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 هـ 1443 خرةجمادي اآل 11                                                     المجتمعية   القيم   

 م2022يناير   14                                                الشيخ / طه عبد الوهاب

                                  

ه   لله   الحمد     َ   إهن  :)    الكريمه   كتابههه   في  القائله   العالميَن،  رب  ر    ّللا  ْحَسانه   بهاْلعَْدله   يَأْم    َواْْله

نَكره   اْلفَْحَشاءه   َعنه   َوَيْنَهى    اْلق ْرَبى    ذهي  َوإهيتَاءه  ظ ك مْ   َواْلَبْغيه   َواْلم  ونَ   لَعَل ك مْ   َيعه  ،(تَذَك ر 

  ورسول ه ،  عبد ه   محمًدا سيَدنَا  أن   وأشهد   لَه ، شريكَ   ال وحَده   للا   إهال   إهلَهَ  ال أنْ  وأشهد  

،  آَلههه   وعلي   عليهه،  وباركْ   وسلمْ   صل ه   اللهم  يومه   إلي  بإحسان    تبعه م  وَمن  وصحبههه

 .الدينه 

 :وبعــــد   

 واألخالق   والمبادئ   القيم   دين   : اإلسالم  أولً 

ي المجتمعه، كيانَ   تحفظ   التي المجتمعيةه  بالقيمه  اْلسالم   لقد اهتم     ه   واألخالقه   القيمه  حفظَ  ألن   ذلك أركاَنه ؛ وت قو 

،  الدينه   هذا  أساس   نَ   اْلغَاَيةَ   عليه وسلم  صلي للا   الن بهي    َحَصرَ   لَقَدْ بل    العظيمه ي ةه   اْلَبْعثَةه  مه ده َحم    َصالهحه   تََمامه   فهي  اْلم 

ْثت    إهن َما: )فَقَالَ   اأْلَْخاَلقه، مَ   ب عه ْسن    َيك ونَ   أَنْ   -إهذَنْ   -  َعَجبَ   فاََل ،  )رواه البخاري((اأْلَْخاَلقه   َصالهحَ   أله تَم ه ل قه   ح   اْلخ 

ْستهْكَماله  اْلعَْبده  َسْعيه  فهي اْلغَايَاته  َغاَيةَ  فَاته  اله نَ  أََساس   َعلَى الص ه يده  مه ، الت ْوحه ينه ْخاَلصه  َوثَابهته  اْلَمكه  .َواْليَقهينه  اْْله

للا    الن بهي    اأْلَْنبهيَاءه   إهَمام    َكانَ   َوقَدْ    وسلم  صلي  ْسنه   فهي  عليه  ل قه   ح  ةه   َعلَى  اْلخ  ،  اْلقهم  َخةه  اْلغَاَيةه   َوفَْوقَ   الش امه

ْنتََهى، ل ق    لَعَلَى  َوإهن كَ : }-َوَجل    َعز  -  َرب ه    َعْنه    قَالَ   َكَما  فََكانَ   َواْلم  يم    خ   َيْنفَك    الَ   ذَلهكَ   َمعَ   َوه وَ ،  (4:  القلم){َعظه

نهي  اللهم: )بهقَْولههه   الل ْيله   قهيَامه   فهي  َرب ه    َيْدع و فْ   أَْنَت،  إهال    ألَْحَسنهَها  َيْهدهي  ال  فَإهن ه    األَْخالقه؛  ألَْحَسنه   اْهده   َعنه ي  َواْصره

ف    الَ   َسي هئهَها ْسلهم    َرَواه  )(أَْنتَ   إال    َسي هئََها  َعن هي  َيْصره نْ   يَْطل ب  ،  (م  َده    أَنْ   َرب ههه   مه ،  لهَصَوابه   ي ْرشه   َوي َوف هقَه    اأْلَْخاَلقه

،  لهلت َخل قه  فَ   َوأَنْ   بههه ومَ   اأْلَْخاَلقه   قَبهيحَ   َعْنه    َيْصره ،  َوَمْذم  فَاته دَ   الص ه ل ق    َعلَى  أَن ه    َمعَ   َعْنه ،  ذَلهكَ   َوي ْبعه ،  خ  يم   َمعَ   َعظه

لَقَه   أَن   يم   اْلق ْرآن   خ   .اْلَكره

َشام    ْبن    َسْعد    أَْخبَرَ و   ر    ْبنه   هه يَ -  َشةَ َعائه   َسأَلَ   أَن ه   َعامه نهيَن،  أ م    يَا :  ق ْلت  : )فَقَالَ   ،-َعْنَها  للا    َرضه ْؤمه   أَْنبهئهينهي  اْلم 

ل قه   َعنْ  ه   َرس وله   خ  ل قَ   فَإهن  :  قَالَتْ ،  بَلَى:  ق ْلت    اْلق ْرآَن؟  تَْقَرأ    أَلَْستَ :  قَالَتْ ،  ّللا  ه   خ  ه   َنبهي  ْسلهم    َرَواه  )(اْلق ْرآن    ّللا  ، (م 

ل قَه   أَن   َوَمْعَنى ، َيْعَمل    أَن ه   اْلق ْرآن   خ  ْندَ  َويَقهف   بههه هه، عه د وده ، َوَيتَأَد ب   ح  ، بهأَْمثَالههه  َوَيْعتَبهر   بهآَدابههه هه ه ، َوقََصصه   َوَيتَد بَر 

ن    .تهاَلَوتَه   َوي ْحسه
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نه   اْلعَْبده   َحاَجةَ   أَن    َرْيبَ   َوالَ    ْؤمه ْسنه   إهلَى   اْلم  ل قه   ح  ،  إهلَى  َكَحاَجتههه   اْلخ  َن    أََشد ؛  َبلْ   اْلَهَواءه  َمْوتَ   َيْعنهي  اْلَهَواءه   فَْقدَ   أله

، ل قه  َوفَْقدَ  اْلَبَدنه ، فَْقد    اْلقَْلبه  َمْوته   َوفهي اْلقَْلبه، َمْوتَ  َيْعنهي اْلَحَسنه  اْلخ  ينه  . اأْلََبده  َوَهاَلك   الد ه

ا   ل قًا،  الن اسه   أَْكَملَ   عليه وسلم   صلي للا    الن بهي    َكانَ   َولَم  ه   الن اسه   أَْولَى  َكانَ  أَْخاَلقًا،  َوأَْحَسَنه م  خ  ب   َواْلق ربه   بهاْلح 

ْنه   ْسنه  فهي بَلَغَ  َمنْ  مه ل قه  ح  يًّا،  َمْبلَغًا اْلخ  نْ  َوتََسن مَ  َمْرضه ْسنه  مه ل قه  ح  يًّا َمَكانًا اْلخ   . َعله

ْرَداءه   أَبهي  فعنْ   القيامةه   يومَ   الميزانه   في  شيء    أثقل    والمبادئ    واألخالق    والقيم     ه   َعنْ   الد    َعلَْيهه   ّللا     َصل ى  الن بهي 

نْ   َما  ):قَالَ   َوَسل مَ  يَزانه   فهي  أَثْقَل    َشْيء    مه نْ   اْلمه ْسنه   مه ل قه   ح  كَ   تحجزَ   أنْ   أردتَ   إذا  بل،  (  داود  أبو  رواه)  (اْلخ    لنفسه

ه   بجواره   مكانًا نْ   النعيمه   جنةه   في  المختاره   النبي  و  فعَنْ   ،وطنهكَ   في  اْلسالمه   قيمَ   وحققْ   أخالقَكَ   فحس ه  ش عَْيب    ْبنه   َعْمره

هه   َعنْ   أَبهيهه   َعنْ  عَ   أَن ه    َجد ه ك مْ   أاَلَ   ):يَق ول    َوَسل مَ   َعلَْيهه   ّللا     َصل ى  الن بهي    َسمه ن هي  َوأَْقَربهك مْ   إلى    بهأََحب هك مْ   أ ْخبهر    َمْجلهًسا   مه

تَْينه   فَأََعاَدَها  اْلقَْوم    فََسَكتَ   ؟“اْلقهيَاَمةه   يَْومَ  ه   َرس ولَ   يَا  َنعَمْ :  اْلقَْوم    قَالَ   ثاََلثًا   أَوْ   َمر  ل قًا  أَْحَسن ك مْ : “  قَالَ   ّللا    رواه )  (خ 

 .(أحمد

 المجتمعية   القيم   مظاهر  ثانياً: 

َيمه   أعظم       يجعل    القلبه   في  اْليمان    يتمك ن    وحين  تقَوى،  وبه  ،تنشأ    منه    ،-تعالى-  بالله   اْليمان    اوأساس هَ   القه

روني    كانوا  مه  فإن    ،فرعون  لسحرةه   حَدثَ   ما  وهذا  ا، ع لَي   قَيم    إلى  فيتطل ع    يسمو  المسلهمَ  براته   مهه إمكاناته   سخ ه   م هه وخه

 فلما  ،(113:)األعراف(  اْلغَالهبهينَ   َنْحن    ك ن ا  إهنْ   ألَْجًرا  لَنَا   إهن    قَال وا  فهْرَعْونَ   الس َحَرة    َوَجاءَ )  دنيئة    ألغراض  

  َما  َعلَى  ن ْؤثهَركَ   لَنْ : )مهه بقوله   وافأجاب    فرعون    مهد َده    م،ه  قيم    وسَمتْ   مموازين ه    انقَلَبتْ   باْليمانه   للا    مه  أكرمَ 

نْ  َجاَءنَا ي اْلَبي هنَاته  مه ي إهن َما قَاض   أَْنتَ  َما فَاْقضه  فََطَرنَا َوال ذه هه  تَْقضه ْنيَا اْلَحيَاةَ  َهذه  .(72:)طه( الد 

ن ،  والعيشه   والتكافله   التعاونه   قيمة  :  المجتمعيةه   القيمه   ومه  فالوطن    كل هه،  المجتمعه   علي  بالنفعه   تعود    التي  المشتركه

،  أو  اللونه   أو  الدينه   أساسه   علي  تفرقة    دونَ   جميعًا،  مبهه   وهو  أبنائههه،  لجميعه   علي  قضاء    ذلك  وفي  الجنسه

ه   واألثرةه   األنانيةه  ،  وحب  ه   علي  يقوم    مترابط    لمجتمع    يؤسس    بما  اْلنسانيةه،  األخوةه   مبدأه ل  وتجسيد    الذاته   الحب 

، ْثمه   َعلَى  تَعَاَون وا َوالَ   َوالت ْقَوى  اْلبهر ه   َعلَى  َوتَعَاَون وا: ) سبحاَنه    الحق    يقول    حيث    والعطاءه )المائدة: (َواْلع ْدَوانه   اْْله

ههم في المؤمنينَ  مثل  : )(وسلم عليه للا   صلي) نبي نَا ويقول   ،(2 م ، تَواد ه هه مه مْ  ، وتََراح   إذا  الجَسده  مثل   وتعاط فههه

م ى بالس َهره  الجَسده  سائهر   لَه   تَداَعى عضو   مْنه   اشتَكى  . )رواه مسلم((واْلح 
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ن ،  والتضحيةه   والمروءةه   الشهامةه   قيم  :  المجتمعيةه   القيمه   ومه ن  يزيد    مما  واْليثاره  والترابطه   التماسكه   ل حمةه   مه

ه  ه،  الوطني    صلي )  النبي    إليهه   أشارَ   َما  وهذا  المجتمعه،   أفراده   بينَ   والصفاءَ   واْلخاَء،  المودةَ،  ويزرع    واالجتماعي 

،  عن  نَهي  حينَما(  وسلم  عليه  للا   ،  التباغضه ،  والتقاطعه،  والتحاسده   عليه  للا    صلي)  نبي نَا   يقول    حيث    والتدابره

وا  وال  تَباَغض وا،  وال   تَناَجش وا  وال  تَحاَسد وا،  ال: )(وسلم  . )رواه مسلم((َبْعض    َبْيعه   علَى  َبْعض ك مْ   َيبهعْ   وال  تَدابَر 

،  وكباره   والضعفاءه   واأليتامه   الهممه   بذويه   العنايةه   قيمة  :  ومنها م  حسنَ   أن    باعتباره   السن ه   ديني    واجب    رعايتههه

،  ووطني   ي)  :  (وسلم  عليه  للا    صلي)   نبي نَا  يقول    حيث    وإنساني  ينه   األَْرَملَةه   َعلَى  الس اعه ْسكه ده   ،  َوالمه َجاهه   َكاْلم 

ه   َسبهيله  فهي ائهمه  الل ْيلَ  القَائهمه  أَوه  ، ّللا   . )متفق عليه(( الن َهارَ  الص 

ن  والتثبته   التحريه   قيمة  :  المجتمعيةه   القيمه   ومن َها  قبلَ   األخباره   مه َها،  ترديده   اْلسالمية    الشريعة    أكدتْ   وقد  ونشره

،  القيمةه   هذه  علي  المجتمعاته   تدمير    هدف ه    الشائعاته   بث    أن    باعتباره   ومروجيهَها،  الشائعاته   من  وحذرتْ   النبيلةه

ينَ   أَي َها  يَا : )تعالَي  يقول    حيث    أبنائهَها،  بينَ   واْلحباطه   اليأسه   نشره   علي  والعمل    داخلهَها،  من  َجاَءك مْ   إهن آَمن وا  ال ذه

ق   يب وا  أَن   فَتََبي ن وا   بهَنبَإ    فَاسه وا  بهَجَهالَة    قَْوًما  ت صه ينَ   فَعَْلت مْ   َما  َعلَى    فَت ْصبهح  مه   صلي  نبي نَا   ويقول    ،(6)الحجرات:  (نَاده

ن   َكانَ  َوَمنْ ): موسل عليه للا   ه  ي ْؤمه ره  َواْليَْومه  بهاَلل  تْ  أَوْ  َخْيًرا فَْليَق لْ  اآلخه  .)رواه البخاري((لهَيْصم 

دق    ،اْلنفاق    ، الوالدينه   بر  :  القَيمه   نمه و  ، اْلنصاف    ،العمله   إتقان    ،الوقته   استثمار    ،األرضه   إهعمار    ،الوفاء    ،الص ه

اته   عن  االمتناع    ،الفرائضه   أداء    ،بالمسؤولي ةه   الشعور    والهوى   النفسه   جهاد    ،الخيره   حب    ،الصبر    ،المحرم 

 .والش هوةه 

*** 

ه  لله  الحمد     نَا الخلقه  أشرفه  علي والسالم   والصالة   العالمين، رب   .أجمعين وصحبههه  آلههه علي و محمد   سيده

 المجتمعية   القيم   ثالثاً: فوائد  

ة   فوائد   المجتمعيةه  للقَيمه    د   المت زنةه  المسلمه  شخصيةَ   تشك ل   التي فهي  ،جم  ي ذاتَه    وتوح ه   ال   والذي ،ه  إرادتَ  وتقو 

ب   ي  أَفََمنْ : )-تعالى-  قال  ،الصراعاته   من  الكثير    ه  ينتاب    ،النفسه   مشت ت    األخالقه   متذَبذب    القيم    ه  تهذ ه بًّا   َيْمشه كه   م 

هه  َعلَى نْ  أَْهَدى َوْجهه ي أَم  يًّا  َيْمشه َراط   َعلَى َسوه ْستَقهيم   صه  .(22:الملك)( م 

َيم  و   فالقَيم    ،والعقوباته   القوانينه   تأثيره   نمه   أعظم    اتأثيَرهَ   ألن    ؛المجتمعه   في  الشروره   من  وتقهي  األمَن،  تحفظ    القه

لة   ن األخطاءه  منعه  على  قدرةً  أكثرَ  تكون   النفسه  في المتأص ه  .والقانونه  العقوبةه  مه
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َيمه   مهه افتقاده   إلى  راجع    العَمله   على  القائمينَ   سلوكه   وسوء    ،وإتقان    بفعالي ة    مه  أعَمالَ   يؤد ون  القَيمه   أصحاب  و    لقه

به  والشعوره  واْلخالصه  اْليمانه   . والمسؤولي ةه  بالواجه

ا  َدَرَجات   َولهك ل   : )-تعالى- قال ،بهه  الناسه  ثقة   وتزداد   طعًما، هه ولحياته  ومنزلةً  قيمةً  لإلنسانه  تجعل    القَيم  و   م    مه

ل وا ت قهينَ  َنْجعَل   أَمْ : )- تعالى- وقال ،(132:األنعام)( َعمه اره  اْلم   .(28:ص)( َكاْلف ج 

ن  الفرده   مع  القَيم    تنشأ    عندماف   ه   مع  وينم    لله   هه وخشيته   وعقيدتههه   إيمانههه   مه   وسلوك    قويم    وخلق    نقي    فكر    هه جسده   نمو 

  المجتمعاته   في  هو  كما  واألهواءه   المصالحه   بتبد له   تتبد ل    ال  ،هه فؤاده   في  راسخةً   هه نفسه   في  ثابتةً   القَيم    ووتغد    ،سوي  

ي ةه  )-تعالى-  قال  ،الدنيوي ةه   األرضيةه   القَيمه   من  اعداهَ   ما  ويصغ ر    ،الماد   لَفََسَدتْ   أَْهَواَءه مْ   اْلَحق    ات َبعَ   َولَوْ : 

ن   َوَمنْ  َواألَْرض   الس َمَوات    .(71:المؤمنون)( فهيهه

َها، رقي هَها دليل    المجتمعاته  في القيمه  ترسيخ  ف   َها وسر   وتحضره َها تماسكه َها، وترابطه  انهيارَ  أن   كَما واستقراره

،  القيمه   منظومةه   بانهياره   يبدأ    المجتمعاته    عواملَ   تحمل    األخالقه   علي  ت بَني  ال  التي  فالمجتمعات    المجتمعيةه

َها؛ ،  أساس   علي تقوم   ألن ها  سقوطه  :الشاعره  در   ولله  هش  

 ذََهب وا  أَْخالق ه مْ  ذََهَبتْ  ه م   فَإهنْ                      بَقهَيتْ  َما األَْخالق   األ َمم   ن َماإه                           

،  بالقيمه  نتمسكَ  أنْ  أجملَ  فَما  .كل ههه  المجتمعه  أبناءه  بينَ  والترابط   التآلف   يتحققَ  حتى المجتمعيةه

، ألحسنه  اهدَنا اللهم  أنت إال ألحسنهَها  َيهدهي ال األخالقه

 الصالة،،،  وأقم                                                  الدعاء،،،

 كتبه: طه ممدوح عبد الوهاب        

 إمام وخطيب بوزارة األوقاف

  

 


