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٦١٢
  :الملخص

، ر تربوي إسالميمن منظو  األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئةھدفت الدراسة بیان دور
واستخدمت المنھجین الوصفي واالستنباطي، وتكونت من ثالثة محاور، عرض المحور األول للسالم من 
منظور إسالمي، بینما عرض المحور الثاني لبعض قیم السالم، وجاء المحور الثالث متناوًال الدور المأمول 

 :، وتوصلت إلى نتائج من أبرزھا ما یليسالميمن منظور تربوي إ في تعزیز قیم السالم لدى الناشئةلألسرة 
إن السالم قیمة أصیلة وجوھریة في اإلسالم، ولسنا الیوم نكشف عن وجوده بمھارة قراءة بل بالعكس ھو 
معطى ظاھر، كل ما في األمر أن ھذه القیمة األصیلة سرت في ممارسة السابقین، وأسھمت في البناء 

ولكنھا لم تتحّول إلى ، وفي نشر فكر التصالح مع العالم،  مع النفس واآلخرالحضاري الكبیر، وتمثلت في السالم
أبرزت الدراسة األسس األساسیة في الدعوة إلى ، یحتكم إلیھا وُیساَءل بموجبھا، ثقافة سائدة مكتوبة ومتوارثة

 والواجبات وحدة اإللھ الخالق، وحدة الجنس والنسب، المساواة التامة بین المسلمین في الحقوق: السالم
صلة القرابة، : إن من أھم سبل السالم االجتماعي، والعبادات، وحدة الدین، عالمیة الرسالة، وحدة القبلة

أكدت ، اإلحسان إلى الجار وأصناف من الضعفاء في المجتمع، الرحمة باألجیر، مراعاة حقوق المسلمین
أثبتت الدراسة أن السالم ال  ،لقساة من البشرالدراسة أن اإلرھاب غیر مرتبط بدین أو عرق إنما ھو مرتبط با

یأتي إال في كامل القوة والقدرة على التفاوض مع الخصم، فالسالم في اإلسالم سالُم قوٍة، ولیس سالم استسالم 
أن السالم ھو مسألة إنسانیة ال مسألة سیاسیة فقط، فاإلنسان الفاقد للسالم في ذاتھ وأسرتھ ال ، وضعف

بینت الدراسة أن األسرة لھا الدور ، بالسالم المعقود بین الدول والمنصوص علیھ في القوانینیستطیع أن یلتزم 
 .األكبر في تربیة الناشئة على القیم اإلسالمیة وقیم السالم خاص

The Family Role in Promoting the Values of Peace among the Young from 
an Islamic Educational Perspective  

ABSTRACT 
The current study aimed to illustrate the family role in promoting the 
values of peace among the young from an Islamic educational perspective. 
The study made use of the descriptive and deductive methods, and 
consisted of three dimensions. The first dimension portrayed peace from 
an Islamic perspective; the second dimension addressed some peace values 
and the third dimension delineated the potential role of the family in 
promoting the peace values form an Islamic perspective. The results of the 
study revealed that peace is a fundamental value in Islam, which 
contributes to the construction of great civilization. The study highlighted 
the basic foundations of the call for peace which are unity of God, unity of 
sex and descent, full equality among Muslims in the rights, duties and 
worship, unity of religion, the universality of the message and the unity of 
the Qibla. The study identified the most important methods of social peace 
which are: the relationship among relatives, charity to the neighbor and 
the poor and taking into account the rights of Muslims. The study 
confirmed that terrorism is not related to religion or race and the study 
proved that peace comes only from the full force and ability to negotiate 
with the opponents. Peace in Islam is peace of strength, not peace of 
surrender or weakness. Peace is a humanitarian issue not just a political 
issue. The study also showed that the family has a greater role in 
upbringing young people in terms of the Islamic values and the values of 
peace in particular. 
Keywords: family role, promoting, values of peace, perspective. 
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٦١٣
  :المقــدمــــة

 صلىالحمد اهللا الملك القدوس السالم المؤمن المھیمن، والصالة والسالم على نبیھ محمد 
  :بعد أما...  الذي بعث بالرسالة الخالدة  لتحقیق السالم للناس أجمعیناهللا علیھ وسلم

إنَّ اإلسالم جاء برسالة عالمیة صالحة لكل زمان ومكان، وجمع بین جوھر الرساالت 
السماویة كلھا متضمنًا بتشریعات تنظم العالقة بین اإلنسان وخالقھ، ثم بینھ وبین أخیھ اإلنسان، 

 نواحي الحیاة، فما ترك شیًئا إال وَبیََّن وجھ الحق فیھ، ودل على خیر ما یصلح الدین وشمل كل
والدنیا، وحذَّر ِمْن كل ما تعود عاقبتھ وباال، مما یْكُفل السالم والتحرر من الفساد األخالقي 

VU(: واالنحالل االجتماعي والتأخر الحضاري لقولھ تعالى  T S R Q P( )سورة األنعام(. 

ا كانت التربیة الحقیقیة تعنى ببناء اإلنسان بناًء حقیقًیا ُیَمكُِّنُھ ِمْن السیر بالحضارة وإذ
اإلنسانیة نحو أعلى درجات الرقي؛ بما یحقق النفع العام للجمیع، فإنَّ اإلسالم قد اعتنى بھذا البناء 

c b a ` d( : رحمة للعالمین لقولھ تعالىصلى اهللا علیھ وسلمحین ُبعَث الرسول   

e( )إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ صلى اهللا علیھ وسلم، وكانت دعوتھ )سورة األنبیاء 

¤ ( :استجابة ألمر اهللا تعالى  £¢ ¡ � ~ }| { z y x w v

± °  ¯ ® ¬« ª © صلى اهللا ولم یكن الرسول ، )سورة النحل( )¥ ¦ § ¨ 

Ü ÛÚ (: عالى ِلُیْكِرَه أحًدا على دخول اإلسالم لقولھ تعلیھ وسلم  Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ

ë ê é èç æ å ä ã â á à ß Þ Ý( )بل  )سورة البقرة

ML K(: وأقر بحریة العقیدة لقولھ تعالى  J I H G FE D C B( )سورة الكهف(. 

ال تدخلوا : "صلى اهللا علیھ وسلموِممَّا یؤكد أنَّ السالم مبدٌأ ِمْن مبادئ الدین اإلسالمي قولھ 
وال تؤمنوا حتى تحابوا أال أدلكم على ما تحابون بھ قالوا بلى یا رسول اهللا قال الجنة حتى تؤمنوا 
{ ( :، ودعوتھ للمؤمنین إلى الدخول في اإلسالم كافًَّة لقولھ تعالى)١("أفشوا السالم بینكم

¤ £  ¢ ¡ � وتوجیھ المسلم إلى التعامل بسالم مع كل من ، )سورة البقرة( )~ 

ِاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده": ى ا عليه وسلمصل حولھ من المسلمین لقولھ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ْ َْ ُْ ومع غیر ، )٢("ُْ

ZY X (: المسلمین لقولھ تعالى  W V U T S R Q P O  N M L K J I

صلى اهللا علیھ بل ویمتد التوجیھ لیصل إلى الحیوان لقولھ )سورة املمتحنة( )] \ [ ^ _
 َیْمِشي ِبَطِریٍق اْشَتدَّ َعَلْیِھ اْلَعَطُش َفَوَجَد ِبْئًرا َفَنَزَل ِفیَھا َفَشِرَب ُثمَّ َخَرَج َفِإَذا َكْلٌب َبْیَنَما َرُجٌل: "وسلم

                                                
دار . بیروت.٣ط.الباقي محمد فؤاد عبد: ت.األدب المفرد. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )١(

 . ھـ١٤٠٩. البشائر اإلسالمیة
.  ١ج. مرجع سابق.  صحیح البخاري.  اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد: متفق علیھ، أخرجھ  )٢(

.  المسند الصحیح المختصر.  أبو الحسین القشیري النیسابوري.  مسلم بن الحجاج.  ٩حدیث رقم .  ١١ص
 . ١٧١حدیث .  ٤٨ص.  ١ج.  مرجع سابق
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٦١٤
َیْلَھُث َیْأُكُل الثََّرى ِمَن اْلَعَطِش َفَقاَل الرَُّجُل َلَقْد َبَلَغ َھَذا اْلَكْلَب ِمَن اْلَعَطِش ِمْثُل الَِّذى َكاَن َبَلَغ 

َقاُلوا َیا .َفَنَزَل اْلِبْئَر َفَمَأل ُخفَُّھ َماًء ُثمَّ َأْمَسَكُھ ِبِفیِھ َحتَّى َرِقَى َفَسَقى اْلَكْلَب َفَشَكَر اللَُّھ َلُھ َفَغَفَر َلُھ.ِمنِّى
  .)٣("في ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجٌر: َرُسوَل اللَِّھ َوِإنَّ َلَنا في َھِذِه اْلَبَھاِئِم َألْجًرا َفَقاَل

فھو الدین العالمي "ْن ذلك یتضح لنا أنَّ البشریة لن تجَد قیم السالم إال في اإلسالم، ِم
الوحید الذي احتوى على تشریعات یمكن أْن تعیش الشعوب في ظلھا في سالم، مھما اختلفت 

ي ، حیث یحكم حیاة األفراد في تعایش سلم)٤("انتماءاتھم الدینیة، والطائفیة، والثقافیة، والِعْرقیة
  .حتى مع َمْن یخالفنا المعتقد

وھذه الحقیقة واضحٌة تماًما إال أنَّ أعداء اإلسالم َأَبْوا إال أْن یثیروا حولھ كثیرًا ِمْن 
الشبھات، وقد حصر الغرب تھمة اإلرھاب وألصقوھا زوًرا بالمسلمین فقط؛ لتكون ذریعة 

  .لمحاربة اإلسالم والمسلمین في شتى بقاع المعمورة
 تعالى یأبى إال أن یتم نوره ولو كره الكافرون؛ فسخر َمْن یدافع عن ھذا الدین ولكن اهللا

ِمْن األسر المسلمة التي ُتَعزُِّز في الناشئة ِقَیِم السالم التي ُتَربِّي اإلنسان على الخیر، وَكفِّ األذى 
 عن الغیر، والتي ال ترضى بالخضوع واالستسالم، واحتالل األرض، وسفك الدماء، وھتك
 األعراض، وھدر الكرامة، وتثبت بالبرھان حقیقة اإلسالم وبراءتھ ِمْن شبھة اإلرھاب، وُتظھر
عظیِم شمائلھ من ِعزٍَّة وقوٍة في الحق، وال ترضى بالتنازل عن ِقَیِمھ، ولكنَّ أعداء اإلسالم 

  .یخلطون األمور ویسمون الدفاَع عن النفس إرھاًبا، وَردَّ الظلم ُعْنًفا
الناشئ عادًة یتأثر باألسرة أوال، ومجتمعھ ثانًیا؛ فینشُأ إمَّا َسویا فاضًال وإمَّا وبما أنَّ 

منحرًفا، فقد أولى علماء الدین ھذه الناحیة ُمتَّسًعا ِمْن الرعایة والُجْھِد، ووجَُّھوا دعوتھم لألسرة 
ذا كان ال ُبدَّ ِمْن االھتمام بالتزام تعالیم اإلسالم؛ وذلك حتى َیْنَشَأ األبناء متطبِّعین بأخالقھم؛ لھ

  .بدور األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة ِمْن منظور تربوي إسالمي
وتعد األسرة أھم المؤسسات التربویة؛ حیث تعتبر بمثابة الُحْضِن األول الذي تعیش فیھ 

لك ِمْن السلوكیات الناشئة أطول فترة من ِسِنيِّ حیاتھم، فتأخذ عنھا العقیدَة، واألخالَق، وغیَر ذ
إیجابیًة كانت أو سلبیًة، وقد حثَّ اإلسالم على االھتمام بھا ألثرھا البارز في بناء الناشئ، والعمل 

ُكلُّ َمْوُلوٍد ُیوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة : "صلى اهللا علیھ وسلمعلى صیانة فطرتھ عن الضالل؛ تحقیًقا لقولھ 
  .)٥("َراِنِھ َأْو ُیَمجَِّساِنِھ َفَأَبَواُه ُیَھوَِّداِنِھ َأْو ُیَنصِّ

ویكون توفیر المناخ المناسب للتربیة اإلسالمیة ألفراد األسرة عن طریق العنایة بمختلف 
الجوانب الشخصیة للناشئ والحرص على توازنھا، لما لذلك ِمْن األثر الكبیر في تكوین الشخصیة 

 بصورة إیجابیة، ومستمرٍة طوال فترة الحیاة، المسلمة السَِّویَِّة، والعمل على تفاعلھا مع ما حولھا
مع االستمرار بتعزیز القیم اإلسالمیة، حتى َیُشبُّوا علیھا ویتعودوا على مبدأ التََّحلِّي بالفضائل 

  .والتََّخلِّي عن الرذائل
وِمْن ھنا جاءت ھذه الدراسة المتواضعة لمحاولة معرفة دور األسرة في تعزیز قیم السالم 

لیھا اإلسالم لدى الناشئة، وإبراز النصوص الشرعیة عن قیم السالم، وصوًال إلى التي دعا إ
  .األسالیب التي تستخدمھا األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة

                                                
.  ٣ج.  مرجع سابق.  صحیح البخاري.  اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد: متفق علیھ، أخرجھ  )٣(

. المسند الصحیح المختصر.  مسلم بن الحجاج، أبو الحسین القشیري النیسابوري.  ٢٣٦٣قم حدیث ر.  ١١١ص
 حدیث.  ٤٤ص.  ٧ج. مرجع سابق

دار الفتح لإلعالم . القاھرة. ط.د. مبادئ التعایش السلمي في اإلسالم منھجا وسیرة.  المطعنيإبراھیمعبد العظیم   )٤(
 . ١ص. ھـ١٤١٧. العربي

رقم الحدیث .  ١٠٠ص. ٢ج.مرجع سابق. صحیح البخاري.اهللا البخاري الجعفي ل، أبو عبدمحمد بن إسماعی  )٥(
١٣٨٥  . 
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٦١٥
  :موضوع الدراسة

من الناحیة النظریة إن تحقیق السالم سھل المنال إذ یبرھن ذلك أن قیم السالم في اإلسالم 
غیر أن (لیھ الشك، والتحلي بھا تكلیف إلھي ال إسالم وال إیمان بدونھا، واضحة بشكل ال یرقى إ

ھناك مفارقة بین ما یأمر بھ الشرع وبین سلوك النشء المسلم، فالنزوع إلى العنف یطبع كثیرًا 
من الناشئة، لذلك كان من الضرورات التي ینبغي الحرص على تضمینھا في التربیة تعزیز قیم 

  .)٦()بل وترك كّل ما یؤدي إلى العنف من القیم التي تتنافى مع تعالیم اإلسالمالسالم في سلوكھم، 
كالغزو الغربي بكل أشكالھ، : إلى عوامل خارجة عن إرادة التربویین(ویرجع ذلك 

ووسائل اإلعالم التي ال تخلو ِمْن مشاھد العنف والفساد، والظروف االجتماعیة لألمة ِمْن تزاید 
ابك المصالح بین أفراد المجتمعات التي َتتَِّسُم بمظاھر الكراھیة، والعنصریة التفاوت الطبقي، وتش

  .)٧( ) والحروب واالستعمار داخل العالم اإلسالمي وخارجھواإلرھابوالعداء 
وفي ظل ھذه الظروف وما قد یترّتَب علیھا ِمْن نتائج َوِخیَمٍة، من حاالت الُعْنِف والطالق، 

والظلم والجھل وسفك الدماء والمجاعات، والثورات، فقد تولََّدِت والخراب والفقر، والفساد 
دور األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة ِمْن (الرغبُة لدى الباحثة على دراسة موضوع 

  ).منظور تربوي إسالمي
وبذلك یترتب على األسرة أن تواجھ العنف وتقلص دوره في المجتمع، ألن ذلك یشكل 

مواجھة العنف ال یمكن أن یأتي عبر القوانین (تیجي في بناء السالم، ولكن المنطلق االسترا
وأصبحت الیوم ، الضاربة، فالعنف ال یواجھ بالعنف وإنما یتم ذلك عبر ثقافة اإلسالم للسالم

ولقد ، ونبذ العنف أولویة إنسانیة واجتماعیة وحضاریة تنادي بھا األمم، التربیة على قیم السالم
بأن التربیة على السالم وقیمھ وتأصیل معانیھ سیوفر على الدولة الجھود الكبیرة في أدركت األمم 

مواجھة العنف والتطرف واإلرھاب، ولن تكون الدولة بصدد دفع الفواتیر الغالیة جدًا الستخدام 
  .)٨()أسالیب العنف في مواجھة العنف عینھ من أجل المحافظة على السالم

حاولة تعرف دور األسرة في التربیة اإلسالمیة، التي تعنى ویتكون موضوع الدراسة من م
ببناء شخصیة المسلم بناًء حقیقًیا ِمْن خالل التأكید على ِقَیِم السَّالم، وكیفیة تطبیقھا، والسیر على 

 ، مع توضیح العدید ِمْن المواقف التطبیقیة الدالة على حرص صلى اهللا علیھ وسلمھدي الرسول 
 لترسیخ مفھوم السالم، وبالتالي توضیح بعض األسالیب التربویة لیھ وسلمصلى اهللا عالرسول 

اإلسالمیة التي تساعد األسرة على تنشئة جیٍل یتحلَّى بقیم السالم، الذي یعكس مسالمة اإلسالم، 
 كل الظواھر التي تتم باسم اإلسالم واإلسالم منھا ویحاربھویدین العنف بكل أشكالھ، 

مع إسالمي َیْنَعُم بالسالم والطمأنینة، وَیْرُفُل باألمن واألمان ، والرقي بريء؛ویسعى لبناء مجت
  .والحضارة، دون الخروج عن َمَحجَِّة الشرع

  :أسئلة الدراسة
ما دور األسرة في تعزیز قیم  :تسعى الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئیس اآلتي

  :ن ھذا التساؤل التساؤالت التالیةویتفرع م السالم لدى الناشئة من منظور تربوي إسالمي؟
  ؟الشریفة والسنةما المقصود بالسالم في القرآن الكریم : ١

                                                
منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم . دلیل إدماج قیم العدل والسالم في المناھج التربویة. أحمد العلوي  )٦(

 . منشور في موقع المنظمة.  م٢٠٠٨.  إیسیسكو، الرباط. والثقافة
بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي تقیمھ وزارة األوقاف . دور المناھج التربویة في تعزیز السالم. أحمد علي كنعان  )٧(

وذلك في ". رسالة السالم في اإلسالم"في الجمھوریة العربیة السوریة بالتعاون مع السفارة البریطانیة بعنوان 
 . ٣- ١ص.  ھـ١٤٣٠قصر المؤتمرات بدمشق 

تصدر عن وزارة األوقاف . مجلة التسامح.  ثقافة التغییر وتغییر الثقافة اإلسالم وثقافة السالم.  وطفةعلي أسعد   )٨(
  . ھـhttp: //www. altasamoh. net/about. asp. 15-5-1433.  والشؤون الدینیة في سلطنة عمان
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٦١٦
  ما قیم السالم من منظور تربوي إسالمي؟: ٢
 ما الدور التربوي المأمول لألسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة؟: ٣

  :أھداف الدراسة
المأمول في تعزیز قیم السالم لدى التربوي  تھدف الدراسة إلى وضع تصور كامل للدور

  .الناشئة
  :تظھر أھمیة الدراسة فیما یلي :أھمیة الدراسة

أنھا تستمد أھمیتھا من أھمیة قیم السالم في حیاة الفرد والمجتمع فإن ارتقاء قوة األمم مالزم  .١
أن ھذه قوة  األمم مالزم النھیار قیمھا، ولتذكر البشریة  الرتقائھا في سلم القیم، وأن انھیار

 .القیم قد تغني في مواطن كثیرة عن الحرب والكراھیة

تحاول الدراسة نشر الوعي في المجتمع بأھمیة قیم السالم وخاصة قیمة القوة ألن أفضل  .٢
 .طریق للسالم إعداد مواطن القوة وإمكانات النھوض الكثیرة التي تتمتع بھا أمتنا اإلسالمیة

دلة التي تدحض افتراءات األعداء الذین یزعمون تكمن أھمیة الدراسة في تقدیم بعض األ .٣
 .أن اإلسالم دین إرھاب ردا على افتراءاتھم

 تمثلت فیھ ھذه القیم في سیرتھ، وكانت صلى اهللا علیھ وسلمتوضح الدراسة أن الرسول  .٤
السالح الذي حارب بھ خصومھ حین حاربوه بالقوة والقسوة، والوسیلة التي جذب فیھا 

 .لى دعوتھكثیرًا من الناس إ

أنھ اسم من : تكمن أھمیة الدراسة في إبراز معاني السالم في القرآن الكریم والسنة النبویة .٥
أسماء اهللا تعالى، التحیة، الثناء الحسن، األمن والسالمة، المسالمة، شرائع اإلسالم، االنقیاد 

 .هللا، الكف من اإلیذاء، الخیر، النجاة

ل السالم في اإلسالم التي تحقق لمن یسلكھا طمأنینة ساھمت الدراسة في تقدیم بعضًا من سب .٦
النفس، وُسُموَّ العقِل، وسعادة األسرة المسلمة، وأمان المجتمع، وتطور الحالة االقتصادیة 

 .والسیاسیة والحضاریة للبالد

تكمن أھمیة الدراسة في إبراز بعض البراھین التي تدل على أن اإلسالم دین السالم للرد  .٧
 .ألعداء والدفاع عن صورة اإلسالمعلى افتراء ا

بذلت الباحثة جھدھا في تقدیم معونة تربویة للمربین على معرفة قیم السالم في التربیة  .٨
 .اإلسالمیة وكیفیة المساھمة في تربیة الناشئة علیھا

تأمل الباحثة أْن یستفید مْن ھذه الدراسة أولیاء األمور، والقائمون على التربیة في  .٩
رى في إعداد النشء وجدانًیا، ونفسیًا، وخلقیًا عن طریق تنمیة قیم السالم المؤسسات األخ

 . في نفوسھم وتفعیل بعض قیم السالم عبر سلوك الناشئ في حیاتھ الیومیة
  :الدراسةمنھج 

المنھج الوصفي، والمنھج االستنباطي،  :طبیعة الدراسة تحتم استخدام المنھجین التالیین
  :وتفصیل ذلك
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٦١٧
المنھج الذي یھتم بدراسة الواقع، ویھتم بوصف الظاھرة وصًفا  ":صفيالمنھج الو/١

  .)٩(" دقیًقا وُیَعبُر عنھ تعبیًرا كیفًیا أو تعبیرا كمًیا 
استخدمت الباحثة ھذا المنھج في إبراز الدور التربوي  المأمول لألسرة التي تقدمھا في 

ات عن األسرة ووظائفھا المختلفة تعزیز قیم السالم لدى الناشئة، وذلك عن طریق جمع المعلوم
  .ثم التوصل إلى ما ینبغي أن تقوم بھ األسرة من أدوار في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة

الطریقة التي یقوم بھا الباحث ببذل أقصى جھد عقلي ونفسي عند ":المنھج االستنباطي/٢
  .)١٠("دراسة النصوص بھدف استخراج مبادئ تربویة مدعمة باألدلة الواضحة 

وھذه الطریقة تم االستفادة منھا في دراسة اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة المتعلقة 
  .بموضوع السالم واستنباط قیم السالم من خاللھا

  :الدراسةحدود 
الرحمة، العفو، الحلم، التواضع، اإلیثار، التعاون، : (اقتصرت على دراسة القیم التالیة -١

 ).العدل، القوة
اسة دور األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة من منظور تربوي اقتصرت على در -٢

إسالمي دون غیرھا من المؤسسات التربویة بسبب وجود دراسة عن دور المدرسة في 
 .تربیة األطفال على قیم السالم 

  .اقتصرت على دراسة الناشئة وھم  األبناء على اإلطالق ولم یتم تحدید عمر زمن معین -٣
 :سةمصطلحات الدرا

  :دور
  .)١١("عود الشيء إلى ماكان علیھ":لغة

مجموعة األنماط السلوكیة التي یتخذھا الفرد أو المؤسسة التربویة تجاه موقف ما " :اصطالحا
  .)١٢(" نسق اجتماعي محدد وقد یقصد بھ المظھر الدینامیكي للمكانة إطاروفي 

  .ى الناشئة ما تقوم بھ األسرة من وظیفة في تعزیز قیم السالم لد:إجرائیا
   :األسرة

أسرة "، ویقول ابن منظور)١٣("األسرة بالضم الدرع الحصینة "یعرفھا الفیروز آبادي :لغة
  )١٤("الرجل عشیرتھ ورھطھ األدنون ألنھ یتقوى بھم، األسرة عشیرة الرجل وأھل بیتھ

الوعاء التربوي الذي تتشكل داخلھ شخصیة الطفل فردیا "یعرفھا العجمي ھي:اصطالحا
ھي الجماعة األولى التي یتعامل معھا " وتقول جیار)١٥("ماعیا لتحقق نمو الفرد والمجتمعواجت

  .)١٦("الطفل والتي یعیش معھا السنوات التشكیلیة األولى من عمره

                                                
 . ١٧٦ص.  ھـ١٤٢٨. دار الفكر. عمان. ١٠ط. البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ. ذوقان عبیدات وآخرون  )٩(
 . ٤٢ص. ھـ١٤١٢. دار الشروق. جدة. ٦ط.  المرشد في كتابة األبحاث. حلمي فودة وآخر  )١٠(
دار الكتاب .بیروت)ط.د.(المعجم الفلسفي باأللفاظ العربیة والفرنسیة واالنجلیزیة والالتینیة.جمیل صلیبا  )١١(

 .٥٦٦ص.م١٩٨٢.اللبناني
  .٢٦ص.ھـ١٤١٨.مكتبة النھضة.القاھرة) ط.د.( تدریس التربیة اإلسالمیةطرق.إبراھیم محمد عطا   )١٢(
. ١ج. ھـ١٤١٢. دار احیاء التراث العربي.  بیروت. القاموس المحیط. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  )١٣(

 . ٦٨٥ص
 . ١٠٤ص. ١ج. م٢٠٠٠. دار صادر. بیروت. لسان العرب. جمال الدین محمد بن مكرم االنصاري  )١٤(
. مكتبة الرشد. الریاض). النظریة والتطبیق(تربیة الطفل في اإلسالم . محمد عبدالسالم العجمي وآخرون  )١٥(
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٦١٨
 أنھا تشمل األب واألم وما یقع علیھما من واجبات وحقوق ألبنائھا في جو أسري یسوده :إجرائیا

  .ع صالحاالستقرار واألمان لتخرج مجتم
  :تعزیز

  . )١٧("ھو الضرب دون الحد" :لغة
زیادة احتماالت تكراره في المستقبل بإضافة  عملیة تدعیم السلوك المناسب أو: "اصطالحا

 )١٨( ."بعد حدوثھ مثیرات إیجابیة ، أو إزالة مثیرات سلبیة
ل علیھ  عند الحصوالناشئتقصد بھ الباحثة تقدیم األسرة الثواب الذي یحقق رضا : إجرائیا

 .بعد أدائھ للسلوك القیمي المرغوب بھ
  :القیم
قیمة الشيء في اللغة قدره، وقیمة المتاع ثمنھ یقال قیمة المرء ما یحسنھ، وما "یقول صلیبا  :لغة

قدر : قیم الشيء تقییما"، ویعرفھ ضیف )١٩("لفالن قیمة أي مالھ ثبات ودوام على األمر
  .)٢٠("قیمتھ

معاییر لھا صفة االنفعال والعمومیة وتتصل باألخالق "لعینین بأنھا یعرفھا علي أبو ا :اصطالحا
التي تقدمھا الجماعة، وتكتسب من البیئة االجتماعیة للفرد، یعتبرھا الفرد موازین لتقدیر أفعالھ، 

مقیاس أو معیار "المجید مسعود بأنھا  ، ویعرفھا عبد)٢١("ولھا صفة االنتشار في حیاة األفراد
ر بین البدائل أو الغایات المتصلة بالوجود وبین ضروب السلوك المختلفة یمكن من االختیا

  .)٢٢("الموصلة إلى الغایة
ھي مجموعة مضبوطة بضوابط الشریعة توجھ السلوك اإلنساني في مجاالت الحیاة :إجرائیا

  .المختلفة 
  :السالم

 َسالًما، وَسالَمًة، ومنھ َسِلَم َیْسَلُم: السالمة یقال: السالم في األصل: "یقول ابن منظور :لغة
رضي اهللا دار السالم؛ ألنھا دار السالمة ِمْن اآلفات، وروى یحیى بن جابر أنَّ أبا بكر : قیل للجنة

السالم الذي ھو مصدر َسلَّْمُت إنھ "، ویقول األزھري )٢٣(" السالم أمان اهللا في األرض:  قالعنھ
 وتأویلھ التخلیص، والسالم اسم اهللا وتأویلھ دعاء لإلنسان بأن یسلم من اآلفات في دینھ ونفسھ،

  .)٢٤("المكروه من تخلیص ھو السالم، یملك الذي السالم ذو إنھ :واهللا أعلم

                                                                                                                                       
 . ١٠٩ص. ھـ١٤٢٥

. ھـ١٤١٧. المكتبھ العصریة. بیروت. الطفل في الشریعة اإلسالمیة ومنھج التربیة النبویة. سھام مھدي جیار  )١٦(
 . ٩٦ص

 ص.  ھ١٤١٥. الكتب العلمیة .بیروت . مختار الصحاح. در الرازيمحمد بن ابى بكر بن عبد القا  )١٧(
قسم الصحة النفسیة والعالج . موقع بروفیسور سلطان العویضة.نظرة حول التعزیز والعقاب.نمر العتیبي  )١٨(

 . ھـ١٤٣٢ شوال ١٢المملكة العربیة السعودیة منذ  من قبل وزارة الثقافة واإلعالم في.النفسي
. دار الكتب اللبناني. بیروت. دط. المعجم الفلسفي باأللفاظ العربیة والفرنسیة واالنجلیزیة والالتینیة. جمیل صلیبا  )١٩(

 . ٢١٢ص. ١ج. م١٩٢٨
 . ٧٧٠ص. ھـ١٤٢٥. مكتبة الشروق الدولیة. القاھرة. ٤ط. المعجم الوسیط. شوقي ضیف  )٢٠(
. ھـ١٤٠٨. مكتبة ابراھیم حلبي. دینة المنورةالم. القیم اإلسالمیة والتربیة.  علي خلیل مصطفى أبو العینین  )٢١(

 . ٢٣ص
 .  ٣٨ص.  ھـ١٤١٩.  دار أخبار الیوم. القاھرة. القیم اإلسالمیة التربویة والمجتمع المعاصر. عبد المجید مسعود  )٢٢(
 . ١٨١ص. ١٥ج. ت.د. الدار المصریة. القاھرة. لسان العرب. األنصاريجمال الدین محمد بن مكرم   )٢٣(
 . ١٧٤٢ص. ٢ج. ھـ١٤٢٢. دار المعرفة. بیروت. معجم تھذیب اللغة. نصور محمد بن أحمد األزھريأبو م  )٢٤(
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٦١٩
، ویعرفھ زھران )٢٥("السالم تجرد النفس عن المحنة في الدارین" یقول الجرجاني:اصطالحا

، )٢٧("القتال ح على تركالمعاھدة، والصل"، ویقول الكاساني)٢٦("وأمانا، ورقیا، وحضارة أمنا،"
أْن یأمن الناس على أشخاصھم، ویتحقق ذلك في حالة عدم الحرب، "أما العبد الكریم فیرى أنھ

مصالحة المسلمین للكافرین على تأخیر الجھاد إلى "، ویقول حبیب ھو)٢٨("والعدوان بین الدول
  .)٢٩(" وادعةَأَمٍد ُمَعیٍَّن؛ لضرورة أو مصلحة، ویطلق علیھا لفظ المسالمة أو الم

  .ھو األمان واالستقرار وحفظ الكرامة وقیام حضارة ورقي وتطور:إجرائیا
 وھي األخالق اإلسالمیة :ومن تعریف القیم والسالم استنتجت الباحثة تعریف قیم السالم

المستنبطة من القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة، التي یتربى علیھا الناشئ بھدف تنظیم 
 مع المسلم وغیر المسلم وتوجھ مساره إلى كل ما یحقق للبشریة السعادة، والرقي، عالقة المسلم

والحضارة، وعمارة األرض، وتجنبھ كل ما یحقق للبشریة الدمار والفناء مع االستعداد واتخاذ 
كل الوسائل الشرعیة للدفاع ومنع العدو ِمْن االعتداء الذي ُیَھدُِّد النفس والدِّین والمال والعرض 

  .الوطن لضمان أمانھ و
  :الناشئة

  .)٣٠("الجاریة جاوزت حد الصغر وشبت: الغالم جاوز حد الصغر وشب، الناشئةالناشئ":لغة
  .)٣١("الصغار من الحیوان واإلنسان ماداموا في طور التعلیم:"اصطالحا

 أو )  المتأخرة- المتوسطة - المبكرة  (الطفولة ھم األبناء على اإلطالق سواء في مرحلة :إجرائیا
  .مرحلة المراھقة، من غیر تحدید عمر معین

  :الدراسات السابقة 
فیما یلي عرض لبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة الحالیة، وفقا للتسلسل 

  :التاریخي، من األقدم إلى األحدث، وھي على النحو التالي
تعرف على قیم ال: ، وقد ھدفت الدراسة إلى)٣٢()صالح الزھراني(دراسة: الدراسة األولى

السالم المتعلقة بمعاملة غیر المسلمین، التي احتوتھا كتب التفسیر والحدیث والتربیة الوطنیة في 
تحدید منظومة قیم السالم لطالب المرحلة ، المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة

في كتب التفسیر المتوسطة، وبناء معیار یحدد تعریف كل قیمة، ومن ثم البحث عن مدى توافرھا 
التأصیل اإلسالمي لقیم السالم الالزمة لطالب ، والحدیث والتربیة الوطنیة بالمرحلة المتوسطة

إمداد أصحاب ، المرحلة المتوسطة، ورد ھذه القیم إلى أصولھا في مصادر التشریع اإلسالمي
لتي تحتاجھا القرار، والمتخصصین في إعداد الكتب المدرسیة، وتطویرھا بالصورة الحقیقیة، ا

مقرراتنا من التطویر والتعدیل، وذلك من خالل معرفتنا عن طریق ھذه الدراسة الموقع الذي 

                                                
 . ١٠٢ص.٨٩ص.ھـ١٤٢٣. دار الكتاب العربي. بیروت. التعریفات. علي بن محمد الجرجاني  )٢٥(
 . ٩ص. ھـ١٣٩٤. المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة. القاھرة. السلم والحرب في اإلسالم. عبد العزیز زھران  )٢٦(
. مكتبة الحبیبیة. باكستان. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  )٢٧(

 . ٣١٧ص. ٧ج. ھـ١٤٠٩
. قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة دراسة نقدیة في ضوء اإلسالم. العزیز العبد الكریم الكریم عبد فؤاد عبد  )٢٨(

 . ٢٦١ص. د ت. كلیة الشریعة. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة. رسالة دكتوراه
.  رمضان. ٨٥العدد. مجلة البیان. السلم والقتال في اإلسالم قراءة داللیة وشرعیة واصطالحیة. كمال السعید حبیب  )٢٩(

 . ٢٢ص. ھـ١٤١٥
 .٩٢٠ص. مرجع سابق.المعجم الوسیط. شوقي ضیف  )٣٠(
 .٩٢٠ص. المرجع السابق  )٣١(
قیم السالم في كتب التفسیر والحدیث والتربیة الوطنیة في المرحلة .  صالح بن یحیى بن مفرح الزھراني  )٣٢(

 .. ھـ١٤٢٦- ھـ١٤٢٥. كلیة التربیة. جامعة أم القرى. رسالة دكتوراه.  المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
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ولتحقیق أھداف  ،تحتلھ كتب التعلیم الدیني لدینا في مجال قیم التعامل مع من یخالفنا المعتقد

، لیل المحتوىالدراسة استخدم الباحث كًال من المنھج الوصفي، والمنھج االستنباطي، ومنھج تح
كشفت الدراسة أن قیم السالم الالزمة لطالب المرحلة المتوسطة  :ومن النتائج التي توصل إلیھا

األمانة، العدل، اإلحسان، أدب الدعوة، أدب الجوار، أدب الحوار، التواضع، الكرامة : ھي
ن الكتاب والسنة أن أكدت الدراسة باألدلة الثابتة م، اإلنسانیة، الرحمة، الصلة االجتماعیة، األمن

جمیع القیم السابقة التي اتفق علیھا المحكمون قد دعا إلیھا اإلسالم، وطبقھا أھلھ في التعامل مع 
المسالمین من غیر المسلمین، ولم تكن مجرد قیم مثالیة معلقة في الفضاء، بل ھي قیم عملیة یمكن 

قوانین تصاغ حبرا على الورق، تحقیقھا وتطبیقھا في حیاة األفراد والمجتمعات، ولیست مجرد 
تكررت قیم السالم التي یتربى علیھا الطالب ، كما ھو الحال مع قوانین السالم وقیمھ في الغرب

مرة، ) ٦٩٣(في المرحلة المتوسطة بالمملكة في عینة من كتب التعلیم الدیني والتربیة الوطنیة 
 في المملكة تحتوي على قیم السالم ولعل في ھذا التكرار داللة على أن مقررات التعلیم الدیني

والتسامح مع غیر المسلمین، كما تدل داللة واضحة على براءة ما ألصق بالتعلیم الدیني من تھم 
وأباطیل ترى بأنھ تعلیم یتسم بالعداوة واإلرھاب، وثقافة االعتداء والقتل للمسالمین من غیر 

  .المسلمین
ة في اھتمامھا بتربیة النشء على قیم السالم، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابق

بإبراز قیم السالم من منظور تربوي إسالمي وأھمیتھا، وتختلف عنھا في اھتمامھا بإیضاح معنى 
السالم في القرآن والسنة، وإبراز سبل السالم في اإلسالم، والرد على افتراء األعداء ضد 

 ، وإبراز دور األسرة في صلى اهللا علیھ وسلماإلسالم، وتوضیح مواقف السالم في حیاة الرسول 
ومع كل ھذه الفروق إال أنھ یمكن أن ، تعزیز قیم السالم لدى الناشئة من منظور تربوي إسالمي

تفید الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة التي أكدت باألدلة الثابتة من الكتاب والسنة بعض من قیم 
عا إلیھا اإلسالم، وأخذت الباحثة بعض منھا  كقیم العدل السالم التي اتفق علیھا المحكمون ود

التربوي المأمول في تعزیز قیم السالم لدى  والرحمة والتواضع لوضع تصور كامل للدور
  .الناشئة، واستفادت كذلك الباحثة في أسالیب تعزیز القیم للناشئة

لتعرف على أبعاد ا :، وقد ھدفت الدراسة إلى)٣٣()عزیزة سندي(دراسة : الدراسة الثانیة
التعرف على قیم السالم في التربیة اإلسالمیة والواردة في ، نمو الطفل في التربیة اإلسالمیة

التعرف على دور المدرسة االبتدائیة في تنمیة القیم الخلقیة ة، القرآن الكریم والسنة الشریف
میة قیم السالم عند التعرف على الطریقة التي تسھم بھا المدرسة االبتدائیة في تن، لطالبھا
ومن النتائج التي توصلت ، ولتحقیق األھداف السابقة استخدمت المنھج الوصفي التحلیلي، األطفال

أن قیم السالم اإلسالمیة نظمت عالقة سالم بین المسلم، والوجود كلھ، فشملت  :إلیھا الدراسة
ن حولھ سواء كان حیوانًا أو عالقتھ بنفسھ، وخالقھ، وعالقتھ بغیره من الناس، وعالقتھ بالوجود م

الرحمة، (أن من أھم قیم السالم اإلسالمیة في تعامل المسلم مع غیره من المسلمین، نباتًا أو جمادًا
أن من أھم قیم السالم اإلسالمیة في تعامل المسلم مع غیر المسلمین ، )سماحة النفس، قوة اإلرادة

  ).اإلحسان، االعتراف بالحق(
یة مع الدراسة السابقة في اھتمامھا بتربیة النشء على قیم السالم، وتتفق الدراسة الحال

وتوضیح قیم السالم من منظور إسالمي، وتختلف عنھا في أن الدراسة الحالیة تھتم بدور األسرة 
في تربیة الناشئة على قیم السالم، وإیضاح معنى السالم في القرآن والسنة، وإبراز سبل السالم 

لى افتراء األعداء ضد اإلسالم، وتوضیح مواقف السالم في حیاة الرسول في اإلسالم، والرد ع
 ، أما الدراسة السابقة فتھتم بدور المدرسة االبتدائیة في تربیة األطفال على قیم صلى اهللا علیھ وسلم

                                                
تربیة األطفال على قیم السالم المستنبطة من القرآن دور المدرسة االبتدائیة في . عزیزة بنت إبراھیم بخش سندي  )٣٣(

 . ھـ١٤٢٧- ھـ١٤٢٦. كلیة التربیة.  جامعة أم القرى. رسالة ماجستیر.  والسنة
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 منھا بعض من قیم السالم التي أكدت الدراسة باألدلة الثابتة من االستفادةالسالم، إال أنھ یمكن 

اب والسنة أن اإلسالم دعا إلیھا، وأخذت الباحثة بعض منھا  كقیم الحلم واإلیثار والقوة والعفو الكت
  .التربوي المأمول في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة والتعاون لوضع تصور كامل للدور

التعرف على  : وقد ھدفت الدراسة إلى)٣٤() عبد المجید بو كركب: (الدراسة الثالثة
 السالم في الفقھ اإلسالمي الدولي، والقانون الدولي العام ولتحقیق أھداف الدراسة ضمانات إقرار

أن الفقھ : ومن النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، استخدم منھج الدراسة االستقرائي المقارن
ن اإلسالمي الدولي، والقانون الدولي العام یتفقان في اعتبار المعاھدات الدولیة والتحكیم الدولي م

الضمانات الكفیلة بإنھاء الحروب، والنزاعات، وبإقرار السالم بین األطراف المتصارعة، وذلك 
اتفاق الفقھین الدولیین السماوي ، لتمتعھما بصفة اإللزام التي یترتب علیھا وجوب تنفیذ أحكامھما

ى أساس الشرعي، والوضعي القانوني على وجوب بناء العالقات الدولیة على أساس السالم ال عل
اتفاق دولي توافق بمقتضاه : "الحرب، كما تقاربا أیًضا في تعریف الضمان التعاھدي فعرفوه بأنھ

  ".الدول المتصارعة على إنھاء الصراع القائم بینھا وإقرار السالم الدائم
صلى تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في تقدیم مواقف السالم في حیاة الرسول و
 ، وتختلف عنھا في اھتمامھا بإیضاح مفھوم السالم من منظور إسالمي، وقیمھ، وسلماهللا علیھ 

وأھمیتھا، وإبراز سبل السالم في اإلسالم، والرد على افتراء األعداء ضد اإلسالم، وإبراز دور 
األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة من منظور تربوي إسالمي، وقد استفادت الباحثة من 

  . في سیرتھصلى اهللا علیھ وسلماسة بقیم السالم التي تمثلت في الرسول ھذه الدر
  :اإلطار المفاھیمي للبحث

 السالم من منظور إسالمي: المحور األول
  ::السالم في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفةالسالم في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

  ::أسس اإلسالم لتحقیق الدعوة إلى السالمأسس اإلسالم لتحقیق الدعوة إلى السالم) ) أأ
 حكیمًة لتحقیق ھذه الدعوة ِمْن خالل استناده جاء اإلسالم یدعو إلى السالم ووضَع ُخطًَّة

  :على أسس أساسیة ھي
فھي التي تنفي أسباب التعارض واالصطدام، وترفع أسباب الفساد :"وحدة اإللھ الخالق-١

° ( : لقولھ تعالى)٣٥("والصدام، وإلى اهللا تعالى یتوجھ الكون كلھ جملة وإفرادا في الدنیا واآلخرة

 ¼ » º  ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ±¿ ¾ وبیان ذلك أن العالم في ، )سورة األنبياء( ) ½ 

أكمل ما یكون من االنتظام، لیس فیھ خلل،  فدل ذلك على أن مدبره واحد، وإلھھ واحد، فلو كان 
  .لھ ربان أو أكثر من ذلك، الختل نظامھ

! " # $ % & ' ) ( * + (: قال تعالى: ِوْحَدٌة الجنس والنََّسِب-٢

 6 5 4 3 21  0 / . - ,? > ، )سورة النساء( )7 98 : ; > = 

یقول اهللا تعالى آمًرا خلقھ بتقواه وھي عبادتھ وحده ال شریك لھ، : "قال ابن كثیر في تفسیرھا

                                                
. رسالة ماجستیر. ضمانات إقرار السالم في الفقھ اإلسالمي الدولي والقانون الدولي العام. عبد المجید بو كركب  )٣٤(

 . ھـ١٤٢٩-م٢٠٠٨. كلیة الحقوق. جامعة باتنة
 . ١٧ص. م٢٠١٠.  دار الشروق. القاھرة. ١٥ط. السالم العالمي واإلسالم. سید قطب  )٣٥(
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وھي )* + , (عليه السالم وُمَنّبًھا لھم على قدرتھ التي خلقھم بھا من نفس واحدة، وھو آدم
 وَنَشرھم في أقطار العالم على اختالف حواء علیھا السالم، وَذَرأ منھما رجاال كثیرا ونساء،

، وھدم اإلسالم كل )٣٦("أصنافھم وصفاتھم وألوانھم ولغاتھم، ثم إلیھ بعد ذلك المعاد والمحشر
دعوى الجاھلیة ِمْن َعَصِبیٍَّة، وجعل التمیُّیز بین الناس على أساس التقوى إنھ الدین الحق الذي 

سبون إلى اهللا الواحد، ولقد ُخِلُقوا لغایة واحدة لقولھ أعلى شأن السالم، فالناس جمیعًا سواٌء ینت

 .)سورة الذاريات( )I H G F E D C( :تعالى

فھم في الصالة : المساواة التامة بین المسلمین في الحقوق والواجبات والعبادات-٣
ھ كالبنیان المرصوص، وفي الحج قلب واحد َیِفُدوَن ِمْن كل َفجٍّ، وفي الجھاد صف ال یتخلف عن

إال المعذور، ویتساوى في الصیام جمیع أفراد المجتمع ِمْن غني وفقیر، وتتضح المساواة أیضًا 
في وقت اإلفطار فكل المسلمین یتناولون طعام اإلفطار في موعد محدد ومثل ذلك في كل 
الواجبات والعبادات التي جاء بھا اإلسالم، ویقر اإلسالم بأن المرأة والرجل متساویان في 

مة، وللمرأة في اإلسالم مكانة عظیمة، فقد رفع اإلسالم منزلتھا بعد أن كانت مھانة عند الكرا
العرب قبل اإلسالم وعند األمم األخرى، فجعلھا في منزلة واحدة مع الرجل من حیث قبول 

ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ( :األعمال الصالحة لقولھ تعالى

l k j i h g f( )سورة النحل(. 

إنَّ األنبیاء جمیعا ُمَبلغون عن اهللا تعالى، وأنَّ الكتب السماویة جمیعا ِمْن : ینوحدة الد-٤

@ ( :وحیھ لقولھ تعالى  ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

R Q P O N M L K J I H G F E D C B A( )سورة البقرة( 
إلیھم بواسطة أرشد اهللا تعالى عباده المؤمنین إلى اإلیمان بما أنزل : "قال ابن كثیر في تفسیرھا

 مفصًال، وبما ُأْنِزَل على األنبیاء المتقدمین مجمًال، ونص على صلى اهللا علیھ وسلمرسولھ محمد 
إن )٣٧("أعیان ِمْن الرسل، وأجمل ذكر بقیة األنبیاء، وأال ُیَفرُِّقوا بین أحد منھم، بل یؤمنوا بھم كلِّھم

اویة الغیر محرفة، فالمسلم یجب اإلسالم قضى على كل خالف بین المؤمنون بالرساالت السم
  .علیھ أْن ُیَصدَِّق بكل نبي سبق، وبكل كتاب ُأْنِزَل

¥ ( : رسوال عالمیًا لقولھ  تعالىصلى اهللا علیھ وسلمجاء النبي : عالمیة الرسالة-٥  ¤

® ¬ « ª © ¨ § ¦( )وأعمال الرسول كلھا تدل على سمو ، )سورة الفرقان

� ( :یأمر بھا ھذا الدین لقولھ تعالىمنزلة الرحمة بین األخالق التي   ~ } |

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( )قال  )سورة التوبة
ِمْن أشرفكم وأفضلكم، شدید علیھ دخول المشقة والمضرة بالمؤمنین : أي: "البغوي في تفسیرھا

                                                
. دار طیبة للنشر والتوزیع. المدینة المنورة. ٢ط. تفسیر القرآن العظیم.  إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  )٣٦(

 . ٧٧ص
 . ٢١ص. مرجع سابق. تفسیر القرآن العظیم. إسماعیل بن عمرو بن كثیر الدمشقي  )٣٧(
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٦٢٣
، إن ھدف اإلسالم )٣٨(" بالمطیعین رحیم بالمذنبینورءوفوَحِریٌص على إیمانكم وصالحكم، 

  . یحمل كل معاني الھدایةھدف ساٍم
ذلك عندما یستقبل المؤمنون القبلَة في الصالة خمس مرات كل یوم لقولھ : وحدة القبلة-٦

¿ À (: تعالى  ¾ ½  ¼  » º¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²  ± ° ¯ ®

Æ Å Ä  Ã  Â Á( )جعل اهللا تعالى : "قال البغوي في تفسیرھا، )سورة البقرة

: َأْمًنا أي: وقال قتادة وعكرمة. َمَعاًذا وملجًأ:  عنھمارضي اهللالكعبة مرجعا للناس، وقال ابن عباس 
ھم أھل اهللا : َمْأَمًنا یأمنون فیھ ِمْن إیذاء المشركین، فإنھم ما كانوا یتعرضون ألھل مكة ویقولون

  .، فیؤدي ذلك إلى الوحدة واألمن بین الناس جمیعًا)٣٩("ویتعرضون لمن حولھ
  :الشریفةنة النبویة معنى السالم في القرآن الكریم والس)ب

 منھا خمس مدنیة )٤٠("ورد لفظ السالم في كتاب اهللا العزیز في أربع وأربعین آیة"
 كلھا مدنیة، وھذا یدل على أنَّ )٤١("والباقیات مكِّیَّة في حین لم یرد لفظ الحرب إال في ست آیات

 ومشتقاتھا في القرآن اھتمام القرآن بالسالم كان یأتي في الدرجة األولى، وقد وردت كلمة السالم
الكریم والسنة النبویة في أكثر ِمْن آیة وحدیث وكل لھا مدلول ومعنى مختلف منھا وسوف یتم 

  :ذكر بعض لمعان السالم في القرآن الكریم  وبعضھا في السنة الشریفة
  :الَسِلُم ِمْن النقائص) ١

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ( :قال تعالى

³ ² ± ° السالم من أسماء اهللا الحسنى،  )احلشرسورة ( )» ¬® ¯ 
 لما یلیق لربوبیتھ المتعالیة عن أسماء )٤٢("الذي َسِلَم ِمْن النقائص"والسَّالم في ھذه اآلیة ھو

صلى  النبيُكنَّا ُنَصلِّي َخْلَف : " َقاَلرضي اهللا عنھاإلنسان وصفاتھ، وفیھ عن َعْبِد اللَِّھ بن مسعود 
: ِإنَّ اللََّھ ُھَو السَّالُم، َوَلِكْن ُقوُلوا: صلى ا عليه وسلم لنبياالسَّالُم َعَلى اللَِّھ، َفَقاَل :  َفَنُقوُلاهللا علیھ وسلم

غرضھ في ھذا :"، وقال القرطبي في شرح الحدیث السابق)٤٣("التَِّحیَّاُت ِللَِّھ َوالصََّلَواُت َوالطَّیَِّباُت
، وإذا كان السالم أحد )٤٤("سالم ِمْن النقائص واآلفاتالحدیث إثبات اسٍم ِمْن أسماء اهللا، ومعناه ال

، فالسالم اسم )٤٥("رضي الّلھ عنھأمان الّلھ في األرض كما قال أبو بكر "أسماء الّلھ الحسنى ویعتبر
  .من أسمائھ اختاره لنفسھ ألن اهللا تعالى كامل في صفاتھ وأفعالھ

                                                
 . ٢٠٧ص.. ھـ١٤١٧. دار طیبة. ٤ط. المدینة المنورة. معالم التنزیل. أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )٣٨(
 . ١٩ص. المرجع السابق  )٣٩(
-٤٥٢ص. ھـ١٤١٤. دار المعرفة. بیروت. ٤ط. المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم. الباقي محمد فؤاد عبد  )٤٠(

٤٥٣ . 
 . ٢٤٩ص. رجع السابقالم  )٤١(
 . ٥٤٨ص. مرجع سابق. معالم التنزیل. أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )٤٢(
 حدیث رقم ١٦٦. ص. ١ج. مرجع سابق. صحیح البخاري.  محمد بن إسماعیل، أبو عبداهللا البخاري الجعفي  )٤٣(

٨٣١  . 
مكتبة . الریاض.  ٢ط.  صحیح البخاريشرح. الملك بن بطال البكري القرطبي أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  )٤٤(

 . ٤٠٩ص. ١٠ج. ھـ١٤٢٣. الرشد
منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم . دلیل إدماج قیم العدل والسالم في المناھج التربویة. أحمد العلوي  )٤٥(

 .http://www.isesco. org: منشور في موقع المنظمة.  م٢٠٠٨.  الرباط. إیسیسكو. والثقافة
ma/arabe/publications/kiyam-islamiya/Menu. php .  
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٦٢٤
  :التحیة) ٢

° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ( :قال تعالى

¿¾  ½Ã Â Á À یسلُِّم "السالم في ھذه اآلیة بمعنى تحیة أھل الجنة  )سورة إبراهيم( ) 
، وأیضا )٤٦("عزَّ َوَجلالمحیِّي بالسالم ھو اهللا :بعضھم على بعض، وتسلِّم المالئكة علیھم، وقیل

É (:تحیة للمسلمین بعضھم لبعض لقولھ تعالى  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê( )ویجب رد التحیة بأحسن ، )سورة النور

وإذا كان بدء السالم سنة فإن رده فرض كفایة إذا قام بھ من یكفي أجزأ عن الباقین، فإذا "منھا 
Õ Ô Ó (: لقولھ تعالى)٤٧("سلم على جماعة فرد واحد منھم أجزأ عن الباقین  Ò Ñ

ÙØ × Ö( )عن َعْبِد اللَِّھ ْبِن  یدعو إلى إفشاء السالم فصلى اهللا علیھ وسلموالرسول ، )سورة النساء

ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرُأ : " أي اإلْسالِم َخْیٌر ؟ َقاَلصلى اهللا علیھ وسلمَعْمٍرو، َأنَّ َرُجال َسَأَل النبي 
أي سواء كان یعرف من یسلم علیھ أم ال یعرفھ، )٤٨("السَّالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت، َوَعَلى َمْن َلْم َتْعِرْف

غیر المعرفة استفتاح للخلطة، وباب األنس لیكون المؤمنون كلھم إخوة، وال وفي السالم ل"
یستوحش أحد ِمْن أحد، وترك السالم لغیر المعرفة یشبھ صدود المتصارمین المنھي عنھ فینبغي 

، والدلیل على أنَّ السالم ھو جزء ِمْن خیر وثواب یضفیھ على )٤٩("للمؤمن أْن یجتنب مثل ذلك
ال َیِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن َیْھُجَر َأَخاُه َفْوَق َثالِث َلَیاٍل َیْلَتِقَیاِن َفُیْعِرُض َھَذا  " اهللا علیھ وسلمصلى المسلم قولھ 

، وقد ورد في القرآن الكریم ما یدل على جواز )٥٠("َوُیْعِرُض َھَذا َوَخْیُرُھَما الَِّذي َیْبَدُأ ِبالسَّالِم 
{ (:تعالىإفشاء السالم حتى على المخالفین لقولھ   | { z y x w v u t

 ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯®

À( )ألبیھ المعرض عن الحنیفیة في قولھ علیھ السالمومثال ذلك مخاطبة إبراھیم ، )سورة النساء 

وفي خطاب موسى ، )سورة مريم( )¦ § ¨© ª » ¬® ¯ ° ± ² ³(:تعالى

¼ ½ ¾ ¿ Á À ( :رعون في قولھ تعالىوأخیھ علیھما السالم لف  » º ¹ ¸

Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ( )وفي ذلك تألیف لقلوبھم، )سورة طه.  

                                                
 . ٢٨٥ص. مرجع سابق. معالم التنزیل. أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )٤٦(
. م١٩٩٨. دار القاسم للنشر. الریاض. حقوق دعت إلیھا الفطرة وقررتھا الشریعة. محمد بن صالح العثیمین  )٤٧(

 . ٢٢ص
حدیث رقم . ٥٢ص. ٨ج.  مرجع سابق. صحیح البخاري. بخاري الجعفياهللا ال محمد بن إسماعیل أبو عبد  )٤٨(

٦٢٣٦ . 
. ٩ج.  مرجع سابق. شرح صحیح البخاري. الملك بن بطال البكري القرطبي أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  )٤٩(

 . ٧رقم الحدیث . ١٨ص
حدیث . ٢١ص.  ٨ ج. مرجع سابق.  صحیح البخاري. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبد  )٥٠(

 .  ٦٠٧٧رقم
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٦٢٥
  :الثناء الحسن) ٣

O (: قال تعالى  N M L K J I HG F E D C B

P( )أي فأظھروا شرفھ بكل ما تصل "السالم في ھذه اآلیة بمعنى الثناء الحسن)سورة األحزاب
ومنھ ،  ُحْسِن متابعتھ، وكثرة الثناء الحسن علیھ، واالنقیاد ألمره في كل ما یأمر بھقدرتكم إلیھ ِمْن

صلى اهللا ، والسالم على النبي )٥١("الصالة والسالم علیھ بألسنتكم على نحو ما َعلََّمُكْم في التشھد
 جاء یھ وسلمصلى اهللا علاهللا بن أبي طلحة عن أبیھ أنَّ رسول اهللا  عن عبد" لھ فضل كبیرعلیھ وسلم

إنھ أتاني الملك فقال یا : ذات یوم، والبشرى في وجھھ فقلنا إنا لنرى البشرى في وجھك فقال
محمد إنَّ ربك یقول أما یرضیك أنھ ال یصلي علیك أحد إال صلیت علیھ عشرًا، وال یسلم علیك 

 قولھ ، وقد خص اهللا تعالى بعض أنبیائھ بالسالم ومنھم في)٥٢("أحد إال سلمت علیھ عشرا

u (: عليه السالم، وقال عىل لسان عيسى )٧٩:سورة الصافات، آية( )+ , - . / 0(:تعالى

~ } | { z y x w v( )وقد خص اهللا تعاىل املؤمنني بالسالم )٣٣:سورة مريم، آية ،

P O(:يف قوله تعاىل  N M L KJ I H G F  E D C( )٥٩:سورة النمل، آية( 
  .عزَّ َوَجل بعدھم عند اهللا لعلو مكانة األنبیاء والمؤمنین من

 :األمن والسالمة) ٤

_ ( :قال تعالى  ^ ]  \[ Z  Y X W V U T  S R Q

d c b a `( )عندما أمر اهللا )٥٣("أمن وسالمة"السالم في ھذه اآلیة بمعنى  )سورة هود 
ن بالنزول ِمْن السفینة بأم*  وَمْن تبعھ حین استوت السفینة على الجوديعلیھ السالمتعالى نوحًا 

ª » ¬ ® ¯(: وسالمة، وقولھ تعالى قال  )سورة احلجر( )¥ ¦ § ¨ © 

أي یقال لھم ادخلوا الجنة بسالم أي بسالمة آِمِنیَن من الموت والخروج : "البغوي في تفسیرھا

قال  )سورة القدر( )< ? @ C B A( :، والسالمة في لیلة القدر لقولھ تعالى)٥٤("واآلفات
ال ُیَقدُِّر اهللا في :  القدر سالم وخیر كلھا، لیس فیھا شر، قال الضحاكأي لیلة: "البغوي في تفسیرھا

یعني أنَّ لیلة القدر سالمة ال یستطیع الشیطان أْن : تلك اللیلة وال یقضي إال السالمة، قال مجاھد
  . أي السالمة ِمْن الشر)٥٥("یعمل فیھا سوًءا، وال أْن یحدث فیھا أذى

                                                
دار الكتب . بیروت. ٢ط. نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور. برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعى  )٥١(

 . ١٩٧ص. ٩ج.  ھـ١٤٢٤. العلمیة
  .مكتب المطبوعات اإلسالمیة. حلب. ٢ط. المجتبى من السنن.  الرحمن النسائي أحمد بن شعیب، أبو عبد  )٥٢(

 الفضل بن عبد الرحیم بن الحسین زین الدین، أبو وقال العراقي عبد. ١٢٨٣حدیث رقم . ٤٤ص. ٣ج.  ھـ١٤٠٦
. حمل األسفار في األسفار في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار. الرحمن بن أبي بكر بن إبراھیم العراقي المغني

 . ن من حدیث أبي طلحة بإسناد جیدأخرجھ النسائي وابن حبا.  ھـ١٤٢٦سنة .  دار ابن حزم. بیروت
 . ٢٢٧ص. مرجع سابق. معالم التنزیل. أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )٥٣(
 . ٢٦٤ص. المرجع السابق  )٥٤(
 . ٥٩٨ص. المرجع السابق  )٥٥(
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٦٢٦
  :المسالمة) ٥

 )سورة األنفال( )Î ÍÛ Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ( :قال تعالى
مالوا : أي:"السالم في ھذه اآلیة بمعنى المسالمة في الحرب، وَكفِّ القتال والصلح، قال ابن كثیر

للمسالمة، والمصالحة والمھادنة؛ ولھذا لما طلب المشركون عام الحدیبیة الصلح َوَوْضَع الحرب 
 تسع سنین، أجابھم إلى ذلك مع ما اشترطوا ِمْن الشروط سلمصلى اهللا علیھ وبینھم وبین رسول اهللا 

، فإذا جنح األعداء إلى السِّلم للمسلمین ولم یبدؤوھم بقتال، فإنَّ اهللا یأمر المؤمنین بأْن )٥٦("األخرى
y x w v u (: یقبلوا منھم السالم، وقولھ تعالى  t s r q p  o

 ® ¬ «  ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~  } | { z

 ³ ² ± ° ¯¸ ¶ µ أمَّا إذا لم َیُكفُّوا في إلقاء الفتن فقد ، )٩٠:سورة النساء، آية( )´ 

¿ ( :أصبحوا في عداد األعداء المقاتلین، وقولھ تعالى  ¾ ½ ¼ » º ¹

 Ò Ñ Ð Ï  Î Í  Ì Ë  Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À

Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ( )أمَّا إْن كان جنوح األعداء إلى السلم ، )سورة النساء

على المؤمنین، فإنَّ اهللا یأمر المؤمنین بأْن ال یقبلوا منھم السالم ألنھا مخادعة، خداعًا للنصر 

w v u t s r q p(: وقولھ تعالى  o n m l k( )وِمْن  )سورة حممد
مبادئ السالم في اإلسالم عدم امتھان الكرامة اإلنسانیة، وعدم االعتداء على حقوق الغیر، ولكن 

 واإلیمان الخالص هللا تعالى، والتوكُِّل على قوتھ وحولھ، وإیثار بدون مھانة للمسلم وال إذالل،
  .الصلح على الحرب، وعدم اللجوء إلیھا إال عند الدفاع واالضطرار لذلك

  :شرائع اإلسالم) ٦

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ( :قال تعال  ~ }

 ̄ ® ¬ « ª( )السالم في ھذه اآلیة بمعنى شرائع اإلسالم، وأوامر اهللا)سورة البقرة 
ادخلوا في اإلسالم إلى : في أحكام أھل اإلسالم وأعمالھم َكافًَّة أي جمیعًا، وقیل: قال مجاھد"تعالى

 أمر اهللا )٥٧("منتھى شرائعھ كافِّین عن المجاوزة إلى غیره، وأصل السِّْلِم ِمْن االستسالم واالنقیاد
میع أوامره، وترك جمیع تعالى المؤمنین باالنقیاد بشرائع اإلسالم واالستسالم لھ، والعمل بج

  .نواھیھ

                                                
  . ١٨٤ص. مرجع سابق. تفسیر القرآن العظیم.  إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  )٥٦(

 الیوم فيوروى أنَّ السفینة استقلت بھم .  وقیل ھو بباقردى من أرض الجزیرة.  ةجبل بالموصل، أو بالجزیر   *
العزیز أبو عبید  اهللا بن عبد عبد: وانظر. واستقّرت على الجودّى یوم عاشوراء من المحّرم. العاشر من رجب
.  عالم الكتب. بیروت. ٣ط .  مصطفى السقا: ت.  معجم ما استعجم ِمْن أسماء البالد والمواضع.  البكري األندلسي

 . ٤٠٣ص. ٢ج. ھـ١٤٠٣
 . ٣٢ص. مرجع سابق. معالم التنزیل. أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )٥٧(
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٦٢٧
  :االنقیاد هللا) ٧

Ý ( :قال تعالى  Ü  Û  Ú  Ù Ø  × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð  Ï  Î

ß Þ( )اإلخالص هللا تعالى واالنقیاد لھ أي أخلص "السالم في ھذه اآلیة بمعنى  )سورة البقرة
االستسالم : خضع وتواضع هللا، وأصل اإلسالم: أخلص عبادتھ هللا، وقیل: دینھ هللا، وقیل

 باإلخالص واالنقیاد لھ كما في قولھ علیھ السالم، وأیضًا أمر اهللا تعالى إبراھیم )٥٨("الخضوعو
{ ( :تعالى  | { z y x w v u t s r q po n m l k

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Å( )ة، واستسلم وانقاد هللا تعالى، ووصى بھا أبناءه  الحنیفیعلیھ السالمفاتبع إبراھیم ، )البقرة سورة

  .من بعده
  :الكف عن اإلیذاء) ٨

، ومعنى السالم في ھذا )٥٩("الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِھ َوَیِدِه" :صلى ا عليه وسلم قال

 ُألمور اإلسالم یرید المسلم المستكمل: قال المھلب"الحدیث السالمة ِمْن اإلیذاء والكف عنھ 
خالف قول المرجئة، والمراد بھذا الحدیث الحضُّ على ترك أذى المسلمین باللسان والید واألذى 

 المسلم أن  بمعنى)٦٠("األبرار ھم الذین ال یؤذون الذَّرَّ والنمل: كلھ، ولھذا قال الحسن البصري

الفعل، فبذلك َیْسَلُم المسلمون منھ  أو بالقول سواء المسلمین إیذاء عن َیُكفُّ الذي ھو اإلسالم صحیح
  .وِمْن َشرِِّه، وھذا المعنى ھو المقصود أیضًا ِمْن ھذا البحث

  :الخیر) ٩

السالم في ھذه اآلیة بمعنى  )سورة الزخرف( )Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô(:قال تعالى

ال : أي )Ø×Ö(المشركین، : أي )Õ Ô(: وقولھ: "الخیر قال ابن كثیر في تفسیرھا

:  أي)٦١(" ما یخاطبونك بھ ِمْن الكالم السیئ، ولكن َتَألََّفُھْم واصفح عنھم فعًال وقوًالتجاوبھم بمثل
ª (:قل الخیر، وابعد عن الشر، وقولھ تعالى  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

أي إذا َسِفَھ علیھم الجھال : "قال ابن كثیر في تفسیرھا، )سورة الفرقان( )» ¬ ® ¯

 بل یعفون ویصفحون، وال یقولون إال خیًرا، كما كان الرسول بالسَّیِِّئ، لم یقابلوھم علیھ بمثلھ،

                                                
 . ١٧ص. مرجع سابق. معالم التنزیل. أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )٥٨(
.  ١ج.  صحیح البخاري. خاريصحیح الب.  اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد: متفق علیھ، أخرجھ  )٥٩(

: ت.  المسند الصحیح المختصر.  أبو الحسین القشیري النیسابوري.  مسلم بن الحجاج.  ٩حدیث رقم .  ١١ص
 .. ١٧١حدیث .  ٤٨ص.  ١ج.  ت.د.  دار إحیاء التراث العربي.  بیروت. ط.د.  الباقي محمد فؤاد عبد

 . ٦٢ص. مرجع سابق. البخاريشرح صحیح . ل البكري القرطبيالملك بن بطا أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  )٦٠(
 . ٤٩٥ص. مرجع سابق. تفسیر القرآن العظیم. إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي  )٦١(



     
  

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

٦٢٨
، أي أن من صفات عباد اهللا المؤمنین )٦٢("  ال تزیده شدة الجھل علیھ إال حلماصلى اهللا علیھ وسلم

  .قول الخیر دائمًا، حتى مع َمْن یجھل علیھم
  :النجاة) ١٠

= < ? @ E D C B A ( :قولھ تعالى  <

Q P O  N M LK J I H  G F S R 

 a `  _ ^  ]  \ [  Z  Y X W V U T

g f e  d c  b( )أخبر اهللا : "قال ابن كثیر في تفسیرھا، )سورة املائدة

تعالى عن القرآن العظیم الذي أنزلھ على نبیھ الكریم بأنَّ فیھ طرق النجاة والسالمة ومناھج 
لمحذور، ویحصل لھم االستقامة، وینجیھم ِمْن المھالك، ویوضُِّح لھم أبین المسالك فیصرف عنھم ا

 أي أنَّ السالم في ھذه اآلیة )٦٣("َأْنَجُب األمور، وینفي عنھم الضاللة، ویرشدھم إلى أقوم حالة
  .بمعنى النجاة
  بعض قیم السالم من منظور تربوي إسالمي: المحو الثاني

  ::أھمیة قیم السالم من منظور تربوي  إسالميأھمیة قیم السالم من منظور تربوي  إسالمي::أوالأوال
ن من مستواه الراھن إلى المستوى الالئق بإنسانیة إن القیم اإلسالمیة  تحاول رفع اإلنسا

اإلنسان وكرامتھ، والعلو بھ فوق الواقع المعاش من أجل االتجاه نحو ما ینبغي أن یكون، وتعمل 
على تناسق مصالحھ، وتكاملھا مع مصالح أفراد المجتمع، وھیآتھ على أسس راقیة كریمة، بھدف 

لمجتمع، ویھدف اإلنسان  من ورائھا إلى كسب رضاء تحقیق السعادة والسالم لكل من الفرد وا
، ومن منطلق أن معظم القیم اإلسالمیة ھي قیم للسالم إن لم تكن كلھا، وبذلك نستنتج )٦٤(ربھ

  :أھمیة قیم السالم من أھمیة القیم اإلسالمیة
  : أھمیتھا على المستوى الفردي-أ

  )٦٥(:للقیم أھمیة كبرى على المستوى الفرد منھا    

لرضا عن النفس بإرضاء الّلھ تعالى عن طریق التجاوب مع الجماعة في مبادئھا تحقیق ا -١
وعقائدھا وأخالقھا الصحیحة، وتعطي الفرد إمكانیة تحقیق ما ھو مطلوب منھ في إطار 

 .الرسالة اإلسالمیة، وتمنحھ القدرة على التكیف والتوافق اإلیجابیین

 .القاتتوسع مدلوالت اإلطار الفكري لفھم الحیاة والع -٢

ضبط الفرد لشھواتھ، ومطامعھ، فال تتغلب على فكره ووجدانھ، ألن القیم تربط سلوكھ  -٣
 .وتصرفاتھ بمعاییر وأحكام

 .تسمو بالفرد وترفعھ فوق المادیات المحسوسة حتى ال یرتبط بھا ارتباطا كلیا -٤

                                                
 . ٣٦٥ص. المرجع السابق  )٦٢(
 . ١١٠ص. المرجع السابق  )٦٣(
. ھـ١٤١٠. دار الثقافة. ةالقاھر. القیم في اإلسالم بین الذاتیة والموضوعیة. صالح الدین بسیوني رسالن  )٦٤(

 . ١٣٧ص
نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم . اهللا بن حمید عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن عبد  )٦٥(

 . ٨٦-٨٥ص.ت.د.دار الوسیلة للنشر والتوزیع.جدة. ٤ط.صلى اهللا علیھ وسلم
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٦٢٩
ت من تبعد الفرد عن النقص البشري الذي یجعل الحیاة جحیما ال یطاق، وذلك من جراء صفا -٥

أبرزھا الجبن والخوف واالستھتار والالمباالة إلى غیر ذلك من صفات یجب أن یتجنبھا 
 .اإلنسان
 )٦٦(: وللقیم فوائد أخرى كثیرة منھا            

  .صلى اهللا علیھ وسلمتحقق العبودیة هللا تعالى بالتزام أوامره التي وردت في كتابھ وسنة رسولھ  -١

یم السالم، والبعد عن الشر وتركھ، والعمل على إعداد اإلنسان الصالح الذي یتحقق بالتزام ق -٢
 .نشر الخیر والفضیلة بین الناس

 .تكوین الشخصیة المتزنة -٣

تھذیب السلوك حیث تعتبر ھذه القیم میزاًنا یرجع إلیھ اإلنسان في الحكم على أعمالھ، وكل ما  -٤
ذلك یعترض لھ من أمور، مما یمنعھ من اضطراب فكره بین ما ھو صحیح، وخاطئ فتعمل ب

 .على تھذیب سلوكھ
تقویة اإلرادة إذ إنھا تربي فكر اإلنسان وقلبھ على أساس الدین، وتقوي إرادتھ لممارسة - ١٠

الفضائل، وتحذیره من الرذائل، وتھذب طبائعھ باتباع الطرق السویة المشروعة دینیًا وخلقیًا، 
  .فیكون إنسانًا سویًا قوي اإلرادة

 إذ ھو یستعین بھا على مواجھة ضعفھ، ومواجھة التحدیات تحقق للفرد اإلحساس باألمان،- ١١
والعقبات التي تواجھھ في حیاتھ مما یؤدي إلى إشاعة األمن واألمان في المجتمع فھي تجمع 
المجتمع على طریق الحق والعدل والتعاون والرحمة والمودة وتقیمھ على المساواة والشورى 

 .مان دوام الحیاة االجتماعیةفتستقیم حیاتھ، وتتوحد اتجاھاتھ من أجل ض
تحقیق رقي الفرد مما یؤدي إلى رقي المجتمع حیث إن حسن التعامل القائم على الرحمة - ١٢

والود واإلخاء وغیرھا من العالقات الطیبة التي تسمو بالمجتمع وترقي بھ، بخالف إذا ما 
 .سیطرت علیھ العداوات والبغضاء والجبروت

واألخرویة حیث تتحقق السعادة الدنیویة بطمأنة النفس، والقلب، كما تحقیق السعادة الدنیویة - ١٣
X W V ( :تتحقق السعادة األخرویة التي وعد اهللا تعالى بھا  لقولھ تعالى

h g fe dc b a  ` _  ^ ] \  [ Z Y( ) سورة
 .)العنكبوت

 وإلمكاناتھا، فرصة التعبیر عن النفس، وُتؤكد الذات عن فھم عمیق لھا"وتمنح القیم اإلنسان  -١٤

 .)٦٧("كما أنھا تدفع لتحسین اإلدراك والمعتقدات لتتضح الرؤیا
وتصونھم من أخطار المذاھب الوافدة، وأصحاب ھذه المذاھب "  تساھم في حفظ الشباب- ١٥

الھدامة ال یبلغون من نفوس الشباب ما یریدون وال یغرسون فیھا أفكارھم حتى یجردوھا أوًال 
  .)٦٨("مما تؤمن بھا 

                                                
نبوي الواردة في صحیح البخاري ودور األسرة في القیم الخلقیة المستنبطة من القصص ال. ابتسام أحمد الحمد  )٦٦(

 . ٥٩ - ٥٦ص. ھـ١٤٢٧. كلیة التربیة. جامعة أم القرى. رسالة ماجستیر. تطبیقھا
 . ٣٥ص. مرجع سابق. القیم اإلسالمیة والتربیة. علي خلیل أبو العینین  )٦٧(
.  مكتبة النھضة المصریة. القاھرة. معاصرالقیم األخالقیة دراسة نقدیة في الفكر اإلسالمي ال. السالم سامیة عبد  )٦٨(
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٦٣٠
رى الباحثة أن قیم السالم تساعد على تعزیز الھویة الشخصیة والثقة بالنفس التي تدعم وت

الدفاع عن النفس، وتقریر المصیر، ومقاومة االحتالل، وتنمي القدرة لدى الفرد على اتخاذ 
القرارات المبنیة على المعرفة والمعلومات الوفیرة، حتى تكون األحكام الصادرة منھ قائمة على 

 .من التحلیل الواعي للمواقف الحالیة، وعلى تصوره للمستقبل المنشودأساس 
  : أھمیتھا على المستوى االجتماعي-ب

 )٦٩( :للقیم أھمیة كبرى على المستوى االجتماعي منھا
 تساعد المجتمع على مواجھة التغیرات التي تحدث فیھ، بتحدیدھا االختیارات الصحیحة التي -١

 .تحفظ للمجتمع سالمھتسھل على الناس حیاتھم، و
تربط أجزاء ثقافة المجتمع بعضھا ببعض، كما أنھا تعمل على إعطاء النظم االجتماعیة أساسا -٢

 .إیمانیا وعقلیا یصبح عقیدة في ذھن أعضاء المجتمع المنتمین لھذه الثقافة
 في تزود المجتمع بالصیغة التي یتعامل بھا مع العالم، وتحدد لھ أھداف وجوده، حتى یسلك-٣

 .ضوئھا، ویستلھمھا األفراد في سلوكیاتھم
تربط بین نظم المجتمع الداخلیة من اقتصادیة وسیاسیة وإداریة، وبالتالي تحوطھ بسیاج حام -٤

  .من التفكك واالنحالل
 :ومن تلك الفوائد أیضا أنھا

ضرورة اجتماعیة، تحفظ على المجتمع تماسكھ وال یستغني عنھا مجتمع من (تمثل القیم -٥
المجتمعات، ومتى فقدت ھذه القیم التي ھي الوسیط الذي ال بد منھ النسجام اإلنسان مع أخیھ 
اإلنسان، تفكك أفراد المجتمع، وتصارعوا، وتناھبوا مصالحھم، ثم أدى بھم ذلك إلى االنھیار، 

  .)٧٠()ثم إلى الدمار 
  .)٧١()المادیة والمعنویةتقدم الحیاة االجتماعیة من الناحیة (كما أن تطبیق القیم تساعد على-٦

تساعد المجتمع على تطبیق مبادئ التعایش السلمي في السلوكیات : وترى الباحثة أنھا
وكیفیة العیش في سالم مع الغیر، وتغرس التضامن والمساواة لدى المجتمع، وتساعد على تحقیق 

ن والمتضررین  السالم العادل المبني على الحقوق الشرعیة وإغاثة الملھوفین وإنقاذ الجائعی
  .ومحاربة عناصر الفساد واإلرھاب والعنف

  :)٧٢( أھمیتھا على مستوى العالقات الدولیة-ج
حدد القرآن الكریم والسنة المطھرة أن قیم  السالم قد تتجاوز أھمیتھا في أحیان كثیرة الفرد -١

والحرب والمجتمع إلى إطار أرحب وأوسع، أال ھو مجال العالقات الدولیة في وقتي السلم 
  :على السواء، وذلك على النحو التالي

                                                                                                                                       
 . ٤١ص. ھـ١٤١٣

نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم صلى . عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن عبداهللا بن حمید  )٦٩(
 . ٨٦ص. مرجع سابق. اهللا علیھ وسلم

 .  ٢٩ص. جع سابقمر. ١ج. األخالق اإلسالمیة وأسسھا. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  )٧٠(
 . ١٠٢ص. مرجع سابق. االتجاه األخالقي في اإلسالم. مقداد یالجن  )٧١(
 . ٨٨- ٨٧ص. المرجع السابق  )٧٢(
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٦٣١
  : دور قیم السالم في حالة السلم-أ

مجادلة أھل الكتاب بالتي ھي أحسن، وعدم إكراه أحد على الدخول في الدین، وعدم إثارة 
األحقاد أو الكراھیة، وترك االستبداد واإلفساد في األرض، والحفاظ على أمن المحایدین وحسن 

  .العالقات الدولیة على أساس من العدالة والبرالجوار، وإقامة 
  : أما في حالة الحرب أو الخصومة-ب

النھي عن القتال في األشھر الحرم أو األماكن المحرمة، وعدم التعرض للمدنیین وقتال 
المقاتلة وحدھم، والوفاء بالمعاھدات المبرمة بین أطراف النزاع، والوفاء بجمیع االلتزامات قبل 

ر حتى ولو كانت غیر مواتیة، ومراعاة األخوة اإلنسانیة باعتبارھا رباطا مقدسا الطرف اآلخ
یسمو على األجناس واألنواع، ودعوة المحاربین من المسلمین إلى التحلي بالصبر والوحدة 

  . والثبات، وعدم الخوف من مالقاة األعداء مھما كثروا 
ف أن ھذا الدین متسامح مع من ال إن قیم السالم تثبت لكل منص:"وفي ذلك یقول الزھراني

یعتدي علیھ، فإنھا في الوقت ذاتھ تقطع الطریق على الیھود الذین یحاولون إفساد العالقة بین 
  .)٧٣("المسلمین والنصارى، ویحرضون ساسة الغرب ومفكریھ على اإلسالم والمسلمین

 : أھمیتھا على المستوى العالمي-د
  )٧٤( : المستوى العالمي في اآلتيذكر الزھراني أھمیة قیم السالم على

 إن وجود قیم السالم من منظور التربیة اإلسالمیة یعطي حمایة العالم من مخاطر الحروب، -١
والتقدم العلمي غیر الھادف، حیث خسر العالم اإلسالمي من أراضیھ وأموالھ ودماء أبنائھ 

 .حینما تدنت قیم السالم لدیھ
 السالم الغربیة التي تخدم أھواء الدول المسیطرة، وتتناسب مع  حمایة العالم اإلسالمي من قیم-٢

منافعھا فھي من إفرازات العقل البشري، وضغوط الحیاة، وظروف المجتمع المتغیرة، 
وأعرافھ المتبدلة، فالبد إًذا من التمسك بقیم ثابتة صاغھا  خالق  البشر فھو تعالى العالم بما 

 .یسعد األفراد والمجتمعات
 جذب لإلسالم لمن یرى تطبیقات أبنائھ لقیم السالم، مما یؤدي لفتح قلوب وعقول غیر أسلوب-٣

 .المسلمین إلى اإلسالم من خالل تعرفھم على ھذه القیم
إعالن صریح عن سماحة اإلسالم، والتعریف بھا أن اإلسالم دین سالم ومالذ العالمین، -٤

لینا بمنظار جدید خصوصا بعد أن صور والتعامل بھا مع غیر المسلمین یجعل العالم ینظر إ
 .بعض المسلمین للعالم أن دیننا دین العنف، وحینما تنتشر ھذه القیم یتأكد العالم بذلك

ُتحافظ على قضیة حقوق اإلنسان، وبذلك تحافظ على العالم اإلسالمي من قبل الدول المھیمنة -٥
 . باطالالتي َتْغزو، وُتدمر بحجة المخالفة لحقوق اإلنسان حقا أم

لھا أھمیتھا في المنافسة الحضاریة فال تستطیع األمة اإلسالمیة الیوم المنافسة في المجاالت  -٦
االقتصادیة والعسكریة والتقنیة دول الغرب، ولكن عندھا من القیم خصوصا في التعامل مع 

  .یمغیر المسلمین ما تستطیع من خاللھا أن تنافس تلك الدول المفلسة في جانب الروح والق
  

                                                
قیم السالم في كتب التفسیر والحدیث والتربیة الوطنیة في المرحلة . صالح بن یحیى بن مفرح الزھراني  )٧٣(

 . ١٧٢ص. مرجع سابق. المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
 . ١٦٧ص. المرجع السابق  )٧٤(
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٦٣٢
  :ترى الباحثة من أھمیتھا أیضا أنھا  و

 تنمي القدرة لدى العالم اإلسالمي على االتصال والتواصل والشراكة والتعاون وممارسة كل -٧
األنشطة التجاریة المشروعة مع غیر المسلمین وتساعد على تشكیل مصیرھم وعلى تمكینھم 

  .انیة وحریة ورخاء، وعالم أكثر سالمامن المشاركة الفعالة في بناء مجتمعات أكثر عدال وإنس
 تنمي اإلحساس لدى العالم اإلسالمي بقیمة الحریة وتقدیرھا والدفاع عنھا الذي یدعم -٨

االستقاللیة والقوة والمسؤولیة مصحوًبا بقیمة االلتزام نحو المسلمین، ھذا باإلضافة إلى 
  .ئم على السالمالمشاركة في عمل كیان مستقل بالذات لتحقیق عالم إسالمي قا

تساعد المسلمین على فض النزاعات دون اللجوء إلى العنف، أي أن تسود ثقافة الحوار -٩
والمناقشة واإلقناع في التعامل، وحل ما ینشأ من مشكالت وخالفات عن طریق التفاوض، 

  .ولھذا على العالم اإلسالمي ممارسة عملیة التفاوض الذي یؤدي إلى إیجاد حلول مشتركة
 سبق یتضح أن اإلسالم  حدد المعاییر الصحیحة لواقع الفرد في الدنیا واآلخرة، ومما

َوَوضع القیم كأساس لسعادة اإلنسان وخیره وسالمھ، فھي بمثابة الطریق الواضح للسالم والمنقذ 
  .لإلنسانیة

  ::بعض قیم السالم من منظور تربوي إسالميبعض قیم السالم من منظور تربوي إسالمي  ::ثانیاثانیا
 مكانة في المجتمع، وبقدر ما للناشئیة وتجعل إن قیم السالم واضحة في التربیة اإلسالم

یتأدب بھا تزداد محبة الناس لھ وثقتھم بھ واعتمادھم علیھ فیتسابقون في تكلیفھ باألعمال والمھام، 
، وتنظم شؤونھ، وتنھض بھ حتى تدفعھ الناشئ والحیاة  في المجتمع تتطلب قیما توجھ مسار
  .ستقراره وأمانھ وترابطھلعمارة األرض وإقامة حضارة زاھرة لضمان ا

 إن قیم السالم من أھم القیم التي یجب أن یتحلى بھا المربون ألن لھا تأثیًرا تربوًیا كبیًرا، 
  :فقیم السالم ال تعد وال تحصى ومن أھمھا

 :الرحمة) ١
ھي رقة القلب، وحساسیة في الضمیر، "، وعرفھا علوان)٧٥("ھي إرادة إیصال الخیر"

 باآلخرین، والتألم لھم، والعطف علیھم، وكفكفة دموع الرأفةستھدف وإرھاف في الشعور، ت
وھي التي تھیب بالمؤمن أن ینفر من اإلیذاء، وینبو عن الجریمة، ویصبح .. أحزانھم وآالمھم

، وألھمیتھا وصى اهللا تعالى بھا في كتابھ لقولھ )٧٦("مصدر خیر وبر وسالم للناس أجمعین

̧  º ¹ «(: تعالى  بالرحمة صلى اهللا علیھ وسلمكذلك وّصى نبیھ ، )دسورة البل( )¶

الراحمون یرحمھم الرحمن، ارحموا من في األرض : "صلى اهللا علیھ وسلملكل مخلوق لقولھ 
  .، فأھل الرحمة مخصوصون برحمة اهللا تعالى جزاء لرحمتھم بخلقھ)٧٧("یرحمكم من في السماء

صلى كان النبي : " قالي اهللا عنھرضوبالرحمة یعطف اآلباء على أبنائھم عن أبي ھریرة 
 یدلع لسانھ للحسین فیرى الصبي حمرة لسانھ فیھش إلیھ فقال لھ عیینة بن بدر أال اهللا علیھ وسلم

صلى اهللا أراه یصنع ھذا بھذا فو اهللا إنھ لیكون لي الولد قد خرج وجھھ وما قبلتھ قط فقال النبي 
                                                

 . ٩٣ص. مرجع سابق. التعریفات. علي بن محمد الجرجاني  )٧٥(
. ١ج. ت.د.  دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. ٣ط. تربیة األوالد في اإلسالم. عبد اهللا ناصح علوان  )٧٦(

 . ٣٦٥ص
. ٣٢٣ص.  ٤ج. مرجع سابق".  سنن الترمذي"الجامع الصحیح .  محمد بن عیسى، أبو عیسى الترمذي السلمي  )٧٧(

الرحمن  وصححھ األلباني محمد ناصر الدین، أبو عبد. ھذا حدیث حسن صحیح: وقال.  ١٩٢٤حدیث رقم 
 ١٤٢٢. ٧ج.  مكتبة المعارف. الریاض. في سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا.  األشقودري

 . ٩٢٥حدیث رقم . ٥٩٤ص. ٢ج.  ھـ
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٦٣٣
ا التشدید على التھاون في أمر الرحمة والحث على ، فھذ)٧٨("من ال َیْرَحم ال ُیْرَحم "علیھ وسلم

لزومھا لعظم منـزلتھا، فتقبیل األبناء رحمًة بھم لھ أثر فعال في تحریك مشاعرھم وتكوینھم تكوینا 
سلیما فال یفرطوا في الدالل وال في القسوة، ألن معظم مشاكل المنحرفین الذین اعتادوا على 

ن الحب والود إذ لم یجدوا بیتا مستقرا فیھ أب وأم تدرك العنف في الكبر تعود إلى حرمانھم م
  .معنى الرحمة

¨ © ( :ویرعى االبن أبویھ بالرحمة إذا كبرا لقولھ تعالى  § ¦ ¥ ¤ £

° ¯ ® ¬ « ª( )سورة اإلسراء(. 

كان یوم : " تقولرضي اهللا عنھاوبالرحمة یحب الزوج زوجتھ، عن عائشة أم المؤمنین 
تشتھین :  وإما قالصلى اهللا علیھ وسلمَرق والِحَراب، فإما سألُت النبيَّ عید یلعب السودان بالدِّ

دونكم یا بني أرفدة حتى إذا : نعم، فأقامني وراءه، َخدِّي على خدِّه، وھو یقول: تنظرین؟ فقلت
 مع زوجتھ أم صلى اهللا علیھ وسلم إن في وقوفھ )٧٩("فاذھبي: نعم، قال: حسبك قلت: َمِلْلُت قال
 ، وھو من ُیعرف بعظیم قدره، وضخامة مسؤولیاتھ من أجل لھو رضي اهللا عنھا عائشة المؤمنین

عائشة وترویحھا عن نفسھا رحمة بھا درس لألزواج واآلباء واإلخوة من أجل تحقیق الرحمة 
  .وبسط النفس، وترویح البدن بأھلھم

ل ألوان العنف إذ تنمي الرحمة في األسرة األمن والطمأنینة، وتقوم بإبعاد ذویھا عن ك
والكراھیة والبغض فیتحقق بذلك السالم األسري، الذي تزول معھ كل عوامل الشحناء 

  .والصراعات المختلفة، فیخرج األبناء إلى المجتمع عاملین نافعین لصالح المجتمع
 یخطو بوجدان صلى اهللا علیھ وسلموالرسول (كما بالرحمة ُیرفق على الحیوان أیضا 

رى فیتجاوز بھا عالم اإلنسان كلھ إلى عالم األحیاء، ویحث على تكریم الرحمة خطوتھ الكب
الحیوان ألھمِّیَّتھ في الحیاة إلى جانب اإلنسان، ونفعھ لإلنسان وتعاونھ معھ في عمارة الحیاة 
واستمرارھا، وال أدّل على ذلك حین جعل من أھمِّ حقوق الحیوان عدم إیذائھ؛ حتى یصبح السالم 

 مما یحقق السالم االجتماعي )٨٠()الت البشر، وتصبح الرحمة أصیلة في قلوبھمعفوًیا في معام
 في سفر فانطلق صلى اهللا علیھ وسلمكنا مع رسول اهللا : اهللا بن مسعود قال عن عبد. واالقتصادي

صلى لحاجتھ فرأینا حمرة معھا فرخان فأخذنا فرخیھا فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش فجاء النبي 
من : من فجع ھذه بولدھا ردوا ولدھا إلیھا ورأى قریة نمل قد حرقناھا فقال: " فقالاهللا علیھ وسلم

  .)٨١("إنھ ال ینبغي أن یعذب بالنار إال رب النار: نحن قال: حرق ھذه قلنا
ویعطف ، إن الرحمة قیمة عظیمة ینبني علیھا مجتمع مسلم متماسك یحس بعضھ ببعض

ف المجتمع من الفقراء والمساكین، واألرامل وھي سبب لاللتفات إلى ضعا، بعضھ على بعض
وبذلك یتحقق السالم االجتماعي فمجتمع یخلو من ھذه القیمة ال ُیلتفت فیھ إلى ، واألیتام والعجزة

  .ھؤالء، وال ُیھتم بشأنھم

                                                
 ٧ ص٨ج. مرجع سابق. صحیح البخاري. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبد: تفق علیھ أخرجھم  )٧٨(

مرجع .  المسند الصحیح المختصر.  ، مسلم بن الحجاج، أبو الحسین القشیري النیسابوري٥٩٩٧حدیث رقم 
 . ٢٣١٨حدیث رقم . ١٨٠٨ص.  ٤ج.  سابق

 . ٩٥٠حدیث رقم . ١٦ص. ٢ج. مرجع سابق. صحیح البخاري. خاري الجعفياهللا الب محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )٧٩(
. فھرسة الملك فھد الوطنیة. الریاض. مظاھر الرحمة للبشر في شخصیة محمد صلى اهللا علیھ وسلم. سارة آدم  )٨٠(

 . ٦٧ص. ھـ١٤٢٩
. ٢٦٧٥حدیث رقم . ٥٥ص. ٣ج.  مرجع سابق. سنن أبي داود. سلیمان بن األشعث، أبو داود السجستاني األزدي  )٨١(

. مرجع سابق. في صحیح الترغیب والترھیب. الرحمن األشقودري األلباني وصححھ محمد ناصر الدین، أبو عبد
 .  ٢٢٦٨حدیث رقم . ٢٧٥ص.  ٢ج
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٦٣٤
 :العفو) ٢
ھو شعور نفسي نبیل یترتب علیھ التسامح والتنازل عن الحق مھما كان المعتدي ظالما "

 أن یكون المعتدى علیھ قادرا على االنتقام، وأال یكون االعتداء على كرامة الدین، وجائرا بشرط
، وقد دعم اإلسالم معاني )٨٢("ومقدسات اإلسالم وإال كان العفو ذلة ومھانة واستسالما وخضوعا

العفو لیبث أفضل المشاعر اإلنسانیة في النفوس ِمْن ُحب الخیر للناس جمیعا والسالمة من أحقاد 
  .أر والضغائن والكراھیةالث

Z ] ( :ومن معانیھ التسامح والصفح، واإلحسان ودفع السیئة بالحسنة لقولھ تعالى

 p  o n m l k j  i h g f e d c b a ` _^ ] \

x w v u t s  r q( )،وفي اآلیتین السابقتین توصیة اهللا تعالى ، )سورة فصلت

ًال، وأْن یدفع بعفوه لمن أساء إلیھ، وأْن یقابل  بأْن یبدأ بالحسنة َأوَّصلى اهللا علیھ وسلملرسولھ 
 عداوة صلى اهللا علیھ وسلماإلساءة باإلحسان، وبذلك یصبح المسيء إلیھ، والذي بینھ وبین الرسول 

أن فاعل الحسنة ال یستوي مع فاعل السیئة، ففاعل "یكون قریبًا منھ ُمشفقًا علیھ، كذلك توضح
  .)٨٣("وفاعل السیئة یھوي في أودیة المسیئینالحسنة یصعد في معارج المحسنین، 

لذلك نجد أن اهللا تعالى قد أوصى بالعفو لمالھ من تھدئھ لنفوس البشر، وإرساء المحبة بین 
عباده، إضافة إلى نشر السالم في األسرة والمجتمع، وال شك في أنھ األفضل وسبب رئیسي في 

ق للروابط االجتماعیة التي تتعرض إلى استقرار المجتمعات، وركن في اإلصالح البشري، وتوثی
 : بسبب إساءة بعضھم إلى بعض، وجنایة بعضھم على بعض، وما یؤكد ذلك قولھ تعالىالوھن

) Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯

Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  É È Ç Æ ÅÄ( )سورة الشورى(. 

الرغم من أن اآلیة السابقة أفادت إباحة مقابلة السیئة بمثلھا دون تجاوز، فقد قرنت وب
صلى اهللا بالترغیب في العفو، وتحمل اإلساءة والصبر، رجاء ثواب اهللا وحسن العاقبة لدیھ لقولھ 

، ، فبالعفو ُتنال العزة)٨٤("ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا: "علیھ وسلم

وبذلك تكون ، )سورة الشورى( )¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ®( :واألجر لقولھ تعالى

  .الراحة النفسیة فینعكس ذلك سالما على المجتمع
 :الحلم) ٣
ھو "، وعرفھ المیداني)٨٥("تأخیر مكافأة الظالم: ھو الطمأنینة عند ثورة الغضب وقیل"

نفس عن الغضب، وكظم للغیظ، وعفو عن األناة والتثبت في األمر، وما یلزم عن ذلك من ضبط لل
  .)٨٦("السیئة

 قد أوصى بالنھى صلى اهللا علیھ وسلمویكون كظم الغیظ بعدم إنفاذ الغضب، لذلك نجد أنھ 
                                                

 . ٣٧٠ص. مرجع سابق. ١ج. تربیة األوالد في اإلسالم. عبد اهللا ناصح علوان  )٨٢(
 . ٣١١ص. ٢ج. ھـ١٣٩٩. دار القلم. دمشق. ق اإلسالمیة وأسسھااألخال. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  )٨٣(
. ٢٠٠١ص. ٤ج. مرجع سابق. المسند الصحیح المختصر. مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري  )٨٤(

 . ٢٥٨٨حدیث رقم 
 . ٨٠ص. مرجع سابق. التعریفات. علي بن محمد الجرجاني  )٨٥(
 . ٣٢٣ص. مرجع سابق. ٢ج. األخالق اإلسالمیة وأسسھا. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  )٨٦(
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٦٣٥
أوصني، : "صلى اهللا علیھ وسلم أن رجًال قال للنبي رضي اهللا عنھعن الغضب، فعن أبي ھریرة 

 نظرًا لما یترتب علیھ من عظیم الخطر على )٨٧("ال تغضب: ال تغضب، فردَّد مرارًا، قال: قال
األسرة والمجتمع ألنھ ُیفقد اإلنسان صوابھ، ویدفعھ إلى الشتم والسخریة؛ إضافًة إلى ما قد یقوم بھ 
اإلنسان حین غضبھ من التصرفات الطائشة البعیدة عن الحكمة التي قد ُتسبب لھ الندامة فیما بعد، 

د الحقد في القلوب، وھكذا تثور العداوة والبغضاء، وتنقطع وقد ُتسقطھ من أعین الناس، فیوَّل
  .الصلة فینھار السالم في األسرة والمجتمع

ونشر المحبَّة  القلوب تآلف یسبب ألنھ والمجتمع األسرة سالم في العظیم الفضل فلھ الحلم أما
ألمر، مرضي ویزیل البغضاء بین النَّاس، ویكون الحلیم عظیم الشَّأن، رفیع المكان، محمود ا

الفعل بین الناس، فالحلم فیھ ُبعٌد تربوٌي ُیشجع المسلم على امتالك النَّفس حتى تعتاد الصفح وقھر 
  .الغضب وعدم إنفاذه وھكذا یعمل على كمال العقل وسعة الصَّدر

لیس الشدید بالصرعة إنما : "صلى اهللا علیھ وسلموالحلم مقیاس القوة في اإلسالم لقولھ 
، فالعمل على التحكم في االنفعاالت عند الغضب من )٨٨("یمسك نفسھ عند الغضبالشدید الذي 

 رغبًة فیما أعدَّه اهللا تعالى للحلیم لقولھ صلى اهللا علیھ وسلمقوة الشخصیة التي حث علیھا النبي 
$ % & ' ) ( * + , - . ( :تعالى  # " !

سورة ( )/ 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; >
 .)آل عمران

م یكون حكیما في ترك االقتصاص هللا تعالى العادل حتى ال یبغي في غیر أن الحلی
جاء رجل، فقعد : " قالترضي اهللا عنھااقتصاصھ على غیره فیقتص اهللا منھ الفضل، عن عائشة 

إن لي مملوكین یكذبونني ویخونونني ! یا رسول اهللا:  فقالصلى اهللا علیھ وسلمبین یدي رسول اهللا 
إذا كان : صلى اهللا علیھ وسلمفقال رسول اهللا ! بھم؛ فكیف أنا منھم؟ویعصونني، وأشتمھم وأضر

یوم القیامة؛ یحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إیاھم؛ فإن كان عقابك إیاھم بقدر 
ذنوبھم؛ كان كفافا ال لك وال علیك، وإن كان عقابك إیاھم دون ذنبھم، كان فضال لك، وإن كان 

تص لھم منك الفضل، فتنحى الرجل وجعل یھتف ویبكي، فقال لھ عقابك إیاھم فوق ذنوبھم؛ اق
: ; > = < ? @ ( : أما تقرأ قول اهللا تعالىصلى اهللا علیھ وسلمرسول اهللا 

P O N M LK J I H G F E D CB A()فقال ، )سورة األنبياء

، )٨٩("ارما أجد لي ولھؤالء شیئا خیرا من مفارقتھم؛ أشھدك أنھم كلھم أحر! یارسول اهللا: الرجل
 الذي كان یسبق صلى اهللا علیھ وسلموھكذا ُیصبح ذلك طبعًا عند اإلنسان المسلم مقتدیًا فیھ برسولھ 

  .حلمھ غضبھ
  
  

                                                
.  بیروت. محمد زھیر الناصر: ت. الجامع الصحیح المختصر. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )٨٧(

 . ٦١١٦حدیث رقم . ٢٨ص.  ٨ج. ھـ١٤٢٢سنة . دار طوق النجاة
حدیث رقم . ٢٨ص. ٨ج. مرجع سابق.  یح البخاريصح. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )٨٨(

٦١١٤  . 
. ٣٢٠ص. ٥ج. مرجع سابق". سنن الترمذي"الجامع الصحیح . محمد بن عیسى، أبو عیسى الترمذي السلمي  )٨٩(

صحیح .  الرحمن األشقودري األلباني محمد ناصر الدین، أبو عبد.  ھذا حدیث غریب: وقال. ٣١٦٥حدیث رقم 
 . حدیث صحیح: وقال. ٢٢٩٠حدیث رقم . ٢٨٠ص.  ٢ج.  مرجع سابق. الترغیب والترھیب
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٦٣٦
 :التواضع) ٤

التواضع ھو عدم التعالي والتكبر على أحد من الناس مھما كانوا فقراء أو ضعفاء أو أقل 
لكراھیة من قلوبھم، ویؤدي إلى رضا منزلة منھ، وُیَولد المحبة بین الناس، ویمحو الحسد وا

، وألھمیة ھذه القیمة في تحقیق معاني المحبة والسالم في األسرة والمجتمع )٩٠(المولى تعالى
¢ £ ( :امتدح اهللا تعالى عباده المؤمنین الذین طبقوا التواضع في حیاتھم بقولھ تعالى

¯ ® ¬ « ª © ¨ ، وجزاؤهم يف )سورة الفرقان( )¤ ¥ ¦ § 

Ç Æ ÅÄ Ã Â (: جلنة لقوله تعاىلاآلخرة ا  Á À ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹

È( )سورة القصص(. 

وبالتواضع یحترم األبناء آباءھم، ویالطف الوالدان أبناءھم، ویخدم الزوج زوجتھ، ویعین 
على المحبة  جمعاء اإلنسانیة یعین مما الجاھل العالم ویشاور السید خادمھ، ویساعد الغني الفقیر،

، وھو )٩١("اهللا رفعھ إال هللا أحد تواضع وما "صلى اهللا علیھ وسلم والعزة لقولھ والتكاتف، والسیادة
  .من أكثر الوسائل تألیفًا للقلوب والتخلص من الشعور بالعظمة واحتقار اآلخرین والتكبر والغرور

فالمتكبر یتكبر في خصائصھ الفكریة، أو خصائصھ الجسدیة أو بحسبھ ونسبھ، 
وة، أو بكثرة المال، ویشعر بأن منزلتھ أعلى من منزلة غیره؛ مما یجعل بالسلطان والجاه والق أو

Ë Ê É (: الناس یكرھونھ وینصرفون عنھ، ولذلك نھى اهللا تعالى عن التكبر لقولھ تعالى

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð  Ï Î  Í Ì( )كذلك یبغض اهللا تعالى ، )سورة لقمان

یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال  ال: "لیھ وسلمصلى اهللا علقولھ  المتكبرین ویجعل النار مثواھم؛
  .)٩٢("ذرة من كبر

 :اإلیثار) ٥
شعور نفسي یترتب علیھ تفضیل اإلنسان غیره على نفسھ في " عرفھ علوان بأنھ 

: صلى اهللا علیھ وسلم، وھو دلیل على قوة اإلیمان لقولھ )٩٣("الخیرات والمصالح الشخصیة النافعة
، ألن لھ فضًال في تقارب المسلمین، وإعانة )٩٤("ألخیھ ما یحب لنفسھال یؤمن أحدكم حتى یحب "

بعضھم بعًضا، ودفع البغض في ما بینھم، ویؤثرون غیرھم على أنفسھم، ویبذلون في سبیلھم 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( :الغالي والرخیص رغبة لرضا اهللا لقولھ تعالى

K J I H G  F E D C B A @ ?  > = < وُبغض البخل ، )سورة اإلنسان( ): ; 

الشدائد، فإن  تحمل والتعود على الجود، ورعایة حقوق اآلخرین حق رعایتھا، وتعوید النفس على
 وترك الكبر عن والبعد بالناس والرأفة والحلم الصدر سعة مثل أخرى كثیرة متعلقة بقیم اإلیثار قیمة

  .معات یتوفر فیھا اإلیثاروصفاء السریرة، فإنھ ال یتوفر األمان واالستقرار إال في مجت الغل
                                                

 .  ٦٧١ص. مرجع سابق. ٢ج. األخالق اإلسالمیة وأسسھا. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  )٩٠(
. ٢٠٠١ص. ٤ج. مرجع سابق. المسند الصحیح المختصر. مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري  )٩١(

 . ٢٥٨٨حدیث رقم 
 . ٩١حدیث رقم . ٩٣ص. ١ج. لمرجع السابقا  )٩٢(
 . ٣٦٧ص. مرجع سابق. ١ج. تربیة األوالد في اإلسالم. عبد اهللا ناصح علوان  )٩٣(
 .  ١٣حدیث رقم . ١٢ص. ١ج. مرجع سابق. صحیح البخاري. محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي  )٩٤(
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٦٣٧
أما  في األسرة یكون قمة التجرد من األنانیة إیثار اآلباء ألوالدھم وھو سلوك فطري بأن 
ُیقدم اآلباء على أنفسھم أبنائھم في مصالحھن كإطعامھن وكسوتھن وتعلیمھن، كذلك إیثار األبناء 

ھم وأطفالھم وإن عدم وجود اإلیثار آلبائھم الكبار المحتاجین بتوفیر احتیاجاتھم قبل احتیاج زوجات
وحده كفیل بأن یكون سببا في ھدم البیوت وتشرید األسر وضیاع المجتمع وعداوة الخلق 

 عن األثرة وھي حب النفس وتفضیلھا على اآلخرین، صلى اهللا علیھ وسلملبعضھم، ونھى النبي 
  .فھي عكس اإلیثار، وھي صفة ذمیمة

¼ ( : للمھاجرین لقولھ تعالىومن أروع األمثال إیثار األنصار  » º ¹ ¸

 Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ( )فاألنصار یؤثرون ، )سورة احلشر

فھو اإلیثار الذي "المھاجرین بأموالھم ومنازلھم على أنفسھم، َوَلْو َكاَن ِبِھْم حاجة إلى ما یؤثرون
  .)٩٥("ن رضوان اهللا تعالى، ویرجون األجر عندهنجده عند المؤمنین الصادقین، الذین یبتغو

وكمثال ُیْحَتَذى بھ في اإلیثار إیثار المسلم لغیره بما تحبھ وتشتھیھ النفس كالطعام وال سیما 
إني مجھود فأرسل : جاء رجل إلى الرسول فقال: " قالرضي اهللا عنھإذا كان قلیًال عن أبي ھریرة 

ما عندي إال ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ! حقوالذي بعثك بال: إلى بعض نسائھ فقالت
من یضیف ھذه : "ما عندي إال ماء فقال! ال والذي بعثك بالحق: ذلك، حتى قلن كلھن مثل ذلك

أنا یا رسول اهللا، فانطلق بھ إلى رحلھ فقال : فقام رجل من األنصار فقال " رحمھ اهللاللیلة 
فعللیھم بشيء، فإذا دخل ضیفنا فأطفئي :  صبیاني قالال إال قوت: ھل عندك شيء؟ قالت: المرأتھ

فقعدوا وأكل : قال. السراج وأمریھ أن یأكل، فإذا أھوى لیأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئیھ
   .)٩٦("قد عجب اهللا من صنیعكما بضیفكما اللیلة: "الضیف، فلما أصبح غدا على النبي، فقال

 :التعاون) ٦

في ھذه اآلیة ، )سورة املائدة( )Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ÉÈ Ç ( :قال تعالى

فینبغي لكل مسلم أن یلزمھا بالتعاون على "أمر اهللا تعالى المسلمین على التعاون بالبر والتقوى
تحقیق اإلیمان قوال وعمال، فالبر والتقوى عند اقترانھما یدالن على أداء الفرائض وترك 

ارعة إلیھ وتحقیقھ، والتقوى ترك المحارم المحارم، فالبر ھو أداء الفرائض واكتساب الخیر والمس
  .)٩٧("ونبذ الشر، وإذا أفردت التقوى صارت شاملة تعم فعل األوامر واجتناب النواھي

ویكون التعاون في أعمال جماعیة ما كان منھا علمیا وعملیا، وِحینما یَتعاون اْلمسلم مع 
 ِلَأن اْلتعاون یوفر اْلوقت َواْلجھد، وبھ َأخیھ یِزید جھدھما، فیصالن ِإَلى اْلغرض بسرعة َوِإْتَقان؛

تنتظم مصالح المسلمین، وتجتمع كلمتھم، وتزدھر حضارتھم، ویھابھم عدوھم، كذلك یترتب علیھ 
J I H GF E ( :التألیف واألخوة بین المسلمین لقولھ تعالى  D C B A

T S R Q P O N  M L K( )وال یكون سالم المسلمین إال ، )سورة آل عمران

  .تعاون على البر والتقوىبال

                                                
 . ٤٣٤ص. مرجع سابق. ٢ج. میة وأسسھااألخالق اإلسال. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  )٩٥(
. ١٦٢٤ص. ٣ج. مرجع سابق. المسند الصحیح المختصر. مسلم بن الحجاج، أبو الحسین القشیري النیسابوري  )٩٦(

 . ٢٠٥٤حدیث رقم 
 . ٥١٣ص. مرجع سابق. شرح ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین. محمد بن صالح العثیمین  )٩٧(
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٦٣٨
وفي األسرة تتجلى الحاجة إلى التعاون بین أفراد ھا جمیعا من الزوجین واألبناء، وكل 
فرد فیھا مطالب بأن یساعد اآلخر في واجبھ، وأن یسھم في بنائھا واستقرارھا وسعادتھا، فالزوج 

ھم والمودة، وأن یعرف كل والزوجة یتعاونان على تربیة أبنائھما، وعلى تأسیس األسرة على التفا
ألن مسؤولیتھما مشتركة، وعلى الزوج إزاء الزوجة المحسنة تقدیم الشكر ، منھما واجبھ

واحترامھا وتقدیر جھدھا، ومساعدتھا على القیام بالواجبات المنزلیة والتربیة ؛ ألن للمرأة 
وجیة تقوم على مبدأ وظائفھا الحیویة أیضًا من الحمل واإلنجاب ورعایة األبناء، فالحیاة الز

المشاركة، فالزوجان مطلوب منھما التعاون لضمان تحقیق السالم والنتائج المرجوة من تشكیل 
  . یحقق قیمة التعاون مع أھلھ صلى اهللا علیھ وسلممحمد األسرة، وقد كان سیدنا 
بالغة في تماسك المجتمع وقوتھ ونشر المحبة فیھ وتحقیق التكافل بین وللتعاون أھمیة 

وعیادة ، ومن مظاھره التي أمر بھا اإلسالم الزكاة والصدقة واإلحسان للجیران ومعاونتھم. أفراده
المرضى، ومساعدة المحتاجین، وكفالة الیتیم، والقیام بحقوق األقارب، والتعاون في إقامة 

صلى اهللا علیھ ثل المستوصفات الطبیة إلى غیر ذلك من أمور كثیرة لقولھ المشروعات الخیریة م
  .)٩٨("المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضًا : "وسلم

إن التعاون مطلوب من كل فرد من أفراد ھذا المجتمع كل في مجال عملھ واختصاصھ، 
م الدین بیسر، واألطباء وبیان أحكا، فالعلماء یتعاونون على غرس القیم اإلیمانیة واألخالقیة

وتحقیق األمن الصحي لمجتمعھم، وجمیع أفراد المجتمع ، یتعاونون على عالج المرضى
یتعاونون في المحافظة على أمن ھذا الوطن، واستقراره وصیانة ممتلكاتھ، ونظافة بیئتھ وطرقھ 

 التعلیم تتضافر جمیع الجھود لتحقیق األھداف المرجوة من التعلیم؛ من تعلیم العلم كذلك في میدان
النافع وإزالة الجھل، ومعرفة الحق والعمل بھ، فاآلباء واألمھات بالمراقبة، والمعلمون  بأداء 
 األمانة، والطالب باالجتھاد، والمفكرون بتقدیم أبحاث لتطویر التعلیم، واإلعالمیون ببث النشاط

وتقویة العزیمة في نفوس أبناء المجتمع، ورجال األعمال بدعم العلم واألبحاث العلمیة عن طریق 
ورعایة المبدعین والمتفوقین، وبذلك یكون التقدم ، المساھمة في تطویر المؤسسات التعلیمیة

  .والرقي والسالم
مل األمور فال یقتصر التعاون على األمور المادیة بالمال واألجسام واألعمال بل یش

المعنویة فمن ذلك التعاون في الفكر، والجاه، والنصیحة، والشفاعة الحسنة، والداللة على الخیر، 
، والتعاون في األمر بالمعروف )٩٩( في األفراح واألحزان بالمشاركةوالتعاون النفسي والوجداني 

  .دوالنھي عن المنكر  لما في ذلك من إصالح المجتمع وإبعاده عن أسباب الفسا

حینما ھاجر إلى الَمدینة كان َأول عمل َقام (القدوة الحسنة  صلى ا عليه وسلمولنا في الرسول 

 َمع اْلصََّحاَبة حتى َتم َلھم صلى اهللا علیھ وسلم ھو بناء المسجد فتعاون اْلنَِّبي صلى اهللا علیھ وسلمِبھ 
قي تعالیم الدین اإلسالمي، ومنتدى ِبناء المسجد الذي لم یكن ألداء الصلوات فقط، ولكن مكانا لتل

تتآلف فیھ العناصر القبلیة، وقاعدة إلدارة جمیع الشؤون، ولعقد المجالس االستشاریة والتنفیذیة، 
  .)١٠٠()وكان مع ھذا كلھ دارا یسكن فیھ عدد كبیر من فقراء المھاجرین

ذ الحاجة إلیھا  أنزل الشورى منزلتھا ورسخھا لتعاون األمة، إصلى اهللا علیھ وسلموالرسول 
في الشدائد والقرارات المصیریة على غایة من األھمیة، فالشورى استفادة من كل الخبرات 

                                                
حدیث رقم . ١٠٣ص ١. ج. مرجع سابق. صحیح البخاري. اهللا البخاري الجعفي بدمحمد بن إسماعیل أبو ع  )٩٨(

٤٨١ . 
 . ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤ص. مرجع سابق. ٢ج. األخالق اإلسالمیة وأسسھا. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  )٩٩(
. والسالمالرحیق المختوم بحث في السیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصالة . صفي الرحمن المباركفوري  )١٠٠(

 ١٦٦ص. مرجع سابق
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 صلى اهللا علیھ وسلم والتجارب، واجتماع للعقول في عقل، وبناء یتعاون الجمیع في إقامتھ، وكان

 الرأي الجماعي یستشیر أمتھ في كل القضایا التي لم ینزل فیھا الوحي، فالشورى ھي السبیل إلى
الذي فیھ خیر الفرد والمجتمع، وتقوم على أخوة المسلمین وتراحمھم، وترابطھم، وھي وسیلة 
للكشف عن المواھب والقدرات، واإلفادة من كل عناصر األمة، وتوحید جھودھا وتعاونھا؛ لما 

  .فیھ قوتھا وسالمھا وعزة اإلسالم ورفعة رایتھ
 التعاون على جلب المصالح وتكمیلھا ودفع المفاسد والمسلمون الیوم بأمس الحاجة إلى

وتقلیلھا في كل المیادین، وقد تداعت علیھم األمم وقوى الشر من كل جانب فما أحوجھم إلى 
  .التعاون  على إصالح أسرھم، وتنقیة مجتمعھم من عناصر الفساد

 :العدل) ٧
 وھو أیضا بمعنى ھو األمر المتوسط بین طرفي اإلفراط والتفریط: (عرفھ الجرجاني

، وفي ظالل منھج اإلسالم یقوم )١٠١()العدالة وھو االعتدال واالستقامة، وھو المیل إلى الحق
الدین والنفس :(السالم في األسرة والمجتمع ألنھ یدعو إلى العدل والمساواة ومراعاة الحقوق

نَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َأال ال َیا َأیَُّھا النَّاُس، َأال ِإ": صلى ا عليه وسلم لقولھ) والعرض والمال

َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ، َوال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ، َوال َأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، 
  .)١٠٢("َبلََّغ َرُسوُل اِهللا: ، َقاُلوا"ِإال ِبالتَّْقَوى َأَبلَّْغُت 

 أي ال فرق بین الناس سوى فرق التقوى والعمل الصالح، ومنھج اإلسالم العادل یقرر أن 
الناس بغض النظر عن اختالف معتقداتھم وألوانھم وألسنتھم ینتمون إلى أصل واحد، فھم إخوة 
في اإلنسانیة، إنھ عدٌل وسع القریب والبعید، والصدیق والعدّو، والمؤمن والكافر، والرجل 

ة، والصغار والكبار، ومنھج العدل فیھ النصرة للمظلوم، والقھر للظالم الغشوم، فال الفقیر والمرأ
یخشى من فوات حّقھ، وال الغني یطمع في الحصول على ما لیس لھ، وال الشافعون یطمعون في 
درء حدٍّ من حدود اهللا تعالى، وفیھ تعود الحقوق إلى أصحابھا، ویعلم كل امرئ ما لھ وما علیھ، 

  .ویشعر الناس مسلمھم وكافرھم بنزاھة القضاء وعدالة األحكام
جاءني أبي یحملني إلى الرسول : "كذلك یحفظ حقوق األبناء، عن النعمان بن بشیر قال

كل بنیك : یا رسول اهللا أشھد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال:  ، فقالصلى اهللا علیھ وسلم
فأشھد على ھذا غیري ألیس یسرك أن یكونوا إلیك : ال قال: لنحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قا

، وفي ھذا درس عظیم من دروس السیرة )١٠٣("فال إذا ومنعناه: قال.بلى: في البر سواء؟ قال
النبویة بأن العدل بین األبناء مطلوب في جمیع الحاالت سواء كان في العطاء أوفي المحبة أو 

ت والوصیة أو في المعاملة، وبھذا العدل یستقیم أمر األسرة، القبلة، أو في تقدیم الھدایا والھبا
الناظر في أحوال أكثر األسر یجد : (وینشأ السالم والمحبة والثقة بین الجمیع، وتقول سحر ناجي

من اآلباء من ال یخاف اهللا تعالى في تفضیل بعض أبنائھم على بعض سواء كانوا من جنسین 
یز عن سائر إخوتھ بالجمال والذكاء وخفة الظل سواء باألمور مختلفین أو كان أحد األبناء یتم

المعنویة كالمحبة والحنان والقبل، أو في األمور المادیة كالعطایا والھدایا والمأكل والملبس 
والمصروف، فیوغر صدور بعضھم على بعض، ویزرع بینھم العداوة، والظلم واإلحباط 

ازع العنف، والظلم في نفوس األبناء، ویؤدي إلى ، فھذا المنھج التربوي یفجر نو)١٠٤()والیأس
                                                

 . ١٢٢ص. مرجع سابق. التعریفات. علي بن محمد الجرجاني  )١٠١(
. ٤٧٤ص.  ٣٨ج. مرجع سابق. مسند اإلمام أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبداهللا الشیباني  )١٠٢(

 . إسناده صحیح: وقال األرنؤوط.  ٢٣٤٨٩حدیث رقم 
 . ١١٧٨١حدیث رقم . ١٧٧ص. ٦ج. مرجع سابق. سنن البیھقي الكبرى. يأحمد بن الحسین أبو بكر البیھق  )١٠٣(
-١٢٩ص.. ھـ١٤٢٤. دار طویق. الریاض. كیف تربین طفلك في ظالل التربیة اإلسالمیة. سحر ناجي الناجي  )١٠٤(

١٣٠ . 
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االنحراف والجریمة والفساد؛ وذلك أیضا سیرتد على اآلباء فإن المحروم ال یبر بوالدیھ مستقبال 

  .وال یقبل منھما نصائح ما لم یلتزما بالعدل والمساواة
في التعامل والعدل یجعل للمرأة قیمة؛ ھي مھدورة عند بعض الذین ال یطبقون قیمة العدل 

صلى ا  جاءت إلیھ( مع خنساء بنت خذام حیث صلى اهللا علیھ وسلممع المرأة، ومثال على ذلك عدلھ 
صلى اهللا علیھ رأیھا، فأبطل النبي  تشتكي أباھا حیث زوجھا من شخص ال تحبھ، ولم یأخذ عليه وسلم

ا مع زوج ال تحبھ، لقد  النكاح مباشرة دونما نقاش عدل منھ، ألنھ تصور كیف ستكون حیاتھوسلم
 أن عھد العبودیة للفتاة من قبل أبیھا أو غیره قد ذھب دونما صلى اهللا علیھ وسلمأكد النبي 

  .، وقد أوجب دیننا العادل حق المرأة باالستئذان في الزواج )١٠٥()رجعة
 مع ھند بنت عتبة صلى اهللا علیھ وسلموبالعدل تكون إقامة حقوق الزوجة، ومثال ذلك عدلھ 

 أن تأخذ من مالھ ما صلى اهللا علیھ وسلمجاءت إلیھ تشتكي بخل زوجھا أبي سفیان فأمرھا "یثح
 یأبى أن تعیش المرأة في كنف صلى اهللا علیھ وسلمیكفیھا، ویكفي ولدھا دون إذنھ، فإن عدل النبي 

، وقد أوجب دیننا اإلسالمي العادل حق )١٠٦("زوج یبخل علیھا، وھو قادر على أن ینفق علیھا
) ( * + ( :المرأة بالنفقة علیھا لقولھ تعالى  '  & % $ # " !

 .)سورة النساء( ), - ./

 اهللا بن جعفر كذلك فإن الحیوانات تنال حظًا من العدل في اإلسالم بالرفق بھا، فعن عبد
حائطا لرجل من األنصار، فإذا جمل فلما رأى  صلى ا عليه وسلم دخل رسول اهللا: "قال رضي ا عنه

 فمسح علیھ فسكت، صلى اهللا علیھ وسلم حّن وذرفت عیناه، فأتاه النبي صلى اهللا علیھ وسلملنبي ا
أفال تتقي اهللا في : لي یا رسول اهللا، فقال لھ: لمن ھذا الجمل، فجاء فتى من األنصار فقال: فقال

  .)١٠٧("ھذه البھیمة التي ملكك اهللا إیاھا؛ فإنھ شكى إلّي أنك تجیعھ وتدئبھ
، وھو األساس الواقعي الذي تنبثق منھ القیم بالسالمفي اإلسالم قیمة تزین المجتمع والعدل 

  .اإلسالمیة بعامة ظاھرا وباطنا
 :القوة) ٨

إن السالم ال یأتي إال في كامل القوة والقدرة على التفاوض مع الخصم، فالسالم في 
المؤمن القوي : "علیھ وسلمصلى اهللا ، لقولھ )١٠٨(اإلسالم سالُم قوٍة، لیس سالم استسالم وضعف

، وھذه القوة لھا مكانة سامیة في اإلسالم، ألنھا )١٠٩("خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف
¨ © ª » ¬ ( :السبیل الوحید للجھاد للدفاع عن ھذا الدین من أعدائھ لقولھ تعالى

                                                
 . ١٦٢ص. مرجع سابق. مظاھر الرحمة للبشر في شخصیة محمد صلى اهللا علیھ وسلم. سارة آدم  )١٠٥(
 . ١٦٢ص. ع السابقالمرج  )١٠٦(
حدیث رقم . ٢٣ص. ٣ج. مرجع سابق. سنن أبي داود. سلیمان بن األشعث، أبو داود السجستاني األزدي  )١٠٧(

٢٥٤٩ . 
 . ١٠٨ص. مرجع سابق. فلسفة الحرب في اإلسالم. نادیة حسني صقر  )١٠٨(
. ٤ج.  سابقمرجع. المسند الصحیح المختصر. أبو الحسین القشیري النیسابوري. مسلم بن الحجاج  )١٠٩(

 . ٢٦٦٤حدیث رقم . ٢٠٥٢ص
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وفي نفس الوقت لم ُیطلب من المسلمین التھاون أو التخاذل، فال عبرة بالسالم المزعوم  
 :المبني على ضعف واستسالم وأكاذیب وأوھام وقبول للمساومات وتقدیم للتنازالت، لقولھ تعالى

 .)سورة آل عمران( )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(

صلى اهللا  قوة وعزة لھذا الدین، فقد عقد  كانت سالمصلى اهللا علیھ وسلممسالمة النبي (إن 
 المعاھدات مع الیھود فور ھجرتھ للمدینة المنورة، وكانت بنود تلك المعاھدات منصفة، علیھ وسلم

صلى اهللا وتعطي للیھود حریة العقیدة، وتجعلھم یعیشون في سالم، ولكن حینما نقضوا العھد ھب 
 لمن یأتیھ من أصحابھ الذین صبت علیھم یھ وسلمصلى اهللا عل لمحاربتھم، أما موقفھ علیھ وسلم

 للدفاع عن أنفسھم، فكان صلى اهللا علیھ وسلمقریش العذاب فكانوا َیعرضون حمل السالح علیھ 
 كفوا أیدیكم وأقیموا الصالة، حتى أذن لھم اهللا تعالى بالجھاد، ولیس صلى اهللا علیھ وسلمیجیب 

 أصحابھ بالدفاع عن أنفسھم فیھ شيء من الضعف، صلى اهللا علیھ وسلممعنى عدم أمر الرسول 
فقد كان عدد المسلمین قلیال بحیث ال یستطیعون أن یدافعوا عن أنفسھم، وكانت : ولكن لعدة أمور

 لم یؤمر من ِقبل اهللا تعالى صلى اهللا علیھ وسلمبدایة الدعوة إرساء مبادئ التوحید هللا تعالى، وأنھ 
 ال یرضى إال القوة والعزة واألمن والكرامة وكان  علیھ وسلمصلى اهللا، فالرسول )١١٠()بالجھاد

اللھم إني أعوذ بك من العجز : " یستعیذ من مظاھر الضعف والعجز فیقولصلى اهللا علیھ وسلم
  ".والكسل، والجبن والھرم، وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر

ألنھا ُترسخ (ة أنھا تحقق السالم في األسرة والمجتمع ومن فوائد القوة اإلیمانیة والجسمانی
القیم في األخالق، وتؤدي إلى مغالبة الھوى، وضبط النفس والسیطرة علیھا، وكظم الغیظ، 
ومقاومة الشعور بالضعف والعجز، ونبذ حیاة الترف والتقشف في العیش، وتؤدي إلى الجراءة 

جھاد واإلسراع في الخروج إلیھ، والصبر على في األمر بالمعروف والنھى عن المنكر، وحب ال
األذى، واحتمال المشاق في ذات اهللا تعالى، وفي سبیل نشر الدعوة مثل ما وقع على المسلمین 
األوائل في مواجھة أذى كفار قریش، واقتالع التشویھ لحضارتنا اإلسالمیة، والمحافظة على 

  نھوض باألمة وتقدمھاالشعائر والمقدسات، والعبادات، والعلم والعمل وال
وفي الواقع ابتعدت أكثر األسر وغفلت عن كل ما وصفتھ الشریعة اإلسالمیة من أسباب 
القوة فقعدوا عن النھوض، وُأصیب عقلھم بالتبلد، وتجمد فكرھم، وجھلوا بأمور الدین، وغفلوا 

زرع خرافة عن تعالیمھ، وانتشر الشعور بالیأس والنقص الذي دأب أعداء أمتنا على إیجاده ب
  . )١١١()تفّوقھم وتخّلف األمة اإلسالمیة

 فإن قوة المسلم ضرورة البد من تحقیقھا لینتشر السالم، وحتى ال یكون المسلمون 
بضعفھم وتھاونھم فریسة لألعداء، فتحُتل أراضیھم، وتدنس مقدساتھم، وتغتصب نساؤھم، 

:  بقولھصلى اهللا علیھ وسلم تنبأ لھم وینتشر الفقر والجوع والجھل والفساد فیھم، ویكون وصفھم كما
! یا رسول اهللا: یوشك أن تداعى علیكم األمم من كل أفق، كما تداعى األكلة إلى قصعتھا، قیل"

                                                
 .                           ٣٠-٢٩ص. مرجع سابق. السالم في اإلسالم مبادئ مفاھیم تطبیق. جیھان أحمد عثمان حسین  )١١٠(
 . ٣٧، ٣٥ص. مرجع سابق. السالم في اإلسالم مبادئ مفاھیم تطبیق. جیھان أحمد عثمان حسین)    ١١١(
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٦٤٢
ال، ولكنكم غثاء كغثاء السیل، یجعل الوھن في قلوبكم، وینزع الرعب من : فمن قلة یومئذ؟ قال

  . )١١٢("قلوب عدوكم؛ لحبكم الدنیا وكراھیتكم الموت
قال لي رسول اهللا : البد من التحلي كذلك بقوة اهللا وحده عن أبي موسى األشعري قالو

: فقلت" على كنز من كنوز الجنة؟: قال أال أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو: "صلى اهللا علیھ وسلم
  .)١١٣("ال حول وال قوة إال باهللا: "بلى، فقال

ُھ من المناسب  ذكر بعض مواقف السالم وبعد توضیح قیم السالم وأھمیتھا ترى الباحثة أنَّ
 كنماذج تطبیقیة لما أبرزتھ الباحثة من قیم السالم وتأصیل صلى اهللا علیھ وسلمفي حیاة الرسول 

 قدوًة في التمسك صلى اهللا علیھ وسلموتوظیفا لھا باتخاذ األسرة الرسول ، قیمي في نفوس الناشئة
  .بھذه القیم 

  ي المأمول لألسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئةالدور التربو: المحور الثالث
إن األسرة المسلمة تعیش في عصر أصبحت فیھ ھدفًا لكید أعداء اإلسالم؛ ألنھم یدركون (

أنھ إذا فسدت األسرة تحقق لھم ما یصبون إلیھ من القضاء على قلب األمة النابض، ومحور تربیة 
، فالغرب یریدون جیًال منھزمًا منسلخًا عن )١١٤()االناشئة، وبالتالي القضاء على األمة بأسرھ

عقیدتھ وھویتھ، وینتمي ثقافیًا إلى قیمھم وھویتھم، وُیرحب بھم إذا جاؤوا الحتالل وطنھ بدًال من 
أن یضحي بنفسھ لمنع ھذا االحتالل، وھذا التخطیط الغربي یجعل دور األسرة المسلمة أكثر 

میة بعامة وقیم السالم بخاصة، ویتضح دور األسرة في أھمیة خاصة في مجال تنمیة القیم اإلسال
  :تعزیز قیم السالم من خالل اآلتي

  :تعزیز قیمة الرحمة لدى الناشئة: أوال
 إن أبرز صورة من صور الرحمة بر الوالدین، فھي حق للوالدین لما لھم من فضل ومعروف -١

األبناء على الرحمة بالوالدین، على أبنائھم بعد اهللا تعالى، وبالتالي من الضروري أن ینشأ 
وذلك بأن یطبق الوالدان قیمة الرحمة على والدیھم وذلك أمام الناشئة برعایتھم وخدمتھم 
وزیارتھم والتواضع لھم، والمحبة والحنان والعطف فیكون ذلك مؤثرا على الناشئة بالسیر 

  .على منھجھم وطریقتھم، ویجنبھم مخاطر العقوق والتمرد
المرح والرّفق، والمداعبة واللعب والتقبیل : فة الناشئ وإشعاره بالحب كاآلتيإشباع عاط(-٢

والمسح على الرأس من حین آلخر، واالبتسام في الوجھ، والمصافحة، والضم إلى 
 ، وتقدیم الھدایا في صلى اهللا علیھ وسلمالصدر، واللمسة الحانیة، فھي سنة عن نبینا 

ركن أساسي من أركان تربیة الناشئ حیث یولد فیھ المناسبات ولو كانت صغیرة، فالحب 
قیمة الرحمة إذ أن من األخطاء الشائعة لدى كثیر من األسر االعتقاد أن توفیر األطعمة 
والھدایا والمالبس ھي أدلة كافیة على الحب، ویھملون التعبیر عن الحب ألبنائھم بصور 

  .)١١٥()عدة

                                                
. ٨٢ص. ٣٧ج.  مرجع سابق. مسند اإلمام أحمد بن حنبل.  اهللا الشیباني بل، أبو عبدأحمد بن محمد بن حن  )١١٢(

الرحمن األشقودري  إسناده حسن، وصححھ محمد ناصر الدین، أبو عبد: وقال األرنؤوط.  ٢٢٣٩٧حدیث رقم 
 . ٩٥٨حدیث رقم . ٦٤٧ص. ٢ج. مرجع سابق. سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا. األلباني

. ٥ج. مرجع سابق. الجامع الصحیح المختصر.  اهللا البخاري الجعفي متفق علیھ، محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )١١٣(
. مسلم بن الحجاج، أبو الحسین القشیري، النیسابوري، المسند الصحیح المختصر.  ٤٢٠٥حدیث رقم . ١٣٣ص

 ٢٧٠٤حدیث رقم . ٢٠٧٦ص.  ٤ج. مرجع سابق
 .موقع أسالم ویب". اهللا اهللا في أسر كم"شیخ عبد الرحمن السدیس محاضرات مقروءة لل  )١١٤(

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28187.  
 . ٧١ص. مرجع سابق. كیف تربي أبناءك في ھذا الزمان. حسان شمسي باشا  )١١٥(
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٦٤٣
م كان من المشاكالت ١٩٥٤في عام (ویذكر الكاتبان ستیف بیدولف وشارون بیدولف

اإلنسانیة التي یجب مواجھتھا العنایة بآالف األیتام الذین فقدوا آباءھم في الحرب؛ ولقد تولى أحد 
األطباء مھمة البحث عن أفضل وسیلة للعنایة باألیتام الرضع، فكانت المستشفیات األمریكیة 

لى الطرف اآلخر رأى في بعض القرى المیدانیة توفر ممرضات متمرسات لرعایة األطفال،  وع
یعیش الرضع في أحضان الریفیات في ظل حیاة عشوائیة، وقد لجأ الطبیب إلى أبسط طریقة 
إحصائیة وھي قیاس معدل الوفیات بین األطفال غیر أن ما توصل إلیھ كان بمثابة مفاجأة، وأثبت 

الذي یحظى بكل الرعایة الصحیة أن الطفل الذي كان یحیا في القرى البدائیة كفاءة تفوق نظیره 
  .في المستشفیات

 لقد اكتشف الطبیب أن األطفال یحتاجون إلى الحب لمواصلة الحیاة، لقد كان األطفال في 
المستشفى ینالون كل شيء عدا الحب ، أما األطفال في القرى فقد كانوا یحظون بقدر أكبر من 

العنایة المعقولة بالمتطلبات األساسیة للطفل العناق والمداعبة، ولقد ساعدھم ھذا باإلضافة إلى 
 قد صلى اهللا علیھ وسلم، إذن لقد اكتشف الطبیب ما كان الرسول )١١٦()على مقاومة األمراض

  .اكتشفھ منذ زمن بعید
العقاب بالنقد البناء، والتوجیھ الجید في حال اقتراف األبناء الخطأ بنظام وبدون تجریح، -٣

لة الطیبة مع الناشئ والبعد عن العبارات السیئة، فإن من استعمال العبارات المقبو"و
یصب على أبنائھ كثیرًا من الشتائم والعقوبات واالستھزاء بھم أمام اآلخرین وتخویفھم 
یكرھھ أبناؤه، وال ینال برھم وعطفھم عند الكبر، بل ربما یتركھ أبناؤه في دار العجزة، 

، عن )١١٧("وتھ، فیحرم نفسھ من خیر كثیروربما تمنوا موتھ، وربما یدعون علیھ بعد م
 فاحشا، وال لعانا، وال سبابا صلى اهللا علیھ وسلملم یكن رسول اهللا : " قالرضي اهللا عنھأنس 

")١١٨(.  
 مصاحبة الناشئ لزیارة األقارب واألرحام للتعاطف وتبادل المحبة مع تعلیم الناشئة أن الرحم -٤

  .تقة من الرحمةھي عالقة القرابة، وإفھامھم أن الرحم مش
 مصاحبة الناشئ لعیادة المرضى والعطف علیھم، والسؤال عن حالھم مع إھدائھم والدعاء لھم -٥

بالشفاء، كذلك زیارة دور األیتام والعجزة والمساكین، والسؤال عن حالھم، والتبرع لھم 
  .بالمال أو المالبس أو الطعام بمشاركة الناشئة أو كفالة الیتیم

 الناشئ مھمة رعایة الحیوانات من القطط والطیور ونحوھا وتقدیم طعامھا  توكل األسرة-٦
  .وشرابھا

 حسن معاملة األسرة للخدم والرفق بھم، وعدم تكلیفھم بأعمال ال یطیقونھا، وعدم التعدي -٧
علیھم بقول أوفعل، فیكون ذلك مؤثرا على الناشئة بالسیر على منھاجھم وطریقتھم في 

  .معاملة الخدم
صیص األسرة وقتًا مع الناشئ لمشاھدة بعض مقاطع الفیدیو أو اإلنترنت عن آثار الحروب  تخ-٨

  .الرحمة لدى الناشئة والمجاعات والفقر وغیر ذلك من المواقف التي تثیر
أن یقوم األبوان أو أحدھما بنشر ثقافة الرحمة والتذكیر بھا في المنزل عن طریق عمل بعض -٩

  . الصور المعبرة عن مواقف الرحمةاللوحات المشتملة على بعض

                                                
 . ٤٢-٤١ص. ٢٠٠٤. مكتبة جریر. ضالریا. سر الطفل السعید. ستیف بیدولف وشارون بیدولف  )١١٦(
 . ٢٧ص. مرجع سابق. كیف تربي أبناءك في ھذا الزمان. حسان شمسي باشا  )١١٧(
حدیث . ١٥ص. ٨ج. مرجع سابق. الجامع الصحیح المختصر.اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )١١٨(

 . ٦٠٤٦رقم 
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٦٤٤
  :تعزیز قیمة العفو لدى الناشئة: ثانیا

 تعلیم الناشئ مساوئ الخصومة التي منھا التباعد والتباغض والفرقة، وزوال الوحدة واأللفة -١
َنْیِن ُتْفَتُح َأْبَواُب اْلَجنَِّة َیْوَم االْث: "صلى اهللا علیھ وسلموالمحبة، وعدم مغفرة اهللا تعالى لقولھ 

َوَیْوَم اْلَخِمیِس، َفُیْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد ال ُیْشِرُك ِباللَِّھ َشْیًئا ِإال َرُجال َكاَنْت َبْیَنُھ َوَبْیَن َأِخیِھ َشْحَناُء، 
ى َأْنِظُروا َھَذْیِن َحتَّى َیْصَطِلَحا، َأْنِظُروا َھَذْیِن َحتَّى َیْصَطِلَحا، َأْنِظُروا َھَذْیِن َحتَّ: َفُیَقاُل

  .)١١٩("َیْصَطِلَحا
ِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن َ الي " صلى اهللا علیھ وسلم تذكیر الناشئ دومًا بمعاییر التفاضل في اإلسالم لقولھ -٢

َیْھُجَر َأَخاُه َفْوَق َثالِث َلَیاٍل َیْلَتِقَیاِن َفُیْعِرُض َھَذا َوُیْعِرُض َھَذا َوَخْیُرُھَما الَِّذي َیْبَدُأ 
  .)١٢٠("ِبالسَّالِم

 وعفوه سواء في صلى اهللا علیھ وسلم استماع الناشئة مع األسرة أشرطة دینیة عن سیرة الرسول -٣
  .أثناء الطریق بالسیارة المنزل، أو

تعلیم الناشئة جزاء العفو في الدنیا واآلخرة كما ورد في القرآن الكریم والسنة الشریفة -٤
  .وترغیبھم في ذلك

 على أحدھما إن أخطأ على صاحبھ فیما یمكن إطالع الناشئة  یبدأ الوالدان بنفسیھما بالعفو-٥
علیھ، وأیضا العفو على الناشئ، فكل عفو ھو بمثابة رسالة إیجابیة یتلقاھا الناشئ، 
وبتكرارھا ینشأ على العفو، وبالتالي یبتعد عن ظاھرة االنتقام المدمرة والتي لألسف یعاني 

  .منھا الیوم معظم الناشئة
في المنزل بین الناشئة لمعرفة من یعفو، وتكریمھ بجائزة قیمة تؤثر فیھ وفي عمل مسابقات -٦

  .اآلخرین لتحري العفو دائما واالبتعاد عن الخصومة
الثناء على الناشئ ومدحھ عندما یبدأ بالعفو والسالم أثناء الخصومة مع اآلخرین تكریما لھ -٧

  .وتشجیعا

8 ( : تعالى لقولھ تعالى تذكیر الناشئ أن العفو صفة من صفات اهللا-٨  7  6 5 4 3  2

: ، وهي أيضا من صفات املتقني لقوله تعاىل)سورة النساء( )9 : ; > = < ? @

)ÐÏ Î Í Ì ËÊ É È Ç( )سورة البقرة(. 

È Ç Æ Å ( :تعوید الناشئ جعل العفو نفقة یتصدق بھا على غیره لقولھ تعالى-٩

Ò Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë ÊÉ( )سورة البقرة(. 

  :یز قیمة الحلم لدى الناشئةتعز: ثالثا
رضي اهللا  من الحدیث النبوي عن أبي ھریرة صلى اهللا علیھ وسلمتعلیم الناشئ وصیة الرسول -١

: ال تغضب، فردَّد مرارًا، قال: أوصني، قال: "صلى اهللا علیھ وسلم أن رجًال قال للنبي عنھ
  .)١٢١("ال تغضب

                                                
.  ١٩٨٧ص. ٤ج.  مرجع سابق. لجامع الصحیح المختصرا.اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )١١٩(

 .  ٢٥٦٥حدیث رقم 
حدیث . ٢١ص.  ٨ج. مرجع سابق.  صحیح البخاري. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبد  )١٢٠(

 .  ٦٠٧٧رقم
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٦٤٥
  . یألف الناس ویألفھ الناستوجیھ الناشئ إلى اتباع الھدوء وضبط النفس حتى-٢
تعلیم الناشئ الحلم منذ الصغر عملیا، بعدم الخضوع لغضبھ حین یطلب شیئا بإلحاح، ثم طلب -٣

الھدوء منھ، فإذا ھدأ یتم إعطاؤه الشيء الذي یریده مع إعالمھ أن حلمھ ھو الذي ساعد 
 .على حصولھ على ما یرغب، ولیس الغضب

ضب، وھي كثیرة مجملھا المخاطر الصحیة واإلضرار بالنفس تذكیر الناشئ بمساوئ كثرة الغ-٤
واآلخرین، وخسارة األحباب، فینطلق اللسان بالشتم والسب والفحش، وتنطلق الید بالبطش 

  .بغیر حساب، وقد یصل األمر إلى القتل، فالغضب ال یحل المشكالت بل یعقدھا
القوي في رأیھ، الواثق بأدلتھ تعلیم الناشئ الحدیث بصوت منخفض، والتذكیر أن اإلنسان -٥

وإقناعھ، ال یحتاج مطلقًا إلى علو الصوت، وال یشعر في داخلھ بضعف أو نقص یحاول 
  .تعویضھ بالصوت العالي

نبذ األسرة واالشمئزاز من شكل الغاضب أمام الناشئ، فلو رأى الناشئ تغیر الخلقة، وانقالب -٦
ج الحركات عن الترتیب، والتصرف السحنة، واحمرار الوجھ، وجحوظ العینین، وخرو

  .مثل المجانین، لكره الغضب
تعلیم الناشئ  التعرف على مسببات غضبھ، ومناقشة األفكار غیر المنطقیة وتصحیحھا، (-٧

والقناعة بما یقتضیھ العقل، وتجنب مسببات الغضب وإزالتھا في كل أمور حیاة  الناشئ 
، )١٢٢()فھم أسبابھ وتعویده منعھ أو تخفیفھمنذ الطفولة وذلك بدرء الغضب من بدایتھ، وت

  :وتدریب الناشئ على طرائق عالج الغضب في المنھج اإلسالمي
وھي مقاومة داخلیة إلضعاف انفعال الغضب وتھدئتھ، وتعوید النفس : العالج بالكظم-أ

: صلى اهللا علیھ وسلمامتصاص الغضب، وإمساك النفس على ما فیھا من الغیظ لقولھ 
د جرعة أفضل عند اهللا عزَّ َوَجل من جرعة غیظ، یكظمھا ابتغاء وجھ ما تجرع عب"

  .)١٢٣("اهللا تعالى

إن الغضب من الشیطان، وإن الشیطان خلق من ": صلى ا عليه وسلم  الوضوء بالماء لقولھ-ب

  .)١٢٤("النار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فلیتوضأ
إذا غضب أحدكم  ": صلى اهللا علیھ وسلم إلى أخرى قال  تغییر الھیأة الجسدیة أو الوضعیة-ج

 .)١٢٥("وھو قائم فلیجلس، فإن ذھب عنھ الغضب وإال فـلیضجع
بقطع الكالم عن الشتم والسب ونحوھما، فأشد ما یجره الغضب عند حدوثھ ھو :  السكوت-د

وا وإذا علموا، ویسروا وال تعسر: "صلى اهللا علیھ وسلمالرغبة الشدیدة في الكالم لقولھ 
  .)١٢٦("غضب أحدكم فلیسكت

                                                                                                                                       
. یثحد٢٨ ص٨ج. مرجع سابق. الجامع الصحیح المختصر. اهللا البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل، أبو عبد  )١٢١(

 . ٦١١٦رقم 
 . ٥٧، ٤٩، ٥٩ص. مرجع سابق. دلیل اآلباء الحائرین إلیقاف سلوكیات الطفل السیئة. كات كیلي  )١٢٢(
حدیث رقم . ١٤٠١ص. ٢ج. مرجع سابق. سنن ابن ماجھ. اهللا القزویني، ابن ماجھ محمد بن یزید، أبو عبد  )١٢٣(

مصباح الزجاجة في . البوصیري الكناني الشافعي بنحوه، وقال أحمد بن أبي بكر، أبو العباس شھاب الدین ٤١٨٩
 . ھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات.  ٢٣٣ص. ٤ج.  مرجع سابق. زوائد ابن ماجھ

. ٥٠٥ص. ٢٩ج. مرجع سابق. مسند اإلمام أحمد بن حنبل.  اهللا الشیباني أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد  )١٢٤(
 ٠إسناده ضعیف: ، وقال األرنؤوط١٧٩٨٥حدیث رقم 

رجالھ ثقات رجال الصحیح محمد بن : ، وقال األرنؤوط٢١٣٤٨حدیث رقم . ٢٧٨ص. ٣٥ج. المرجع السابق  )١٢٥(
. ط. شعیب األرنؤوط: ت.  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان.  حبان بن أحمد، أبو حاتم ابن حبان التمیمي البستي

 . حدیث صحیح: ألرنؤوطوقال ا.  ٥٦٨٨حدیث رقم . ٥٠١ص. ١٢ج. ھـ١٤١٤. مؤسسة الرسالة. ٢بیروت 
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٦٤٦

O N M ( :االستعاذة من الشیطان الرجیم، فھو مصدر الغضب لقولھ تعالى- ھـ

X W V U TS  R Q P( )سورة األعراف(. 

  :تعزیز قیمة التواضع لدى الناشئة: رابعا
 توجیھ الناشئ إلى الجلوس حیث ینتھي بھ المجلس، والخجل عند مدح الناس لھ أو الثناء -١

  .عمل قام بھ أو خصلة امتاز بھاعلى 
  . مدح والناشئ والثناء علیھ عند تواضعھ-٢
تعلیم الناشئ التواضع باكتساب موّدة اآلخرین، ویكون ذلك بالتقدیر واالحترام للكبار،  -٣

والسعي في خدمة غیره وقضاء الحوائج، وإفادة اآلخرین من العمل والمال والجاه، وإعانة 
  . وإجابة الدعوة، وعدم التصدر في المجالسالخدم، والبدء بالسالم،

كالمال والجاه والنسب والقوة والوجھ (تعلیم الناشئ عظمة اهللا بأنھ ھو الذي أعطى كل النعم  -٤
أو غیر ذلك، مع االستنتاج مع الناشئ كیف یكون الحال لو سلبت نعمة واحدة ) الحسن

عم  والحمد والتواضع واحتقار فضًال عن باقي النعم، وأنھ ینبغي شكر اهللا على ھذه الن
  .النفس

مصاحبة الناشئ في أوقات الفراغ إلى مجالس التذكیر والتزكیة، فإن ھذه المجالس ال تزال  -٥
  .بالقلوب حتى ترق وتلین

VU T S R( :تذكیر الناشئ دومًا بمعاییر التفاضل في اإلسالم لقولھ تعالى -٦  Q( 

 .)سورة احلجرات(

: ظمة الرب وجاللھ، وخضوعھ لعزتھ وكبریائھ لقولھ تعالىتعلیم الناشئ تواضعھ لع -٧
، فكلما )١٢٧("الكبریاء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحًدا منھما قذفتھ في النار"

النفس  تكبرت النفُس تَذَكر عظمة الرب تعالى وغضبھ الشدید على من نازعھ ذلك فتنكسر
  .وتتواضع

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ( :عالىتذكیر الناشئ بأصلھ وضعفھ لقولھ ت -٨

  .فحقیق بمن اتصف بھذا الوھن أن ینبذ األنانیة والتكبر، )سورة النحل( )¨

  . مصاحبة الناشئ الفقراء والمساكین وأقل الطبقات االجتماعیة ومخالطتھم-٩
تعوید الناشئ أن یخلص قلبھ من الشعور بالعظمة والغرور واحتقار اآلخرین، وأن ُیخلص  - ١٠

  .مظاھر الكبر كاالختیال في الِمشیة واللباس والتصدر في المجالس ونحوھاسلوكیاتھ من 
 توجیھ الناشئ أال یتكبر على أحد مھما بلـغ منـصبھ أو مالـھ أو جاھھ أو علمھ؛ فإن - ١١

  .التواضع من أخالق الكرام، والكبر من أخالق اللئام
                                                                                                                                       

.  ٢١٣٦حدیث رقم . ٣٩ص. ٤ج. مسند اإلمام أحمد بن حنبل.  اهللا الشیباني أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد  )١٢٦(
 . حسن لغیره: وقال األرنؤوط

. ٣٣٧ص. ١٢ج. مرجع سابق. مسند اإلمام أحمد بن حنبل.  اهللا الشیباني أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد  )١٢٧(
الرحمن األشقودري  حدیث صحیح، وصححھ محمد ناصر الدین، أبو عبد: وقال األرنؤوط. ٧٣٨٢حدیث رقم 

 . ٥٤١حدیث رقم . ٧٩ص. ٢ج. مرجع سابق.  سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا. األلباني
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٦٤٧
دونھ سنا أو علما أو ماال أو ترك المجال للناشئ للتشاور مع جمیع الناس حتى ولو كانوا  - ١٢

  . برأي سلمان الفارسي وحفر الخندقصلى اهللا علیھ وسلمجاھا، ففي غزوة الخندق أخذ النبي 

t ( :تشجیع الناشئ على التواضع عند معرفتھ بمحبة اهللا تعالى للمتواضع لقولھ تعالى - ١٣

� ~ } | { z y x w v u( )سورة املائدة(. 

  :ر لدى الناشئةتعزیز قیمة اإلیثا: خامسًا
نزھة بالسیارة لیقـدمھا للفقراء المال واصطحابھ في   إعـطاء الناشئ بعض الطعام أو-١

  .والمحتاجین في الطریق
  .تدریب الناشئ على أن یشعر بما یحتاج إلیھ اآلخرون، وأن السعادة في إسعاد اآلخرین-٢
  .على األم أال تسرف في الدالل وإجابة رغبات الناشئ دائما-٣
 تذكیر الناشئ بفضائل اإلیثار، وآثاره الطیبة في الدنیا واآلخرة، وتردیدھا من األسرة وجمع -٤

  .الھمة على تحصیل اإلیثار، والسعي الحثیث في التحلي بھ
 یعود الناشئ مقت الشح واألنانیة، فإنھ إذا أبغضھما التزم اإلیثار، مع تحذیره منھما وترھیبھ -٥

  .من سوء عاقبتھما
 الناشئ على المبادرة وعدم االنتظار من غیره بصنع ما ھو أفضل یولد في نفسھ تدریب-٦

  .أصدق العواطف النبیلة في اتخاذ مواقف إیجابیة من اإلیثار
الناشئ دائما تجنب الحصول على الثمن عند فعل الخیر وتدریبھ على العطاء وعدم  تذكیر-٧

لناشئ أن یعطي أخاه أو صدیقھ حلوى انتظار رد ھذا العطاء إال من اهللا، كأن تطلب من ا
إن أعطیتھ مما معك یرضى عنك اهللا ویكتبھ في میزان حسناتك ویرزقك غیره : وتقول لھ

سورة ( )K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9( :لقولھ تعالى
º ¹ (: ، واقتداء بالرسل يف كل زمان لقوله تعاىل)١٠٩:اإلنسان، آية  ¸¶ µ ´ ³ ²

 Á À ¿¾ ½ ¼ »Â( )سورة هود(. 

 حصالةتشجیع الناشئة على االدخار من مصروف الجیب لإلنفاق على المحتاجین، بوضع  -٨
نقود خاصة لكل ناشئ داخل المنزل، وبث روح التنافس بینھم لمعرفة األكثر جمعا للنقود 

  .لتوزیعھا في وجوه الخیر، والثناء علیھ ومكافأتھ
كالفقراء، األیتام، األرامل، العجزة، (لتي تحتاج لإلیثارتعلیم الناشئة وجوه الخیر المختلفة ا -٩

ذوي االحتیاجات الخاصة، القریب المحتاج، البالد اإلسالمیة التي تعاني االحتالل 
  ).والثورات والمجاعات

  :تعزیز قیمة التعاون لدى الناشئة: سادسا
 في حب الخیر ومنھا تعلیم الناشئ األعمال التي تحتاج إلى التعاون كمشاركاتھ االجتماعیة-١

مساعدة المحتاجین، خدمة الدین والمسلمین، االكتشاف، االختراع، العمل في أي مجال، 
  .الجھاد في سبیل اهللا، الدعوة إلى اهللا، التعاون مع جمعیات البر وغیرھا
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٦٤٨
  .)١٢٨("واالنسجام التعاون بدل الخصومة إلى یدفع فھذا باآلخرین، الناشئة مقارنة عدم"-٢
لناشئ منذ الطفولة مشاطرة غیره أدواتھ وكتبھ ونقوده والشعور باآلخرین، حتى ال تعلیم ا-٣

  .ینشأ فردیا ال ھم لھ إال نفسھ
 ضرب أروع األمثال للناشئ على التعاون بین جمیع مخلوقات اهللا تعالى حّتى أصغرھم -٤

ِفي جمع حجما، كالنحل والنمل وغیرھا من الحشرات، فنرى ھذه اْلمخلوقات تتحد وتتعاون 
طعامھا، وِفي صد َأعدائھا، وإیضاح أن اِإلنسان أولى بالتعاون لما میزه اَللھ ِبھ ِمن َعقل 

  .وفكر
أشار بیاجیھ إلى أن االستقالل المتزاید عن سلطة اآلباء التي تعتبر إكراھا سبب لتزاید  (-٥

ل أكثر على التعاون إقبال الناشئة على قیم التعاون، وبالتالي ُیقھر التمركز حول الذات، ویقب
بین األقران، ومعنى ھذا أنھ كلما زاد استقالل الطفل عن سیطرة الكبار زاد انطالقھ لقیمة 
التعاون بین األقران الذي یؤكد ھذه االستقاللیة، وإعطاء الوالدین األبناء شعورا بالمساواة 

ة، فإنھما بتأكید التزامات كل فرد ومظاھر عجزه، وأن یقوما بالوعظ عن طریق القدو
یدفعان الناشئ إلى الترقي إلى التعاون ألن التفاعل االجتماعي بین الرفاق القائم على 
المساواة ھو المصدر الرئیسي إلدراك أن أخالقیات التعاون ھي أساس العالقات االجتماعیة 

  .)١٢٩()المتناغمة، وھي التي تحقق االنسجام بین أفراد المجتمع
ى ربھ دائًما یطلب منھ النصرة والمعونة في جمیع شؤونھ واْللَّھ  تعلیم الناشئ أن یلجأ إل-٦

3 4 5 6( :تعالى خْیر ُمعین لقولھ تعالى  .)سورة الْفاتِحة( )2 

 تدریب الناشئ اإلتقان ألعمال وحرف مختلفة كالزراعة والخیاطة والبناء حتى یكون -٧
تحدث عن شخصیة متعاونة شخصًا مطلوبًا، ویعتمد علیھ اآلخرون، فلیس من المنطقي أن أ

 .ال تعرف فعل شيء، كذلك التدریب بمشاركة اآلخرین األعمال وتقبلھم
  :تعزیز قیمة العدل لدى الناشئة: سابعا

 تعلیم الناشئة جزاء العدل وترغیبھم في فضلھ في الدنیا واآلخرة كما ورد في القرآن الكریم -١
  .والسنة الشریفة

ي الدنیا واآلخرة وترھیبھم من عاقبتھ كما ورد في القرآن  تذكیر الناشئ بمساوئ الظلم ف-٢
  .الكریم والسنة الشریفة

العدل بین األبناء حتى یدركوا أنھم متساوون في كل شيء، فال یكافأ واحد دون اآلخر، وال  -٣
صلى اهللا علیھ یعاقب طفل ویترك آخر، مما یحفظ للناشئ كرامتھ واعتزازه بنفسھ لقولھ 

  .)١٣٠("ین أبنائكم، اعدلوا بین أبنائكماعدلوا ب: "وسلم
الضعفاء، الفقراء، الخدم، : تعلیم الناشئ عدم االعتداء على حقوق اآلخرین وبخاصة -٤

الجیران، المرأة سواء كانت أمًا أو أختًا أو ابنة أو زوجة أو غیرھم، سواء بالشتم أو 
  .الضرب أو السخریة أو اإلھانة أو التنابز باأللقاب أو اللمز

تدریب الناشئ على احترام مشاعر اآلخرین، وعلى التفرقة مابین الدفاع عن حقوقھ، ( -٥
                                                

 . ٣٥ص. مرجع سابق. كیف تربي أبناءك في ھذا الزمان. حسان شمسي باشا  )١٢٨(
نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم . اهللا بن حمید تصین بإشراف الشیخ صالح بن عبدعدد من المخ  )١٢٩(

 . ١٢٤ص. مرجع سابق. صلى اهللا علیھ وسلم
. ٣٧٣ص. ٣٠ج. مرجع سابق.  مسند اإلمام أحمد بن حنبل. اهللا الشیباني أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد  )١٣٠(

 .  صحیححدیث: ، وقال األرنؤوط١٨٤٢٢حدیث رقم 
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٦٤٩
  .)١٣١()واالعتداء على اآلخرین في المواقف التصادمیة

: توجیھ الناشئ إلى االبتعاد عن الوقوع في المعاصي ألنھا من ظلم النفس لقولھ تعالى -٦
) K  J I H  G F E D  C B A @ ? > =

T S R Q P O N  M L( )ورة آل عمرانس(. 

  :تعزیز قیمة القوة لدى الناشئة: ثامنا
على األم أال تفرط في مساعدة الناشئ في احتیاجاتھ الیومیة كافة حتى ال تصل بھ إلى  (-١

مرحلة االتكالیة، والعجز في االعتماد الكلي على نفسھ في بعض األمور الحیویة، فیفقد 
أیضا ال تفرط في االعتماد الكلي على نفسھ، فیفقد القدرة على تنمیة االستقالل الذاتي لدیھ، و

  .روح التفاعل في محیطھ األسري
تشجیع الناشئ على االقتراح والتخطیط المناسب، ومزاولة األنشطة التي تبدو ھامة بالنسبة  -٢

لھ، والرضا بكل أفكار الناشئ الجدیدة المثمرة، وتنمیة واحترام حبھ لالستطالع دون التقلیل 
  .)١٣٢()و احتقاره، ألن ھذا یقلل من شعوره بذاتیتھمن شأنھ أ

  .تعلیم الناشئ كیفیة التعبیر عن نفسھ ورأیھ ومشاكلھ" -٣
؛ )١٣٣("إعطاء الناشئ الحریة واالستقالل في بعض األمور بالقدر الذي یتناسب مع عمره -٤

  .فإن كان ثم محذور شرعي فیما یختاره یبین لھ
التي قد تعترضھ، وذلك بتدریبھ على طرح حلول یعود الناشئ على مواجھة المشكالت " -٥

إیجابیة تتفق مع القیم اإلسالمیة، وتدریبھ على كیفیة إصدار القرار السلیم، والجرأة في حل 
  .تلك المشكالت، مع بیان أوجھ الصواب والخطأ

الناشئ بقضایا مجتمعھ اإلسالمي ومشكالتھ لتفاعلھ معھا، وتشجیعھ في حل تلك  تذكیر -٦
، وعدم االنشغال بملذات الحیاة واألمور التافھة والغفلة عن ما تمّر بھ )١٣٤("تالمشكال

الشعوب العربیة من المحیط إلى الخلیج من حروب ومآس وظلم وحصار واحتالل 
ومجاعات كي یكون عّدة في المستقبل وسط عالم یمور بالمتغیرات نحو ما یعود بالخیر 

  .والنفع على األمة على األمد البعید
یام الناشئ ببعض المسؤولیات، كأداء الواجبات الدینیة واالجتماعیة مثل زیارة األقارب ق -٧

 في بعض المھام واالشتراكوالمرضى، والعائلیة كطاعة الوالدین، ومودة اإلخوان، 
المنزلیة وعدم تكلیف الناشئ ببعض األعمال التي تفوق قدراتھ لئال یواجھ الفشل المتكرر 

 یربي أصحابھ حتى الصغار على تحمل صلى اهللا علیھ وسلموكان ویفقد الثقة بنفسھ، 
:  قالرضي اهللا عنھالمسؤولیات، ومن ذلك حفظ السر وتدریبھم على ذلك عن أنس بن مالك 

 فسلَّم علینا وأَخذ بَیِدي فبعَثِني في صلى اهللا علیھ وسلمكنت ألَعُب مع الِغلمان فأتانا رسوُل اهللا "
ئٍط أو جداٍر حتى رَجعُت إلیھ فبلغت الرسالَة التي بعَثِني فیھا، فلمَّا حاجٍة وقَعد في ظلِّ حا

وما :   في حاجٍة لھ، قالتصلى اهللا علیھ وسلم بعَثِني النبيُّ: ما حَبَسك؟قلت: أتیُت أمَّ سلیٍم قالت
فما حدَّثُت بھ :  سرَّه، قالصلى اهللا علیھ وسلماحَفْظ على رسوِل اهللا : سرٌّ، قالت: ھي؟ قلت

                                                
 . ٦٠ص. مرجع سابق. كیف تربین طفلك في ظالل التربیة اإلسالمیة. سحر ناجي الناجي  )١٣١(
 . ٦٨، ٥٦ص. المرجع السابق  )١٣٢(
 . ٢٩، ٣٥ص. مرجع سابق. دلیل اآلباء الحائرین إلیقاف سلوكیات الطفل السیئة. كات كیلي  )١٣٣(
 . ٥٠، ٣٨ص. جع سابقمر. أساسیات تربیة الطفل في ضوء اإلسالم. فھیم مصطفى  )١٣٤(



     
  

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

٦٥٠
  .)١٣٥("أحًدا بعُد

احترام ذاتیة الناشئ، وتقدیر أفعالھ، وأسئلتھ عن عالمھ، واإلجابة بأسلوب مناسب، حتى "-٨
، )١٣٦("یتمكن من فھم عالمھ واستقاء المعاني منھ، وتكوین القیم اإلیجابیة تجاه ھذا العالم

عن سھل بن سعد یعامل الطفل باحتراٍم لذاتھ وإلرادتھ ، صلى اهللا علیھ وسلم  ولقد كان النبي
 أتي بشراب، وعن یمینھ غالم، وعن صلى اهللا علیھ وسلمأن رسول اهللا : "الساعدي قال

ال واهللا، ال أوثر بنصیبي : أتأذن لي أن أعطي ھؤالء فقال الغالم: یساره أشیاخ، فقال للغالم
 أحدا،  ھذا الطفل المبارك لم یؤثر بنصیبھ من بركة ثغر الّنبوة)١٣٧("منك أحدا، فتلھ في یده
بل ُسرَّ بھ، وبھذا الجواب الكبیر أثبت الطفل ، ولم یغالب إرادتھ، وقد َقبل النبي رفضھ

  .صلى اهللا علیھ وسلم  الصغیر أنـھ أھل ألن یجلَس عن یمین الرسول
استشارة الناشئة ببعض األمور، واستخراج ما لدیھم من أفكار، ثم یوازن اآلباء بین آرائھم، -٩

  .منھم أن یبدي مسوغاتھ، وأسباب اختیاره لھذا الرأيویطلب من كل واحد 
  .عدم السیطرة على الناشئ، والتدخل في كل كبیرة وصغیرة من شؤونھ(- ١٠
، وعدم )١٣٨() عدم اإلكثار من العتاب كلما عبث الناشئ بشيء حیث یقلل ثقتھ بنفسھ- ١١

ار بتكلیفھ لیتعود توجیھ اإلھانة عند الفشل أو إشعاره بالقصور والعجز، كما یجب االستمر
  .الصبر والمثابرة

  .مالحظة میول الناشئ، وتنمیة مواھبھ، وتوجیھھ لما یناسبھ  للبناء واإلفادة- ١٢
نصح الناشئ إلى ما یجب فعلھ في المواقف المختلفة، وما یتعین علیھ فعلھ دون ضغط أو (- ١٣

  .إكراه
 سیاسة االنغالق والحرمان، أي اتباع سیاسة قائمة على التفتح واختیار الجید، والبعد عن- ١٤

الرعایة الممزوجة بالثقة، یؤدي إلى تكوین الحس اإلسالمي في نفس الناشئ، وإنضاج 
  .)١٣٩()قدرتھ على االختیار الجید، والبعد عن الرذائل

 تعریف الناشئ بحقوقھ وكیفیة الدفاع عنھا، باإلضافة إلى عدم التھاون في سلب ھذه - ١٥
عمل كیان مستقل بالذات، خاصة البنات من الناشئة ألنھا قد الحقوق، مما یساعد على 

تتعرض لالعتداء من داخل بعض األسر من غیر حق من قبل الزوج أو الوالد أو األخ 
سواء بالضرب أو اإلھانة أو الشتم، مع بیان عدم الخضوع ألي اعتداء مقصود ینتج منھم 

ر فأكثر، وقد تتجلى ھذه الحالة أكثر ألن الخضوع لالعتداء یؤدي إلى التمادي والتجرؤ أكث
  .عند فقد الفتاة من تلتجئ إلیھ، ومن یقوم بحمایتھا

أن یعود الناشئ وبخاصة اإلناث على عدم تقبل أفكار وتقالید قدیمة تفضل الذكر على - ١٦
األنثى وإعطاء الحق دائما للذكور للھیمنة على األنثى منذ الصغر مما یؤدي ذلك إلى 

  .ثى وضعفھاتصغیر دور األن

                                                
حدیث رقم . ١١٦ص. ١٩ج. مسند اإلمام أحمد بن حنبل.  اهللا الشیباني أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد  )١٣٥(

 . إسناده صحیح على شرط الشیخین: ، وقال األرنؤوط١٢٠٦٠
 . ٢٧ص. مرجع سابق. أساسیات تربیة الطفل في ضوء اإلسالم. فھیم مصطفى  )١٣٦(
. ٣ج. مرجع سابق. اهللا البخاري الجعفي، الجامع الصحیح المختصر بن إسماعیل، أبو عبدمتفق علیھ، محمد   )١٣٧(

. المسند الصحیح المختصر.  ، مسلم بن الحجاج، أبو الحسین القشیري النیسابوري٢٤٥١حدیث رقم . ١٣٠ص
 . ٢٠٣٠حدیث رقم . ١٦٠٤ص. ٣ج. مرجع سابق

 . ٣٨ص. مرجع سابق. انكیف تربي أبناءك في ھذا الزم. حسان شمسي باشا  )١٣٨(
نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم . اهللا بن حمید عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن عبد  )١٣٩(

 .  ١٦٨، ١٦٧ص. مرجع سابق. صلى اهللا علیھ وسلم
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٦٥١
 تعلیم الناشئ مواطن القوة وإمكانات النھوض الكثیرة التي تتمتع بھا أمتنا اإلسالمیة، - ١٧

وتنمیة روح مواجھة المعتدین من الیھود والنصارى باالعتماد على النفس في دخول میدان 
 الحضارة كأمة قائدة قویة مؤھلة للعطاء بالخطوات العملیة التي من شأنھا أن تسھم بشكل

  :فعال بإذن اهللا في صناعة ناشئ یحمل ھم اإلسالم
  )١٤٠()تشّجیع الناشئ على العلم والعمل الذي قد یجعل منھ فردا إیجابیا على مستوى األمم) (أ

  :كالتالي

 یعود على أنھ عضو فعال منتج في المجتمع لھ أھمیتھ العلمیة. 

 تعلیم الناشئ حرفة أو تجنیبھ الكسل والبطالة والراحة وذلك باستثمار جمیع األوقات ب
صنعة أو لغة أو حاسوبًا عن طریق المراكز المتخصصة، وإشراكھ في المكتبات العامة 
التي تنمي فیھ روح العلم والمعرفة، أو اصطحابھ لشراء الكتب ومكافأتھ عند قراءة 

 .كتاب

  الحدیث عن نجاح األب وحرصھ على العمل للنھوض بمسؤولیات األسرة لیكون أھم قدوة
 . في حیاتھناشئلل

  كذلك تشجیع الناشئ في اإلجازات على أن یعمل في أعمال بسیطة ال تحتاج إلى شھادات
 المطاعم وغیرھا، وبالنسبة للبنات من الناشئة فمن أوعالیة مثل البیع في محالت األثاث 

 .الممكن أن یعملن  في مراكز التجمیل والخیاطة وغیرھا

 في عمل برامج مسلیة تتخللھا مسابقات مفیدة مع توفیر استغالل أوقات الزیارات العائلیة 
 .ھدایا بسیطة للناشئة صغار السن

تنبیھ الناشئ أنھ ال یكون امتالك القوة بالعلم والعمل فحسب بل بنشر الدین اإلسالمي وما ) ب
X W V U T S R Q P ( : لقولھ تعالىبھ من عظمة  O N M L

Y( )فتراءات والتمسك بقیمھ وتعالیمھ المتالك عقول األمم والدفاع عنھ من كل اال، )سورة فصلت

أجمع، كما حدث قدیمًا في الحضارة اإلسالمیة مما سھل اإلیمان بالدین اإلسالمي، وانتشاره بین 
الناس سریعا أدى إلى الدور القوي الذي قامت أمتنا بھ في تاریخھا، ولكي نغرس في الناشئة حب 

  : نحتاج إلىالدعوة إلى اإلسالم والدفاع عنھ

  مرافقة الناشئة لبعض األماكن كاألسواق والمستشفیات، وتوزیع بعض األشرطة
 .والكتیبات والقرآن أثناء ھذه الجوالت

  والصحابة والتابعین في الدعوة إلى صلى اهللا علیھ وسلمتذكیرھم بمواقف الرسول 
نترنت الذي یقدم كل اإلسالم والدفاع عنھ وإقامة حضارة بالعلم والعمل، وذلك عن طریق اإل

قصص األنبیاء وسیرة الرسول والصحابة بأسلوب شائق جمیل سواء عن طریق أفالم كرتونیة أو 
كان بیننا الرسول  خواطر، لو(برامج للدعاة كعمرو خالد أو طارق السویدان ومن البرامج المھمة 

لسابقین والمعارك ، والتحدث مع الناشئ عن بطوالت ا) ، على خطى الحبیبصلى اهللا علیھ وسلم
اإلسالمیة الكبیرة التي انتصر فیھا المسلمون، فاإلیمان والتمسك بالقیم ھو الدافع، والعلم والعمل 

 .ھما السبیل إلى قوة األمة وتقّدمھا

                                                
 . ٥٦ص. مرجع سابق. كیف تربین طفلك في ظالل التربیة اإلسالمیة. سحر ناجي الناجي  )١٤٠(
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٦٥٢
  :تعلیم الناشئ أنھ عندما ال یكون الجھاد في سبیل اهللا متاحًا فإن لھ بدائل وھي) (ج

 اھدین في شتى بقاع المسلمین، بدءًا من أفغانستان، دعوة اهللا تعالى لنصر ھؤالء المج
العراق، فلسطین، لبنان، سوریا، والحزن لما حدث ألطفالھم وشیوخھم ونسائھم من قتل وتعذیب 

Å Ä Ã Â (: واغتصاَب لقولھ تعالى  Á À ¿ ¾ ½  ¼ »

Ç Æ( )٤٥:سورة األنفال، آية(. 

  من األدویة والطعام والشراب اصطحاب الناشئة لتقدیم اإلعانات عند الجھات المختصة
 .والكساء إلرسالھا إلى البالد المعتدى علیھا

ترغیب الناشئة من الذكور في ما یتناسب مع عمرھم والجھاد في سبیل اهللا للدفاع عن ) ھـ 
 بجلوس األسرة مع الناشئ جلسة قرآنیة منذ الطفولة تقرأ )١٤١()اإلسالم والمسلمین من المعتدین

د، وسؤالھ بعدھا ماذا فھم منھا، ثم تقدم مكافأة عند اإلجابة الصحیحة، وإیصال فیھا آیات عن الجھا
ذلك بالقصة والصورة والتمثیلیة والنشید واللعبة مع التبسیط المناسب إلدراكھم، بذلك سیكتسب 
الناشئ القوة للدفاع عن اإلسالم وھي طریقة جیدة وغیر مملة للتعلیم، مع توضیح الثواب الكبیر 

! " # $ % & (: مما ذكر من القرآن الكریم والسنة الشریفة كقولھ تعالىللجھاد 

 ; : 9 8 7  6 5 4 3 21 0 / .- , + * ) ( '

 L K JI H G F E D C B A @ ? > = <

O N M( )سورة آل عمران(. 

  .ممارسة الناشئ الریاضة كالرمایة والسباحة وركوب الخیل) و
، والقتل ع والتبعیة لألعداء من انتھاك الحرماتتعلیم الناشئ نتائج االستسالم والخضو )ي

والتعذیب واألسر والمجاعات، واحتالل األرض، ونھب األموال وثروات البالد، وفرض إرادتھ 
وثقافتھ وإباحیتھ لذل األمة بمشاھدة ذلك على شاشات التلفاز نقًال حیا لفصول الحرب والدمار في 

 من بالد المسلمین، والمطالعة النشطة لمواقع فلسطین والعراق ولبنان والصومال وغیرھا
االنترنت المھمة المعنیة بالقضیة وللصحف فیجدون أنفسھم وقد أصبحوا في موقف الجندیة علیھم 

  .الدفاع عن اإلسالم وأنفسھم وذویھم ولو عرضھم ذلك للخطر
ھا وخالصة القول إن القوة من أھم قیم السالم التي یجب ترسیخھا  لدى الناشئ؛ ألن

تساعده على النجاح في األصعدة كافة وتزرع الثقة في نفسھ، وتشعره بقیمتھ، وتقوي شخصیتھ، 
ویقوم بواجباتھ على أكمل وجھ، ویكون قادرًا على اتخاذ ، وتدفعھ إلى أن ینھض بمسؤولیاتھ

ر القرار، ومواجھة العقبات وحلھا في ھذا الزمان ما أكثر العقبات والمخططات الرامیة إلى تدمی
الناشئة، وانسالخھا عن الدین اإلسالمي لھیمنة الغرب على العالم العربي واإلسالمي ونھب 
ثرواتھ، فمن  قیم السالم ھذه وغیرھا نجد أن اإلسالم یرید أن یعد أمة رائدة في طریق الخیر 

یر والحضارة المدنیة والمحبة واالزدھار والسالم والقوة وعدم االستسالم لھجمات األعداء، وتحر
المقدسات اإلسالمیة والوصول إلى مرضاة اهللا تعالى، بما لدیھا من قیم إسالمیة، لذلك كان من 

                                                
-٢٠٠٦: بتاریخ. ١٠١٧االخطبة . خطبة الجمعة. فریضة الجھاد قائمة بین الخیر والشر. تب النابلسيمحمد را  )١٤١(

١٨- ٠٨ .  
http://nabulsi. com/blue/ar/artp. php?art=199.  
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٦٥٣
الواجب على األسرة أن تھتم بتعزیز القیم اإلسالمیة وقیم السالم بخاصة، كما تؤدي دورھا بإعداد 

  .الناشئة على ھذا األساس، وبالتالي یشكلون مصدر فخر واعتزاز لألمة اإلسالمیة
  :النتائجخص مل

إن السالم قیمة أصیلة وجوھریة في اإلسالم، ولسنا الیوم نكشف عن وجوده بمھارة  -١
قراءة بل بالعكس ھو معطى ظاھر، كل ما في األمر أن ھذه القیمة األصیلة سرت 
في ممارسة السابقین، وأسھمت في البناء الحضاري الكبیر، وتمثلت في السالم مع 

ولكنھا لم تتحّول إلى ثقافة سائدة ، التصالح مع العالموفي نشر فكر ، النفس واآلخر
 .یحتكم إلیھا وُیساَءل بموجبھا، مكتوبة ومتوارثة

وحدة اإللھ الخالق، وحدة : أبرزت الدراسة األسس األساسیة في الدعوة إلى السالم -٢
الجنس والنسب، المساواة التامة بین المسلمین في الحقوق والواجبات والعبادات، 

 .ین، عالمیة الرسالة، وحدة القبلةوحدة الد

صلة القرابة، اإلحسان إلى الجار وأصناف من : إن من أھم سبل السالم االجتماعي -٣
 .الضعفاء في المجتمع، الرحمة باألجیر، مراعاة حقوق المسلمین

 .أكدت الدراسة أن اإلرھاب غیر مرتبط بدین أو عرق إنما ھو مرتبط بالقساة من البشر -٤

أن السالم ال یأتي إال في كامل القوة والقدرة على التفاوض مع الخصم، أثبتت الدراسة  -٥
 .فالسالم في اإلسالم سالُم قوٍة، ولیس سالم استسالم وضعف

أن السالم ھو مسألة إنسانیة ال مسألة سیاسیة فقط، فاإلنسان الفاقد للسالم في ذاتھ  -٦
نصوص علیھ في وأسرتھ ال یستطیع أن یلتزم بالسالم المعقود بین الدول والم

 .القوانین

بینت الدراسة أن األسرة لھا الدور األكبر في تربیة الناشئة على القیم اإلسالمیة وقیم  -٧
 .السالم خاص

  ::التوصیاتالتوصیات
  ضرورة إدراك األسرة لجمیع سبل السالم في اإلسالم ألنھا تربي في النفس أخالًقا تجعل

 .إنتاجا مجتمع أشد تماسكا، وأكبرحیاة الفرد أكثر استقامة، وسعادة، وسالما، وتجعل ال
  أن تحكم األسرة الدین ومبادئھ وأحكامھ في كل تصرفات حیاتھا فكلما كانت األسرة

 .متمسكة بدینھا ومبادئھ وقیمھ، انعكس ذلك على تربیة الناشئة على القیم الصحیحة
 بعامة وقیم أن تراعي األسرة األسالیب التربویة التي تعین األسرة لتعزیز القیم اإلسالمیة 

 .السالم بخاصة لدى الناشئة
  زیادة اھتمام األسرة بضرورة إلحاق الناشئ بدورات تدریبة في مراكز مخصصة من

 :شأنھا إعداد الناشئة وتھیئتھم على

مسؤولیة الزواج بتعلیم الناشئ كیفیة التعایش واالحترام ومراعاة حقوق اآلخر، وكیفیة   - أ
، وطرائق الوقایة منھا وتربیة الطفل في اإلسالم حتى التعامل مع مشكالت الحیاة الزوجیة

 یعم السالم األسري

تنمیة مواطن القوة لدى الناشيء عن طریق تنمیة قوة الشخصیة وروح االستقالل   - ب
الحضاري بتعلیم الناشئ الحرف المختلفة واللغات والكمبیوتر وإمكانات النھوض الكثیرة 
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٦٥٤
ن الدور القوي الذي قامت أمتنا بھ في تاریخھا حتى التي تتمتع بھا أمتنا اإلسالمیة مع بیا

 .تقوم األمة اإلسالمیة قویة تضاھي األمم بحضارتھا ومكانتھا
  أن تحرص األسرة على تطبیق الناشئة القیم اإلسالمیة وقیم السالم على أرض الواقع

لذي بخاصة وال شك في أن ھذه التربیة تعد من أقوى األسس في إیجاد الناشئ المتكامل ا
ویقوم بواجباتھ على أكمل ، والذي تدفعھ إلى أن ینھض بمسؤولیاتھ، یؤدي كل الحقوق

 .وجھ
  إدراج فكرة التربیة على قیم السالم في كافة المواد الدراسیة والمراجع التعلیمیة من ریاض

األطفال حتى الجامعة، والتأكید على أن نشر قیم السالم ال یمكن أن یتم من خالل مادة 
 . بعینھا أو أن یركز على مرحلة عمریة دون غیرھامعرفیة

  الربط بین المضمون النظري للمناھج الدراسیة وتطبیقاتھا العملیة، انطالقا من أن قیم
السالم تنمو أساسا من خالل الممارسة، لذلك ال بد من أن تنعكس المعارف المقدمة من 

ة داخل المؤسسة التعلیمیة خالل المناھج الدراسیة على الممارسات التربویة المختلف
والتربویة على نحو یتجاوز الحدود المعرفیة، ویعمل على دعم سلوكات إیجابیة تستمر مع 

 .الناشئة وتنعكس في تفاعلھم مع مجتمعھم والمجتمع العالمي
  على مؤسسات التربیة التعاون فیما بینھا بحیث تتكاثف جھود كل منھا من أجل االھتمام

 :لیة، وإیجاد مراكز خاصة لھم یتلقون فیھا اآلتيبھذه الناشئة الغا

محاضرات عن التصدي للغزو الغربي الذي یحمل كثیرًا من األفكار الغربیة المدمرة للقیم   - أ
اإلسالمیة وقیم السالم خاصة للقضاء على روح التقلید والتبعیة للغرب بإیضاح التحدیات 

 والمخططات الغربیة التي تواجھھا األمة اإلسالمیة

حاضرات عن كیفیة الدفاع عن الدین اإلسالمي وقیمھ وأھلھ، والذي تجعل من الناشئ م  - ب
مسلمًا حقیقیًا یكون الحجر األساس لبناء القاعدة اإلسالمیة الصلبة التي بھا یتحقق عز 

 .اإلسالم
  االھتمام بنشر ثقافة السالم للدین اإلسالمي والدفاع عنھ عبر وسائل اإلعالم المختلفة

دعاة إلى الغرب ونشر المؤلفات واألبحاث التي تدافع عن اإلسالم من كل وإرسال ال
 .االفتراءات

  المراجعة الشاملة للمناھج الدراسیة بمختلف مراحلھا من قبل لجان نوعیة متخصصة لھا
خبرة تحلیلیة نقدیة في مجاالتھا، للوقوف على الثغرات الحقیقیة وطبیعة العوائق التي 

 التربیة من أجل السالم من خالل المناھج، وإعادة تصمیم المناھج تحول دون تحقیق أھداف
  .وصیاغتھا على نحو یكفل تحقیق ھذه األھداف

  التوعیة بأن تربیة الناشئة على القیم اإلسالمیة بعامة وقیم السالم خاصة عملیة شاملة
یة ومسؤولیة جماعیة لجمیع المؤسسات التربویة المختلفة، عبر إثراء أنشطتھا العلم

واألدبیة واالجتماعیة والفنیة، وذلك انطالقا من أن قیم السالم یمكن ترسیخھا عند الناشئة 
 :عبر أنشطة متنوعة توجد بشكل اعتیادي كاآلتي

مسابقة القرآن الكریم، مسابقة حفظ األحادیث، (إقامة مسابقات للناشئة بجوائز محفزة   -أ 
 القیم اإلسالمیة وقیم السالم بصفة مسابقة حفظ األذكار، مسابقة على نشرة أو كتیب عن

 ).خاصة، مسابقة عمل بحوث خاصة للسالم

إعداد بعض األعمال الخیریة للمحتاجین، وتقدیم اإلعانات للبالد اإلسالمیة التي تعاني  -ب 
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٦٥٥
االحتالل والثورات والمجاعات كفلسطین، سوریا، مصرك، العراق، الصومال 

 ). الخیریة وغیرھاتوزیع األشیاء الخیریة، وضع الالفتات(مثل

 .تنظیم الزیارات والرحالت اإلیمانیة المفیدة لمساعدة المحتاجین والرحالت التثقیفیة  -ج 
  :المقترحـــــــات

إجراء دراسة میدانیة حول دور األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة من منظور  -
 .تربوي إسالمي

افة السالم بدراسة أسبابھا إجراء دراسة میدانیة حول المعوقات التي تواجھ نشر ثق -
 .وآلیاتھا ومحاربتھا، مع إیجاد الحلول من منظور تربوي إسالمي

 .إجراء دراسة میدانیة حول دور األسرة في الغرب لتعزیز قیم السالم لدى الناشئة -
 .إجراء دراسة تھدف إلى مدى تطبیق األسرة المسلمة لقیم السالم -

 .قیم السالم في العالم اإلسالمي والغربيإجراء دراسة مقارنة بین تطبیق األسرة ل -

إجراء دراسة مقارنة بین دور األسرة في تعزیز قیم السالم لدى الناشئة في العالم  -
 .اإلسالمي والغرب

إجراء دراسة میدانیة على األسرة لمعرفة أھم المعوقات والصعوبات في تربیة الناشئة  -
 ھذه المعوقات وتلك الصعوبات على قیم السالم، ومن ثم االستفادة منھا في تذلیل

 .والقضاء علیھ
 


