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 .الكريم مفيهم القيم مع اعطاء نساذج من نرهص التهراة والقران

 فاطسة أنييذم: من إنجاز الباحثة

 

 

ممخــــــــــــص 

إف الحجيث عغ القيع ىػ الحجيث عغ أساس قياـ  أؼ مجتسع مغ السجتسعات، والسداىسة في رقيو 

وازدىاره، وتشذئة أفخاده تشذئة صحيحة، وأساس بشاء الحزارات والخفع مغ ثقافتيا، وىحا ال خبلؼ فيو 

سػاء بيغ أىل السمة الػاحجة، أو باقي السمل األخخػ، ألنو ال يسكغ أف نترػر وجػد حياة مدتقخة وشبيعية 

فػؽ تخاب أؼ مػشغ إف انعجمت القيع بيغ أفخاده،ألنو بانعجاميا سيشعجـ الدمع الحؼ ىػ أساس استقخار 

ونسػوازدىار أفخاده، وستدػد محمو الفػضى، وسيختل التػازف العير الفخدؼ والجساعي والجولي، وبالتالي 

سيكػف ىشاؾ تقاتل وتشاحخ واعتجاء عمى حخية االخخ، وبالتالي تدخب الخمل الستقخار السجتسع وافخاده، 

وىحا مسا ال شظ فيو ولشا في ديششا االسبلـ خيخ دليل، كيف ال ونحغ نعمع اف هللا تعالى ما خمق خمقو عبثا 

:" وإنسالحكسة العبادة واالستخبلؼ وإعسار االرض وفق مشاىج وسشغ بيشيا تعالى لعباده، حيث يقػؿ تعالى

وىػ أف هللا تعالى استخمف عباده عمى األرض مغ أجل . 1"وما  مقق الجن واانس اا لييببون 

إعسارىاوعبادتو عمى أحدغ وجو، وذلظ ال يتأتى إال بشيج مشيج االستربلح والربلح فػقيا، ال العسل 

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشهُيْم : عمى إفدادىا وتجميخىا، حيث يقػؿ هللا تعالى َوَعَب َّللاهُ الهِذيَن آَمُشها ِمْشُكْم َوَعِسُمها الره

َلشهُيْم ِمْن َبْيِب  ِفي اْْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الهِذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َوَلُيَسكَِّشنه َلُيْم ِديَشُيُم الهِذي اْرَتَزٰى َلُيْم َوَلُيَببِّ

ِ َ  ُىُم اْلَفاِسُقهنَ  ِلَ  َفُ ولَٰ ا ۚ  َوَمْن َكَفَر َبْيَب ذَٰ ا ۚ  َ ْيُبُبوَنِشي َا ُ ْذِرُكهَن ِ ي َ ْي ًن . 2"َ ْهِفِيْم َأْمشًن

                                         

 .56: سػرة الحاريات، آية- 1
 .55سػرة الشػر، آية - 2
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وكيف يترػر أف يكػف ىشاؾ استخبلؼ وإصبلح دوف التحمي بالقيع االندانية التي تخبط بيغ العبج وربو، 

، فالقيع ىي الحامي والػاقي لمعبلقات االندانية فيسا بيشيع، مغ أجل التعاير (االخخ)أو تخبصو بغيخه 

والتكامل والتبادؿ والتفاىع، ألنو كسا نعمع أف أحجنا يكسل اآلخخ، ألف االنداف بصبعو اجتساعي ويحتاج 

لآلخخ، ومغ الرعب وجػد إنداف مشعدؿ عغ اآلخخ وعغ العالع، فالصبيب يحتاج لمسعمع ويحتاج لمسيشجس 

، وبالسثل أيزا فكل مشا يحتاج لؤلخخ ليكسمو، فإف انعجمت القيع االندانية ...ويحتاج لمدباؾ إلى غيخ ذلظ

التي ىي ركيدة التعامل بيششا فدتختل العبلقات وييجـ االستقخار، ويشعجـ التكامل، وتدػد الفػضى وستكػف 

... الغمبة لؤلقػػ وسشحيا حياة الغاب

اذف ما مفيـػ ىاتو القيع التي نتحجث عشيا؟؟  

: أىسية السهضهع

تتجمى أىسية ىحا السػضػع، في كػنو يعالج أىع ركيدة التي يقـػ عميياأؼ مجتسع مغ السجتسعات 

اإلندانية، ميسا كانت ديانتو التي يجيغ بو، والتي يسكغ أف نعتبخىا أىع دعامة الزدىاره وتصػره ورقيو 

االقترادية، والدياسية  )وتسيده عغ باقي السجتسعات األخخػ، باإلضافة إلى الخكائد األخخػ 

، ونعمع أف االنداف ىػ السحػر الفعاؿ واألساسي في ىحه الخكائد، فإف تدخبت إليو قيع فاسجة (...والعمسية،

وتخسخت بحىشو وتحمى بيا، فساذا سششتطخ مغ مخدوديتو السعػؿ عمييا، لمجفع بشفدو قجما أوال، ثع بأسختو، 

 ثع بسجتسعو، ثع بجولتو ثع بأمتو التي تشتطخ مشو الكثيخ؟؟

: إ كالية السهضهع

إعصاء تعخيف جامع مانع لسفيـػ القيع، مع تبياف ىل ىشاؾ مذتخؾ قيسي بيغ الييػدية واالسبلـ أـ الال؟ 

 .مغ خبلؿ بعس الشساذج لمسقارنة
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:  طة السهضهع

 مفيـػ القيع، وأىسيتيا: الفخع االوؿ -

 أنػاعيا القيع، ومرادرىا: الفخع الثاني -

 .إعصاء نساذج مغ القيع مغ نرػص التػراة والقخاف، والسقارنة بيشيا:  الفخع الثالث -
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مفيهم القيم وأىسيتيا : الفرع اْلول

مفيهم القيم  -1

: تعخيف القيع لغة: أوال

القيسة بالكدخ واحجة القيع، ومالو قيسة، إذا لع يجـ عمى : القيع جسع قيسة، وقج عخفيا الفيخوز ابادؼ بقػلو*

 .3وقػمتو عجلتو، فيػ قػيع ومدتقيع، والقػاـ العجؿ.اعتجؿ: شيء، وقػمت الدمعة واستقامتيا ثسشتيا، واستقاـ

وقيل لمثسغ قيسة ألنو يقـػ مقاـ . تجؿ عمى االستقامة والعـد (ؽ و ـ )أصميا الػاو مغ مادة :والقيسة*

قالػا يارسػؿ هللا لػقػمت لشا أؼ لػ سعخت لشا ػ فقاؿ إف هللا ىػ :"الذيء السثسغ وفي الحجيث الذخيف 

. لػحجدت لشا القيسة: والسخاد. 4"السقـػ

: أمخ قيع بسعشى أمخ مدتقيع، الجيانة القيسة: كسا أف القيسة، صفة تعشي االستقامة واالعتجاؿ، يقاؿ

، والقيسة عمى وزف فيعمة مغ القػامة، وىي غاية االستقامة، 5"وذل  دين القيسة" : السدتقيسة، ويقػؿ تعالى

 بسعشى السمة القيسة، قيسة في ذاتيا، أو السمة السدتقيسة العادلة أو "وذل  دين القيسة"وجاء في تفديخ 

كسا نجج نفذ السعشى في . ، أؼ غاية االستقامة6األمة السدتقيسة السعتجلة،وقيسة عمى غيخىا ومييسشة عميو

فبلف أقـػ كبلـ مغ :" أفعل التفزيل، يقاؿ:  أؼ ديغ االمة القيسة، واألقـػ،7"ذل  البين القيم" :قػلو تعالى

. 8، أؼ أعجؿ"فبلف

مثل الرغخ والكبخ ومعشاه حيشئح االستقامة وفي ىحا يقػؿ كعب بغ زىيخ :  ويأتي اِلقيع مرجر الفعل قاـ 

 :

فيم ضربهكم حين جرتم عمى اليبى ب سيافيم حتى استقستم عمى القيم 

                                         

 ،245: ـ، ص1991الدشة . الفيخوز ابادؼ، القامػس السحيط، مادة قـػ -  3
 ، رواه ابػ ىخيخة، حكسو، رجالو رجاؿ الرحيح102:  ص4مجسع الدوائج، ج: الييثسي- 4
 .5سػرة البيشة، جدء مغ اآلية - 5
 98: ، ص5ـ، دار الفكخ، ج1995دمحم االميغ الذشقيصي، أضػاء البياف في إيزاح القخاف بالقخاف، الدشة -  6
 .36سػرة التػبة جدء مغ االية - 7
 .663: ـ، ص2000أبػ الحدغ األزدؼ، السشجج في المغة واالعبلـ، الدشة - 8
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. وأشيج أنظ عشج السميظ ُأرسمت حقا بجيغ قيع : وقاؿ حداف 

: ومغ أوضح السعاني وأدليا عمى السخاد ىشا قػؿ صاحب اساس الببلغة 

وكمسة قيسة في المغة العخبية مذتقة مغ القياـ، وىػ نقيس الجمػس، قاـ، . 9ثبات الذي ودوامو: القيسة 

، ومشو قػلو تعالى ، قػما، وقػاما، وقػامة، وقامة، والقياـ، بسعشى آخخ وىػ العـد وأنو لسا قام عبب : " يقـػ

، كسا جاء بسعشى السحافطة واإلصبلح، ومشو قػلو 10"هللا يبعهه كادوا  كهنهن عميو لببا ، أؼ لسا عـد

. 12، والقػاـ ىػ العجؿ وحدغ الصػؿ وحدغ االستقامة11"الرجال قهامهن عمى الشداء" : تعالى

وقف، : كسا تجؿ كمسة القيسة عمى االعتجاؿ واالستػاء وبمػغ الغاية، فيي مذتقة أصبل مغ الفعل قاـ بسعشى

 13اعتجؿ، انترب، بمل، استػػ 

: يسكغ اف ندتخمز اف العخب استخجمت فعل قـػ لمجاللة عمى معاف كثيخة مشيا

مالو : " ألنو يجؿ عمى القياـ مقاـ الذيء، يقاؿ (قـػ)وىػ ما يذيخ إلى أصل الفعل : الجيسػمة والثبات-1

وقػلو .  أؼ دائع،14"وليم عذاب مقيم:" إذا لع يجـ عمى الذيء، ولع يثبت عميو، ومشو قػلو ع وجل" قيسة

 .15"إن الستقين في مقام أمين" : أيزا

، ويدػسيع، فالقيع: الدياسة والخعاية-2 الديج وسائذ األمخ : ومشو ما قالتو العخب عغ الحؼ يخعى القـػ

 .والخجل قيع أىل بيتو ويقـػ بأمخىع، أؼ سيجىع وراعييع

قل إنشي ىباني " : فالذيء القيع ما لو قيسة بربلحو واستقامتو، ومشو قػلو تعالى: الربلح واالستقامة-3

، أؼ مدتقيسا، وىػ الثابت 16"ربي الى صراط مدتقيم، ديشا قيسا ممة إ راىيم حشيفا وما كان من السذركين

 . 17السقـػ ألمػر الشاس

                                         

 .86: ، ص2ـ، دار الكتب العمسية لبشاف، ج1998الدمخذخؼ، اساس الببلغة، الصبعة االولى، سشة  - 9
 .19آية : سػرة الجغ- 10
 .34سػرة الشداء، جدء مغ  اآلية - 11
 .ـ، مادة قاـ2003ابغ مشطػر، لداف العخب، الدشة - 12
 .215: ـ،  الذخكة العخبية لمرحافة والصباعة والشذخ سػريا، ص1987عادؿ العػا القيسة االخبلقية، الدشة - 13
 .37سػرة السائجة، جدء مغ اآلية - 14
 .51سػرة الجخاف، جدء مغ االية - 15
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 .، أؼ ذات قيسة عالية18"فييا كتب قيسة:" كسا في قػلو تعالى: السكانة الخفيعة والسشدلة العالية-4

لػ : قالػا يا رسػؿ هللا:"أؼ ثسشتو، وفي الحجيث الشبػؼ : كقػلشا قػمت الدمعة واستقستو: القجر والثسغ-5

، أو السدعخ، إني ألرجػ أف افارقكسػليذ أحج مشكع يصمبشي : قػمت لشا سعخنا، فقاؿ إف هللا ىػ السقـػ

 . اؼ لػ سعخت لشا، وىػ مغ قيسة الذيء، أؼ حجدت لشا قيستيا"بسطمسة في ماؿ وال نفذ

 .19"كقػلشا استقاـ واعتجؿ، وقػمتو أؼ عجلتو: االعتجاؿ-6

 .20"كقػلشا أمة قائسة أؼ متساسكة بجيشيا، والتقػيع يشتج األمخ السحسػد: التسدظ بالجيغ-7

االستقامة، الثبات، : ومغ خبلؿ ما تقجـ يسكغ القػؿ بأف مفيـػ القيع في المغة يجور حػؿ معاف كثيخة مشيا

االعتجاؿ، الجواـ عمى األمخ والبقاء عميو، وااللتداـ والتسدظ بالجيغ، ثسغ الذيء أو الدمعة، أؼ سعخىا، 

 .الدياسة والسكانة العالية

تيريف القيم اصــــطالحا : ثانيا

لقج تعجدت معاني القيع، واختمفت باختبلؼ السجارس التي تشاولتيا بالجراسة والتسحيز، وبالتالي أخحت 

معاني عجيجة ومتخاكسة فسغ مشطػر نفدي، إلى مشطػر اجتساعي، الى ثالث نفدي اجتساعي، فيي تعج 

مغ القزايا التي تعجدت فييا االراء، واختمف أىل االختراص في تعخيفيا نطخا لسا تتدع بو مغ عسق 

معخفي وثقافي خاضع لسعتقجات وثقافة الفخد والسجتسع، ولحا فقج حطيت باىتساـ عجد كبيخ مغ العمساء 

: والباحثيغ الحيغ حاولػا تحجيج مفيػميا، فدػؼ أقترخ عمى ذكخ بعزيا

عبارة عغ تشطيسات ألحكاـ عقمية انفعالية معسسة نحػ االشخاص واالشياء " بأنيا: عخفيا حامج زىخاف

والسعاني وأوجو الشذاط، والقيع مػضػع االتجاىات وىػ تعبيخ عغ دوافع االنداف، وتسثل االشياء التي 

                                                                                                                               

 .162- 161سػرة االنعاـ، االيتيغ - 16
ـ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، 2007الصبعة الثانية، : الجبلد ماجج زكي، تعميع القيع وتعميسيا، ترػر نطخؼ وتصبيقي لصخائق تجريذ القيع- 17

 .19: االردف، ص
 3سػرة البيشة، جدء مغ االية - 18
 .9: ، ص2009الجامعة االسبلمية غدة، الدشة " السديغ خالج دمحم، القيع االخبلقية الستزسشة في محتػػ كتب لغتشا- 19
 .19:  باسع دمحم ولي، السجخل الى عمع الشفذ االجتساعي، الصبعة االولى، مكتبة دار الشذخ عساف، ص- 20
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تػجو رغباتشا واتجاىاتشا نحػىا، والقيسة مفيـػ مجخد ضسشي غالبا يعبخ عغ الفزل أو االمتياز، أو درجة 

. 21"الفزل الحؼ يختبط باألشخاص، أو االشياء، أو السعاني، أو أوجو الشذاط

نػع مغ االتجاىات التي تتكػف لجػ الفخد في جسيع السػاقف والتي تحجد اختيارات " بأنيا: وعخفيا الغػراني

الفخد نحػ ما ىػ مفزل أو غيخ مفزل اتجاه االشياء التي ىي مػضػع اىتساـ، وىحا يشعكذ عمى 

. 22"شخرية الفخد فتربح إحجػ السػجيات الدمػكية وترخفاتو عمى السجػ الصػيل مغ عسخه

كل ما ىػ ججيخ باىتساـ الفخد، العتبارات مادية او معشػية، أو اجتساعية، أو : " عخفيا سسيت بأنيا

. 23"أخبلقية، أو ديشية، أو جسالية

مجسػعة مغ السعتقجات والترػرات السعخفية والػججانية، والدمػكية الخاسخة يختارىا :" وعخفيا الجبلد بأنيا

اإلنداف بحخية بعج تفكخ وتأمل، ويعتقج بيا اعتقاًد جازما، تذكل لجيو مشطػمة مغ السعاييخ يحكع بيا عمى 

االشياء بالحدغ أو بالقبح، وبالقبػؿ أو بالخد، ويرجر عشيا سمػؾ مشتطع يتسيد بالثبات والتكخار 

. 24"واالعتداز

وسأذكخ تعخيف فمدفي لمسفكخ شو عبج .ىحه تعاريف أىل التخرز مغ عمع الشفذ وعمع االجتساع

ففي السجاؿ الفمدفي تفيج القيسة السعشى الخمقي الحؼ يدتحق أف يتصمع إليو السخء :" الخحسغ حيث يقػؿ

: بكميتو ويجتيج في االتياف بأفعالو عمى مقتزاه، أؼ أنو السعشى الحؼ يجسع بيغ استحقاقيغ اثشيغ

استحقاؽ التػجو إليو واستحقاؽ التصبيق لو، وبشاء عمى ىحا التحجيج الفمدفي االجسالي لكمسة قيسة، يجػز 

استعساؿ لفطيغ آخخيغ يدجاف مدجىا أحجىسا اختز بو الفبلسفة وىػ لفع السثاؿ أو السثاؿ األعمى، ومغ 

" الحخية: "، والتي يذتغمػف عمييا حجيثا"الجساؿ"، و"الحق"و" الخيخ: " السثل التي اشتغل بيا ىؤالء قجيسا

، أما المفع الثاني، فقج اختز بو عمساء األصػؿ، وىػ لفع السرمحة، ومغ "العجؿ"، و"السداواة "و

                                         

 .158:  ـ، عالع الكتب،  القاىخة، ص2003حامج عبج الدبلـ زىخاف، عمع الشفذ االجتساعي، الصبعة الدادسة، الدشة - 21
 .44: سمػت نػر الديج، مفاىيع القيع الستزسشة في االناشيج السقجمة لمصمبة في مجارس فمدصيغ، الجامعة الفمدصيشية، فمدصيغ، ص- 22
 .163: ـ، دار اليجة لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، ص2007مفاىيع اساسية في عمع الشفذ االجتساعي، :" جابخ نرخ الجيغ- 23
ـ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، 2007الصبعة الثانية، : الجبلد ماجج زكي، تعميع القيع وتعميسيا، ترػر نطخؼ وتصبيقي لصخائق تجريذ القيع- 24

 .12: االردف، ص
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الجيغ، والعقل، والشفذ، والساؿ، : اجسعػا عمى داللة الشرػص الذخعية عمييا ىي السرالح التي

. 25والعخض

بأنيا معيار اجتساعي مترل بالشيج األخبلقي  لمفخد والجساعة ُيقيع مػازيغ : ويسكغ تعخيف القيسة أيزا 

. الدمػؾ ونيج األفعاؿ كسا يتخحىا دليبل ومخشجًا لسعخفة السخغػب فيو والسخغػب عشو والحدغ والديئ 

: ومغ خبلؿ التعخيف المغػؼ واالصصبلحي لمقيسة يسكغ استخبلص السعاييخ التالية*

ػ القيسة ليا حقيقة السعيارية والتػجيو 

ػ تحسل صفة االنتقائية واالختيار 

. ػ القيسة حيغ تػضيفيا التػضيف الحدغ تقػد إلى أفزل االختيار السسكغ

وعمى ضػء ما سبق مغ التعاريف يسكغ القػؿ أف القيع عسمة ذات وجياف، أحجىسا ذىشي وآخخ نفدي 

يعسبلف مجتسعيغ نتيجة اىتساـ الفخد بسػاضيع مادية أو معشػية، يكتدبيا بػاسصة التشذئة االجتساعية، عغ 

شخيق التفاعل مع السؤثخات البيئية السختمفة مكتدبا خبخات ومعارؼ، تسثل لجيو ترػرات وأحكاـ قيسية، 

. يعسل عمى تجديجىا بالخفس أو القبػؿ الستحدانو أو استقباحو ليا

: أىسية القيع في حياة الفخد -2

تبجو أىسية القيع في حياة الفخد والسجتسع واضحة عشجما نجرؾ أف الدمػؾ االجتساعي في جػىخه يقـػ عمى 

اساس مبجأ الشطاـ الحؼ يحكع العبلقات بيغ الشاس، ويبشى عمى ندق لمقيع يتسثمػنو بيشيع، فالقيع تمعب دورا 

ىاما وأساسيا في تحقيق التػاـؤ بيغ الفخد والسحيط االجتساعي الحؼ يتعامل معو، وىي روابط تجسع بيغ 

. 26البشاء االجتساعي والذخرية

. وأىسيتيا تتجمى في مدتػييغ، السدتػػ الفخدؼ والسدتػػ االجتساعي

                                         

. 12- 11: شو عبج الخحسغ،  تعجد القيع، ص - 25
 .206: ص. ـ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة عساف2007: ، الدشة6صالح دمحم أبػ جادو، سيكػلػجية التشذئة االجتساعية، الصبعة - 26
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:  27تبخز أىسية القيع عمى السدتػػ الفخدؼ مغ خبلؿ مايمي: أوال عمى السدتػػ الفخدؼ

تعصي الفخد امكانية اداء ما ىػ مصمػب مشو، وتسشحو القجرة عمى التكيف والتػافق االيجابييغ  -

 .وتحقيق الخضا الشفدي الجاخمي

تسثل جػىخ الكيشػنة االندانية، العتبارىا تذكل ركشا أساسيا في بشاء الفخد وتكػيشو، إذ بجونيا  -

 .يربح كائشا حيػانيا

 .تزبط شيػات الفخد ومصامعو -

 .تدود الفخد بالصاقات الفاعمة في الحياة وتبعجه عغ الدمبية -

 .تعسل كسيداف يدف الفخد بو اعسالو، فيحجد ما ىػ مخغػب فيو، وما ىػ غيخ مخغػب فيو -

 .تذعخ الفخد باإلحداس بيػيتو، واالنتساء لسجتسعو -

تجفع إلى اتخاذ مػاقف خاصة مغ السدائل االجتساعية الخئيدية، باعتبارىا السػجو الحؼ يحخؾ  -

 .الدمػؾ

 .تذكل أفكارا وعػاشف وسمػؾ اإلنداف الحق -

يمقى الفخد الستسدظ بيا مكافأة دنيػية تتسثل في حب الشاس لو، ويربح شخرية محبػبة تمقى  -

 .قبػال واستحدانا وثقة مغ افخاد السجتسع

 

 

 

                                         

عدؼ الحديغ، االسخة ودورىا في تشسية القيع االجتساعية لجػ الصفل في مخحمة متاخخة، رسالة ماجدتيخ، تخرز عمع الشفذ االجتساعي، - 27
رسالة ماجدتيخ " اثخ استخجاـ لعب االدوار في اكتداب القيع االجتساعية" نقبل عغ ديشا جساؿ السرخؼ، . 98: ، ص2014- 2013الجدائخ، 

 .الجامعة االسبلمية، فمدصيغ
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:  عمى السدتػػ االجتساعي: ثانيا

: 28تطيخ أىسية القيع عمى السدتػػ االجتساعي في كػنيا

 .تحفع لمسجتسع تػازنو وىػيتو وتسيده وثبات لمحياة -

تحفع لمسجتسع بقاءه واستسخاريتو، والحقيقة التاريخية تذيج أف قػة السجتسعات وضعفيا ال تتحجد  -

بالسعاييخ السادية وحجىا، بل بقاؤىا ووجػدىا، واستسخاريتيا مخىػف بسا تسثمو مغ معاييخ قيسية 

وخمقية، فيي األسذ والسػجيات الدمػكية التي يبشى عمييا تقجـ السجتسعات ورقييا، والتي في 

 .إشارىا يتع تحجيج السدارات الحزارية واالندانية، ورسع معالع التصػر والتسجف البذخؼ 

 .تداىع في اختيار األفخاد السشاسبيغ لمقياـ بػضائف مجتسعية معيشة في مؤسدات السجتسع -

تحفع السجتسع مغ الدمػكيات االجتساعية واألخبلقية الفاسجة، وتؤمغ لمسجتسع حرشا راسخا مغ  -

الدمػكيات والقيع واألخبلؽ التي تحفع لو سبلمتو مغ السطاىخ الدمػكية الفاسجة مسا يجعمو 

 .مجتسعا قػيا بقيسو

 .تسثل ىسدة وصل بيغ العقيجة واإليجيػلػجية التي يتبشاىا السجتسع، وبيغ الشطع االجتساعية -

 .تداعج عمى تحجيج مبلمح شخرية السجتسع الستسيدة عغ غيخه مغ السجتسعات االخخػ  -

 

 

 

 

                                         

عدؼ الحديغ، االسخة ودورىا في تشسية القيع االجتساعية لجػ الصفل في مخحمة متاخخة، رسالة ماجدتيخ، تخرز عمع الشفذ االجتساعي، - 28
رسالة " اثخ استخجاـ لعب االدوار في اكتداب القيع االجتساعية" نقبل عغ ديشا جساؿ السرخؼ، . 98- 99: ، ص2014- 2013الجدائخ، 

 .ماجدتيخ الجامعة االسبلمية، فمدصيغ
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أنهاع القيم ومرادرىا : الفرع الثاني

أنهاع القيم : أوا

فبل شظ أف ىشاؾ قيع اسبلمية مرجر التذخيع مدتقاة مغ الكتاب والدشة، وىشاؾ قيع اجتساعية، 

مرجرىا السجتسع نفدو مدتقاة مغ العخؼ أو تػاضع عمييا البذخ وجعمػىا قػانيغ يشيجػنيا في 

. حياتيع، وىشاؾ قيع خمقية وغيخ خمقية تجسع بيغ الشػعيغ األولييغ

مفيهم القيم اإلسالمية  - 1

مجسػعة مغ السعاييخ واألحكاـ والسػجيات الشابعة مغ ترػرات : القيع اإلسبلمية أو القيع الجيشية ىي

أساسية عغ الكػف والحياة واإلنداف وااللو، كسا صػرىا اإلسبلـ، وتتكػف لجػ الفخد والسجتسع مغ خبلؿ 

التفاعل مع السػاقف والخبخات الحياتية السختمفة، بحيث تسكشو مغ اختيار أىجاؼ وتػجيات لحياتو تتفق 

.  29مع إمكانيتو، وتتجدج مغ خبلؿ االىتسامات أو الدمػؾ العسمي بصخيقة مباشخة وغيخ مباشخة

القيع االسبلمية حكع :"ما ذكخه بعس الباحثيغ عشجما قاؿ" القيع االسبلمية"وىشاؾ ترػرات أخخػ لسفيـػ 

يرجره اإلنداف عمى شيء ما ميتجيا بسجسػعة السبادغ والسعاييخ التي ارتزاىا الذخع والسأخػذة مغ 

.  30الشرػص، محجدا السخغػب فيو والسخغػب عشو مغ الدمػؾ والترخفات

فيتزح أف القيع ىي تمظ السعاييخ األخبلقية اإلسبلمية التي تديخ عميو حياة الفخد والسجتسع، ويسكغ 

. باتباعيا أف يرل إلى درجة الكساؿ

لساذا العشاية بالقيع األخبلقية ؟ 

ػ :  وفي نطخة متعسقة لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ مع أنو بجييي لكشو كبيخ ومتيغ يسكغ تبيغ السعالع التالية

                                         

 .34: ـ، دار شيبة لبشاف، ص1980عمي خميل مرصفى، القيع االسبلمية والتخبية، الصبعة االولى، - 29
 .81: ، ص1نزخة الشعيع في مكاـر اخبلؽ الخسػؿ الكخيع، الصبعة الخابعة، دار الػسيمة لمشذخ والتػزيع، ججة، ج: صالح عبج هللا- 30
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 ػ إبخاز مشطػمة األخبلؽ اإلسبلمية في ضل التقجـ العمسي والتقشي السعاصخ وماصحبو مغ اضصخابات 1

ومؤثخات تسذ كل مكػنات الحياة اإلندانية، حتى أصبحت إشكالية األخبلؽ في العرخ الحاضخ إشكالية 

. متفاقسة في العالع كمو 

 ػ إبخاز دور القيع األخبلقية اإلسبلمية في صياغة الحياة وأىجافيا وتحجيج األفزميات والتسييد بيغ 2

يتختب عمى ذلظ مغ نتائج وآثار وحيشسا تتبيغ القيع األخبلقية وتتجمى ليربح  السحاسغ والسداوغ وما

. االختيار مسكشا واضحا وتشقذع الزبابية واالرتجالية 

 ػ االسياـ في شخح أوسع لسػضػع األخبلؽ والقيع اإلسبلمية فالجراسات في ىحا تحتاج مديج عشاية 3

وتأصيل وشسػؿ ويتختب عمى ذلظ إبخاز فعاليات ىحه األخبلؽ والقيع في مياديغ التخبية بتخشيج الجيػد 

. والجور السشذػد في بشاء شخرية السدمع والسبلمح السسيدة لؤلصالة واالستقامة 

 ػ اإلسياـ في صياغة أىجاؼ الحياة عغ شخيق إبخاز ىحه القيع واألخبلؽ بل ىػ إسياـ في الػعي 4

. بالحات اإلسبلمية والذخرية السدمسة في مجاؿ التخبية والتعميع والجعػة وكل مياديغ الحياة العسمية 

: وفي نطخ يجسع البشاء األخبلقي يسكغ الشطخ في مجسػعات ثبلث

 (األىجاؼ األخبلقية  )مجسػعة السعارؼ والسيارات واالتجاىات : األولى

مجسػعة القيع والسثل العميا التي يبشى عمييا البشاء األخبلقي : الثانية 

. مجسػعة الصخؽ واألساليب السحتاج إلييا لبشاء السجسػعتيغ الدابقتيغ : الثالثة

: القيم الخمقية والغير  مقية-  2

القيع الخمقية والقيع الغيخ خمقية، ومغ القيع : تتعجد أنػاع وأشكاؿ القيع، يسكغ أف نقدسيا إلى قدسيغ كبيخيغ

السحبة والرجاقة واألمانة، ومثاؿ القيع الغيخ الخمقية التي يعػد نفعيا : الخمقية التي يعػد نفعيا عمى الغيخ
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الشدب والحدب والجساؿ، واألصل في ىحا التعجد القيسي ىػ تشػع أشكاؿ التي تتخحىا حياة : عمى الحات

.  31اإلنداف وتشػع األشػار التي تتقمب فييا ىحه الحياة

إف بعس القيع التي تشبشي عمييا الحياة الصيبة الخيخة، تكػف متعارضة أو متشازعة أو مترادمة فيسا بيشيا، 

بحيث ال يسكغ رفع ىحا الترادـ بخد ىحه القيع بعزيا إلى بعس وال بتخجيح بعزيا عمى بعس، عمى 

تترادـ الحياة مع الحخية متى كانت التزحية بالحياة ثسشا لشيل الحخية كسا تترادـ الحياة : سبيل السثاؿ

مع العجؿ متى كاف التعخض لميبلؾ وسيمة تػصل إلى دفع الطمع، وكحلظ تترادـ الحخية السصمقة مع 

السداواة السصمقة، فالػاحجة مشيسا ال يسكغ أف تتحقق إال عمى حداب األخخػ، إذف فتعجد القيستجعي بأف 

.  32الحياة الصيبة تػاجو قيسا متعجدة مترادمة

ونحغ قادروف عمى فيع قيع غيخنا وترػراتيع لمحياة السثالية الفاضمة، دوف أف يعشي ىحا الفيع أنشا نػافقيع 

فييا، بل قج نعتخض عمى ىحه القيع األجشبية عشا ونخفزيا مع تفيسشا ليا، وإنسا يخجع ىحا الترادـ الى 

.  التغايخ والتبايغ: كػف العبلقة بيغ القيع تترف برفتيغ أساسيتيغ وىسا

السخاد بو ىػ، أف القيستيغ السترادمتيغ ال تقببلف مقايدة او مقارنة إحجاىسا باألخخػ، وذلظ : التغايخ*

إما ألنو ال تػجج أية قيسة عميا كالدعادة مثبل، يسكغ  أف تتفخع عمييا ىاتاف القيستاف أو : لؤلسباب التالية

يجخؼ تختيبيسا بحدبيا، وأما ألنو ال يػجج وسيط كالمحة يسكغ اف تقجر او تػزف بيا ىاتاف القيستاف، وأما 

ألنو ال يػجج مبجأ عاـ يسكغ أف يؤخح بو أو قاعجة مقخرة يسكغ اتباعيا لمخخوج مغ ىحا الترادـ، ومثاؿ 

السعخفة والخحسة فبل يسكغ أف نقيذ إحجاىسا عمى األخخػ، وال أف نقارف بيشيسا عمى : القيستيغ الستغايختيغ

أساس معيار مذتخؾ بيشيسا، فزبل عغ أف الديادة في إحجاىسا ال يجعميا بالزخورة أفزل مغ األخخػ وال 

 .دونيا أفزمية وإف كاف يجػز أف تػجج قيسة ثالثة تفزل الػاحجة وال تفزل األخخػ 

                                         

 .10: شو عبج الخحسغ، تعجدية القيع، ص- 31
 .14: نفذ السخجع ص - 32
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أحجىسا التبايغ السشصقي ومقتزاه أف مجلػؿ إحجػ القيستيغ السترادمتيغ ال : السخاد بو معشياف: التبايغ*

يسكغ أف يجتسع في العقل مع مجلػؿ القيسة األخخػ، بحيث إذا ترػر تحقق إحجاىسا، امتشع ترػر تحقق 

العجؿ والعفػ، والسعشى الثاني التبايغ التصبيقي، ويحرل بيغ : الثانية، ومثاؿ القيستيغ الستبايشتيغ مشصقيا

قيستيغ متػافقتيغ مشصقيا، لكغ يػجج بيشيسا تبايغ عخضي ناتج عغ أسباب عسمية تتعمق بطخوؼ 

الحياة الدوجية اليشية وحياة التفخغ لمعمع، فميذ : مخرػصة أو بأحػاؿ ىحا العالع،ومثاؿ التبايغ التصبيقي

 .بيغ االمخيغ تبايغ مشصقي ولكغ يجػز أف يتبايشا عشج بعس شالبي العمع

يتبيغ مغ ىاتيغ الرفتيغ التغايخ والتبايغ أنيسا متسايدتاف فيسا بيشيسا، فبل يرح أف كل تغايخ تبايغ، فقج 

تكػف القيستاف متغايختيغ فيسا بيشيسا مغ غيخ أف يستشع تػاججىسا معا في حياة الفخد، إذ يكفي أف يتػسع 

ترػره لمحياة الصيبة بحيث يجعميا تذسل ىاتيغ القيستيغ معا، كسا ال يرح أف كل تبايغ تغايخ، فقج تكػف 

القيستاف متبايشتيغ مع إمكاف السقارنة بيشيسا، بل القاعجة السقخرة ىػ حرػؿ التبايغ في الستقارنات 

.  33والستجاندات، فاف تعجد القيع يجعي أف الحياة الصيبة تػاجو قيسا متعجدة متغايخة ومتبايشة

أحجىسا أفعاؿ : إف أفعاؿ اإلنداف كميا أفعاؿ خمقية، وتػضيح ذلظ أف األفعاؿ اإلندانية ىي عمى قدسيغ

تحقق مقاصج خمقية تحقيقا مباشخا كسا إذا صجؽ اإلنداف في قػلو أو وفى بػعجه، وىي التي جخت عادة 

االستعساؿ عمى تخريريا  باسع األخبلؽ، والقدع الثاني أفعاؿ ىي وسائل لتحقيق مقاصج خمقية، وىحا 

أحجىسا أفعاؿ قخيبة، وىي التي يكػف ليا ضاىخ : القدع الثاني يحتػؼ ىػ نفدو عمى ضخبيغ مغ األفعاؿ

معشػؼ كسا إذا صمى اإلنداف، فالربلة ابتجاء ليدت ابتجاء خمقا، ولكشيا تػرث خمقا، وىػ االنتياء عغ 

الفحذاء، والزخب الثاني أفعاؿ بعيجة، وىي التي يكػف ضاىخىا ماديا كسا إذا أنفق الخجل عمى والجه، فيحا 

الفعل ليذ ابتجاء خمقا، وال انتفاع الػالج بػاسصة ىحا االتفاؽ خمقا، ولكشو يػرث لراحبو خمقا، وىػ البخ 

 .بالػالجيغ

                                         

. 17- 15: شو عبج الخحسغ، تعجدية القيع، ما مجاىا وما حجودىا، ص- 33
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األخبلؽ مأخػذة مغ الجيغ، وتػضيح ذلظ أنيا تجور عمى الخيخ والذخ، والخيخ والذخ قيستاف ال تشذآف 

، كسا أنيسا ال 34مغ الػاقع، ألف الػاقع ال يشذئ إال الػاقع، والقيسة أمخ واجب، والػاجب خبلؼ الػاقع

يشذآف مغ العقل السدتقل، ألف العقل السدتقل ال يشذئ إال القانػف، إذ القانػف يدبقو الذظ وقج يعقبو 

الخصأ، في حيغ أف السثاؿ يدبقو اليقيغ وال يعقبو إال الرػاب، فبل يبقى إال أف األخبلؽ، عمى األقل في 

أصػليا، مرجرىا الجيغ، فيحجث مشيا العقل، بإحجػ آلياتو االستجاللية، فخوعا فيتػىع بعزيع أف األخبلؽ 

 .كميا، أصػال وفخوعا إنسا ىي مغ صشع العقل البذخؼ 

لقج قمشا بأف كل فعل عبارة عغ وسيمة أو أداة لتحقيق مقرج أو قيسة، إال أف : االخبلؽ عمى مخاتب ثبلث*

ىحا السقرج قج يحرل اليقيغ أو القصع في نفعو أو ال يحرل كسا أف ىحه الػسيمة قج يحرل اليقيغ في 

نجاعتيا أو ال يحرل، وتختمف األخبلؽ باختبلؼ حطيا مغ اليقيغ في نفع السقاصج واليقيغ في نجاعة 

الػسائل، فاألخبلؽ السؤيجة ىي تمظ التي تكػف قصعية الشفع في السقرج وقصعية الشجاعة في الػسيمة، 

واألخبلؽ السدجدة ىي تمظ التي تكػف قصعية الشفع في السقرج وضشية الشجاعة في الػسيمة، واألخبلؽ 

. 35السجخدة ىي تمظ التي تكػف ضشية الشفع في السقرج وضشية الشجاعة في الػسيمة

مفيهم القيم ااجتساعية - 3

 مفيـػ القيع االجتساعية ليذ واحجا، ويخجع ذلظ إلى اختبلؼ الثقافة مغ مجتسع إلى آخخ، حيث ما ىػ 

: مقبػؿ عشج مجتسع ال يكػف كحلظ في مجتسع آخخ، ولحا يسكغ االقترار عمى بعس التعاريف ومشيا أنيا

القيع االجتساعية ىي مجسػعة القػانيغ والسقاييذ التي تشبثق مغ جساعة ما، وتكػف بسثابة مػجيات *" 

لمحكع عمى االعساؿ والسسارسات السادية والسعشػية، ويكػف ليا مغ القػة والتأثيخ عمى الجساعة بسا ليا مغ 

صفة الزخورة وااللداـ والعسػمية، وأؼ خخوج عمييا أو انحخاؼ عشيا يربح بسثابة خخوج عغ أىجاؼ 

. 36"الجساعة ومثميا العميا

                                         

 مغ تعجدية القيع لصو عبج الخحسغ. 37: ص. شو عبج الخحسغ، سؤاؿ االخبلؽ، الفرل االوؿ، السخكد الثقافي العخبي- 34
 .38: شو عبج الخحسغ، تعجدية القيع، ص- 35
 .4: ص. ـ، دار السخيخ، الخياض1982القيع والتخبية، : لصفي بخكات أحسج- 36
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ىي تمظ القيع التي تداعج اإلنداف عمى وعي وإدراؾ وضبط وجػده االجتساعي بحيث يكػف أكثخ *

فاعمية، وىي تزبط حاجة اإلنداف لبلرتباط بغيخه مغ األفخاد ويدتصيع أداء دوره االجتساعي بحيػية 

. 37"وفاعمية

ىي مجسػعة االخبلؽ الفخدية التي تعػد بالخيخ عمى السجتسع، فيي التي تحكع الفخد بسا يحيط بو، *

. 38"وتقـػ عمى أساس التعاوف والتخاحع، والتػاصل وحب اآلخخيغ

:  ويسكغ أف نخمز إلى مفيـػ القيع االجتساعية وانصبلقا مسا سبق مغ خبلؿ ما يمي

ىي مجسػعة القػاعج وااللتدامات والزػابط التي يزعيا السجتسع مغ خبلؿ مؤسدات التشذئة االجتساعية 

السختمفة، وأىسيا األسخة وىي اتفاؽ بيغ أفخاده، يتذخبيا الفخد في وججانو، ويتسثميا في سمػكو نتيجة تفاعمو 

مع السػاقف واألدوار التي يمعبيا في حياتو، وكمسا سادت تمظ القيع في السجتسع كمسا ازداد تساسظ نديجو 

. االجتساعي، وعع التفاىع والتػاد والتخاحع والتكافل بيغ افخاده

  مرادر القيم: ثانيا

لقج ضمت مدالة أصل القيع نقصة نقاش بيغ العمساء والفبلسفة عمى حج سػاء، مشيع مغ يقػؿ باف 

اصل القيع يخجع الى الصبيعة البذخية والتكػيغ الشفدي لمفخد، أؼ اف القيسة تعتسج عمى االختيار الحخ 

ومشيع مغ يقػؿ . (أصحاب مجرسة التحميل الشفدي ). والخغبة الحاتية لؤلفخاد وىشا يشتفي معشى االلتداـ

بأف مرجر القيع ىػ السجتسع أؼ ناتج عغ عسمية اجتساعية خارجة عغ ذوات األفخاد الستحكع فييا 

ومشيع مغ يقػؿ باف مرجر القيع راجع إلى . (أصحاب ىحا الخاؼ دوركايع وماركذ )العقل الجساعي 

  ). شبيعة األشياء واألفعاؿ في ذاتيا واإلنداف ييتجؼ إلييا بعقمو نطخا لقجرتيا في التأثيخ عمى رغباتو

.  39(مغ أصحاب ىحا الخأؼ أرسصػ

                                         

 .251: ـ، مكتبة ابخاىيع حمسي، السجيشة السشػرة، ص1988ابػ العيشيغ عمي خميل مرصفى، القيع االسبلمية والتخبية، - 37
 .18: ، ص2009الجامعة االسبلمية غدة، الدشة " السديغ خالج دمحم، القيع االخبلقية الستزسشة في محتػػ كتب لغتشا- 38
 .119:  ـ، الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ ص1980الخبيع ميسػف، نطخية القيع في الفكخ السعاصخ بيغ الشدبية والسصمقية، - 39
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ومشيع مغ يخجع مرجر القيع إلى قػة خارجية عغ اإلنداف والسجتسع، فالقيع تعمػ فػؽ اإلنداف 

وقجراتو، وأف األشياء ال تقـػ بحاتيا وال تخمق نفديا بل هللا خالقيا ومقػميا، فيػ الحؼ يعصي قيسة 

. األشياء واألفعاؿ

إف القيع البج أف تكػف عامة وثابتة ومصمقة وكمية، بحيث تشصبق عمى جسيع الشاس دوف استثشاء وال 

تخزع إلرادتيع وأىػائيع الفخدية والجساعية عمى الدػاء، وىحا ال يسكغ أف يتع إال إذا سمسشا بػجػد هللا 

. الخالق

وعميو فإف التدميع بأف هللا ىػ مرجر القيع يزفي عمييا قجاسة وىيبة مسا يجعل احتخاميا وعجـ 

. تجاوزىا أمخ واجب ونابع مغ داخل اإلنداف واختياره

: إذف يسكغ أف نجسل مرادر القيع فيسا يمي

 : البين -1

يذسل عمى السبادغ والتشطيسات التي تحقق سعادة اإلنداف والسجتسع في كل السجاالت، وعمى القػاعج 

 . 40العامة الزابصة ليجاية الشاس، وتشطيع حياتيع في كل زماف ومكاف

والجيغ يعج مرجر السثل في السجتسع لحلظ يعتبخ أحج أىع مرادر القيع، إذ أف القيع الجيشية ىي في 

. الغالب األساس الحؼ يدتشج عميو الشاس في تقييسيع لدمػكيع مغ ناحية القبػؿ أو الخفس

فاألدياف عسػما ىي عبارة عغ مجسػعة مغ القيع تحجد سمػؾ الفخد وتػجيو بسجسػعة مغ األوامخ 

وبرػرة أكثخ دقة "والشػاىي تزبط بيا سمػكو مغ خبلؿ العقػبات التي تشجخ عغ ذلظ الدمػؾ، 

وتخكيد عمى مجتسعشا اإلسبلمي فإف لمجيغ مكانة عميا في سمع السعاييخ الستحكسة في األفعاؿ الفخدية 

. 41"والجساعية، ذلظ أف مجتسعشا يػلي أىسية قرػػ لمجيغ باعتباره اإلشار الحؼ يحػؼ ثقافة السجتسع

                                         

 .335: ـ، دار القمع، الكػيت، ص1983دمحم حسج بغ زقدوؽ، مقجمة في عمع االخبلؽ، الصبعة الثانية، - 40
 .65: ـ، ص1996شيخاوؼ إبخاىيع، االخبلؽ واالخبلقيات السيشية، - 41
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: 42ومرادر القيع مغ خبلؿ ديششا اإلسبلمي تتثسل فيسا يمي

 ىػ كتاب هللا تعالى السشدؿ عمى سيج السخسميغ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بػساشة الػحي عغ شخيق :القخاف الكخيع 

جبخيل عميو الدبلـ، والقخاف ىػ السرجر األوؿ لمتذخيع اإلسبلمي، وىػ مرجر العمـػ وأصل 

الحقائق ومخجع العمساء والفقياء ويتزسغ أحكاما تتعمق بحياة اإلنداف مغ أف كاف نصفة إلى أف 

يذاء هللا دخػلو الجشة أو الشار، ويذتسل عمى أحكاـ مختمفة مغ عبادات ومعامبلت وسياسية 

واقترادية وغيخىا، وىي القيع التي تخبى عميو الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، حيث قالت أمشا عائذة رضي هللا 

 .43"وإن  ليمى  مق عظيم:" ، وشيج لو بحلظ هللا تعالى حيث قاؿ"كاف خمقو القخاف: " عشيا

كسا أف القخاف ىػ خيخ مػجو لمبذخ بأف القيع واألخبلؽ الدامية ىي التي تجعميع صالحيغ 

قب أفمح من تزكى :" ومدتحقيغ لمجخػؿ في الجشة التي ىي الدكغ األبجؼ لئلنداف، قاؿ تعالى

. 44"وذكر اسم ربو فرمى

 ليا مكانة عطيسة في اإلسبلـ، ال نيا السرجر الثاني لمتذخيع لسعخفة الذخيعة الدشة الشبػية 

اإلسبلمية والقيع واألخبلؽ، وىي كل ما صجر عغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص مغ أقػاؿ وأفعاؿ أو تقخيخات، فيي 

شارحة لمقخاف ومبيشة لو ومفرمة لسا أجسل مشو، فبلبج مغ التداـ الدشة واألخح بكل ما ورد فييا مغ 

وقج أمخنا هللا . 45"وما اتاكم الرسهل فخذوه وما نياكم عشو فانتيها:" أحكاـ ويقػؿ هللا تعالى

بصاعة رسػلو األعطع في كل ما يرجر عشو، وتعج اكبخ السرادر لمقيع االجتساعية ولشا في سيخة 

 .رسػلشا الكخيع قجوة وأسػة حدشة لشقتجؼ بو في الُسثل والقيع االندانية العميا

                                         

ـ،  2012دمحم أميغ الحق، القيع االسبلمية في التعميع واثارىا عمى السجتسع، دراسات الجامعة االسبلمية العالسية شيتاغػنل، السجمج التاسع -  42
 338: ص

.4: سػرة القمع، اآلية-  43 
 .15- 14: سػرة االعمى، اآليتيغ- 44
 .7: سػرة الحذخ آية- 45
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 ىػ اتفاؽ مجتيجؼ ىحه االمة بعج وفاة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص عمى حكع شخعي فيػ أيزا مرجر : الجساعا

وكحلظ جعمشاكع أمة وسصا لتكػنػا شيجاء :" مغ مرادر القيع االندانية اإلسبلمية، يقػؿ تعالى

 .46"عمى الشاس ويكػف الخسػؿ عميكع شييجا

 هللا الذي :" فيػ مغ مرادر القيع اإلسبلمية، وقج دؿ عمى ذلظ القخاف والدشة، قاؿ تعالى: القياس

، قاؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لمسخأة التي سألتو عغ الرياـ عغ أميا بعج 47"أنزل الكتاب بالحق والسيزان

أرأيت لػ كاف عمى أمظ ديغ فقزيتو أكاف يؤذػ ذلظ عشيا؟ قالت نعع، قاؿ فرػمي عغ :" وفاتيا

 .48أمظ

 طبيية السجتسع الثقافية -2

تعج شبيعة السجتسع الثقافية والتي تختمف مغ مجتسع ألخخ السرجر األساسي لمقيع، ويتأثخ الشدق 

. القيسي باألحجاث التي يسخ بيا السجتسع، وما يخافقيا مغ تحػالت اقترادية وسياسية وثقافية

 :ااسرة والسبرسة -3

فاألسخة ىي البيئة األولى التي تحتزغ الصفل وتشذئو تشذئة صحيحة أو خاشئة حدب نػعية وثقافة 

األسخة، كسا أف شبيعة الخرائز التي تسيدىا تجعميا أكثخ السؤسدات االجتساعية تأثيخا في عسمية 

كل مػلػد يػلج عمى الفصخة، فأبػاه :" ولشا في رسػؿ هللا أسػة حدشة وىػ القائل. التشذئة اإلجتساعية

داِنو ، كسثِل الَبِييَسِة ُتْشِتُج الَبِييَسَة ، ىل تخػ فييا َجْجَعاء خاِنو ، أو ُيَسجِّ داِنو ، أو ُيَشرِّ . 49َ"ُيَيػِّ

أما السجرسة فتعج مغ السؤسدات الخسسية التي تقـػ بعسمية التشذئة االجتساعية لمفخد، وتقـػ السجرسة 

بإكداب مشطػمة القيع لمفخد مغ خبلؿ بخامجيا السقخرة، والػضعيات التعميسية التعمسية التي تشقل بيا 

السعارؼ والخبخات والسيارات، والسػاقف الدمػكية العسمية التي تزسغ أنبل القيع وأسسى األخبلؽ، 

. وبالتالي فجورىا يعتبخ مكسبل لجور االسخة
                                         

 .143سػرة البقخة، آية - 46
 .17آية  : سػرة الذػرػ - 47
 .8487، رقع الحجيث 255: ، ص4ىػ، ج1344ابػ بكخ احسج البييقي، الدشغ الكبخػ وفي ذيمو الجػىخ الشقي، الصبعة االولى، - 48
 .ما قيل في اوالد السذخكيغ: البخارؼ،  صحيح البخارؼ، كتاب الجشائد، باب- 49
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 :اليرف -4

الحؼ ألفو الشاس في حياتيع حتى :" وتجخل في مدسى العخؼ العادات والتقاليج، ومرصمح العخؼ ىػ

. 50"أصبح بالتتابع ثابتا، ويذتسل عمى نػاحي إيجابية وأخخػ سمبية

وىػ ما اعتاده الشاس مغ معامبلت واستقامت عميو أمػرىع، ويعج العخؼ مرجرا ىاما لمقيع في 

:  51السجتسع، وىشاؾ شخوط عجة مغ مشطػر إسبلمي لقبػؿ العخؼ وىي

 .أف ال يكػف العخؼ مخالفا لمشز -

 .أف يكػف العخؼ شائعا بيغ أىمو، معسػال بو مغ قبميع، والعاممػف بو يسثمػف األكثخية -

 .إف ال يػجج قػؿ أو عسل يفيج عكذ مزسػنو -

. فإف تحققت ىحه الذخوط الدابقة تعتبخ القيع ممدمة يجب التسدظ بيا مغ شخؼ السدمسيغ

 

 :القهانين الهضيية -5

إنيا األوامخ والشػاىي التي وضعيا البذخ أنفديع لتشطيع حياتيع بالسحافطة عمى حقػؽ الشاس، وتحجيج 

واجباتيع لشذخ العجالة والسداواة بيشيع، ويديخ عمى ذلظ سمصة خارجية، وأخخػ داخمية تتػقف عمى درجة 

نزج ووعي األفخاد أو الفاعميغ االجتساعييغ، إذ تتذكل العبلقات األخبلقية حقا بالتصابق مع ترػرات 

. 52البذخ لمخيخ والذخ والذخؼ، الزسيخ، العجالة، فالػعي األخبلقي جانب ضخورؼ لمخوابط األخبلقية

والججيخ بالسبلحطة ىػ أف القػانيغ الػضعية في شكميا العاـ تأخح بعيغ االعتبار القيع الجيشية، والقيع التي 

. تأمخ بيا العادات والتقاليج، ولكغ ليذ برفة كمية، ففي السيجاف ىشاؾ اعتساد لبعس التشطيسات السدتػردة

                                         

 .64: ـ، دار القمع، الكػيت، ص1983دمحم حسج بغ زقدوؽ، مقجمة في عمع االخبلؽ، الصبعة الثانية، - 50
 
 .21- 20:  ، ص2009الجامعة االسبلمية غدة، الدشة " السديغ خالج دمحم، القيع االخبلقية الستزسشة في محتػػ كتب لغتشا- 51
 .68: ـ، ص1996شيخاوؼ إبخاىيع، االخبلؽ واالخبلقيات السيشية، - 52
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التهراة والقران الكريم والسقارنة  )إعطاء نساذج من القيم من  الل الشرهص السقبسة : الفرع الثالث

 ( يشيسا

يسكغ أف ندتخخج بعس القيع مغ نرػص التػراة، التي يجيغ بيا الذعب الييػدؼ ويعتبخونيا مخجعيع 

الجيشي األساسي، ونعمع جيجا أف مػسى عميو الدبلـ، تمقى الذخيعة الرحيحة الحقة مغ ربو، وأمخ 

بتبميغيا لمييػد، إذف ىل تحتػؼ التػراة عمى بقية صحيحة مغ ىحه الذخيعة؟ 

معمـػ أنو مسا تكمع بو هللا مع مػسى عميو الدبلـ ىػ تمظ الػصايا العذخ، أو ما يدسى بالكمسات العذخ، 

 :      وىحه الػصايا كسا جاءت في سفخ الخخوج كالتالي. 53:"ثم تكمم هللا بجسيع ىذه الكمسات قائال"

        

اْلمر  تهحيب عبهد ة هللا تيالى : أوا
أنا الخب إليظ الحؼ أخخجظ مغ أرض مرخ، مغ بيت العبػدية، ال يكغ لظ آلية أخخػ :" جاء في التػراة 

ويسكغ اعتبار ىحه الػصية قيسة  أخبلقية ديشية البج لمفخد التحمي . ، بسعشى عجـ اإلشخاؾ باهلل54"أمامي
بيا، وىي تػحيج هللا تعالى وإخبلص العبػدية لو وحجه دوف سػاه، وفي السقابل جاء في القخاف الكخيع، قػلو 

 خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱ: " تعالى

.55"َّ حج  مث هت مت  

والدبب في ىحا الشيي، ليذ اعتقادىع أنو ال يػجج إلو آخخ سػػ إلو إسخائيل، بل ىػ اعتخاؼ ضسشي 

بػجػد آلية أخخػ، ولكغ عمى بشي إسخائيل أال يتبعػا تمظ اآللية وال يعبجونيا وإنسا تخكد عبادتيع إللو بشي 

 .56إسخائيل فقط

                                         

 .1: ، عجد20سفخ الخخوج، إصحاح - 53
 .3-2: نفدو، اإلصحاح نفدو، عجد- 54
 .48: سػرة الشداء، آية- 55
مارس .  الييػد والييػدية، الصبعة األولى1، جالتهراة واإلنجيل والقران، أىل الكتاب: ، جهىر اإل سان في صحيح اْلد انصبلح العجساوؼ - 56

.                                                                                                                            311: ـ، ص1988
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وىحه القيسة ىي التي تزع أساس السجتسع الججيج الحؼ يقـػ أوال وقبل كل شيء، عمى عبادة هللا وإتباع 

. شخيعتو السػحاة إلى نبيو عميو الدبلـ

اامر باتخاذ يهم الدبق عطمة : ثانيا

أذكخ يـػ الدبت لتقجيدو ستة أياـ تعسل وترشع جسيع عسمظ وأما اليـػ الدابع ففيو سبت :" جاء في التػراة 

لمخب إليظ، ال ترشع عسبل ما أنت وابشظ وابشتظ وعبجؾ وأمتظ وبييستظ، ونديمظ الحؼ داخل أبػابظ، اآلف 

في ستة أياـ صشع الخب الدساء واألرض والبحخ، وكل ما فييا، واستخاح في اليـػ الدابع، كحلظ بارؾ 

 .57"الخب يـػ الدبت وقجسو

وحطخ العسل يـػ الدبت عمى بشي إسخائيل ورد في مػاقع عجيجة مغ تػراة الكتاب السقجس، حتى أنو 

ليحطخ الجفاع عغ الشفذ يـػ الدبت واف أدػ ىحا إلى اليديسة، واألعساؿ السحطػر أداؤىا كثيخة مشيا، 

، وىحا معمـػ في واقعشا الحالي وحتى 58شيي الصعاـ وإيقاد الشار وما إلييا مغ األعساؿ الزخورية لئلنداف

عشج السجتسعات الغخبية، أنيا تتخح يـػ الدبت واالحج يػمي عصمة واستخاحة اسبػعية مغ عشاء العسل 

والجراسة، وىحه قيسة اجتساعية يحتـخ كل فئات السجتسع مغ اجل الخاحة وتغييخ روتيغ العسل اليػمي، وىحا 

الشز التػراتي يؤصل ليحا االمخ غيخ انشا ال نجج في القخاف الكخيع ما يعزج ىحا االمخ ، حتى يـػ 

:" الجسعة الحؼ يعتبخ عيج السؤمشيغ حث هللا تعالى عمى العسل بعج اداء صبلة الجسعة، حيث يقػؿ تعالى

اَلِة ِمْن َيْهِم اْلُجُسَيِة َفاْسَيْها ِإَلى ِذْكِر َّللاهِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َ ْيٌر َلُكْم  ﴿ َ ا َأيَُّيا الهِذيَن َآَمُشها ِإَذا ُنهِدَي ِلمره

 59ِإْن ُكْشُتْم َتْيَمُسهَن ﴾

اامر  بر الهالبين :  ثالثا

 . 60"أكـخ أباؾ وأمظ، لكي تصػؿ أيامظ عمى األرض التي يعصيظ الخب إليظ:" جاء في التػراة 

                                         

 .11-7: ، عجد20سفخ الخخوج، إصحاح - 57
 .311: التػراة واإلنجيل والقخاف، مخجع سابق، ص: صبلح العجساوؼ، جػىخ اإليساف في صحيح األدياف- 58
 .10- 9سػرة الجسعة، االيتيغ، - 59
 .2: ، عجد20سفخ الخخوج، اإلصحاح - 60
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وىحه الػصية تقجس األسخة وتزعيا في مشدلة ال يفػقيا إال الييكل، تحيط بيا أكاليل السثل العميا والعفة 

وىي قيسة ديشية اخبلقية اندانية البخ بالػالجيغ، والحؼ ىػ اساس تساسظ السجتسع وتخابصو، . والصيارة

واالنريار في بػتقة الجفى االسخؼ، والحفاظ عمى تػابثو مغ الرجأ، ونجج ما يػافق ىحه القيسة في ديششا 

 زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱ" :الحشيف، يقػؿ ربشا عد وجل

 .61" َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي

حرمة قتل الشفس : رابيا

ىشا االمخ بالشيي عغ القتل الحؼ ىػ شأف مغ شئػف بشي إسخائيل والحؼ . 62"ا تقتل":جاء في التهراة

تطيخه لشا كتب التاريخ، بحيث أف ثسانية مغ ممػؾ بشي إسخائيل التدعة عذخ قتمػا قتبل، كسا ال يخفى عمى 

والشيي عغ قتل الشفذ السحخمة ىػ أمخ اليي وارد . أحج الشداعات واالنذقاقات السػجػدة بيغ الييػد أنفديع

في جسيع الذخائع واالدياف، الف قتميا مغ أبذع ما يسكغ اف يقتخؼ االنداف وسمب االخخ روحو وىػ 

اعتجاء ما بعجه اعتجاء، وىحه القيسة ىي قيسة اندانية عطيسة، وبانعجاميا سيشقخض الشػع البذخؼ مغ 

الػجػد، وبعجـ مخاعاتيا سيكػف سصػ واعتجاء عمى حخية االخخ وسمبو حياتو، وقج شجد هللا تعالى في قتل 

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ"  :الشفذ، وجاء في القخاف الكخيع

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي

 .63"  َّ رب يئ

اا تياد عن الزنا :  امدا

ىحه الػصية تأمخ باالبتعاد عغ الدنا الحؼ اتخحه الييػد مشح القجـ وسيمة . 64" اتزن :"جاء في التػراة 

لمػصػؿ إلى مأربيع، وىحه قيسة اخبلقية تجعػ الى الحفاظ عمى عفة وكخامة االنداف والتي مغ ايجابيتيا 
                                         

 .23: سػرة اإلسخاء، آية- 61
 .13: ، عجد20سفخ الخخوج، إصحاح - 62
 .32: سػرة السائجة، آية- 63
 .14: ، عجد20سفخ الخخوج، إصحاح - 64
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عجـ اختبلط االنداب، ودعػة االبشاء الى ابائيع، وكسا ىػ معمـػ اف كخامة الفخد مقجسة وفػؽ اؼ اعتبار، 

وكسا ىػ معمـػ في عرخنا الحالي ما يشتج عغ ىحه االفة مغ امخاض خصيخة وفتاكة تيمظ الفخد والشدل، 

  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱ :ونجج نفذ االمخ يحث هللا تعالى عميو حيث قاؿ

 .65"  َّ ىك مك

 

الشيي عن الدرقة : سادسا

وىحه قيسة . ىحه الػصية تشيي عغ الدخقة وأكل أمػاؿ الشاس بالباشل. 66" ا تدرق :" جاء في التهراة

اخبلقية تداىع في الحفاظ عمى استقخار السجتسعات بحيث تؤدؼ الى حساية السميكة الخاصة لكل انداف 

وعجـ غرب مستمكاتو، وبالقزاء عمى ىحه القيسة سشجج انفدشا في قتاؿ وصخاع دائع تكػف الغمبة فيو 

 لبلقػػ، والتحمي بيحه القيسة، ىػ احتخاـ لبلخخ واحتخاـ لسمكيتو، ونفذ الذيء يجعػ هللا تعالى اليو، حيث

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ " :جاء في قػلو تعالى

 .67"  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

الشيي عن  يادة الزور : سابيا

ىحه الػصية تشيي عغ شيادة الدور، وتححر مشيا . 68" ا تذيب عمى قريب   يادة زور":جاء في التػراة 

وىحه قيسة اندانية تحافع عمى سيادة العجؿ والحفاظ عمى . عمى القخيب برػرة أشج مشيا عمى غيخ القخيب

حقػؽ ا اخخيغ وعجـ االضخار بيع، وبتجاوزىا ستدػد الفػضى في السجتسع، وستختل السػازيغ، حيثجاء 

 مى  ا رسهل هللا، : ثالثاًن، قالها« أا أنب كم ب كبر الكبائر؟»: قال الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :في الحجيث الشبػؼ الذخيف

                                         

 .32: سػرة اإلسخاء، آية- 65
 .15: ، عجد20سفخ الخخوج، إصحاح - 66
 .188: سػرة البقخة، أية- 67
 .16: ، عجد20سفخ الخخوج، إصحاح - 68
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فسازال : ، قال«أا وقهل الزور: فقال- و جمس و كان متك اًن -اإل راك با، و عقهق الهالبين »: قال

 .69«ليتو سكق:  كررىا حتى قمشا

والشيي عغ الدنى والدخقة وشيادة الدور أمػر في محميا، ولكغ التػراة لع تصمقيا بل خررت ىحا الشيي 

فيسا يتعمق باألقارب، فيل معشى ذلظ إذا امتجت الذيادة إلى غيخ القخيب، ىل تكػف مباحة؟ ىحا ىػ 

 وما ،70مفيـػ العبارة وإال لسا سكتت عغ الغيخ، وكاف األولى أف يصمق الشيي إشبلقا يذسل الغيخ جسيعيع

إذا زنى رجل مع امخأة، فإذا " : يؤكج أف الشيي مخرز باألقارب دوف غيخىع ما ورد في سفخ البلويغ

زنى مع امخأة قخيبة فإنو يقتل الداني والدانية، وإذا اضصجع رجل مع امخأة أبيو، فقج كذف عػرة أبيو، إنيسا 

يقتبلف كبلىسا، دميسا عمييسا، وإذا اضصجع رجل مع كشتو، فإنيسا يقتبلف كبلىسا، قج فعبل فاحذة، دميسا 

 .71..."عمييسا

َثَشا ُ ْيَبُة َعْن َواِصٍل اْْلَْحَبِب َعْن َأِ ي َواِئٍل : "وجاء في الحجيث الشبػؼ الذخيف َثَشا ُمَحسهُب ْ ُن َجْيَفٍر َحبه َحبه

ا َوُىَه  َعْن َعْبِب َّللاهِ َقاَل  َسَ ْلُق َرُسهلَ  ِ ِنبًّ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَم َأيُّ الذهْنِب َأْعَظُم َقاَل َأْن َتْجَيَل َلِلِه

 .72"َ َمَقَ  َوَأْن ُتَزاِنَي ِبَحِميَمِة َجاِرَك َوَأْن َتْقُتَل َوَلَبَك َأْجَل َأْن َ ْ ُكَل َمَيَ  َأْو َ ْ ُكَل َطَياَم َ 

ىحه األوامخ ىي أيزا حاسسة، في أف ":" Emmet fox ""إميت فػكذ" وبالشدبة ألىسية ىحه القيع يقػؿ

نتعمع قػانيغ الحياة، ونفيسيا، عشجما نربح سادة ضخوؼ وجػدنا الحاتي، وىحه ىي اإلرادة اإلليية 

 .73"نحػنا

                                         

كتاب اإليساف، باب بياف الكبائخ وأكبخىا - ، صحيح مدمع2532: حجيث رقع- ، باب ما قيل في شيادة الدورصحيح البخاري، كتاب الذيادات- 69 
 151 :حجيث- 
 الييػد والييػدية، الصبعة األولى، مارس 1، جالتهراة واإلنجيل والقران، أىل الكتاب: جهىر اإل سان في صحيح اْلد انصبلح العجساوؼ، - 70

 .312: ـ، ص1988
 .21-10: ، عجد20سفخ البلوييغ، إصحاح - 71
 447772.صحيح البخارؼ، رقع الحجيث- 

73- Emmet fox,  les dix commandements la clef de la vie, édition Astra, 1978, p 15. 
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فأمخنا الخب أف نعسل بجسيع ىحه الفخائس ونتقي الخب إليانا، ليكػف لشا خيخ كل : " كسا جاء في التػراة 

، وأنو يكػف لشا بخ إذا حفطشا جسيع ىحه الػصايا لشعسميا أماـ الخب إليشا  األياـ، ويدتبقيشا كسا في ىحا اليـػ

. 74"كسا أوصانا

وىحه كميا ىي الكمسات التي تكمع بيا الخب، وأعصيت لبشي إسخائيل ليأخحوا بيا ويعسمػا بيا، حتى تدتقيع 

تذسل األولى، واجب اإلنداف نحػ ربو، وتذسل الدت . "بيا حياتيع، وتشتطع عبلقاتيع الفخدية والجساعية

. األخخػ واجبات اإلنداف نحػ قخيبو، لقج تكخر ذكخ ىا بذكل آخخ في التثشية، في اإلصحاح الخامذ

 .وىحه القيع صارت مبادغ يجيغ بيا العالع كمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 . 25- 24: ، عجد6سفخ التثشية، إصحاح - 74
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: خاتسة

يتزح مسا سبق ما لمقيع اإلندانية التي تخبط بيغ أفخاده مغ أىسية في حياتيع، والجور األساسي الحؼ تمعبو 

في رقي وازدىار مجتسع ما، وعجـ االلتداـ  والتحمي بيا ىػ خخؽ لمسبادغ واألخبلؽ اإلندانية سػاء عمى 

السدتػػ الفخدؼ أو العائمي أو الػششي أو الجولي، وىحه القيع كميا ليا مغ األىسية في حياة البذخية 

جسعاء، وبإتباع الذخائع تحفع األمة عيجىا مع هللا، فيي عبارة عغ دستػر، وإف وقعت عمييا تغيخات في 

العرػر البلحقة، لكشيا تعتبخ مغ أساسيات كل الجيانات وىػ ما يدسى بحفع الزخوريات الخسذ، حفع 

الجيغ والشفذ والعقل والعخض ثع الساؿ، فيي أمػر ال تختمف فييا جسيع الجيانات، والتي ىي أساس تػاجج 

واستخبلؼ بشي البذخ في األرض مغ أجل عسخانيا وإصبلحيا واستربلحيا، بعيجا عمى الفداد والتخخيب 

وقج تبيغ مغ خبلؿ بعس الشساذج التي تصخقشا . في األرض إذا ما انتيكت أحج ىحه الزخوريات أو القيع

ليا في نرػص التػراة مقارنة مع الشرػص القخاف، أنو تع ذكخ بعس القيع السذتخكة والتي مغ بيشيا عجـ 

... الدنا، وعجـ القتل، وعجـ الكحب، وشاعة الػالجيغ

مسا يجؿ عمى أف ىشاؾ مذتخؾ إنداني قيسي حزارؼ يجسع بيغ جسيع الجيانات وجسيع الحزارات 

. والذعػب اإلندانية الستػاججة فػؽ ىحا الكػكب

 

والحسج هلل رب العالسيغ 
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