ، ٢، طدق

 . مؤسسة علوم القرآن: دمشق
ي    أبو حیان،   -٢ ن عل ن یوسف ب ي التفسیر    ).   ھـ ١٤٢٠(محمد ب روت البحر المحیط ف دار : ، بی

 . الفكر
 .دار القلم: دمشق، ١ط،  مفردات ألفاظ القرآن).ه١٤١٢(الحسین بن محمد ، األصفھاني -٣
روت ٣، ط التفسیر الكبیر–مفاتیح الغیب ).  ه١٤٢٠(الرازي، محمد بن عمر   -٤ اء  : ، بی دار إحی

 . التراث العربي
 . عالم الكتب: ، بیروت١، طمعاني القرآن وإعرابھ).  ه١٤٠٨( إبراھیم بن السريالزجاج، -٥
رو    -٦ ن عم ود ب شري، محم ل    ).  ه١٤٠٧(الزمخ وامض التنزی ائق غ ن حق شاف ع ، ٣، طالك

 . دار الكتاب العربي: بیروت
رآن  ). ه١٣٨٤(القرطبي، محمد بن أحمد  -٧ ي  –الجامع ألحكام الق اھرة ٢، ط تفسیر القرطب : ، الق

 . تب المصریةدار الك
دار :  ، بیروت١، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان   .) ه١٤١٦(النیسابوري، الحسن بن محمد    -٨

 . الكتب العلمیة
 :الحدیث النبوي وعلومھ وشروحھ: ثانیًا
 . المكتب اإلسالمي: ، بیروتصحیح سنن ابن ماجھ).  ه١٤٠٢(األلباني، محمد ناصر الدین  -٩

 . ، بیروتصحیح سنن الترمذي). م١٩٨٨(األلباني، محمد ناصر الدین  - ١٠
دین   - ١١ ر ال د ناص اني، محم ا    ).  ه١٤١٥(األلب ن فقھھ يء م صحیحة وش ث ال سلة األحادی سل

 . ، مكتبة المعارف١، طوفوائدھا
 . دار ابن كثیر: ، دمشقصحیح البخاري).  ه١٤٠٧(البخاري ،محمد بن إسماعیل  - ١٢
ماعیل  - ١٣ ن إس د ب اري ،محم رد بالتعلیق). ه١٤١٩(البخ اض١ ،طاتاألدب المف ة : ، الری مكتب

 . المعارف للنشر والتوزیع
 .دار الغرب اإلسالمي: ، بیروتسنن الترمذي).  م١٩٩٨(الترمذي، محمد بن عیسى  - ١٤
 .، مؤسسة الرسالة١، طمسند اإلمام أحمد).  ه١٤٢١(الشیباني، أحمد بن حنبل  - ١٥
رحمن    - ١٦ د ال ن عب ر ب ي، عم ان ). ه١٤٠٣(القزوین عب اإلیم صر ش شقمخت ة: ، دم  دار مكتب

  .البیان
ي      - ١٧ ن عل عیب ب ن ش د ب سائي، أحم سنن   ).  ه١٤٠٦(الن ن ال ى م صغرى  -المجتب سنن ال  ال

 . مكتب المطبوعات اإلسالمیة: حلب، ٢، طللنسائي
د  - ١٨ اكم محم سابوري، الح د اهللا  النی ن عب صحیحین ).  ه١٤١١(ب ى ال ستدرك عل ، ١، طالم

 . دار الكتب العلمیة: بیروت
 . دار الریان للتراث: ، القاھرةصحیح مسلم).  ه١٤٠٧(النیسابوري، مسلم بن الحجاج  - ١٩
  :اللغة والمعاجم واألدب والبالغة : ثالثًا

 .دار صادر:، بیروت٣، طلسان العرب).  م١٩٥٦(ابن منظور، محمد بن مكرم - ٢٠
 . دار الكتب العلمیة: ، لبنان١، طكتاب التعریفات).  ه١٤٠٣(الجرجاني، علي بن محمد  - ٢١
ي    ، الحموي - ٢٢ ن عل د اهللا  أبو بكر ب ن عب ة األرب  ).م٢٠٠٤( ب ة األدب وغای روت ، خزان دار : بی

 .ومكتبة الھالل
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د    - ٢٣ ن محم د ب وي، أحم ر   ).  ت.د(الحم شرح الكبی ب ال ي غری ر ف صباح المنی روتالم : ، بی
 .المكتبة العلمیة

 .، القاھرةمعجم مقاییس اللغة).  م١٩٦٩(الرازي، أحمد بن فارس - ٢٤
د         - ٢٥ اس البالغة  ).  ه١٤٠٤(الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحم روت أس روت  : ، بی دار بی

 .للطباعة والنشر
دین         - ٢٦ د ال ادي، مج اموس المحیط  ).  ه١٤٢٦(الفیروز آب روت ٨، طالق الة   : ، بی مؤسسة الرس

 .للطباعة والنشر والتوزیع
د         - ٢٧ ار محم د، والنج ادر حام د الق د، و عب ات أحم راھیم، والزی صطفي إب م )  ت.د(م المعج

  .دار الدعوة: ، القاھرةالوسیط
رءوف       - ٢٨ د ال د عب اریف      ).  ه١٤١٠(المناوي، محم ات التع ى مھم اھرة ١، طالتوقیف عل : ، الق

 .عالم الكتب
 . دار إحیاء التراث العربي: بیروت، ١ط، تھذیب اللغة). م٢٠٠١(محمد بن أحمد، الھروي - ٢٩
     :المراجع العربیة األخرى: رابعًا
 .دار المعارف: القاھرة، الوسطیة العربیة). م١٩٩٠(عبد الحید ، إبراھیم - ٣٠
 . الدار السلفیة: الكویت، ١ط، الورع). ه١٤٠٨(عبد اهللا بن محمد بن عبید ، ابن أبي الدنیا - ٣١
ن الجوزي   - ٣٢ د   ، اب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال م    ). ه١٤٠٤(عب ي عل واظر ف نزھة األعین الن

 . مؤسسة الرسالة: بیروت، ١ط، الوجوه والنظائر
ي  - ٣٣ ن عل د ب ن محم د ب اد، محم ن العم شف)  ت.د(اب باه ك وه واألش ى الوج ي معن سرائر ف  ال

 . مؤسسة شباب الجامعة: ، اإلسكندریةوالنظائر
شیطان     ).  ت.د(ابن القیم، محمد بن أبي بكر    - ٣٤ ان من مصاید ال ة اللھف اض إغاث ة  : ، الری مكتب

 .المعارف
اوى ). ه١٤١٦(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم   - ٣٥ ورة  مجموع الفت ة المن ك   : ، المدین ع المل مجم

 .ة المصحف الشریففھد لطباع
مكتبة دار المدینة : المدینة المنورة، مقدمة ابن خلدون). م١٩٨٤(عبد الرحمن ، ابن خلدون  - ٣٦

  .المنورة للنشر والتوزیع
 .دار الفكر: القاھرة، العقد الفرید). ت.د(أحمد بن محمد ، ابن عبد ربھ - ٣٧
ر األعراق    ). ت.د(ابن مسكویھ، أحمد بن محمد  - ٣٨ ذیب األخالق وتطھی ة   ، ١، طتھ ة الثقاف مكتب

 .الدینیة
ل     - ٣٩ ي خلی ین، عل و العین ة  ).  ه١٤٠٨(أب المیة والتربی یم اإلس ورة الق ة المن ة : ، المدین مكتب

 .إبراھیم حلبي
  .عكاظ: السعودیة، آفاق جدیدة في التعلیم اإلسالمي). ه١٤٠٤(سید بن علي ، أشرف - ٤٠
 . دار المعارف:القاھرة، ٢ط، التربیة في اإلسالم). م١٩٦٧(أحمد بن فؤاد ، األھواني - ٤١
 .دار الندوة الجدیدة: بیروت، ٤ط، السلوك االجتماعي في اإلسالم). ت.د(حسن ، أیوب - ٤٢
  . الكویت، ٢ط، األخالق النظریة). م١٩٧٥(عبد الرحمن ، بدوي - ٤٣
ة     القیم اإلنسانیة في اإلسالم ). ه١٤٢٧(بصفر، عبد اهللا بن علي     - ٤٤ دوة الدولی ي الن شاركة ف ، م

 . كولومبو،" إلسالمالتعایش في ا"التي عنوانھا 
 . دار المعرفة الجامعیة: ، اإلسكندریة٣، طعلم اجتماع القیم). م١٩٩٠(بیومي، محمد  - ٤٥
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امي  - ٤٦ ره ، التھ رآن ). م١٩٧١(نف ي الق صة ف یكولوجیة الق ر، س سیة : الجزائ شركة التون ال
 .للتوزیع

وم اإلسالمیة         ). ه١٤٢٦(البشیر  ، الترابي - ٤٧ ریم والعل رآن الك ة الق دد  ، مجلة جامع الحادي  الع
 .عشر

وري  - ٤٨ د اهللا  ، الجب رة     ). م٢٠٠٧(عب دیات المعاص سلمة والتح رة الم دوة األس سؤولیة ، ن م
 .رابطة العالم اإلسالمي: مكة المكرمة، األسرة عن تربیة األوالد في الشریعة اإلسالمیة

الد - ٤٩ ي  ، الج د زك یم   ). ه١٤٣٥(ماج ى الق ة عل ي للتربی د العلم دة، المرش ة  : ج م المعرف قم
 .والتطویرلالستشارات 

شر    : ، عمان ١ط، القیم تعلیمھا وتعلمھا  ). ه١٤٢٦(الجالد، ماجد    - ٥٠ دار المسیرة للطباعة والن
 .والتوزیع

 .الشركة التونسیة للتوزیع: تونس، تربیة اإلنسان الجدید). م١٩٦٧(محمد فاضل ، الجمالي - ٥١
الم اإلسالمي       ). م١٩٧٢(محمد فاضل    ، الجمالي - ٥٢ ي الع وي ف ر الترب د الفك دار  ا، نحو توحی ل

 .التونسیة للطباعة والنشر
اري - ٥٣ د  ، الحی ن أحم سن ب سلم   ). م٢٠٠٠(ح ع الم وي للمجتم ر الترب ي الفك الم ف ، ١ط، مع

 .دار األمل للنشر والتوزیع: األردن
ب - ٥٤ راھیم، الخطی د ، إب دي ، ومحم الم  ). م٢٠٠٢(زھ ي اإلس ل ف ة الطف ان: تربی دار : عم ال

  .العلمیة الدولیة
د اهللا عود      ، الخطیب - ٥٥ ة اإلسالمیة    ). ه١٤٠٤(ة عمر بن عب ي الثقاف ات ف روت ، ٨ط، لمح : بی

  .مؤسسة الرسالة
ودة    - ٥٦ ر ع ب، عم المیة  ). ه١٤٠٤(الخطی ة اإلس ي الثقاف ات ف روت٨، طلمح سة : ، بی مؤس

 .الرسالة
  .دار النھضة العربیة: بیروت، الزواج والعالقات األسریة). ت.د(سناء ، الخولي - ٥٧
د اهللا  ، دراز - ٥٨ د عب ات إس ). ه١٤٠٠(محم ة   دراس ة والدولی ات االجتماعی ي العالق ، المیة ف

 .دار القلم: الكویت
روت ، ٤ط، دستور األخالق في القرآن الكریم ). م١٩٨٢(محمد عبد اهللا    ، دراز - ٥٩ مؤسسة  : بی

 .الرسالة
 .القاھرةالقیم في العملیة التربویة، ). م١٩٨٤(زاھر، ضیاء  - ٦٠
ي - ٦١ ة ، الزحیل ر ). ه١٤٢٠(وھب الم المعاص ي الع سلمة ف رة الم روت، األس ر : بی دار الفك

  .المعاصر
دار المسلم : الریاض،١ط، حقیقة الفكر اإلسالمي). ه١٤١٥(عبد الرحمن بن زید    ، الزنیدي - ٦٢

 .للنشر والتوزیع
 . عالم الكتب: ، القاھرة٤، طعلم النفس االجتماعي).  م١٩٧٧(زھران، حامد عبد السالم  - ٦٣
 .بیروت، ٣ط، القصص في الحدیث النبوي). ه١٤٠٥(محمد بن حسن ، الزیر - ٦٤
  .دار النھضة العربیة: بیروت، ٢١ط، الثقافة الشخصیة). ه١٩٨٣(سامیة ، الساعاتي - ٦٥
 .بكین، وثیقة مؤتمر المرأة الرابع،دراسة شرعیة ). م١٩٩٩(نوال ، سرار - ٦٦
 .دار النھضة العربیة: بیروت، في اجتماعیات التربیة). م١٩٨١(منیر ، سرحان - ٦٧
  .دار البحوث العلمیة: الكویت،  اإلسالم التربویةمعجزة). ه١٤٠٢(محمود بن أحمد ، السید - ٦٨
 .دار الفكر العربي: ، القاھرةعلم النفس االجتماعي). م١٩٥٤(السید، فؤاد البھي  - ٦٩
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د  - ٧٠ شنتوت، خال سلم ). م١٩٩٤(ال ل الم ة الطف ي تربی ت ف سعودیة٥ط، دور البی ة : ، ال المدین
 . المنورة، مطابع الرشید

شیخوخة      ). م١٩٨٤(سعاد بنت إبراھیم    ، صالح - ٧١ ى ال ة إل ، األسس النفسیة للنمو من الطفول
 . دار الفكر العربي، ٢ط

ام األسرة وحل مشكالتھا في ضوء اإلسالم         ). ١٩٧٢(الصابوني، عبد الرحمن     - ٧٢ ، ٤ط، نظ
 .دار الفكر: دمشق

  .جدة، ٢ط، الدعوة والدعاة من القرآن وإلى القرآن). م١٩٨٥(محمد محمود ، الصواف - ٧٣
د  - ٧٤ ید أحم اوي، س ي  ).  ه١٤١٦(طھط صص القرآن ي الق ة ف یم التربوی اھرة١، طالق دار : ، الق

 .الفكر العربي
راھیم       ، عبد العال  - ٧٥ ن إب ي اإلسالم        ). ه١٤٠٠(حسن ب ل ف ة الطف وراه  .أصول تربی ،  رسالة دكت

  .مصر،جامعة طنطا
  .دار الشباب للطباعة: القاھرة، القیمة األخالقیة). م١٩٩٢(سامیة عبد الرحمن ، عبد الرحیم - ٧٦
  .دار البیان العربي: جدة، األسرة في اإلسالم). ه١٣٨١(مصطفى ، حدعبد الوا - ٧٧
ود - ٧٨ ي  ، عب د الغن رة ). م١٩٧٦(عب دیولوجیات المعاص المیة واألی دة اإلس اھرة، العقی دار : الق

 .الفكر العربي
د اهللا       - ٧٩ ن عب د، صالح ب ارم     ).  ه١٤٣٥(عدد من المختصین بإشراف، حمی ي مك یم ف نضرة النع

 .دار الوسیلة للنشر والتوزیع: ، جدة٤، طى اهللا علیھ وسلمأخالق الرسول الكریم صل
دة ، التعلیم اإلسالمي أھدافھ ومقاصده ). ه١٤٠٤(محمد بن النقیب    ، عطاس - ٨٠ ك   : ج ة المل جامع

  .عبد العزیز
  .مكتبة الرسالة الحدیثة: عمان، ٢ط ، نظام األسرة في اإلسالم). م١٩٨٩(محمد ، عقلة - ٨١
  .القاھرة، تربیة األوالد في اإلسالم. )ه١٣٩٦(عبد اهللا بن ناصح ، علوان - ٨٢
ة اإلسالمیة    ). م١٩٧٨(سعید بن إسماعیل    ، علي - ٨٣ اھرة ، أصول التربی ة للطباعة   : الق دار الثقاف

  .والنشر
  .مطابع الحمیضي: الریاض، ١ط، األخالق في الشریعة اإلسالمیة). ه١٤٢٠(أحمد ، علیان - ٨٤
ي - ٨٥ دیل  ، العكیل سن من ن الن  ). م٢٠١٦(ح رة ع اظ المعب تعمال   األلف ي االس الح ف ة واإلص زاھ

  .جامعة بغداد، كلیة التربیة ، ٢ع، ٢٧مج، القرآني
د       - ٨٦ سنة        ). ه١٤٣٥(العیسى، إبراھیم بن محم ریم وال رآن الك وي من الق نھج االستنباط الترب م

ة اإلسالمیة      "النبویة   ي التربی ة ف اذج تطبیقی اض نم ن سعود      : ، الری د ب ام محم ة اإلم جامع
 .اإلسالمیة

اني أسماء اهللا الحسنى       ). ه١٤٠٧(مد بن محمد   الغزالي، مح  - ٨٧ ، المقصد األسنى في شرح مع
 .الجفان والجابي: قبرص

 .دار المعرفة: بیروت، إحیاء علوم الدین). ت.د(الغزالي، محمد بن محمد - ٨٨
 .رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء: الریاض، ١ج،فتاوى اللجنة الدائمة - ٨٩
د     ، قمیحة - ٩٠ ة     ). م١٩٧٨(جابر عبد الحمی ي الشخصیة العربی ات نفسیة ف اھرة ، دراس الم  : الق ع

 .الكتب
ة - ٩١ د   ، قمیح د الحمی ابر عب المیة   ). م١٩٨٤(ج یم اإلس ى الق دخل إل اھرة، الم اب  : الق دار الكت

  .المصري
  .قطر، ذاتیة الطفل والنظریة التربویة في اإلسالم). م١٩٨٥(محمود فھمي ، قیمر - ٩٢



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٦٢

ة        دراسات). م١٩٨٥(أحمد إبراھیم   ، كاظم وآخرون  - ٩٣ ة اإلسالمیة وأصولھا النظری ي التربی  ف
 .مركز البحوث التربویة: جامعة قطر، والفلسفیة

 .دار القلم: دبي، فلسفة التربیة اإلسالمیة). ٢٠٠٢(الكیالني، ماجد عرسان - ٩٤
روت ، ١ط ، أدب الدنیا والدین  ). ه١٤٠١(علي بن محمد بن محمد    ، الماوردي - ٩٥ ان   : بی دار الری

 .للتراث
ي   - ٩٦ ود، عب سلم ). م١٩٩٢(محم ئ الم ة الناش صورة، تربی شر : المن ة والن اء للطباع دار الوف

 . والتوزیع
درجة ممارسة أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في الجامعة األردنیة       ).م٢٠٠٩(رانیا  ، مناعي - ٩٧

 .إربد، جامعة الیرموك، وجامعة الیرموك للقیم السائدة في المجتمع األردني
دات  - ٩٨ سن ، مھی ن مح د ب سلم دراس). م١٩٩١(محم ي الم ر العرب ي الفك : األردن، ١ط ، ات ف

  .مكتب الكندي للنشر والتوزیع
ل     ). م١٩٩٣(عبد المجید   ، النجار - ٩٩ وحي والعق ین ال سان ب ة اإلن ا ، خالف المي   : أمریك د الع المعھ

  .للفكر اإلسالمي
: بیروت، الشفا بتعریف حقوق المصطفى). ه١٤٠٤(القاضي عیاض بن موسى  ، الیحصبي -١٠٠

 .دار الكتاب العربي
داد   -١٠١ الجن، مق ع  ). ١٩٨٣(ی رد والمجتم اء الف ي بن المیة ف ة اإلس ة األخالقی دور التربی

  .دار الشروق: ، بیروت١ط. والحضارة اإلنسانیة
  


