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Abstract 

  The aim of the study is to identify the value of honesty from an Islamic perspective and its religious and educational 
applications. The most significant results found in this study are that values from an Islamic perspective are 
principles, concepts and criteria derived from the fundamental tenets of Sharia. Honesty as a value in Islam refers 
to reserving the rights of both Allah- the creator- and creatures in the manner specified in Islam. The Muslim 
preacher ought to be a model in fulfilling the value of honesty and to be expressed in him in all life aspects. The 
school administration in all its element is concerned with applying the principles of honesty in all the processes of 
the school administration in accordance with God's orders. The teacher on the other hand has to be committed to 
the value of organizing the educational process and the public facilitied available to the school and this is one of the 
basic tenets of the value of honesty. The teacher has to apply the value of honesty in the curricula he/she teaches and 
how to use this value practically.  
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  الملخص:

ــة إلى بحث   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالم، وأهم تطبیقاتها الدعویة والتربویةهدفت الدراســ ــ ــ ــ ــ لمنظور القیم في ا. وكان من أهم نتائجها: مفهوم قیمة األمانة ومكانتها في اإلســ

ــــالمي  ــریعة، وتدل قیمة األمانة في اإلســـــالم على حفظ حقوق الخالق والمخلوق وأدائها على المعاییر المفاهیم و المبادئ و الاإلسـ ــ ــــول الشـ ــتمدة من أصـ ــ مسـ

ــر  ــ ــــباب الفالح، وربط بینها وبین اإلیمان، الوجه المشــ ــریحا، وجعلها من أســ ــ ــرع أمر بها أمرا إلهیا صــ ــ ـــالم من كون الشــ وع، وتظهر مكانة األمانة في اإلســـ

ـــلم هو اَألْوَلى بأن یتخلق بقیمة األمانة، وتظهر فیه كل مع ـــلوكیات الفرد والجماعة. والداعیة المســ نه یدعو ها؛ ألانیوجعل مجاالت االلتزام بها شـــــاملة لســ

ــرها علیها تطبیق قیمة األمانة في جمیع عملیاتها امتثاًال ألوامر اهللا ــیة بكافة عناصــ ّز وجل. وحرص  عبدعوة اإلســــالم، وفي موقع القدوة. واإلدارة المدرســ

وحرصـــه على المال العام للمدرســـة هو من تطبیقه لقیمة األمانة، وعلى المناهج المدرســـیة تحقیق مضـــامین  ها،المعلم على قیمة العملیة التعلیمیة وتنظیم

  وبیان طرق توظیفها بشكل عملي. ،قیمة األمانة

األمانة، القیم اإلسالمیة، التطبیقات التربویة والدعویة. احیة:فتالكلمات الم

  :المقدمة

 آله ىوعل محمد سیدنا على والسالم والصالة العالمین رب هللا الحمد

  :وبعد أجمعین، وأصحابه

ـــالم فـــإنّ  ــ ــ ــ ــ ــ  مبـــادئالو  مفـــاهیمال تمثـــل القیم من بمنظومـــة جـــاء اإلســ

ـــلوك تحكم التي كلیةال معاییرالو  ــ ــیة سـ ــ ـــخصــ ــ ــــلمة الشـ  قافةث وتوجه ،المســ

ـــلم المجتمع ــ ــ ـــیاج وتحیطه ،وٕانتاجه ،عمله وتنظم المســ ــ ــ  القاألخ من بســ

 القیم كتل بین ومن. اإلسالم حضارة عن ویعبر ،اإلنسان إنسانیة یحفظ

ــرع نصــــوص في رفیع شــــأن لها التي -اإلســــالمیة  يف فاعل ودور ،الشــ

 أن یمكن ال التي القیمة تلك األمانة، قیمة -وجماعات أفراداً  األمة حیاة

 األنه المؤســســات من ومؤســســة ،الحضــارات من حضــارة عنها تســتغني

  .األخالقیة وسمعتها ونجاحها لقوامها الفقري العمود تشكل

 األیام ذهه المختلفة االجتماعیة ومؤســــســــاتنا الیوم مجتمعاتنا وتعیش

ـــــاعا ــ ــ ــ ــ ـــیر مقلقة أوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة حاجتها إلى تشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  القیم منظومة لتفعیل الماسـ

 وحتى .األمانة كقیمة الحاكمة العلیا القیم تلك وبخاصـــة فیها اإلســـالمیة

ـــالم في األمانة قیمة تؤدي ــ ـــات في المؤثر دورها اإلســ ــ ـــســ ــ  المجتمع مؤســ

ـــلم ــ ـــات تلك تتبنى أن البد فإنه المســ ــ ـــســ ــ  لمنظورا وفق القیمة هذه المؤســ

ــــالمي ــ ــ ــ ــ ــ  آنالقر  في جــاءت التي ومكــانتهــا حقیقتهــا عن یعبر الــذي اإلسـ

ـــنة، ــ ــة مكونات كل إلى تفعیلها عملیة تمتد وأن والســ ــ ــ ـــسـ ــ  نویةالمع المؤســ

ـــــانیة ــة یمكن وبذلك والمادیة، واإلنسـ ــ ـــســ ــ ــمن أن للمؤسـ ــ  مقومات أحد تضــ

ـــاریعها والنهوض النجاح ــ ــ ــ ــ ــ  طمحت التي أهدافها تحقیق عوامل وأحد لمشــ

  . إلیها

ــة هذه فكرة الباحث اختار هنا ومن ــلالم المفهوم لتبحث الدراســـ  ؤصــ

ــــالمیـا ــ ــ ــ ــ ــ  والتربوي الـدعوي المجـال في الممكن ولـدورهـا األمـانـة لقیمـة إسـ

ـــات من بــاعتبــارهمــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــســ ــ ــ ــ ــ ــ  هویتــه عن والمعبرة العلمیــة، المجتمع مؤســ

ــیة بالدرجة تعنى التي الحضـــاریة،  متنوعة یةِقَیم رســـائل بتوجیه األســـاسـ

  .المسلم شخصیة بناء سبیل في

  :ةاآلتی األسئلة عن باإلجابة الدراسة مشكلة تظهر :الدراسة مشكلة

  أهمیتها؟ وما اإلسالم؟ في القیمة مفهوم ما -١

  مكانتها؟ وما اإلسالم؟ في األمانة قیمة مفهوم ما -٢

  األمانة؟ لقیمة الدعویة التطبیقات أهم ما -٣

  لتعلیمیة؟ا العملیة في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات أبرز ما -٥

  .مطالبها خالل من الدراسة أسئلة عن اإلجابة عملیة وستتم

  :یأتي ما تحقیق إلى الدراسة تهدف :الدراسة أهداف

  .أهمیتها إلى واإلشارة اإلسالم في القیمة مفهوم بیان -

  .اإلسالم في األمانة قیمة مفهوم تأصیل -

  .اإلسالم في األمانة قیمة مكانة إبراز -

  .األمانة لقیمة الدعویة التطبیقات أهم تحدید -

ـــات أبرز تحــــدیــــد - ــة التطبیقـ ــ ــة التربوی ــة لقیمــ ــ ـــان ـــ في األمـ  ةالعملیـ

  .التعلیمیة

  :یأتي ما خالل من الدراسة أهمیة تظهر: الدراسة أهمیة

 اءج التي القیم منظومة دراسـة مشـروع إنجاح في الدراسـة تسـاهم -

  .ومؤصلة علمیة بطریقة اإلسالم بها

 ٢١/٤/٢٠١٤ البحث قبول تاریخ  ٢٠/٦/٢٠١٣ البحث استالم تاریخ
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ــة تقدم - ــ ـــاعد توجیهات الدراســـ ــ ــیة بناء في تســ ــ ـــخصـــ ــ ـــــلمة الشــ  المســ

 .مجتمعها في الفاعلة

ـــاعد - ــ ــ ــة تسـ ــ ــ ــتغلین الدراســ ــ ــ  ويالترب والمیدان الدعوي بالمیدان المشــ

ـــاریعهم التقدم على  قیمةل تبنیهم خالل من بأعمالهم والنجاح بمشـ

 فهــاوتوظی المیـــادین تلـــك في لهـــا المقترحـــة والتطبیقـــات األمـــانـــة

 .عملیاً 

 بأقر  فإن العلمیة المظان إلى الباحث رجوع بعد :السابقة الدراسات

 دراسة هي وجدها التي دراسته إلى العلمیة الدراسات

 قیمال تنمیة  موضوع بحث إلى الدراسة هدفت وقد. )١()هـ١٤٣٠(العیسى

 یةالترب معلمي نظر وجهة من المتوسطة المرحلة طالب لدى األخالقیة

 ضمن تهادراس تمت التي القیم بین من وكان. القنفذة بمحافظة اإلسالمیة

 القیم، من واسعة مصفوفة ضمن األمانة قیمة لها المخصص المجال

 وسطةالمت المرحلة لطالب الالزمة األخالقیة القیم تحدید نتائج فجاءت

 مملكةال في القتفذة بمحافظة اإلسالمیة التربیة معلمي نظر وجهة من

 خامسة،ال المرتبة في"  األمانة"  بقیمة یتعلق فیما السعودیة العربیة

 تعرضت الدراسة وهذه). %٦٧،٥(ونسبة) ٢،٦٤(قدره حسابي وبمتوسط

 يف واضح هو كما المجال محددة میدانیة بحثیة زاویة من األمانة لقیمة

 أصیلیةت مجملها في هي لتي الحالیة الدراسة عن تفترق وهي العنوان،

 وهذه. تعلیموال الدعوة مجال في التربویة التطبیقات من جانب علیها یبنى

  .الدراسة هذه تقدمها التي اإلضافة هي

ــته في الباحث اتبع: الدراســــة منهج ــ ــــولي المنهج دراســـ  یثح من األصـــ

 حیث من الوصفي والمنهج المختلفة، الدراسة لمفاهیم الشرعي التأصیل

  .منه المهمة األفكار واستنباط وتحلیله الموضوع وصف

ــر: الدراســــة حدود ــ ــ ــة تقتصـ ــ ــ  منظور من األمانة قیمة بحث على الدراسـ

ــــالمي ــ ــ ــ ــ ــ  كون حیث من الدعوة مجال في الممكنة تطبیقاتها وتحدید إسـ

ــــة، أو فرداً  الداعیة ــ ــ ـــســ ــ ــ  العملیة مجال حیث من التربیة مجال وفي مؤســـ

 والمعلم المدرســیة اإلدارة: اآلتیة العناصــر تحدیدا یخص وفیما التعلیمیة

  .المدرسي والمنهاج

ــته في الباحث یعتمد :الدراســـة مصـــطلحات ـــطلح دراســـ  قاتالتطبی بمصــ

ــة ــة الــــدعویــ ــة والتربویــ ــة لقیمــ ــة: األمــــانــ ــات اإلجراءات مجموعــ  والتوجیهــ

 العملیة يف توظیفها یمكن التي اإلسالم في األمانة قیمة من المستنبطة

   .اإلسالم لقیم وموافقة أفضل بطریقة لتعمل والتربویة الدعویة

  :اآلتیة المحتویات من الدراسة خطة تكونت: الدراسة خطة

                                                
العیسى، علي بن مسعود، تنمیة القیم األخالقیة لدى طالب المرحلة  )١(

المتوسطة من وجهة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة بمحافظة القنفذة، رسالة 

-١٧٤هـ، ص١٤٣٠ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

١٧٦. 

 والدراسات الدراسـة، أهمیةو  الدراسـة، أهدافو  الدراسـة، مشـكلة: المقدمة

 ةوخط الدراسة، ومصطلحات الدراسة، وحدود الدراسة، ومنهج السابقة،

  .الدراسة

  وأهمیتها اإلسالم في القیمة مفهوم: األول المبحث

  ومكانتها اإلسالم في األمانة قیمة مفهوم: الثاني المبحث

   لغةً  األمانة تعریف: أوالً 

  اصطالحا األمانة تعریف: ثانیاً 

   األمانة قیمة لمفهوم المختار التعریف: ثالثا

  .اإلسالم في األمانة قیمة مكانة: رابعاً 

  األمانة لقیمة الدعویة التطبیقات: الثالث المبحث

  لتعلیمیةا العملیة في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: الرابع المبحث

  المدرسیة اإلدارة في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: أوال

 المعلم عند األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: ثانیا

  يالمدرس المنهاج في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: ثالثا

  المتعلم نفس في وتنمیتها األمانة قیمة غرس مراحل: رابعاً 

 . التوصیات: ثانیا.  النتائج: أوالً : الخاتمة

  . المراجع قائمة

  وأهمیتها اإلسالم في القیمة مفهوم: األول المبحث

 حدهماأ یدل صحیحان، أصالن والمیم والواو القاف: "اللغة في القیمة

 القیمة وأصل وعزم، انتصاب على واآلخر الناس، من جماعة على

. )٢("یقوم به أي والحّق، الدین ِقوام وهذا تقویما، الشيء وقومت الواو،

. دالاالعت: واالستقامة والثبات، واإلصالح، والمحافظة، العزم،: والقیام

 أزال: درأه وّقوم قّومته،: المتاع واستقمت مستقیم،: قّیم وأمر

: قیمة وجمع ثمنه،: المتاع وقیمة قدره، الشيء قیمة والقیم،. )٣("اعوجاجه

 القیم ومعنى. )٤(األمر على ودوام ثبات ماله: قیمة لفالن ما: ویقال قیٌم،

 عدیلوت واالستقامة العزم حول یدور الدراسة هذه یعني الذي اللغة في

 حیث نم عموما القیم بمفهوم صلتها وتظهر. والمحافظة والثبات المعوج

 بطلب تلخصی الذي ودورها بالثبات تتصف التي خصائصها عن تعبیرها

 افظةالمح معنى خالل من ضمنا تشیر كما واالعتدال، االستقامة تحقیق

 تعریفاتال في ذلك سیظهر كما للسلوك والضوابط االتجاهات معنى إلى

  .القادمة

 نم مجموعة على یدل مفهوم: " بأنها القیمة العینین أبو ویعرف

 
  .٨٦٩ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ص )  ٢(
 .٤٥٨، ص٧منظور، لسان العرب، جـ ابن)  ٣(
  .٧٧٤، ص ٥مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج)  ٤(
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 الموقف مع تفاعله خالل من الفرد لدى تتكون واألحكام، المعاییر

 وجهاتوت أهداف اختیار من تمكنه بحیث والجماعیة، الفردیة والخبرات

 أو اتاالهتمام خالل وتتجسد إمكاناته، بتوظیف جدیرة یراها لحیاته،

 ،)٥("باشرةم وغیر مباشرة بطریقة اللفظي أو العملي السلوك أو االتجاهات

 الغایاتو  العلیا المثل من مجموعة: بأنها اإلسالمیة القیم القیسي ویعرف

 الفرد لسلوك والمعاییر والضوابط والوسائل والتشریعات والمعتقدات

 أن تقدم ما على بناء ویمكن. )٦(اإلسالمي الشرع ومصدرها والجماعة

 أنواع من نوع هي المعتقدات بأن: والمعتقدات القیم بین العالقة نقهم

 تعمل مالقی بأن واألهداف، القیم بین والعالقة لها، ضوابط وهي القیم

 لقیما بین والعالقة الجماعة، أو الفرد لدى المرجوة األهداف تحقیق على

 رقبالط إشباعه یتم حتى للدافع موجها تشكل القیمة أن: والدوافع

 وتعمل لوكالس نوع تحدد القیم أن: والسلوك القیم بین والعالقة الصحیحة،

   .ضبطه على

 هیممفاالو  مبادئال بأنها اإلسالمي المنظور في القیم فهم ویمكن

 الفكريو  العقدي البناء تشكلو  الشریعة أصول من مستمدةال معاییرالو 

  .اإلسالمي وللمجتمع المسلم لشخصیة والسلوكي والوجداني

 األشیاء على للحكم ومعیار شرعي، مفهوم اإلسالم في فالقیمة

 المفهوم هذاو  عنها، مرغوباً  أو فیها مرغوباً  باعتبارها واألفكار واألشخاص

 في لمرءا یكتسبها التي االتجاهات في یتحكم داخلي نفسي مكون له

 اإلسالم جاء ولقد. )٧(القیوم اهللا هو اإلسالم في القیمة فمصدر. حیاته

 نسانواإل الوجود خلق الذي تعالى هللا بالعبودیة علیا قیمة كل وربط

 التي مرهأوا وٕاطاعة تعالى اهللا تقوى في العبودیة هذه وتتمثل والحیاة

 أو تصرف كل من تحذر التي نواهیه واجتناب ،علیا قیمة كل تشمل

 تجاوزت ثابتة كقیم العامة العلیا بالقیم اإلسالم واعترف. هابط سلوك

 نهاأل والخیر؛ والحق والعدل والحكمة والعمل العلم كقیم والزمان المكان

 إلنساني،ا واالستقرار األرض وعمران البشري االجتماع یتطلبها عامة قیم

 بیتناس بما اإلنسان سلوك تهذب التي القیم )٨(بأخالقیات أیضاً  واهتم

 اعةالس قیام إلى المجتمعات لكل لتصلح البشري التعایش أسس مع

 میزوتت بالشمولیة تتصف قیم فهي. )٩(البشري للسلوك محددة كضوابط

  .بالربانیة

  للمجتمعات بالنسبة اإلسالمیة القیم دراسة إلى الحاجة وتبرز  

                                                
 .٣٤أبو العینین، علي خلیل، القیم اإلسالمیة والتربیة، ص)  ٥(
 .٣القیسي، مروان، القیم في اإلسالم، ص) ٦(
ســــــــــــــلوم، جمــل، ومحمــد جهــاد، التربیــة األخالقیــة القیم منــاهجهــا وطرائق ) ٧(

  .٩٩، ٤٣، صتدریسها
الخلق بقوله: "الخلق: حال للنفس داعیة على أفعالها  یعرف ابن مســــــــــــكویه) ٨(

)، ویعرف الغزالي الخلق ٢٦من غیر فكر وال رویــــة"(تهــــذیــــب األخالق، ص

بقوله: "الخلق: عبارة عن هیئة راسخة في النفس، عنها تصدر األفعال بسهولة 

 دئالمبا اختیار في التخبط: منها عدة أوجه من عام بشكل اإلسالمیة

 التي مللهمو  نتیجة اإلسالمیة والمجتمعات الدول تتبناها التي والقیم

 الظلمو  واالنحطاط بالتخلف والمتمثلة ،وشعوبها ،الدول تلك تعیشها

 الذي يالدین والفراغ المنحرفة، الفكریة واالتجاهات وغیرها، االجتماعي

 افيالثق التحدي وكذلك الیوم، اإلسالمیة المجتمعات أفراد منه یشكو

 والواقع الیوم، وشعوبها اإلسالمیة الدول تواجهه الذي والحضاري

 سالمیةاإل األمة تعیشه الذي المتردي واالجتماعي واالقتصادي السیاسي

 مناهج وعجز األوضاع، تلك معالجة في حكوماتها من كثیر وفشل الیوم،

 لكثیر ةشافی إجابات إیجاد عن التعلیمیة المراحل مختلف وفي التعلیم

  .)١٠(ومشكالتهم الشباب تساؤالت من

ـــیر ــ ــ ــ ـــي ویشـ ــ ــ ــ ـــــالمیة القیم أهمیة أن إلى القیسـ ــ ــ ــبة اإلسـ ــ ــ ــ  رادلألف بالنســ

  :)١١(یأتي ما خالل من تظهر والجماعات

ــــان بین العالقات تمثل أنها - ــ ــ ــ ــ ـــاناإلن وبین تعالى، واهللا اإلنســ ــ ــ ــ ــ  ســـ

 في ةأســاســی قضــایا فهي والكون، اإلنســان وبین اإلنســان، وأخیه

 .یاسیةوالس واالجتماعیة واالقتصادیة الدینیة الحیاة میادین جمیع

ــكل أنها  -  كما خطأ أو صــــواب بأنه الفعل على للحكم معاییر تشــ

ـــالح نحو الفرد أفعال توجیه في مهمة أنها ــه مصـ ـــ ،نفســ  الحومصـ

 .فیها یعیش التي الجماعة

 .تهواستمراری أّمة ألّیة االجتماعي النظام لتماسك ضروریة أنها  -

 خالل من ومطلوب ،ضــروري تغییر أي إلحداث ضــروریة أنها  -

 .والحوادث باألشخاص تحكمها

 ادهاوٕامد اإلســالمیة الشــخصــیة لتشــكیل األســاســي العنصــر أنها  -

 .األمم من غیرها في الذوبان دون واالستمرار بالبقاء

ـــــالمیــة األمــة معرفــة أن  - ــ ــ ــ ــ  القیم لتلــك األفراد وٕادراك لقیمهــا اإلســ

ــروري ــ ــ ــ ــ ـــباب على للتغلب ضـ ــ ــ ــ  لةالدخی القیم ومحاربة التخلف أســ

 .اإلسالمیة القیم مع تنسجم ال التي

ــة هذه تكون أن إلى الباحث یتطلع هنا ومن  مانةاأل لقیمة الدراســ

ـــــلم، بالمجتمع االرتقاء في وظیفتها تؤدي ومثیالتها ــ ــ  وتنمیة المســ

 بنىت بحیـث التعلیمي، الموقف وٕاتقـان والجمـاعي، الفردي األداء

ـــالم أخالقیات على ــ ــ ــ ـــاریة، اإلســ ــ ــ ــ ــــؤون الناظمة وقیمه الحضــ ــ ــ  لشـــ

 .الحیاة

ویســـــــر من غیر حاجة إلى فكر ورویة، فإْن كانت الهیئة بحیث تصـــــــدر عنها 

جمیلة محمودة عقًال وشـــرعًا ســـمیت تلك الهیئة خلقًا حســـنًا، وٕان كان األفعال ال

الصــــــــــــــادر عنها األفعال القبیحة ســــــــــــــمیت الهیئة التي هي المصــــــــــــــدر خلقًا 

 ).٩٢، ص٤سیئًا"(إحیاء علم الدین، جـ
  .٣٩٦ -٣٩٥األسمر، أحمد رجب، فلسفة التربیة في اإلسالم، ص )٩(
  .٤٨ -٤٧تربیة اإلسالمیة، صخیاط، محمد، المبادئ والقیم في ال ) ١٠(
  .٣٨٦سّلم القیم اإلسالمیة من منظور إسالمي، صالقیسي، مروان، ) ١١(
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  ومكانتها اإلسالم في األمانة قیمة مفهوم: الثاني المبحث

: بانمتقار  أصالن والنون والمیم الهمزة) أمن"(: لغةً  األمانة تعریف: أوالً 

ـــدیق: واآلخر الخیانة، ضـــــدّ  هي التي األمانة: أحدهما  والمعنیان. التصــ

تُ  ویقــال. متــدانیــان لَ  أِمنــْ ةً  َأْمنــاً  الّرجــُ  رجــل: تقول والعرب. وَأمــانــاً  وَأَمنــَ

 الخیانة، ضـــــد واألمانةُ  الخوف، ضـــــد واألمن. ")١٢("أمیناً  كان إذا ُأمَّاٌن،

 تقع نــةُ واألمــا حــافظــًا، أمینــاً  ویتخــذونــه إلیــه یثقون الــذین القوم، ومؤتمن

 أمــانــًة، یــأَمنُ  وَأِمنَ . )١٣("واألمــان والثقــة والودیعــة والعبــادة الطــاعــة على

ـــار أي  لك بهِ  ویطمئن یســــمع، ما بكل یؤٌمن من: أَمَنة ورجل أمینًا، صـ

ـــد، ـــارس، الحــــافظ: واألمین أحـ ــة یتولى من وهو الحـ ـــابــ ـــيء رقـ ــ ــ ــ ــ ــ  أو شــ

   .)١٤(الوفاء بمعنى واألمانة علیه، المحافظة

 انةالخی نقیض على یدل اللغة في األمانة مفهوم أن  تقدم مما ویظهر

ـــــدق، والوفاء ــ ــتحفظ ما وحفظ والصـ ــ ــ ــــان علیه اســ ــ ــــة، اإلنســ ــ  وأن والحراســ

 سواء اأداءه یشمل كما كلها، الحقوق حفظ لیشمل یتسع اللغوي المعنى

  .معنویة أم حسیة الحقوق تلك أكانت

  :اصطالحا األمانة تعریف: ثانیاً 

ــل     ــ ــ ــ ــ ـــدر األمانة: "هو األمانة معنى أصــ ــ ــ ــ ــ . آمناً  جعله إذا آمنه، مصـ

ـــالمتها النفس اطمئنان: واألمن ــ ــ ــ ــ ــ  على األمانة وأطلقت تخافه، مما وســ

: واألمانة" ،)١٥("المفعول على المصدر إطالق من علیه، المؤمن الشيء

ـــيء  نه،م یطلبه أن إلى لیحفظه شـــــخص عند صـــــاحبه یجعله الذي الشــ

ـــتحقیه أربابه إلى إبالغه المكلف على یجب ما على وتطلق ــ ــ ــ ــ ــ  نم ومســ

ــة ــ ــ ــ ــ ـــیحة والجوار والعهود والعلم كالدین والعامة الخاصــ ــ ــ ــ ــ  .ونحوها والنصـ

ـــــدها ــ ــ ـــتحقوها األمانة وأهل الخیانة، وضــ ــ ــ ــ  األمانة أداء ویطلق" ،)١٦("مســ

 ولق على األمانة أداء یطلق هذا وعلى بالشيء، والوفاء االعتراف على

 المعنى وهذا. )١٧("حقها على والشریعة العلم وتبلیغ به، واالعتراف الحق

ــة هذه في مهم األخیر ــ  كل" ابأنه األمانة الباحثین بعض وعرف. الدراســ

ـــلم على یجب ما ــ ــ ــ ــ ــ ــــونه یحفظه أن المســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعوره وأنها. ویؤدیه ویصـ ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

ــــؤولیته ــ ــ ــ ــ ـــعور: كذلك تعني واألمانة. )١٨("إلیه ُیوَكل ما كل عن بمسـ ــ ــ ــ ــ  شــ

 مادیة تبعات من إلیه یوكل ما كل عن تعالى اهللا أمام بمسؤولیة المسلم

 في ثابت خلقٌ  هي وقیل. )١٩(تجاهها بواجبه للقیام واجتهاده معنویة، أو

ــــان به َیُعفُ  النفس ــ ــ ــ ــ ــ  ظروف له تهیأت وٕان حق، به له لیَس  عّما اإلنسـ

ــة یكون أن دون علیه العدوان ــ ــ ــ ــ  ام به ویؤدي الناس، عند لإلدانة ُعرضــ

 ندع لإلدانة ُعرضـة یكون أن اسـتطاع وٕان لغیره، حق من لدیه أو علیه

                                                
 .١٣٣ابن فارس، زكریا، معجم مقاییس اللغة، ص  ) ١٢(
 .٢١، ص٧ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، جـ ) ١٣(
 .٢٨، ص١مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج ) ١٤(
 .١٢١، ص ٣التحریر والتنویر، جابن عاشور، ) ١٥(
 .١٩٣، ص ٥المرجع السابق، ج) ١٦(
 .٩١، ص ٥المرجع السابق، ج) ١٧(

ـــبط ویمكن .)٢٠(الناس ــ ــ ــ ــ ــ ـــیلة بأنها األمانة قیمة محددات ضــ ــ ــ ــ ــ ــ  بین فضــ

  .والتفریط اإلفراط: وهما رذیلتین

  : األمانة قیمة لمفهوم المختار التعریف: ثالثاً 

 حابهاألص الحقوق حفظ: "بأنها عام بشكل األمانة قیمة تعرف یمكن

: بأنها اإلسـالم في األمانة قیمة تعریف یمكن علیه، وبناء" إلیهم وأداؤها

ــروع الوجه على وأداؤها والمخلوق الخالق حقوق حفظ"  والمالحظ". المشـ

ــــامــل التعریف هــذا أن ــ ــ ــ ــ ــ  بـاد،الع علیهــا أؤتمن التي تعــالى اهللا لحقوق شــ

ـــــهم فیها یؤتمن التي العباد ولحقوق ــ ــ ــ  لتعریفا وبهذا.  بعض على بعضـ

ـــمولي؛ معناها األمانة تعطى ــ ــ ــ  وأنواعها، األمانة مجاالت یجمع فهو الشــ

 عالى،ت اهللا حق على تركز أنها إما األمانة تعریفات بعض أن  حین في

 اللهخ من یفسر كان الذي النص سببه لعل وهذا اإلنسان، حق على أو

  . األمانة معنى

ـــــم أن الكریم القرآن في الناظر ویجد ــ ــ ــ ــ  األمانة معنى من األول القســ

ــكل یركز الذي وهو ــ ــ ــ ــ ــ ـــح بشـــ ــ ــ ــ ــ ــ  لهقو  في بارز تعالى، اهللا حق على واضــ

َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبیْ  {: تعالى ـــَّ ــ َنا اْألََماَنَة َعَلى الســ ـــْ ــ َن ِإنَّا َعَرضــ

اُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًال  ـــَ ــ ــ ــ ــ ْنســ َفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلِْ ـــْ ــ ــ ــ ــ  } َأْن َیْحِمْلَنَها َوَأشــ

 طاعته عرض اهللا إن: "اآلیة معنى في الطبري قال  ،)٧٢: األحزاب(

ــه  یبتأث أحســــنت إن أنها على والجبال واألرض الســــموات على وفرائضــ

ـــیعت وٕان وجوزیت، ــ ــ ــ ــ ــــفقاً  حملها فأبت عوقبت، ضـــ ــ ــ ــ ــ  ومتق ال أن منها شــ

ــه ظلوماً  كان إنه آدم وحملها علیها، بالواجب ــ ــ ــ ــ ــ ــ  یهف بالذي جهوالً  لنفسـ

ـــیر في نقـل الطبري أن والحق. )٢١("لـه الحظ ــ ــ ــ ــ ــ  :هنـا األمـانـة معنى تفســ

 بأمانات هافسر : والثاني والدین، والطاعة بالفرائض فسرها: األول: رأیین

ـــــم على النص القرآن في كذلك ویجد. )٢٢(الناس ــ ــ ــ ــ  ادالمر  من الثاني القسـ

ــــب األمــانــة بمعنى ــ ــ ــ ــ ــ  د،العبـا بحقوق یعنى والــذي المختــار التعریف حســ

اتِ  {: تعـالى قولـه في كمـا وذلـك ُدوا كـَ َفٍر َوَلْم َتجـِ ـــَ ــ ــ ــ ــ ــ ًبا َوإِْن ُكْنُتْم َعَلى ســ

ا َفْلُیَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنتَ  ُكْم َبْعضــً ٌة َفِإْن َأِمَن َبْعضــُ ُه َوْلَیتَِّق َفِرَهاٌن َمْقُبوضــَ

ـــمیر َدینه،: أي) "أمانته: (هنا وقوله  ،)٢٨٣:البقرة( } اللََّه َربَّهُ  ــ ــ ــ  والضــ

 لىع أطلق مصدر واألمانة علیه، أنه باعتبار للَمْدیون أو الدَّین لرب

 .٢٦٧مكروم، األصول التربویة لبناء الشخصیة، ص ) ١٨(
 .٥٣مبیض، محمد سعید، أخالق المسلم وكیف نربي أبناءنا علیها،ص )١٩(
 .٥٩١، ص١حبنكة، حسن، األخالق اإلسالمیة وأسسها، ج )٢٠(
 .٣٣٨، ص ٢٠الطبري، جامع البیان، ج) ٢١(
 .٣٤٠-٣٣٨، ص ٢٠المرجع السابق، ج) ٢٢(
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ـــمي وٕانما الّذمة، في الذي الّدین ــ ــ ـــمون وهو أمانة ســ ــ ــ  علیه الئتمانه مضــ

  .)٢٣("به االرتهان بترك

ـــمولي المعنى على یــدل مــا كــذلــك القرآن في ویوجــد ــ ــ ــ ــ ــ  لألمــانــة الشــ

ــمیها، ــ ــ ــ ــ ــ ــ َماَناِت اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْألَ  ِإنَّ  {: تعالى قوله في كما بقسـ

ـــــاء( }ِإَلى َأْهِلَها  ــ ــ  األمانات جمیع یعم وهذا: "كثیر ابن قال) ٥٨: النسـ

ــة ــــان على الواجبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل عز اهللا حقوق من اإلنســـ  من: عبــــاده على وجــ

ـــلوات ــ ــ ــ ــ ـــیام والنذور والكفارات والزكوات الصــ ــ ــ ــ ــ  وه مما ذلك، وغیر والصــ

ـــــهم العبــاد حقوق ومن العبــاد، علیــه یطلع ال علیــه مؤتمن ــ ــ ــ ــ  لىع بعضــ

ـــــهم به یأتمنون مما ذلك وغیر كالودائع بعض ــ ــ ــ ــ . )٢٤("بعض على بعضــ

ـــیر في جاء ــ ــ ــ ــ ــــان علیه أؤتمن ما كل: واألمانات: "اآلیة هذه تفسـ ــ ــ ــ  اإلنســ

  .)٢٥("به بالقیام وأمر

ــیل هذا من والمقصـــــود ـــهاد التفصـــ ـــتشــ ـــ المعنى تحریر واالســ  رعيالشــ

ـــمولي المفهوم على والوقوف األمانة، قیمة  في ةاألصــــیل القیمة لهذه الشـ

ــریعتنا ــ ــــالمیة، شـ ــــورها مظاهرها وأن اإلسـ ـــاملة ومجاالتها وصـ  لمجال شــ

  . اإلنساني الحق ولمجال الدیني، التكلیف

ـــأنه من وهذا     ـــحة القیمة هذه یجعل أن شـــ  بحیث المســــــلم، أمام واضـــ

ــتحق حتى بها، القیام وأوجه حدودها یدرك ــ ــ ــف أن یسـ ــ ــ  طبقم بأنه یوصـ

 .األمانة لقیمة

  :اإلسالم في األمانة قیمة مكانة: رابعاً 

 يف األمانة قیمة شــأن عظم على یدل والكبیر الشــمولي المفهوم هذا

ــر ال وأنه اإلســــالم، ـــيء المالیة الحقوق أداء على یقتصــ  مالدراه من كشـ

ــــان ــ ــــتأمننا آخر إلنســ ــ ـــــع بل علیها، اســ ــ ــمل یتسـ ــ ــ  التكلیف أمانة أداء لیشــ

ــرعي، ــ ــ  أمرب القیام وأمانة اهللا، إلى الدعوة وأمانة الدین، حمل وأمانة الشــ

ــل ــة األهـ ــة والوالیـــة، والوظیفـ ــة الحقوق ردّ  وأمـــانـ ــة المـــادیـ  إلى والتجـــاریـ

ـــحابها، ــ ــ ــ ــ ــ  فظح وأمانة واالجتماعیة، الوظیفیة بالحقوق القیام وأمانة أصــ

  . وغیرها الجوارح

 قاعدةو  وحكماً  وخلقاً  قیمة: األمانة شأن من تعالى اهللا رفع هنا ومن

ــرعیة، ــ ــ ــ ــ ـــبحانه فأمر شـــ ــ ــ ــ ــ ــریحاً  أمراً  األمانة بأداء ســ ــ ــ ــ ــ  إیحاءات یحمل صـــ

ـــي جهة، من بتفخیمه ــ ــ ــ ــ ــ  كوذل أخرى، جهة من به التهاون بخطورة ویشــ

 }اِت ِإَلى َأْهِلَهاا اْألََمانَ ِإنَّ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّو  { :تعالى اهللا قال حینما

 لىإ األمانات بأداء یأمر أنه تعالى یخبر: "كثیر ابن قال) ٥٨: النساء(

ل. ")٢٧(أمـانـة كـل في أحـد لكـل عـام فیـه والخطـاب. )٢٦("أهلهـا  وتـأمـّ

ـــیغة هذه ــ ــ ــ ـــیغة) یأمركم اهللا إن: (الصــ ــ ــ ــ ـــلطان، قوة صــ ــ ــ ــ  واأدّ : یقل فلم وســ

                                                
 .٣٩٤، ص٢األلوسي، روح المعاني، ج) ٢٣(
 .٢٤٠، ص ٢٠ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج) ٢٤(
 .١٨٣السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص ) ٢٥(
 .٢٤٠، ص ٢ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج) ٢٦(
 .٤٢٣، ص ١الكشاف، جالزمخشري، ) ٢٧(

ــل ولم األمـــانـــة،  بـــألوهیتـــه یـــأمركم، اهللا إن: قـــال ولكن آمركم، إني: یقـ

 مقـــام الخطـــاب فـــأقـــام أهلهـــا إلى األمـــانـــات تؤّدوا أن یـــأمركم العظیمـــة

ـــلطان كقول وهذا. األمر ولهذا المقام، لهذا له تعظیماً  الغائب ــ  وهللا –الســـ

 وىوأق أبلغ فهــذه. یــأمركم الملــك إن یــأمركم، األمیر إن -األعلى المثــل

 تؤدوا أن: (وقولـه. البالغـة علمـاء ذلـك قـال كمـا آمركم، إني: قولـه من

 األمر أهلهــا، إلى األمــانــة بــأداء األمر الزم من) أهلهــا إلى األمــانــات

  اآلیة وهذه. )٢٨("بحفظها إال أهلها إلى أداؤها یمكن ال ألنه بحفظها؛

 واحد لك ســلطة تحت تقع التي األمانات أنواع جمیع تأدیة وجوب" تفید

 عواريوال الودائع وسمیت. ومستحقیها أصحابها إلى: أي أهلها، إلى منا

ــــعها التي ــــان حوزة في اهللا وضــ ــــلطته وتحت اإلنســ  ال األنه أمانات؛: ســ

  .)٢٩("األمانة بخلق إال أصحابها إلى تؤدى

ـــالم في األمانة قیمة مكانه على یدل ومما ــ ــ ـــیلتها اإلســ ــ ــ  اهللا أن وفضــ

ـــالى ــ ـــــا تعـ ـــــاده أخالق من جعلهـ ــــال المفلحین، المؤمنین عبـ ـــــالى فقــ  تعـ

ِدِهْم َراُعونَ { اِتِهْم َوَعهـــْ انـــَ ِذیَن ُهْم ِألَمـــَ  خلق ومن ،)٨:المؤمنون( } َوالـــَّ

ْم َوَعْهِدِهْم َوالَِّذیَن ُهْم ِألََماَناِتهِ  { تعالى فقال الطائعین، المصــــلین عباده

ـــبحانه وحذر ،)٣٢:المعارج( } َراُعونَ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد وتعالى سـ ــ ــ ــ ــ  من التحذیر أشـ

هَ  {: تعـــالى فقـــال األمـــانـــة، خیـــانـــة ِذیَن َآَمُنوا َال َتُخوُنوا اللـــَّ ا الـــَّ ا َأیُّهـــَ  یـــَ

وَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن  ـــُ  صـــــور ومن ،)٢٧:األنفال( }َوالرَّســ

ــــؤولیة یتولى أن األمانة، خیانة ــ  اكم،ح فأيّ  لها، أهالً  لیس هو َمنْ  المســ

 له هالً أ ولیس هذا بهلمنصـ كفؤاً  لیس موظفاً  ُیوّلي مدیر، أو مسـؤول أو

ـــتحقه، وال علیه أمیناً  وال  ولذلك ى،تعال اهللا أمانة خان قد خائن، فهو یســ

ـــلم علیه اهللا صــــلى النبي أعرابي ســــأل حینما : له لقا الســــاعة؟ عن وسـ

 قالف إضاعتها؟ وكیف: له فقال ،)الساعة فانتظر األمانة، ضیعت إذا(

ر فانتظ أهله غیر إلى األمر وّسد إذا: (وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول

ـــاعــة) ــ ــ ــ ــ ــ ــ وهو أمر ظــاهر جلي في زمــاننــا، تطفح بــه كثیر من  ،)٣٠( السـ

  مسمیاتها. بمختلف والدوائرالمؤسسات 

بین اإلیمان وقیمة األمانة، وبین العقیدة وقیمة ومن هنا ربط الشرع 

 األمانة، فمن كان أمینًا فهو صاحب عقیدة صحیحة وٕایمان قوي، ومن

ال أمانة له، فعقیدته فاسدة، وهو صاحب نفاق وخیانة، ففي الحدیث 

الشریف، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: (ال إیمان لمن ال أمانة 

صلى اهللا علیه وسلم من یخون األمانة . ووصف رسول اهللا )٣١(له)

 .٢٣٣ابن عثیمین، شرح ریاض الصالحین، ص ) ٢٨(
 .٦٥٨حبنكة، األخالق اإلسالمیة، ص ) ٢٩(
البخاري، الصـــــحیح، باب من ســـــئل علما وهو مشـــــتغل في حدیثه، ح رقم ) ٣٠(

)٥٩.( 
 )، وحسنة شعیب األرناؤوط.١٩٤ابن حبان، صحیح ابن حبان، ح رقم () ٣١(
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بالنفاق، فقال صلى اهللا علیه وسلم: (من عالمات المنافق ثالث: إذا 

. وِحْرُص الشرع على )٣٢(حّدث كذب، وٕاذا وعد أخلف، وٕاذا أؤتمن خان)

قیمة األمانة بهذه الدرجة وتحذیره من وقوع الخیانة، هو من حرصه على 

 مستقرة وآمنة، بحیث یطمئن فیها المسلأن یعیش المجتمع المسلم حیاة م

إلى أن حقه الذي له عند اآلخرین سوف یأتیه، ویطمئن غیره بالمقابل 

على حقهم الذي عنده أنه سیوفیه، ومتى ما أخذ كل ذي حق حّقه بكل 

صورة المشروعة، ساد العدل وحفظ المجتمع، وانطلق الناس في طریق 

  م اإلیمان وتغشاهم الثقة.العمل والدعوة والتربیة والبناء یعلوه

ـــیر إلى قیمة األمانة وأهمیتها في مجال  ــ ــ ـــبیل المثال، فمما یشــ ــ ــ وعلى ســ

ـــالم على أن تبقى مجالس الزوجین  ــ ــ ــ ــ ـــــلمة، ِحْرص اإلســ ــ ــ ــ ــرة المســ ــ ــ ــ ــ األســـ

باألمانة، والنظر إلى أّن أّي خلل من أحد الزوجین في إفشـاء مجالسـهم 

ــرعًا  ــ ــَرَع في ذلك شــ ــ ــــة، یعد خیانة لألمانة، فشــ محددًا، حیث قال الخاصــ

ـــــلم: (إّن من أعظم األمانة عند اهللا یوم القیامة،  ــ ــ ــ ــ ـــلى اهللا علیه وسـ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

ّرها) ـــِ ــر ســ ــ ـــي إلیه، ثم ینشـ . فجعل )٣٣( الرجل یفضـــــي إلى امرأته، وتفضــ

ــرع من الزوجین  ــ ــ ــیة العالقة بین الزوجیة، أمانة، یتطلب الشـ ــ ــ ــــوصـ ــ خصـ

حفظهـــا، وأي تحـــدث للنـــاس عن ذلـــك، فهو من أعظم أنواع الخیـــانـــة 

ــــوح على عظم قیمة ومنزلة خلق لأل مانة عند اهللا تعالى. فهذا یدل بوضـ

األمانة في اإلسالم بكل صورها، حتى التي قد تبدو عند بعضهم عادیة 

وبسیطة لكّنها من أعظم الخیانة كمن یعیشون تحت سقف واحد، لكنها 

  تبقى أمانة.

  األمانة لقیمة الدعویة التطبیقات: الثالث المبحث

 نمیــدا في األمــانــة قیمــة لتطبیقــات عــدیــدة جوانــب على الوقوف یمكن

  :ذلك من الدعوة،

ـــلم الداعیة  - ــ ــ ــ ــ ــ  روتظه األمانة، بخلق یتخلق بأن اَألْوَلى هو المســ

 على تقوم دعوة وهي اإلسالم، بدعوة یدعو ألنه معانیه؛ كل فیه

 النــاس، َنَظر محــلّ  كــذلــك وهو والعــدل، الحق إلى وتــدعو الحق

ــبة قدوة وموقع ــ ــ ــ ــف أن علیه لذا لهم؛ بالنســـ ــ ــ ــ  نة،األما بخلق یتصـــ

ـــــع إعجـاب، ومثـار ثقـة، محـلّ  النـاس في لیكون" ــ ــ ــ ــ  تقـدیر وموضــ

  .یحملها التي الدعوة صدق على عملیة وشهادة. )٣٤("ومحبة

 نم انطالقاً  األمانة، بقیمة االلتزام على حریص المســـلم الداعیة  -

 نوم التكلیف، أمانة حمل عنقه في أناط قد وجل عز اهللا كون

ـــبحانه كونه ــ ــ  كما ةاألمان بأداء الوجوب، یفید أمراً  أمره وتعالى ســـ

َنا اْألََما { تعالى قوله: الكریمتین اآلیتین في ـــْ ــ ــ ــ ــ َنَة َعَلى ِإنَّا َعَرضـ

َفْقَن ِمْنهَ  ـــْ ــ ــ ــ ــ ــ َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْیَن َأْن َیْحِمْلَنَها َوَأشــ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ا الســ

اُن ِإنَُّه  ـــَ ــ ــ ــ ــ ــ ْنســـ  ،)٧٢ :األحزاب(  } َكاَن َظُلوًما َجُهوًال َوَحَمَلَها اإلِْ

                                                
 ).٢٢٠ل المنافق، ح رقم (مسلم، الصحیح، باب خصا) ٣٢(
 ).٣٦١٥مسلم، الصحیح، باب تحریم إفشاء السر، ح رقم () ٣٣(
 .٢٢٦، ص ١علوان، مدرسة الدعاة، ج) ٣٤(

  }ى أَْھلَِھاا اْألََماَناِت إِلَ ِإنَّ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّو {: تعالى وقوله

 الخطاب یشملهم من بین من الداعیة أن شك وال ،)٥٨: النساء(

ــة على ولــــذا. الكریمتین اآلیتین في ـــلم الــــداعیــ ــ ــ ــ ــ ــ  یكون أن المســ

ـــاس منطلقه ـــتجابته هو األمانة بأمر القیام في األســ  تعالى هللا اســ

 . سبحانه ألمره وطاعته

ـــلم الداعیة  - ــ ــ  ،المادیة األمانة بقیمة یتحقق أن على حریص المســـ

ـــتودع ما إذا أنه: بمعنى ــ ــ ــ ـــاعة أو أمواالً  عنده الناس اســ ــ ــ ــ  أو بضــ

ـــغرت المادیات من ذلك غیر أو بنایات، أو مزارع أو أجهزة ــ ــ ــ  صـ

 من یحفظهـــا أن -األمـــانـــة بخلق منـــه التزامـــاً  –علیـــه كبرت، أو

ــحابها یوّفیها وأن والهالك، الضـــیاع  أو نهم یطلبونها حینما ألصـ

 في نةالحســ واألســوة القدوة المســلم وللداعیة. ذلك علیه یســتوجب

ـــیدنا األول الداعیة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلى محمد سـ ــ ــ ــ ــ ـــــلم، علیه اهللا صـ ــ ــ ــ ــ  حینما وسـ

ـــتودعته ــ ــ ــ ــ ــ  ینماح كامالً  إلیهم برده فقام وذهبها، أموالها قریش اســ

ـــي علیاً  أبقى حیث المنورة، المدینة إلى هاجر ــ ــ ــ  في عنه اهللا رضــ

 .أصحابها إلى المالیة الودائع لیردّ  بیته

ــرورة  ــ ــ ــ ــ ـــلم الداعیة یطبق أن ضــ ــ ــ ــ  االجتماعیة، األمانة قیمة المســـ

 ع،المجتم فئـــات مختلف مع تعـــاملـــه في أمینـــاً  یكون أن بمعنى

ــرار فیحفظ ــ ــ ــ ــ ـــتر معهم، بمواعیده ویلتزم الناس، أســـ ــ ــ ــ ــ  یهم،عل ویســ

ـــیات الجوار، حق ویحفظ ــ ــــوصــ  لینوالعام وأقاربه بیته أهل وخصـــ

ــــون معه، ــ ــ ــ ـــلمات، أعراض ویصــ ــ ــ ــ ـــلم وللداعیة المســـ ــ ــ ــ  القدوة المســـ

ــنة ــ ـــیدنا في الحسـ ـــى ســ ـــالم علیه موســ ــة وفي الســ ــ  يف إقامته قصـ

ـــالح الرجل ذلك ابنة من وزواجه" مدین"   نســــاء وشــــهادة ،)٣٥(الصـ

ــــال من فیه وجدناه لما والعفة، باألمانة له المجتمع  دة،حمی خصـــ

ـــاعد حینما رفیعة، اجتماعیة وأمانة ــ ــ ـــــاء من اثنتین ســ ــ  ةالمدین نســ

ـــقي في ـــعوبة أغنامهن ســ  الرجال، زحمة وســـــط بذلك قیامهن لصــ

ـــقى أن وبعد ـــجرة ظل إلى ذهب لهما، ســ ــــأل قریبة شــ  نم اهللا وسـ

كما  علیه، اهللا فضــل من والرحمة األمانة خلق كان ولقد فضــله،

 إلى رعهوتضــ هذا موقفه بســبب له حاضــراً  تعالى اهللا فضــل كان

ـــهدت أن بعد بإحداهن، تزوج أن فكان اهللا، ــ ــ ــ ــ  ماك باألمانة، له شـ

َتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیرَ  { :تعالى قوله في ـــْ ــ  َمِن َقاَلْت ِإْحَداُهَما َیا َأَبِت اســ

َتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمینُ  ـــْ ــ ــ ــ َقاَل ِإنِّي ُأِریُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى   ﴾٢٦﴿�اســ

رً  ـــْ ــ ــ ــ ــ ــ ا اْبَنَتيَّ َهاَتْیِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعشــ

َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأِریُد َأْن َأُشقَّ َعَلْیَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن 

، ص ٢ینظر تفاصیل القصة في: الخالدي، صالح، القصص القرآني، ج) ٣٥(

٣٤٦-٣٢٥. 
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اِلِحیَن   هنا، یعنینا الذي شــاهدوال). ٢٧-٢٦: القصــص( }الصــَّ

ــف هو ــ ـــیدنا المرأة تلك وصــ ـــى لســـ ـــالم علیه موســـ . نأمی بأنه الســـ

 مانتهبأ الناس یثق أن على الحرص كل یحرص المسلم فالداعیة

ـــــاء ُیعّلم أن احتاجوه هم إن ــ ــ ـــــلمین نســـ ــ ــ  اهللا إلى یدعوهن أو المســـ

  .ومناصرتهن لمساعدتهن ما موقف في یضطر أو تعالى،

 معنىب الَتحّدث، أمانة بقیمة المســلم الداعیة یتخّلق أن ضــرورة   -

ـــدق واألمانة الّدقة الداعیة یلتزم أن" ــ ــ ــ ــ ــ  وأ یرویه، خبر بكل والصــ

ــــؤال أو یملیه، حدیث ــ ــ  خونی أن للداعیة یجوز فال. إلیه یوجه ســ

 إلى والتحـــدث األخبـــار، ونقـــل الروایـــة، جوانـــب من جـــانـــب أي

ـــتهر وٕاذا الناس، ــ ــــقط بالكذب، الناس بین الداعیة اشـ  باره،اعت یســ

 .ینفعها أن من بدالً  بالدعوة فیضر. )١(مهابته وتذهب

ــة  - ـــداعیـ ـــلم ال ــ ــ ــ ــ ــ ــة ملتزم المســ ــة بقیمـ ه في وهي التبلیغ، أمـــانـ ـــّ  حق

 تهبأمان والمراد. الیومي وشـــغله عمله صـــلب من ألنها ضـــرورة،؛

 له یجوز الف تبلیغه، علیه وجب ما للناس یبین أن" التبلیغ، في

ــرعاً  ــ ــ ـــح وال والهدى، البّینات من اهللا أنزل ما َیْكتم أن شـــ ــ ــ  في یصــ

ــــوص یؤّول أن اهللا دین ــ ــ ــ ــ  علف فإذا تحتمل، ما نقیض على النصــ

ـــیئاً  ــ ــ ــ ـــــاً ن َأّولَ  أو تبلیغه، علیه وجب علماً  كتم بأنْ  هذا من شــ ــ ــ  صــ

ـــیحه، علیه وجب ــ ــ ــ ــ ــ  لحق،ل كاتماً  العلم، ألمانة خائناً  فیكون توضــ

ــــتأهل ــــب -هذا فعل إن –فیســ  أخبر دوق. وعقابه ولعنته اهللا غضــ

ــرع، یخونون الـــذین هؤالء عن تعـــالى اهللا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م،العل ویكتمون الشـ

ْنَزْلَنا ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأ {: تعالى فقال الحق، عن ویســكتون

اِب ُأولَ  اِس ِفي اْلِكتــَ اُه ِللنــَّ ا َبیَّنــَّ ِد مــَ َدى ِمْن َبعــْ اِت َواْلهــُ َك ِمَن اْلَبیِّنــَ ئــِ

ِعُنونَ َیْلَعُنُهُم اللَّهُ َویَ  ـــلى والنبي ،)١٥٩: البقرة( } ْلَعُنُهُم الالَّ ــ ــ ــ  صــ

ـــلم علیـه اهللا ــ ــ ــ ــ ــ  وهـذه. )٢("الخیـانـة من العلم كتمـان أنّ  أكـد قـد وســ

ـــأن من كتموا وما الكتاب، أهل في نازلة كانت وٕان اآلیة،" ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

 من كلل عام حكمها فإنّ  وصفاته، وسلم علیه اهللا صلى الرسول

ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الحق على الــداالت البّینــات من اهللا أنزل مــا بكتمــان اتصـ

ـــلم الداعیة على وجب ولذا. )٣("له المظهرات ــ ــ ــ ــ ــ  لمثل التنبه المســ

 افیةصــ هي كما اإلســالم، لدعوة تبلیغه في أمیناً  یكون وأنْ  هذا،

ــحة، ـــي واضــ ـــب؛ َمنْ  وغضــــب رضــــي، َمنْ  رضـ  أمین ألنه غضـ

ـــالة على ــ ــ ـــبحانه ربه رســ ــ ــ  نبیاءباأل القدوة ذلك في وله. وتعالى ســ

ـــحهم األمانة قیمة الزمت الذین الدعاة، ــ ــ ــ ــ ــ  وتبلیغهم ودعوتهم نصــ

ــریعة ـــبحانه ربهم لشــ ــطر وتعالى، سـ ـــبحانه ربنا لنا فســ  في ذاه سـ

 نوح قح في تعــالى فقــال فیهم، القــدوة لنــا لتكون الكریم، القرآن

ـــالم علیه ــ ــ ِإنِّي  ﴾١٠٦﴿ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأَال َتتَُّقوَن  { :الســـ

                                                
 .٢٢٧، ص ١علوان، مدرسة الدعاة، ج) ١(
 .٢٢٩-٢٢٧، ص ١المرجع السابق، ج) ٢(

وٌل  ـــُ ــ ــ ــ ـــعراء( }�َأِمینٌ َلُكْم َرسـ ــ ــ ــ : كثیر ابن قال ،)١٠٧-١٠٦: الشـ

ــــول إّني: أي" ــ ــ ــ ــ ــ  غكمأبل بــه، بعثني فیمــا أمین إلیكم، اهللا من رسـ

 حق في تعالى وقال. )٤("منها أنقص وال فیها، أزید ال اهللا، رسالة

ـــالم علیــه هود حق ــ ــ ــ ــ ــ اَل َلُهْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأَال َتتَُّقوَن  { :الســ ِإْذ قــَ

وٌل َأِمینٌ   ﴾١٢٤﴿ ـــُ ــ ــ ــ ــ ـــعراء( } ِإنِّي َلُكْم َرســ ــ ــ ــ ــ ). ١٢٥-١٢٤: الشــ

 عالى،ت اهللا أنبیاء دعوة في فاعلة وقیمة راســــخة صــــفحة فاألمانة

 اهللا إلى یـدعو َمنْ  كـل خطـاب في فـاعلـة تكون أن یجـب وهكـذا

 داعیة ملك إّني: المدعوین للناس یقول حاله لسان فیكون تعالى،

ـــــد أمین، ومعلم أمین، وواعظ أمین، ــ  أمین، ومدرس أمین، ومرشــ

 أعظكم وما إیاه، أعلمكم وما إلیه، أدعوكم ما على مأمون: أي

 .به

ــــؤون القیــام األمر َوِليّ  على األمــانــة قیمــة تفرض  - ــ ــ ــ ــ ــ  الــدعوة بشـ

ــات وتكوین به األمر حیث من قیام، خیر والوعظ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــ ــ ــ  المؤســ

 منـابرال وٕالزام اهللا، إلى للـدعـاة الالزم الـدعم كـل وتوفیر الراعیـة،

ـــاهدین دعوة تجاه بواجبها بالقیام اإلعالمیة ــ  ،عالىت اهللا إلى المشــ

ــبل وتذكیرهم ،ووعظهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالح بسـ ــ ــ ــ ــ  مداخل من ذلك وغیر ،الصــ

 نقع في المنوطة األمانة تطبیقات من هذا فكل والوعظ، الدعوة

 .المسلمین أمر َوِليّ 

ـــالم في األمانة قیمة تفید ـــعة، بمجاالته اإلســ ـــا المتســ ـــســ  تالمؤســ

 یحرصوا بأن الدعویة، والجماعات الدعوي العمل وقادة الدعویة،

ـــــع على الحرص كل ــ ــــب الداعیة وضـــ ــ ــ ــــب في المناســ ــ ــ  أو المنصــ

ـــب، الــدعوي العمــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوبیــة، عن بعیــداً  المنــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ  والنظرة المحسـ

 مةقی ومن األمانة أداء من فهذا االرتجالیة، والقرارات العاطفیة،

  .الدعوي العمل میدان في الوظیفیة األمانة

  لتعلیمیةا العملیة في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: الرابع المبحث

 لدور ة،التعلیمی العملیة في المهمة اإلسالمیة القیم من األمانة قیمة ُتعد

ـــاهمتها التعلیمیة العملیة ــ ــ ــ ــ ــیة تكوین في ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالمیة الشـ ــ ــ ــ  اإلســ

ــحیحة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالحًا، إعداداً  المتعلم وٕاعداد الصـ ــ ــ ــ ــ  نم بد ال فإنه وبالتالي صــ

ـــــافر ــ ــة الجامعة داخل والعملیة النظریة الجهود تضــ ــ ــ  لكت لتنمیة والمدرســـ

 لبیان لبالمط هذا جاء وقد. الناشئة نفوس في وغرسها وتفعیلها ،القیمة

ـــــد التي األمــانــة لقیمــة التربویــة التطبیقــات أهم ــ ــ ــ ــ ــ  وظیفت هنــا بهــا یقصــ

ـــتفادة وأوجه ،تفعیلها وٕامكانات ،القیمة ــ ــ ــ ــ ــ  عملیةال في ودورها ،منها االســ

 طریقةو  المدرســي، والمنهاج والمعلم المدرســیة اإلدارة: وتحدیداً  التعلیمیة

   .تنمیتها

  

 .٧٧السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص ) ٣(
 .١٥١، ص ٦ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج) ٤(
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  :المدرسیة اإلدارة في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: والأ

ـــــالمیــة القیم أهم من األمــانــة قیمــة ُتعــد ــ ــ ــ ــ  اإلدارة على یجــب التي اإلســ

ــیة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلطة مركز باعتبارها وذلك بها، االلتزام المدرســ ــ ــ ــ ــ  یةالعمل داخل السـ

ــــؤول فهي التعلیمیة، ــ ــ ــ  كملأ على وتأدیتها الحقوق حفظ عن األول المســ

ـــیة اإلدارة في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات ومن وجه، ــ ــ ــ ــ ــ  ما المدرســ

  :یأتي

ــتجاب هللا طاعةً  والمســــؤولیات، الواجبات أداء في اإلخالص -  ةواســ

 رالمأمو  األكمل الوجه على عمله یؤدي الذي هو فاألمین ألمره،

 یرخ األمانة قیمة استثمار وٕانّ  رقیب، إلى الحاجة دون شرعاً  به

ــــورة الواجبات أداء في باعث ــ ــ ــ ــ ــ  التكلیف لعظم ُمراعاةً  جیدة، بصـ

ــیة اإلدارة على وبالتالي والمســـؤولیة، ــره بكافة المدرسـ  أن اعناصـ

ــل ــة تطبیق على تعمـ ــة قیمـ ـــاالً  واجبـــاتهـــا، جمیع في األمـــانـ  امتث

ْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ  { :تعــالى قــال وجــل، عزّ  اهللا ألوامر ا وِإنَّ اللــََّه یــَ

  ).٥٨:النساء( }اْألََماَناِت إَِلى أَْھلَِھا

ــه  - ـــاد التوجیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أمور جمیع وتــــدبیر الخیر نحو واإلرشـ  العملیــ

ــــؤونها والعنایة التعلیمیة ــ ــ ــ ــ ــ  كلف بأمانة، الحقوق كافة وتأدیة بشـ

ــر ــمن هي التعلیمیة العملیة عناصــ  ،المدرســــة مدیر مســــؤولیة ضــ

ــــؤول وهو ــ ــ  ،الرعایة حق برعایتهم یقوم أن واجبه ومن عنهم، مســ

 ســـؤولم وكلكم راعٍ  كلكم: (وســـلم علیه اهللا صـــلى اهللا رســـول قال

 مالملتز  المؤتمن الحافظ هو الراعي: العلماء وقال. )١()رعیته عن

ـــــالح ــ ــ ــ  كان من كل أن ففیه نظره، تحت هو وما علیه قام ما صـــ

ـــيء نظره تحت ـــالح والقیام فیه بالعدل مطالب فهو شــ  في هبمصــ

  .)٢(ومتعلقاته ودنیاه دینه

ـــاواة بــالعــدل الحكم  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ  داخــل والعــاملین األفراد جمیع بین والمســ

ــة ــحابها الحقوق إعطاء خالل من المدرســ  العالقات وتنظیم ألصــ

  .بینهم

 الطیبــة، المعــاملــة خالل من والطمــأنینــة، الراحــة من جوّ  توفیر  -

ـــدة عن واالبتعاد ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة الشــ ــ ــ ــ ــ ــ  االرتقاء أجل من التعامل، في والقسـ

  .)٣(األداء كمال إلى به والوصول العمل بمستوى

ــیــة المكتبــة محتویــات اختیــار  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حیــث من بــالغــة بعنــایــة المــدرسـ

ـــمون، ــ ــ ــ ــ ــ ـــــم بحیث وتنظیمها المضــ ــ ــ ــ ــ  المفیدة والكتب المراجع تضــ

  .ارتیادها على الطلبة وتحفیز الخلقیة، للقیم المتضمنة

ــة  - ــل مراقبــ ــة إطــــار في ویحــــدث ،یجري مــــا كــ ــة العملیــ  التعلیمیــ

ــراف  یموتقد ،واألحداث المجریات كافة ومتابعة ،ذلك على واإلشـــ

                                                
البخاري، الصحیح، كتاب األحكام، باب قول اهللا تعالى: أطیعوا اهللا وأطیعوا ) ١(

 ). ٧١٣٨الرسول (ح رقم
   .٢١٣، ص١٠النووي، ، شرح صحیح مسلم، ج )٢(

ـــح ــ ـــحیحها، األخطاء وتقویم ،والتوجیه ،النصـ ــ ـــــع وتصـ  افةك ووضـ

  .لها الالزمة الحلول

 ائمینالق والموظفین المعلمین من الكفء اختیار في الجهد بذل  -

ــــؤون تـــدبیر على ــ ــ ــ ــ ــ  ،ةبنزاهـــ ذلـــك یتم وأن التعلیمیـــة، العملیـــة شـ

ــــوعیة ـــالح على والحرص ،وموضـ ــتغالل وعدم األفراد، مصــ ــ  االسـ

: الق عنه اهللا رضــي ذر أبي فعن االختیار، ذلك في الشــخصــي

ــــول یا: قلت ــ ــ ـــتعملني؟ أال اهللا، رســ ــ ــ ــرب: قال تســـ ــ ــ ــ  لىع بیده فضــ

ــعیف، إنك ذر أبا یا: "قال ثم منكبي، ــ ــ  ومی وٕانها أمانة، وٕانها ضــ

 علیــه الــذي وأدى بحقهــا أخــذهــا من إال ونــدامــة، خزيٌ  القیــامــة

  .)٤("فیها

ـــطة االهتمام  - ــیة باألنشـ  بیئة رهاباعتبا وتفعیلها، المتنوعة المدرســ

ــبة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطة جمیع وتفعیل القیم، لتنمیة مناسـ ــ ــ ــ ــ ــ  قیمةب المتعلقة األنشــ

 یقوتطب جدیدة أفكار تقدیم في الطلبة محاورة خالل من األمانة

  .المعلمین بإشراف األفكار تلك

ــة والموظفین المعلمین بتحفیز اإلدارة تقوم أن  - ــ ــ  لىع والطلبــ

ـــــد خالل من األمانة بقیمة االلتزام ــ ــ ــ ــ  المكافآت من مجموعة رصــ

  .األمین السلوك صاحب والطالب للمعلم والجوائز

ــرات من عــدد تنظیم  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حول المنهجیــة غیر والــدروس المحــاضـ

ـــلوب األمانة بقیمة االلتزام على الحث ــ ــ ــ  ویحفز ،االنتباه ُیثیر بأسـ

ــرین مع بالتعاون وذلك القیمة، هذه تمثل على الجمیع ــ ــ ــ ــ ــ ــ  محاضـ

  .ومختصین

 تنظیم خالل من المدرسة داخل الوقت قیمة على الحرص 

 الـدراســـــــــــــة وقـت واحترام جیـد، بشــــــــــــكـل التعلیمیـة العملیـة

 ال افیم وتضـــــــییعه الوقت هدر وعدم والطلبة، والمدرســـــــین

 تنبیهال المدرسیة اإلدارة على یجب أمانة فالوقت منه، فائدة

  .الضیاع من علیه للحفاظ معینة إجراءات واتخاذ علیه،

ــرفه بعدم وذلك للمدرســــة، العام المال على الحرص -  یرغ في صــ

ــــورة إنفاقه یتم وأن حاجة ـــحیحة بصـ ــتثمر وأن عادلة، صــ ــ  يف یسـ

ـــــدّ  ــ ــ ــ ــ ــة حاجات ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ُتراعى وأن الطلبة، حاجات وتأمین المدرســ

 .والحاجة األهمیة حسب المجال هذا في اإلنفاق أولویات

  :المعلم عند األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: ثانیا

ـــتاذ-المدرس عند عظیمة أهمیة األمانة لقیمة إنّ  ــ ــ ــ ــ ــ  معلم أو جامعة أســ

 وصیلبت المكلف وهو للطلبة، والموّجه القدوة باعتباره وذلك مدرسة،

    .٤١٩، صمرسي، محمود، اإلدارة في اإلسالم )٣(
مســـلم، الصـــحیح، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغیر ضـــرورة، ح رقم( )  ٤(

٤٧١٩.(   
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 تظهر یةالتربو  التطبیقات من مجموعة األمانة لقیمة وٕان وتبلیغه، العلم

  :منها المعلم، أداء في

 ینــاط الــذي العمــل وٕاتقــان بــإخالص، واجبــه أداء على الحرص  -

 یمانهإ من انطالقاً  رقابة، دون من أدائه، في جهده واســـتنفاذ به،

  .عنها وسُیسأل أمانة واجبه أداء بأن

ــــه، وال علمــه ُیبلِّغ أن  ــ ــ ــ ــ ــ  مالمعل واجــب ومن أمــانــة، فــالعلم یحبســ

ـــاله ــ ــ ــ ــــتفادة المتعلمین إلى إیصــ ــ ــ ــ ــة منه، لالسـ ــ ــ ــ ــ  توجیه عند وخاصـ

 لیهمع ُیشـــكل ما یوضـــح أن بد فال الطلبة، قبل من إلیه األســـئلة

ـــئلتهم عن وُیجیب ــ ــ ــ ــ  یكتمه،و  العلم ذلك ُیخفي وال علمه، بقدر أســـ

ـــلم علیه اهللا صــــــلى النبي حذر ذلك وفي  عدمو  العلم كتم من وســـ

 من لجامب اهللا ألجمه فكتمه علمٍ  عن سئل من: (قال حیث تبلیغه

  .)١()القیامة یوم نار

ــبة للطلبة، والمعارف العلوم نقل عند التثّبت  - ــ ــ ـــ ونســـ ــ ــ  إلى لالفضــ

ـــاد ینقلها التي المعلومات كافة توثیق مع أهله،  إلیها بةالطل وٕارشـ

  .ومعرفة علماً  المعلومات هذه من یستزیدوا حتى

 اكلهممشـ جمیع ومشـاركتهم ومیولهم، الطلبة باتجاهات االهتمام  -

ـــح وتقدیم حلِّها، في ومحاورتهم ــ ــ ــ ــ ــــورة النصــ ــ ــ ــ ــ  اةومراع لهم، والمشـ

  .وخارجها الصفیة الغرفة داخل أحوالهم

ـــاواة الطلبة بین العدل  - ــ ــ ــــاف والمســ ــ ــ ـــــم وعدم بینهم، واإلنصـ ــ  هضــ

 فال م،المعل بید أمانة فهي الدرجات، تقسیم في وخاصة حقوقهم،

  .مستحقیها لغیر یمنحها

 يف اإلبـداعیـة، والقـدرة المهـارة لـدیهم ممن الطلبـة بعض تكلیف  -

ــرحیــة، التمثیلیــة األدوار من مجموعــة عمــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قیمــة حول والمسـ

ــمن وعرضــــها األمانة  بالتعاون خارجها أو المدرســــة، أنشــــطة ضــ

 ذلك، في المحلي المجتمع وٕاشـراك أخرى ومدارس مؤسـسـات مع

  .والمعرفة الفائدة دائرة لتوسیع

 یقوم وأن ةللطلب سُیعّلمها التي العلمیة لمادته المسبق التحضیر  -

 تزودی وأن لذلك، الحاجة عند وتكرارها واضــحة، بصــورة بشــرحها

 راءةبالق تخصصه مجال في جدید هو ما وكل والعلوم بالمعارف

  .لتالمیذه ذلك ونقل واالطالع

 من مراقــب فهو لهم قــدوة ألنــه لتالمیــذه؛ ُیعلمــه مــا كــل تطبیق  -

ــــة، داخل ُیعلمه ما كل یطبق أن بد فال ِقبلهم، ــ ــ ــ  قومی فال المدرســـ

  .تالمیذهل ُیعّلمه ما مع تتنافى التي اتیسلوكالو  تصرفاتالب

ــتغالله على والحرص الوقت قیمة احترام  - ــ ــكل اســـ ــ  مفیدو  جید بشـــ

ـــییعه وعدم ـــد؛ غیر من أو بقصـــــد تضــ  أمانة الوقت هذا ألن قصــ

                                                
   )، حدیث حسن صحیح.٣٦٥٨أبو داود، السنن، ح رقم( ) ١(
الخوالدة، ناصـــر أحمد وآخرون، طرائق تدریس التربیة اإلســـالمیة وأســـالیبها ) ٢(

 .٩٦وتطبیقاتها العملیة، ص

 على كذلك ُیحافظ وأن اســتخدامه، كیفیة ُیحســن أن المعلم وعلى

  .فائدة بدون ُیضیعها فال الطلبة أوقات

 انبالج مع النظري بجانبها األمانة قیمة ربط على المعلم قدرة  -

ـــ َحّیة مواقف إیجاد طریق عن وذلك العملي، التطبیقي ــ ــ ــ ــ ــ  هایعیشــ

 هذه تمثل في الكبیر األثر لها یكون الصفیة الغرفة داخل الطلبة

 .القیمة

ــیة األغراض من المعلم تجرد - ـــخصــ  اللخ واإلقلیمیة والعائلیة الشـ

ـــــا التعلیمي لعمله أدائه ــ ــ ــــورته األمانة أداء على منه حرصــ ــ ــ  ابصـــ

 .ألهله الحق وٕاعطاء المشروعة،

  :المدرسي المنهاج في األمانة لقیمة التربویة التطبیقات: ثالثا

ـــي المنهاج ُیعد ــ ــ ــراً  المدرســ ــ ــ ــر من مهماً  عنصـــ ــ ــ  التعلیمیة، العملیة عناصـــ

ـــاهمته وذلك ــ ــ ــئة التربیة عملیة في الكبیرة لمســ ــ ــ ــ  من لعدیدا وغرس والتنشـ

ـــ بعملیة والعنایة االهتمام من بد ال لذا الطلبة، نفوس في القیم ــ ــ ــ  یاغةصــ

 ویخدم حققی وبما التعلیمیة، العملیة ومتطلبات ینســـجم بما المناهج تلك

ــتلزمات جمیع ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بأمانة للحیاة، إلعدادهم المهمة الطلبة واحتیاجات مسـ

ــــوعیة ــ ــ ــ ــ ــ  ویةالترب التطبیقات ومن أمانة، المناهج تلك أن باعتبار وموضـ

  :یأتي ما المدرسي المنهاج في األمانة لقیمة

ـــیاغة  - ــ ــ ـــي المنهاج صـ ــ ــ ـــــالمیًا، یكون بحیث المدرسـ ــ  عم ویتفق إسـ

ــنة الكریم القرآن في الثابتة المبادئ ــ ـــــهمی وأن النبویة، والســـ  في ســ

ـــــالمیة القیم بناء ــ ــ ــ  ابتوالثو  المبادئ هذه توظیف طریق عن اإلســ

ــــي، المنهــاج في ــ ــ ــ ــ ــ  التي والمعــارف العلوم بكــافــة وربطهــا المــدرسـ

ـــــها ــفیة، الغرفة داخل الطلبة یدرســ ــ ــ  واقع يف توظیفها وكذلك الصـ

  .)٢(حیاتهم

ــیة جوانب كافة مراعاة  ــ ــ ـــخصـــ ــ ــ ـــیاغة عند المتعلم شــ ــ ــ  المناهج صــ

ـــیة، ـــي الجانب مراعاة من بد فال الدراســ ـــ والعقلي النفســ  ميوالجســ

 مالً وشـــا متكامالً  المنهاج یكون بحیث األخالقي، الجانب وكذلك

، ألنشطةا في تنوعاً  یتطلب وهذا المتعلم، شخصیة جوانب لكافة

ـــالیب ــ ــ ــ ــ ـــــائل ،التدریس وأســـ ــ ــ ــ  هاجالمن یحقق حتى التعلیمیة، والوســـ

  .)٣( أهدافه

ـــیة المناهج اختیار یتم أن - ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلمین، ألبناء المفیدة المدرســ ــ ــ ــ ــ  المســ

ــل ـــها، مناهجها اإلســـــالمیة األمة تصـــــنع أن واألفضـــ  ونلتك بنفســ

  .ألبنائها ویقرر یكتب فیما أمرها من بصیرة على

ــرفون یهتم أن  - ــ ــ ــ ــیة المناهج إعداد على المشــ ــ ــ ــ  عجمی بربط الدراســ

ــة المواد ـــالمواد الــــدینیــ درس التي األخرى بـ ـــُ ــل من للطلبــــة، تـ  أجــ

  .المواد هذه جمیع بین الترابط من قدر أكبر تحقیق

االتجاهات الحدیثة في تخطیط المناهج الدراسیة في ضوء شوق، محمود،  ) ٣(

 .٣التوجیهات اإلسالمیة، ص
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 نع الجمود من وٕاخراجها اإلسـالمیة التربیة مادة حصـص تفعیل -

ـــالیب األنشــــطة من مجموعة إیجاد طریق ــة العملیة واألسـ  وخاصــ

 ّیقشــــ بأســــلوب وعرضــــها اإلســــالمیة، القیم بموضــــوع یتعلق فیما

  .)١(العملیة بالمشاهدة وربطها تربویة، بقصص وتدعیمها

 لماءع وخبرات واقع من حقیقیة، عملیة نماذج المنهاج تضـــمین  -

ــــالمي التربوي التراث ــ  جلأ من القیمي، الجانب یخص فیما اإلســ

ــئــة الطلبــة ربط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیــل بتراثهم والنــاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ءاالنتمــا قیم وغرس األصـ

ـــــك واالعتزاز ـــذلــ ــ ــة التراث، بــ ــ ـــاولـــ ــ ــه ومحــ ــ ـــــا ربطـــ  التربوي بواقعنــ

ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتفـــادة ویمكن. )٢(المعـــاصـ ــ ــ ــ ــ ــ  التربوي التراث كتـــب من االســ

ــیل حملت التي األخالقي ــ ــ  بآدا كتاب: مثل األمانة، قیمة تفاصـــ

 . یرهماوغ وفضله العلم بیان جامع وكتاب والمتعلمین المعلمین

ـــي للمنهـاج المعرفیـة األهـداف بین من یكون  ــ ــ ــ ــ ــ ــرح المـدرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ

ـــــالمیــة القیم منظومــة ــ ــ ــ ــ  الوجــدانیـة أهــدافــه بین ومن للطلبــة، اإلســ

 یجــابیـةاإل االتجــاهــات وتنمیــة الطلبــة نفوس في القیم قــدر تعزیز

ـــــامین تطبیق المهـــاریـــة األهـــداف بین ومن نحوهـــا، ــ ــ ــ ــ ــ  القیم مضــ

ـــــالمیة ـــلوك في اإلســ ــ ـــي الســ ــ  تعامل في ذلك آثار وظهور المدرســ

  .والمجتمع واألسرة المدرسة داخل الطلبة

  :المتعلم نفس في وتنمیتها األمانة قیمة غرس مراحل: رابعاً 

 لنفسا في وتنمیتها القیمة غرس مرحلة تمر :القیمة بناء مراحل -أ

  :)٣(هي مراحل بأربع اإلنسانیة

ـــد: التوعیة مرحلة -١ ــ ــ ــ ــ ـــاملة التوعیة بها ویقصـ ــ ــ ــ ــ  يللمترب الشـ

 .التدرجب إلیه وتمریرها إلیها، انتباهه إثارة خالل من بالقیمة

 هـــا،وحقـــائق للقیمـــة الـــدقیق الفهم بهـــا ویقـــد: الفهم مرحلـــة -٢

 .تطبیقها وأحوال لشروطها واالستیعاب

ـــة العملي التطبیق وفیهــــا: التطبیق مرحلــــة -٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والممــــارسـ

 .للقیمة الحقیقیة

 .وتعزیزه القیمة ممارسة مستوى بدعم: التعزیز مرحلة -٤

 مكنی :المتعلم نفس في األمانة قیمة بناء لمراحل تطبیقي نموذج-ب

 مراحلال تطبیق إمكانات یظهر الذي اآلتي النموذج تقدیم للباحث

 ،)مانةاأل قیمة بناء( وتنمیتها األمانة قیمة غرس عملیة في األربع

  ).١( رقم الجدول یبینه كما

  :الخاتمة

  :یأتي ما الدراسة بها خرجت التي النتائج أهم من: النتائج: أوالً 

                                                
   .١٠٣الحمادي، عبد اهللا، هیبة المعلم بین الواقع والطموح، ص ) ١(
الـدیـب، إبراهیم، أســــــــــــــس ومهـارات بنـاء القیم التربویـة وتطبیقـاتهـا العملیة  ) ٢(

   .٣٠التعلیمیة، ص

ــــالمي المنظور في القیم - ــ ــ ــ ــ ــ  یرمعایالو  مفاهیمالو  مبادئال هي اإلسـ

 لفكريوا العقدي البناء تشــكل التي الشــریعة أصــول من مســتمدةال

 .اإلسالمي وللمجتمع المسلم لشخصیة والسلوكي والوجداني

ـــالم في األمـــانـــة قیمـــة ُتعرف - ــ ــ ــ ــ ــ  الخـــالق حقوق حفظ بـــأنهـــا اإلســ

  ذیلین.ر  بین فضیلة وأنها المشروع، الوجه على وأدائها والمخلوق

 شــــــــاملة ومجاالتها وصــــــــورها اإلســــــــالم في األمانة قیمة مظاهر

 ي،الســــــو  والســــــلوك المالیة والمعامالت الشــــــرعیة التكالیف لمجال

 الــدعوي المیــدان في تطبیقــاتهــا ولهــا اإلنســــــــــــــاني، الحق ولمجــال

  .والتربوي

 فیه روتظه األمانة، بقیمة یتخلق بأن اَألْوَلى هو المســـلم الداعیة -

 ،الناس َنَظر محلّ  وهو اإلســـــالم، بدعوة یدعو ألنه معانیها؛ كل

 .لهم بالنسبة القدوة وموقع

ـــلم الداعیة -  يف االجتماعیة األمانة قیمة یطبق على حریص المســ

 في یناً أم فیكون بمجتمعه، وانتهاء أسرته من بدءا كلها حیاته

، ١٠٤، ١٠٣ارات بناء القیم التربویة، صالدیب، إبراهیم، أســــــــــــــس ومه  ) ٣(

١١٩، ١١٣،  

 نفس في وتنمیتها األمانة قیمة غرس مراحل) ١( رقم جدول

  المتعلم

مرحلة 

 التوعیة

 مرحلة التعزیز مرحلة التطبیق مرحلة الفهم

ـــاه - ــ ــ ــ ـــارة انتب ــ ــ ــ إث

ـــة  ــ ــ قیمــ المتعلم ل

األمانة في حیاة 

ـــع،  ــ ـــمـــ ــ ـــتـــ ــ ـــجـــ ــ ـــمــ ــ ــ ال

ـــرورة أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـــ

ـــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یســ

ـــیلها في  ــ ــ ــ ــ لتحصـ

 حیاته الخاصة.

ـــرب - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یضـ

ـــة  ــ ــ للمتعلم أمثلـــ

ـــن  ــ ـــة عـ ــ ــ ــ ـــی ـــعـــ واقـــ

ـــاص  ــ ــ ــ ـــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ

ـــون  ــ ــ فـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتصـ ــ ــ یـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ انـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاألمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ـــرون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وآخــ

ا  ـــ ــ ــ ـــهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــــنــــقــــیضـ

ـــك  ـــاس ذلـــ وانعكـــ

ـــرة  ــ ــــظـــ ــ ـــى نــ ــ ـــلـــ ــ عـــ

مجتمع المدرسـة 

 إلیهم.

ـــیح المفهوم - ــ ــ ــ توضــ

ـــوي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـــ

ـــي  ـــالحــ ــــطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واالصـ

ـــة  ــ ـــرعي لقیمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والشـــ

 األمانة.

ـــن - ــ ــ ـــب مــ ــ ــ ــ ـــل ــ ــ ــــطــ ــ ــ الـ

الـــمـــتـــعـــلـــمـــیـــن جـــمـــع 

ـــن  ـــدد مـــ ــ ــ ـــر عــ ـــبـــ أكـــ

اآلیـــات واألحـــادیـــث 

في األمانة، وتحدید 

ا  أنواعهـــا ومجـــاالتهـــ

ـــاني  من خالل ــ ــ معــ

 تلك النصوص.

ـــن - ــ ـــدث عــ ــ ــ ـــحــ ــ ـــتــ ــ الــ

ـــت في  ــ ل ـــاذج تمّث نمــ

حیاتها قیمة األمانة 

ـــدعوة  ـــال الـــ في مجـــ

 والتعلیم.

ـــارس الــمــتــعــلــم - ــ ــ یــمــ

ـــة من  ــ انـ ـــ ــ ـــة األمـ ــ قیمـ

ـــیــــره  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـــالل تـــحضــ

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدروسـ المتقن لـــ

ـــه ألغـــراض  ــ ــ فـــظــ وحـــ

ـــه  ــ ــ ــ ـــه، وأدائـ ــ ــ ـــالئـــ ــ ــ زمـــ

 للفروض الشرعیة.

ـــدرس - ــ ــ تــطــبــیــق الــمــ

انـــة أمـــام  لقیمـــة األمـــ

ـــه ــ ــ ــ ـــنـــمـــوذج  طـــالب (ال

ـــدوة) مـن خـالل  ــ ــ ــ الـق

مراعاته ألمانة وقت 

یة،  ـــ ــ ـــة المدرسـ ــ الحصـ

ـــات،  ــ ـــدرجـــ ــ وتوزیع الـــ

 وصدق المواعید.

یــــثــــنــــي الــــمــــعــــلــــم -

على الطالب الذي 

ـــلوك  ــ یظهر منه ســ

ـــه  معین تتحقق فیـــ

ـــة،  ــ ــ انـ ـــ ــ ــ ـــة األمـ ــ ــ قیمـ

أة  افـــ ـــه مكـــ ویقـــدم ل

 رمزیة.

یغضـــب المدرس -

الــب الــذي  من الطــ

یخل بقیمة األمانة 

ـــي  ــ ــ ـــش فـــ ــ ــ ـــغـــ ــ ــ الـــ ـــ ــ ــ كـــ

  االمتحان.

ـــة - ـــجیع قیمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تشـــ

ـــؤولیة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحمل مســـ

انــــة ـــة  أمــــ المحــــافظـ

ات  عــلــى ـــ ــ ــ مــحــتــویـــ

ـــة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدرســ ــ ــ ــ ـــمــ ــ ــ ــ الــ

 وأغراض الزمالء.
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ــرار فیحفظ المجتمع، فئات مختلف مع تعامله ــ ــ  یلتزمو  الناس، أســ

 .علیهم ویستر معهم، بمواعیده

 من ددع المتسعة، بمجاالته اإلسالم في األمانة قیمة من تستفید -

ـــات: مثـل الجهـات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــ ــ ــ  الـدعوي العمـل وقـادة الـدعویـة، المؤســ

 .الدعویة والجماعات

 ألمانةا قیمة تطبیق على عناصـرها بكافة المدرسـیة اإلدارة تعمل -

 .وجل عزّ  اهللا ألوامر امتثاالً  مجاالتها، جمیع في

ــة داخــل الوقــت قیمــة على الحرص - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تنظیم خالل من المــدرسـ

ــكل التعلیمیة العملیة ــ ــة وقت واحترام جید، بشـ ــ ـــینوالمدر  الدراسـ  ســ

 .والطلبة

ــرفه بعدم وذلك للمدرســــة، العام المال على الحرص -  یرغ في صــ

 اجاتح سدّ  في واستثماره عادلة، صحیحة بصورة وٕانفاقه حاجة

 .الطلبة حاجات وتأمین المدرسة

ــیة المناهج مراعاة - ــ ـــــامین لتحقیق المدرســـ  نوبیا األمانة قیمة مضــ

 ذویهمو  والطلبة المدرســین، حیاة في عملي بشــكل توظیفها طرق

 .واألمهات اآلباء مجال خالل من

  : التوصیات: ثانیا

 ،صةمتخص وتربویة دعویة لجان بتشكیل الدراسة توصي       -

 اوغیرهــ األمــانــة قیمــة تطبیق أوجــه لتــدارس عملیــة خبرات وذات

ــــالمیة القیم من ــ ــ ــ ــ ــ  دعويال الواقع في تفعیلها وطرق ،الكبرى اإلسـ

ـــكیل باتجاه تدفع بحیث والمجتمعي، والتربوي ــ ــ ــ ــخ تشـ ــ ــ ــ ـــیةالشــ ــ ــ ــ  صـ

ـــــلمة، ــ ــرة المســ ــ ــ ــ ـــــلمة، واألسـ ــ ـــلم والمجتمع المســ ــ ــ  كما. الناجح المســ

ــة توصــــي ــري للتثقیف لجان بتشــــكیل  الدراســ  إلســــالم،ا بقیم األســ

 ایةالعنـ من بمزیـد المتزوجین تخص بحیـث األمـانـة، قیمـة ومنهـا

 .األسریة الحیاة إنجاح سبیل في

  :المراجع قائمة

ــمر،] ١[ - ــ ــ ــ ــ ـــفة رجب، أحمد األسـ ــ ــ ــ ـــالم في التربیة فلســ ــ ــ ــ  دار ،اإلســ

  .م١٩٩٧ عمان، الفرقان،

 العربي، التراث إحیاء دار ،المعاني روح محمود، اآللوســــي،] ٢[ -

  ).ط.د( بیروت،

 رســول حدیث من المســند الصــحیح الجامع محمد، البخاري،] ٣[ -

ـــلى اهللا ــ ـــلم علیه اهللا صــ ــ ــننه وســ ــ ــ ـــحیح( وأیامه وسـ ــ  ،)يالبخار  صــ

  .م٢٠٠٨ ،١ط الرسالة، مؤسسة دمشق،

 دون(الرسـالة مؤسـسـة ،حبان ابن صـحیح محمد، حبان، ابن] ٤[ -

  ).طبعه

ـــها، اإلســــالمیة األخالق حســــن، حبنكة،] ٥[ - ـــسـ  دار بیروت، وأسـ

 .م١٩٧٩ ،١ط القلم،

 ارد ،والطموح الواقع بین المعلم هیبـــة اهللا، عبـــد الحمـــادي،] ٦[ -

  .م٢٠٠٤ ،١ط حزم، ابن

ـــالح، الخالدي،] ٧[ - ــ ـــــص صـــ ـــق، القلم، دار ،القرآني القصـــ ــ  دمشـــ

  .م٢٠٠٧ ،٢ط

ــر الخوالــدة،] ٨[ - ــ ــ ــ ــ ــ ــ  التربیــة تــدریس طرائق وآخرون، أحمــد نــاصـ

 للنشر حنین دار عمان، العملیة، وتطبیقاتها وأسالیبها اإلسالمیة

  .م٢٠٠١ ،١ط والتوزیع،

ــــالمیة، التربیة في والقیم المبادئ محمد، خیاط،] ٩[ -  عةجام اإلسـ

  .هـ١٤١٦ القرى، أم

ـــعث، بن ســــــلیمان داود، أبو  ]١٠[ - ـــنن األشـــ  محمد: تحقیق ،الســـ

  ).طبعه دون(الفكر دار الدین، محي

ـــدیــــب،] ١١[ - ــــس إبراهیم، الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارات أسـ ــة القیم بنــــاء ومهـ  التربویــ

 ،١ط رى،الق أم مؤسسة المنصورة، التعلیمیة، العملیة وتطبیقاتها

  .م٢٠٠٦

ــري،] ١٢[ - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاف محمود، الزمخشـ ــ ــ ــ ــ ــ  العلمیــة، الكتــب دار ،الكشــ

 .م١٩٩٥ ،١ط بیروت،

ـــیر الرحمن، عبد الســـــعدي،] ١٣[ - ـــیرتف في الرحمن الكریم تیســ  ســ

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،١ط القاهرة، الحدیث، دار ،المنان كالم

ـــلوم،] ١٤[  - ــ ــ ــ ــ ــ  القیم األخالقیـــة التربیـــة جهـــاد، ومحمـــد جمـــل، ســ

ــهـــا وطرائق منـــاهجهـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –العین الجـــامعي، الكتـــاب دار ،تـــدریسـ

  .م٢٠٠٩ اإلمارات،

ــــوق،] ١٥[ - ــ ــ ــ ــ ــ  تخطیط في الحــدیثــة االتجــاهــات أحمــد، محمود شـ

ــیة المناهج  ارد القاهرة، ،اإلســــالمیة التوجیهات ضــــوء في الدراســ

    م١٩٩٨ ،١ط العربي، الفكر

 بالكت دار ،القرآن تأویل في البیان جامع محمد، الطبري،] ١٦[ -

  .م١٩٩٢ ،١ط العلمیة،

ــــور، ابن] ١٧[ - ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهر، محمــــد عــــاشـ  دار ،والتنویر التحریر الطـ

  ).طبعه دون(تونس سحنون،

 دار ،الصـالحین ریاض شـرح محمد، عثیمین، ابن  ]١٨[  -

  .م٢٠٠٢ ،١ط القاهرة، السالم،

ــــح، اهللا عبد علوان، ]١٩[ - ــ ــ ــة ناصــ ــ ــ ــ ـــالم، دار ،الدعاة مدرســ ــ ــ  الســـ

  .م٢٠٠٥ ،٣ط القاهرة،

ــــى،] ٢٠[  - ــ ــ ـــعود، بن علي العیســـ ــ ــ ــ  لدى األخالقیة القیم تنمیة مســ

 التربیة معلمي نظر وجهة من المتوسطة المرحلة طالب
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ـــــالمیة ـــالة ،القنفذة بمحافظة اإلســـ ــ ـــتیر رســـ ــ ــــورة، غیر ماجســـ ــ  منشــ

  .هـ١٤٣٠ المكرمة، مكة القرى، أم جامعة

ــــالمیة القیم خلیل، علي العینین، أبو] ٢١[ - ــ ــ  مكتبة ،والتربیة اإلســ

  .م١٩٨٨ ،١ط المنورة، المدینة الحلبي،

ـــد، أبو الغزالي،] ٢٢[ -  المعرفــــة، دار ،الــــدین علوم إحیــــاء حــــامـ

 ).طبعة دون(بیروت

ـــارس، ابن] ٢٣[ - ـــا، فــ ــــاییس معجم زكریــ ــة مقـ ــ  ،الفكر دار ،اللغـ

    .م١٩٧٩ ،١ط بیروت،

 ،إسالمي منظور من اإلسالمیة القیم سّلم مروان، القیسي،] ٢٤[ -

  .م٢٠٠٤ والقانون، الشریعة علوم دراسات منشور، بحث

 لةســلســ منشــور، بحث اإلســالم، في القیم مروان، القیســي،] ٢٥[ -

       .م١٩٩٦ األردن، – إربد الیرموك، جامعة الیرموك، أبحاث

ـــماعیل، كثیر، ابن] ٢٦[ - ــ ــیر إســ ــ ــ  ر،الخی دار ،العظیم القرآن تفسـ

 .م١٩٩٠ ،١ط بیروت،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــعید، محمد مبیض،] ٢٧[  -  ناأبناء نرّبي وكیف المســـلم أخالق سـ

  .٢٠٠٨ ،١ط عمان، اإلعالم، دار ،علیها

ــة مجمع] ٢٨[ - ـــیط المعجم العربیـــة، اللغـ ــ ــ ــ ــ ــ  ،٢ط القـــاهرة، ،الوســ

  .م١٩٧٢

 ،اإلســالم في اإلدارة وآخرون، الحمید عبد محمود مرســي،] ٢٩[ -

     .م١٩٩٥ ،١ط والتدریب، للبحوث العالمي المعهد جدة،

ـــكویــه، ابن] ٣٠[ - ــ ــ ــ ــ ــ  دار ،األخالق تهــذیــب محمــد، بن أحمــد مســ

 .م١٩٨٥ ،١ط بیروت،   العلمیة، الكتب

ـــین، أبو مســــلم،] ٣١[ - ـــلم صــــحیح( الصــــحیح الجامع الحسـ  ،)مسـ
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