
القیم الروحیة في اإلسالم
األحكام الشرعیة

الفالح لمن زكى نفسھ و أثر لفضل اآلخرة على الدنیا
بیان اهللا تعالى مثال المؤمنین الحقیقیین الذي یخشون دینھ سبحانھ ویتأثرون عند سماءھم 

القرآن الكریم مع قیامھم بالفرائض
لھم و الوعید الشدید لمن أذى أولیاءهحب اهللا تعالى لعباده الصالحین ونصرتھ 

IV : التحلیل
المحور1

وخصائصھا. القیم الروحیة أصولھا 
خلق اهللا تعالى اإلنسان من مادة وروح و أمده بالتوجیھات الالزمة : تعریف القیم الروحیة 

خر ألن للعنایة أجدھما على اآلخرة ألن ھذا ھو الطریق المستقیم الذي قال أحدھما على اآل
( وذلك الدین لھم(ھذا ھو الطریق المستقیم سورة الروم اآلیة

أصول القیم الروحیة
تشتد القیم الروحیة في اإلسالم الى أسس مراجعة لإلسالم ھي

لیعطي ) ص(القرآن الكریم و السنة النبویة و السیرة المحمدیة وقد نعث اهللا تعالى محمد 
رسالتھ في قولھ إنما بعتت ألتمم ) ص(السامیة فلخص رسول اهللا النموذج التطبیقي لھذه القیم 

ص(صالح األخالق وقالت عائشة رضي اهللا عنھا في وصف خلق الرسول اهللا  )
خصائص القیم الروحیة

فالقیم الموجودة ومطلوبة في كل مكان وزمان ھي قرب اإلنسان أو بعده : خاصیة الثبات 
ال تتغیر مھما تغیرت الظروف و األحوال وقل ھكذا في األمانة منھا فالعدل مثال قیمة ثابتة 

وكرم و البر وغیرھا
في أخرى و أمینا في ...... فال یجوز للمرء أن یكون صادق في مواقف : خاصیة االستمرار 

البیت وخائبا في العمل مثال
خاصیة الشمول

نسان أكلھا تجاه خالقھ وجنسھ ومحیطھ تعتبر القیم اإلسالمیة البوصلة الموجھة لسلوكات اإل
مصداقا لقولھ في سورة األنغام

( قل إن صالتي ونسبي ومحیاه ومماتھ رب العالمین)
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المحور الثاني
لقیم الروحیة ووسائل تنمیتھا وترسیخھاا

- 2- یجد أن اهللا تعالى ) ص(أن المتأمل في القرآن الكریم وسنة النبي : تنمیة للعقل الروحیة 
أورد فیھ أدعیة و أفكار متنوعة ومتعددة بحسب المواقیت و األمكنة و األحوال و الظروف و 

علم الناس أذكار و أدعیة كثیرة تجعل المؤمن دائم الصلة ) ص(األعمال ویجد أن رسول اهللا 
القھ في كل وقت وحینبخ  .

التمرن على فعل كل انواع الخیر ترسیخ للقیم الروحیة
ان ذكر اهللا تعالى وسیلة لتنمیة القیم الروحیة ال یقتصر اللسان بل یتعداه الى وسائل الجواب 
التي تسارع الى فعل الخیر استجابة لالموام الخالق سبحانھ وتعالى وعمال بإرشادات النبي 

ذلك وجب على المؤمن ان ینھي في قلب قیم اإلخالص المودة و الرحمةالكریم ل
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