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 مفهوم األخالق
 

إنَّ االخـــالق االســـالمية لهـــا مفهـــوم واســـع ؛ألنهـــا تشـــمل عالقـــات النـــاس فيمـــا 
هــا تمثــل الجانــب الســلوكي فــي االســالم؛ لــذا ســنتناول تعريــف االخــالق، ثــم نَّ أبيــنهم ؛و 

ين ابــــرز ســــمات االخــــالق االســــالمية والفــــرق بــــين االخــــالق والســــلوك واهميــــة هــــذا نبــــ
 .الجانب المهم من جوانب االسالم

 :أوًال: تعريف االخالق
    :لغة واصطالحاً  تعريف األخالق -أ

(مأخوذة من الخلق وهو السجيةفهي األخالق لغة: أما   
0F

1(. 
اصـول يعـرف (االخـالق بانـه:  علـم*مسـكويه ابـنُ  عـرففقـد : األخالق اصـطالحاً وأما 

ّ◌ف ،)1F2()ا وطبيعتهـا وعلـة وجودهـا وفائـدتهاهـبه حال النفس مـن حيـث ماهيت  علـم وُعـرِّ
 :أهمها من ةعد تعريفاتب األخالق

 معيــار اإلنســان بواســطتها يعــرف التــي واألســس القواعــد جملــة هــو :األخــالق علــم -1
 .ما سلوك في الخير

 علـى التعـرف علـم هـي أو ،السـلوك وقواعـد ييرمعا تحديد علم هو :األخالق علم -2 
 .والواجبات الحقوق

 باْلحسـنِ  ُتوَصـف الَِّتـي ِباْألَْعَمـالِ  تَتَعلَّـق قيميـة َأْحَكـام َمْوُضوعه علم :اْألَْخَالق علم -3
 .اْلقْبح َأو

 والقواعـــد المبـــادئ مجموعـــة عـــن عبـــارة فهـــي :اإلســـالم نظـــر فـــي أمـــا األخـــالق      
 عالقتــه وتحديــد اإلنســان حيــاة لتنظــيم الــوحي يحــددها التــي إلنســانيا للســلوك المنظمــة

 مـن ويتضـح .وجـه أكمـل علـى العـالم هـذا فـي وجـوده مـن الغاية يحقق نحو على بغيره

                                           
 ابن فارس،، ومعجم مقاييس اللغة: 1/180 الفيومي، "مادة خلق":ينظر: المصباح المنير:  )1(

 .2/214 "مادة خلق":
 . 1تهذيب االخالق : ابن مسكويه :  )2(    
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 بـين متكامـل منظـور فـي شـامل جمـع هـي اإلسـالم نظـر فـي األخـالق أن التعريف هذا
مــــوع مــــن المعــــاني واألخــــالق مج .وغايتهــــا االجتمــــاعي ومغزاهــــا وطبيعتهــــا مصــــدرها

والصــفات المســتقرة فــي الــنفس، وفــي ضــوئها وميزانهــا يحســن الفعــل فــي نظــر اإلنســان 
(أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنه

2F

1(  . 
وفي ضوء هذه التعاريف يمكن القول بأنه ثمة فرق بين األخـالق والـدوافع مـن 

 جهة، وبين األخالق والسلوك من جهة أخرى. 
ـــذمأمـــا الفـــرق بـــين األ ـــة للمـــدح وال ـــدوافع فهـــو أن األخـــالق قابل مثـــل  خـــالق وال

ـــدوافع ال تخضـــع لمـــدح أو ذمالصـــدق والكـــذب،   وأنَّ مثـــل الطعـــام والشـــراب،   بينمـــا ال
ـــة، أمـــا األخـــالق فمنهـــا  ـــدوافع والغرائـــز فطري ـــل للتهـــذيب غريـــزيمـــا هـــو ال ، ومنهـــا قاب

(مكتسب
3F

2(. 
 :اركان حسن الخلق -ب 

سالم، وهـو نظـام واسـع وشـامل، لـذا سـوف نقتصـر النظام األخالقي في اإلإنَّ 
هنــــا علــــى ذكــــر أركــــان حســــن الخلــــق التــــي بهــــا تحســــن عالقــــات النــــاس ويعــــم األمــــن 
واالســتقرار بيـــنهم، وهـــي أركـــان يتفـــرع عنهـــا جميــع األخـــالق األخـــرى، وقـــد ذكرهـــا ابـــن 

ان ال وحســن الخلــق يقــوم علــى أربعــة أركــ( فــي مدارجــه عنــدما قــال: )رحمــه اهللا تعــالى(القــيم
:  يحملــه فالصــبر، الصــبر والعفــة والشــجاعة والعــدليتصــور قيــام ســاقه إال عليهــا:  

على االحتمال وكظم الغيظ وكف األذى والحلـم واألنـاة والرفـق وعـدم الطـيش والعجلـة. 
:  تحملــه علــى اجتنــاب الرذائــل والقبــائح مــن القــول والفعــل وتحملــه علــى الحيــاء والعفــة

:  والشـجاعةالفحشـاء والبخـل والكـذب والغيبـة والنميمـة.  وهو رأس كل خير وتمنعه من
:  والعـدلتحمله على عزة الـنفس وٕايثـار معـالي األخـالق والشـيم وعلـى البـذل والنـدى... 

يحملــه علــى اعتــدال أخالقــه وتوســطه فيهــا بــين طرفــي اإلفــراط والتفــريط فيحملــه علــى 
ن الجـــبن والتهـــور وعلـــى خلـــق الشـــجاعة الـــذي هـــو توســـط بـــي... خلـــق الجـــود والســـخاء

                                           
 .79 : م2001  ،9،ط مؤسسة الرسالة ،عبد الكريم زيدان أصول الدعوة:ينظر:  )1(
 .19 المليحي :ينظر: األخالق في اإلسالم:  )2(
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وعلــى خلــق الحلــم الــذي هــو توســـط بــين الغضــب والمهانــة... ومنشــأ جميــع األخـــالق 
    .)4F1()الفاضلة من هذه األربعة

   :وبين السلوك الفرق بين األخالق -ج
األخــالق هــي معــاني مســتقرة فــي الــنفس، وفــي ، هــو أنَّ الفــرق بــين األخــالق والســلوك 

إن ":  )رحمـه اهللا تعـالى( ولهـذا يقـول عبـد الكـريم زيـدان ضوئها يكون السلوك فعال أو تركا،
اإلنسان قبل أن يفعل شيئا أو يتركه، يقوم بعملية وزن وتقييم لتركـه أو فعلـه فـي ضـوء 

وأن الســـلوك مـــا يأتيـــه الفـــرد مـــن نشـــاط فـــي  ،)5F2("معـــاني األخـــالق المســـتقرة فـــي نفســـه
(محيطـــه، محفـــزا بدوافعـــه الفطريـــة والبيئيـــة علـــى حـــد ســـواء 

6F

انعكـــاس للهيئـــات  ،وهـــو)3
(والصفات المستقرة في النفس

7F

4 (. 
   :أهمية االخالق االسالمية -د

الـــركن المعنـــوي الـــذي يحـــدد  ان فـــي كونهـــمـــتك االخـــالق االســـالمية أهميـــة  إنّ 
ـــــة الـــــروح لكـــــل بنـــــاء إنســـــاني ســـــواء فـــــي مجـــــال األســـــرة أو  ســـــلوك الفـــــرد ويعـــــد بمثاب

(المجتمـــع
8F

وك الفـــردي علـــى اعتبـــار أن التصـــرفات علـــى الســـل ارهـــي، وبـــذلك يكـــون تأث)5
(تابعة للمعاني والصفات المستقرة في النفس

9F

6(. 
 

                                           
مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم  )1( 

روت، هـ)، تحقيق محمد المعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العربي، بي751الجوزية (ت 
 .2/294م: 1996، 3ط

 . 80 :ينظر: أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان )2(
ينظر: علم النفس وتطبيقاته التربوية واالجتماعية: عبد علي الجسماني، مطبعة الخلود،  )3(    

 . 27م: 1984بغداد، 
 . 68:  ينظر: النظم اإلسالمية: البياتي )4(
 . 75:  ينظر: األخالق في اإلسالم: المليحي )5(
 .79 : ينظر: أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان )6(
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ـــى أهمي ـــرة النصـــوص القرآنيـــة  االمـــرمـــن خـــالل أمـــرين:  تهـــاوتتجل األول:  كث
واألحاديــــث النبويــــة التــــي تحــــث علــــى مكــــارم األخــــالق، مــــع تنــــوع مواضــــيعها، وتعــــدد 

، مســـتوى الفـــرد واألســـرة والمجتمـــعمعالجاتهـــا لكثيـــر مـــن المشـــكالت االجتماعيـــة علـــى 
 منها:  و  لذلك سنذكر بعضًا من تللك النصوص الكريمة واالحاديث الشريفة

 .) )10F1ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    قوله تعالى: 
 .)11F2( ٱٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  تعالى: قولهو 

إلــــى الترجمــــة  يشــــيربعــــده   والــــذيفــــالنص األول يشــــير إلــــى التزكيــــة الباطنــــة،       
 االحاديث التي تبين اهميتها : العملية للتزكية الباطنة. ومن

())ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رجلإن ال((:  ) قوله (
12F

3(    
 :االخالق االسالمية أبرز سمات  ثانيًا:  
 :  ما يأتي سمات االخالق االسالمية  من أبرز 
القـرآن الكـريم  فـإنَّ  ، أمـا العمـوم ،بسمتي العموم والشمولاألخالق اإلسالمية جاءت -أ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    قـال تعـالى:دعا إلى األخالق الكريمـة دعـوة عامـة، 

، فالدعوة إلـى األخـالق الكريمـة جـاءت مفصـلة كـي ال )َّ)13F4ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ  
(لمــراد منهــايختلــف النــاس فيهــا، وتتــداخل األهــواء فــي تحديــد ا

14F

 أمــا الشــمول:  فــإنَّ و  ،)5
جــدا، تشـمل جميــع أفعــال اإلنســان الخاصــة بنفســه أو  دائـرة األخــالق اإلســالمية واســعةٌ 
(المتعلقــة بغيــره أفــرادا وجماعــات

15F

(، وهــي شــاملة شــمول الحيــاة)6
16F

، وبــذلك تكــون صــفة )1

                                           
 .  9  :اآلية :سورة الشمس )1(
 . 3-1 :اآلية :سورة العصر )2(
)،مسند عائشة رضي اهللا عنها، قال شعيب 25537،برقم (42/346مسند االمام احمد: )3(

 االرنؤوط: حديث صحيح لغيره.
 . 53 :اآلية :سورة اإلسراء )4(
 .76 :، والنظم اإلسالمية: البياتي90-89 : : عبد الكريم زيدانول الدعوةينظر: أص )5(
 .76 : ، والنظم اإلسالمية: البياتي90-89:  : عبد الكريم زيدانينظر: أصول الدعوة )6(
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ك العمــوم والشــمول لألخــالق اإلســالمية خيــر معــين علــى إشــاعة الطبــاع الحميــدة وتــر 
 الرذائل التي تحول حياة الفرد والجماعة إلى قلق واضطراب.

 األخالق اإلسالمية جاءت بسمات الوسطية واالعتدال، والمثالية والواقعية:   -ب

، هــو أن الوســطية واالعتــدال تقتضــيان المثاليــة التــي ال تخــرج والســبب فــي جمعهــا معــاً 
فـــي األخـــالق فمعناهـــا أن  عـــن الواقعيـــة وطاقـــة اإلنســـان روحـــا وجســـدا، أمـــا الوســـطية

اإلسالم وقف موقفـا وسـطا فـي نظرتـه إلـى الطبيعـة البشـرية، فليسـت هـي خيـرا محضـا 
وال شــرا محضــا، وكــذلك توســط فــي نظرتــه إلــى متطلبــات الحيــاة الــدنيا والحيــاة اآلخــرة، 

(وبين من ينادي بالعزوف عن الدنيا وبين من يعتبر الدنيا غاية المنتهى
17F

2(. 
فـــي األخـــالق فمعناهـــا أن يتخـــذ اإلنســـان الوســـط الـــذي ينـــأى بـــه عـــن أمـــا االعتـــدال و  

جــانبي اإلفــراط والتفــريط، فلــيس فيهــا مــن األخــالق التــي ال تطــاق أو الســائب الــذي ال 
(ينضـبط

18F

وأمـا المثاليـة التـي ال تخـرج عـن الواقعيـة، فمعناهـا الرقـي بمسـتوى اإلنسـان ، )3
اإلنســان وقدرتــه، واخــتالف األفــراد إلــى مراتــب عاليــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار واقــع 

(ومستوياتهم ضعفا وقوة، لذلك جاءت الرخصة مقابل العزيمة
19F

، والغاية من ذكـر هـذه )4
السمات جمعا هو إصالح اإلنسان وتحقيق المقصد األسـمى مـن الخلـق، بالحـث علـى 

(علــى مســتوى الفــرد والجماعــة أرذلهــامكــارم األخــالق والنهــي عــن 
20F

، بمــا يحقــق األمــن )5
 ستقرار للجميع.واال

                                                                                                                         
 .141:  ينظر: اإلسالم والتنمية االجتماعية: محسن عبد الحميد )1(
 :م2001،،2عمان، طدار المناهج، ون،  كايد قرعوش واخر ينظر: األخالق في اإلسالم:  )2(

58. 
 .148االخالق في االسالم: المليحي : ينظر:  )3(
 ، واألخالق في اإلسالم: المليحي55 كايد قرعوش واخرون :ينظر: األخالق في اإلسالم:  )4(

: 147. 
 . 55: كايد قرعوش واخرون ينظر: األخالق في اإلسالم:  )5(
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لقد جاء اإلسالم بسمة الجزاء على كل خلق من األخالق الحميدة وغيرهـا، وذلـك -ج
ليكــون الثــواب دافعــا لفعــل المزيــد مــن أعمــال الخيــر والبــر، ويكــون العقــاب زاجــرا عــن 

(فعـــل األخـــالق الرذيلـــة
21F

، وبـــذلك يصـــفو المجتمـــع ويعـــم الخيـــر والســـالم واالطمئنـــان )1
 للجميع.

 
شئخذ بإلف ئآلخ ل لي  ئألزإل

 المـؤمن عقـل علـى الوازعـات وسـلط وأنواعهـا، اإللـزام طـرق الكـريم القرآن استكمل     
 مكمـــن مـــن الـــدواء فـــانتزع ســـده،جو  وطباعـــه وغرائـــزه، ونفســـه وضـــميره، قلبـــه علـــى ثـــم

 رقيبـــاً  الفـــرد وجعـــل واآلداب، واألخـــالق والصـــغائر، الكبـــائر اإللـــزام بهـــذا وشـــمل الـــداء،
 . الفرد على رقيباً  المجتمع وجعل لمجتمع،ا وعلى نفسه على
 :يلي كما الخلقي اإللزام مصادر تكون هذا وعلى

 : الكريم القرآن: األول المصدر) أ( 
 حجــة« ليكــون ومعانيــه بألفاظــه  النبــي علــى نــزل الــذي لىتعــا اهللا كتــاب وهــو     

 يتعبـــدون بـــةوقر  بهـــداه، يهتـــدون للنـــاس ودســـتوراً  ،تعـــالى اهللا رســـول أنـــه علـــى للرســـول
 بســـورة المختــوم الفاتحــة، بســـورة المبــدوء المصــحف، دفتــي بـــين المــدون وهــو بتالوتــه،
 أو تغييـر أي مـن محفوظـاً  جيـل عن جيالً  ومشافهة كتابة بالتواتر إلينا المنقول الناس،
 .تبديل

 علــى القــرآن احتــواء إلــى القــرآن تفســير وفــي الفقــه أصــول فــي المؤلفــات وتشــير      
 تسـمى وهـذه المكلـف، عـن الصـادرة واألعمـال واألخـالق، العقيـدة، بأحكام تتصل آيات

 القـرآن بـأن القول ويمكن ،والمعامالت العبادات: فرعين على وتنتظم العملية، باألحكام
 آياتــه أن إذ الخلقــي، لإللــزام األساســي المصــدر هــو اإللهيــة اإلرادة عــن معبــراً  باعتبــاره

 :التالي النحو على تنتظم
                                           

كايد قرعوش  : ، واألخالق في اإلسالم92 : الكريم زيدانينظر: أصول الدعوة: عبد  )1(
 .150 : واألخالق في اإلسالم: المليحي،  33: واخرون
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ــــات - ــــاد آي ــــق وهــــى االعتق ــــى يجــــب بمــــا تتعل ــــف عل ــــده أن المكل  تعــــالى اهللا فــــي يعتق
 .ومره حلوه وشره خيره والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

 مــن عنــه ويتخلــى الفضــائل مــن بــه يتحلــى أن المكلــف علــى يجــب بمــا تتعلــق آيــات -
 .الرذائل

 علـــى وهـــي توتصـــرفا وأقـــوال أعمـــال مـــن المكلـــف عـــن يصـــدر بمـــا تتعلـــق آيـــات -
 بهـا ويقصـد( :والمعامالت ،)بربـه اإلنسان عالقة تنظيم بها ويقصد( :العبادات: نوعين
 ،)جماعـات أو أمـم أو أفـراد عالقات كانت سواء ببعض بعضهم الناس عالقات تنظيم
ـــــاً  تضـــــم وهـــــذه  الدولـــــة ومعـــــامالت الحكـــــم، ونظـــــام والقضـــــاء باألســـــرة، تتصـــــل أخالق

ـــاً  تضـــم كمـــا لمين،المســـ غيـــر ومعـــامالت اإلســـالمية، ـــالنواح تتصـــل أخالق ـــة يب  المادي
 .واالقتصادية

 المتعـددة، بأبعـاده اإلسـالمي يالقيمـ النسـق علـى يحتـوى القرآن فإن األمر، وغاية     
 موعظـة مـن البشـر إليـه يحتـاج ما لكل جامع وهو. الخلقي لإللزام األول المصدر فهذا

ــ الظــاهرة وأعمــالهم أخالقهــم إلصــالح حســنة ــا إلصــالح البالغــة والحكــم ة،والباطن  خباي
 سـعادة إلـى الموصـل المسـتقيم للصـراط واضـحة وهدايـة الباطنة أمراضها وشفاء النفس
 ِمــنْ  َمْوِعَظــةٌ  جــاَءْتُكمْ  َقــدْ  النَّــاُس  َأيَُّهــا يــا :تعــالى قولــه مقتضــى وهــذا. واآلخــرة الــدنيا
ُدورِ  ِفي ِلما َوِشفاءٌ  َربُِّكمْ   .ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  َوُهدىً  الصُّ
              خلفــــــه، مــــــن وال يديــــــه بــــــين مــــــن الباطــــــل يأتيــــــه ال ســــــبحانه اهللا كتــــــاب والقــــــرآن     
ــْيُكمْ  َيْنِطــقُ  ِكتاُبنــا هــذا :تعــالى اهللا قــال ــاْلَحقِّ  َعَل    اْلِكتــابِ  ِفــي َفرَّْطنــا مــا :وقــال.  ِب
   .َشْيءٍ  ِمنْ 
 
 
 :النبوّية السنة: يالثان المصدر) ب(
 ســنة بهــذا يفهــ. »تقريـر أو فعــل أو قــول مــن  اهللا رسـول عــن صــدر مــا« وهـى     

ــــة، ــــة وهــــى. تقريريــــة وســــنة فعليــــة وســــنة قولي ــــه، وشــــارحة للكتــــاب مكمل  أجمــــع وقــــد ل
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 فعـل أو قـول مـن  اهللا رسـول عـن صـدر مـا« أن علـى العصـور مـر علـى المسلمون
ــ الظــن أو القطــع يفيــد صــحيح بســند إلينــا ونقــل تقريــر، أو  حجــة يكــون بصــدقه راجحال

 ألفعـــال الشـــرعية األحكـــام المجتهـــدون منـــه يســـتنبط تشـــريعياً  ومصـــدراً  المســـلمين، علــى
 القـرآن فـي الـواردة األحكـام مـع تكـون السـنن هـذه فـي الـواردة األحكـام أن أي. المكلفين

 .»اإلتباع واجب قانوناً 
 بإتبــاع  اهللا نــاأمر  وقــد. »بذاتــه قــائم االســتنباط فــي أصــل«: فالســنة هــذا ومــع     

 :وتعالى تبارك الحق يقول القرآن، آيات من كثير في  الكريم الرسول
-  َأْنُفِسـِهمْ  ِفـي َيِجـُدوا ال ثُـمَّ  َبْيـَنُهمْ  َشـَجرَ  ِفيمـا ُيَحكُِّمـوكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  َفال 

 .َتْسِليماً  َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرجاً 
 .اللَّهَ  َأطاعَ  َفَقدْ  الرَُّسولَ  ُيِطعِ  َمنْ   ى:وقال تعال -
 . ُتْرَحُمونَ  َلَعلَُّكمْ  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا  وقال تعالى: -
ــا يــا  وقــال جــل ثنــاؤه: - ــوا الَّــِذينَ  َأيَُّه  ِلمــا َدعــاُكمْ  ِإذا َوِللرَُّســولِ  ِللَّــهِ  اْســَتِجيُبوا آَمُن

 . ُيْحِييُكمْ 
 :أمرين ألمته تعالى اهللا أوجب وقد

 .البالغ :يوالثان البيان، :أحدهما
 َبلَّْغــتَ  َفمــا َتْفَعــلْ  َلــمْ  َوإِنْ  َربِّــكَ  ِمــنْ  ِإَلْيــكَ  أُْنــِزلَ  مــا َبلِّــغْ  الرَُّســولُ  َأيَُّهــا يــا :تعــالى قــال

 . ِرساَلَتهُ 
 :أمرين أمته على  للرسول وأوجب
 .به أخبرهم ام عنه يبلغوا أن :والثاني قوله، قبول في طاعته :أحدهما

 )).  أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب((: قال كما
رَ ((:  وقـال  ِإَلـى ِفْقـهٍ  َحاِملِ  َفُربَّ  ُيَبلَِّغُه، َحتَّى َفَحِفَظهُ  َحِديثًا، ِمنَّا َسِمعَ  اْمَرأً  اللَّهُ  َنضَّ
 .))ِبَفِقيهٍ  َلْيَس  ِفْقهٍ  َحاِملِ  َوُربَّ  ِمْنُه، َأْفَقهُ  ُهوَ  َمنْ 

 عنـه للعجـز النـاس جميـع يبلـغ أن يقـدر ال  الرسـول كـان ولمـا: المـاوردي يقول     
 األبـد إلى فيهم يبق لم ولما الغائب، إلى الحاضر ينقلهر لحض من إبالغ على اقتصر
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 مـن إلـى وينقلـون عصـر مـن تقدمهم بمن يأخذون عصر بعد عصر في يأتي من فكل
 ويعلـم سـننه نقـل األبـد علـى فيسـتديم خلفـه إلى سلف كل عنه لينقل عصر، من بعدهم
 .لشرائعه يأتي ما جميع

 كـــل فـــي واجبـــاً  قبولهـــا وصـــار عصـــر كـــل أهـــل علـــى واجبـــاً  عنـــه األخبـــار نقـــل فصـــار
 .الشرع أصول من أصالً  عنه األخبار صارت فلذلك عصر،
 المصـــدر أو الثـــاني األصـــل الســـنة أن وهـــو نريـــد الـــذي المعنـــى يؤكـــد هـــذا وكـــل     
 ممــا  الرســول عــن صــدر مــا ألن اإلســالم، فــي الخلقــي اماإللــز  مصــادر مــن الثــاني
 أخــــالق مــــن خلقــــاً  يكــــون وبالتــــالي متبــــع، شــــرع هــــو اإلســــالمي المــــنهج ببيــــان يتصــــل

 دليــل ذلــك علــى قــام إذا ملــزم فهــو البشــرية طبيعتــه بمقتضــى عنــه صــدر ومــا اإلســالم،
 البشـرية ةالخبـر  بمقتضـى عنه صدر ما وكذا االقتداء، فعله من المقصود أن على يدل
 فــال بــه خــاص أنــه علـى الــدليل ودل عنــه صــدر مـا أمــا الجاريــة، العــادات بمقتضـى أو

 العــام التشــريع بــه يقصــد بــدليل يثبــت مــا فــإن: وعليــه. المســلمين لعمــوم تشــريعاً  يعتبــر
   .إتباعه يجب قانون ألنه اإللزام، قبيل من فهو به المسلمين واقتداء
 ،ي النبـ حيـاة فهـي غـرو وال بـاألخالق، زاخـرة السـنة فـإن أمـر، مـن يكـن ومهما     

 بالتوجيــه كانـت الحيـاة لهـذه تشـريعي مصـدر وألنهـا لـه، المعاصـر اإلسـالمي والمجتمـع
 .واجب أمر الخلقي اإللزام مصدر اعتبارها فإن وبالتالي للقرآن، مالزمة

 :اإلجماع: الثالث المصدر) ج(
 وفــاة بعــد العصــور مــن عصــر فــي المســلمين مــن المجتهــدين جميــع اتفــاق« وهــو     

 .  »واقعة  في يشرع حكم على  الرسول
 والمقصـــود االعتقـــاد، أو الفعـــل فـــي أو القـــول فـــي إمـــا االشـــتراك: االتفـــاق ومعنـــى     
 طعامــاً  أكلهــم نحــو فعــل علــى أجمعــوا وٕاذا. األحكــام فــي المجتهــدون والعقــد الحــل بأهــل

 لــم مــا اإلباحــة، علــى والســالم صــالةال عليــه أكلــه يــدل كمــا إباحتــه، علــى إجمــاعهم دل
 .الوجوب أو الندب على دالة قرينة تقم

 :منها كثيرة القرآن في عليه واألدلة
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 .النَّاسِ  َعَلى ُشَهداءَ  ِلَتُكوُنوا َوَسطاً  ُأمَّةً  َجَعْلناُكمْ  َوَكذِلكَ  قوله تعالى: -
 َعـنِ  َوَتْنَهـْونَ  ِبـاْلَمْعُروفِ  تَـْأُمُرونَ  ِللنَّـاسِ  ُأْخِرَجـتْ  ُأمَّـةٍ  َخْيـرَ  ُكْنـُتمْ   وقولـه تعـالى: -

   .... اْلُمْنَكرِ 
 َسـِبيلِ  َغْيـرَ  َوَيتَِّبـعْ  اْلُهـدى َلـهُ  َتَبـيَّنَ  مـا َبْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيشاِققِ  َوَمنْ   :وقوله  -

  .َمِصيراً  َوساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  َتَولَّى ما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ 
   .... َتَفرَُّقوا َوال َجِميعاً  اللَّهِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا  : وقوله -
 ِمـْنُكمْ  اْألَْمـرِ  َوُأوِلـي الرَُّسـولَ  َوَأِطيُعـوا اللَّـهَ  َأِطيُعـوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها يا  :وقولـه  -

   .... َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتناَزْعُتمْ  َفِإنْ 
ِتـــي ِمـــنْ  َطاِئَفـــةٌ  َتـــَزالُ  َال (( : قولـــه النبويـــة، النصـــوص ومـــن       َعَلـــى َظـــاِهِرينَ  ُأمَّ

ــى َخـــَذَلُهْم، َمـــنْ  َيُضـــرُُّهمْ  َال  اْلَحـــقِّ،   تفســـير وفـــي. ))َكـــَذِلكَ  َوُهـــمْ  اهللاِ  َأْمـــرُ  َيـــْأِتيَ  َحتـَّ
 .العلم أهل هم الطائفة أن: البخاري

 أو فقهـــــي، أو أخالقـــــي طـــــابع ذات جديـــــدة، مشـــــكلة حســـــم هـــــو اإلجمـــــاع ودور     
 .فيها النظر له فليس المادية الحياة أما عبادي،

 عـن اإلسـالم قـرره مـا إلـى يسـتند اإلسـالم فـي الخلقـي اإللزام أن هنا، القول وعموم    
 ففـي والرذيلـة، الفضـيلة طريقـي إلـى وهـدى مختـاراً  حـّراً  كونـه حيـث مـن اإلنسان طبيعة

 الخلقــي األمــر وفــي الحــق، بــالمعنى أخالقــي عنصــر ،فــاعالً  هكونــ حيــث مــن اإلنســان
 االلتـزام فـي األساسية العوامل هي وتلكم والمشروعية، والحرية، العقل هو آخر عنصر
 اإلسـالمية، لألخـالق خطيـرين عـدوين أمـام دافعـاً  موقفـاً  يقـف القـرآن كان ولذا الخلقي،
 .تمييز دون األعمى داالنقيا :والثاني تفكير، دون الهوى إتباع :أولهما

  ،الفطـــــري النـــــور: أولهمـــــا أساســـــيين مصـــــدرين علـــــى يقـــــوم الخلقـــــي فـــــاإللزام إذن    
 إلـى ويرجـع ،علويـاً  مفروضـاً  لـيس دنيـوي حـر اختيـار واألمـر. الشـرعي النور: والثـاني

 كمــا الــنفس، تثقيفهــا يزكــي ملكــات وهــي وقــدراتنا لملكاتنــا الســيئ أو الحســن اســتخدامنا
 .  إهمالها سهاويطم هايدسيّ 
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 صلة االخالق بالعقيدة والعبادة
 

االخالق االسالمية لها دور كبير في الحيـاة اإلنسـانية وذلـك لسـببين، السـبب األول:   
أنها تحمل خصائص االسالم، والسـبب الثـاني: أن لهـا صـلة وثيقـة بالعقيـدة مـن جهـة، 

 وبالعبادة من جهة اخرى.
ــــ ــــدة إّن الصــــلة الوثيقــــة التــــي تــــربط العقي دة بالعبــــادة مــــن جانــــب، وتــــربط العقي

ـــاً  والعبـــادة بـــاألخالق مـــن جانـــب أخـــر قـــد اثمـــرت ســـلوكاً  للفـــرد والمجتمـــع، ممـــا  ايجابي
يصور الدور الكبير الذي تقوم به جوانب الدين االسالمي الثالثة في صياغة االنسـان 

للرؤيـة  صياغة مرضية عند اهللا تعالى، واعادة بناء المجتمع االسالمي مـن جديـد وفقـاً 
االســالمية، وبمــا يحقــق االمــن واالســتقرار، ولــذلك ان ذكــر هــذه الصــلة هنــا يــأتي مــن 
اجــل توضــح مســالة واحــدة وهــي ان االســالم مــنهج متكامــل، وان هــذه الضــوابط التــي 
يجب ان ينضبط بهـا الفـرد والمجتمـع انمـا هـي حلقـات متصـلة ببعضـها، إذ إّن العقيـدة 

 الى السلوك الحسن واالخالق الحميدة .تدفع للعبادة، والعبادة تقود 
 : صلة االخالق بالعقيدة.-أ

ـــد  إنّ  تقـــويم األخـــالق وتصـــحيح الســـلوك مـــرتبط بالعقيـــدة، وفـــي هـــذا يقـــول عب
إن مـن وســائل تقــويم األخـالق هــو االهتمـام الكامــل بتقويــة (: )رحمـه اهللا تعــالى(الكـريم زيــدان

ه المعـــاني اإليمـــان بـــاهللا واليـــوم معـــاني العقيـــدة اإلســـالمية فـــي الـــنفس، وعلـــى رأس هـــذ
وهـــذا مـــا نطـــق بـــه القـــرآن الكـــريم، ومـــن هـــذه اآليـــات علـــى ســـبيل المثـــال ال ،)22F1()اآلخـــر

  �  �  �  �  �   �  �    �   �    �  �  �  �  تعــــالى:الحصــــر، وقولــــه 
  �  �   �  �  ��  �  �  �  �ی     یي  ي     �  �  �  �  �    �  �

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ     �  �  �  �  �  �  �  ��

                                           
 .96 : أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان )1(
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ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
َّ)23F1(. 

 بـــين  ورســوله  اهللا يــربط إذ العقيـــدة جانــب فــي نجــدها أهميـــة مــن لألخــالق ولمــا
ـــلُ ((:  اهللا َرُســـولُ  َقـــالَ  الحـــديث ففـــي الخلـــق، وحســـن اإليمـــان ـــْؤِمِنينَ  َأْكَم ـــا الُم  ِإيَماًن

ـــُنُهمْ  ـــا، َأْحَس ـــُرُكمْ  ُخُلًق ـــُرُكمْ  َوَخْي ـــاِئِهمْ  َخْي  فقـــال ،بـــراً  اإليمـــان عـــدّ  اإلســـالم إن ثـــم ))ِلِنَس
 ِباللَّهِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّوا َأنْ  اْلِبرَّ  َلْيَس  :تعـالى

 حســـن البـــر((:  النبـــي قـــال وقـــد ، َوالنَِّبيِّـــينَ  َواْلِكتَـــابِ  َواْلَمَالِئَكـــةِ  اْآلِخـــرِ  َواْلَيـــْومِ 
 .الخير ألنواع جامع اسم هو أو األخالقي للعمل صفة والبر))، الخلق

مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر ((: )(ومن األحاديث التـي تبـين هـذه الصـلة قولـه 
إلى جاره، ومـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فليكـرم ضـيفه، ومـن كـان يـؤمن فليحسن 

())بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر فليقـــل خيـــرا أو ليســـكت
24F

األخـــالق، وهـــو  ، العقيـــدة تـــأتي لتثبـــت )2
(ضمان لها وثمرة من ثماره

25F

3(  . 
 
 

 :صلة االخالق بالعبادة -ب
 إذ والعبــادة األخــالق ينبــ كــذلك نجــدها واإليمــان، األخــالق بــين الصــلة نجــد وكمــا     

 فـــــي ونجـــــدها. اإللهيـــــة للواجبـــــات أداء ألنهـــــا، جوهرهـــــا فـــــي أخالقيـــــة روح العبـــــادة إن
 .وضوحاً  أكثر بصورة اإلسالمية الشريعة من الثاني الشق وهي ،المعامالت

                                           
 .12-11 :اآلية :الحجراتسورة  )1(
   باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت )،185،  برقم( 1/50صحيح  مسلم:  )2(
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إال عن  كتاب االيمان صحيح مسلم: )3(

   .)48برقم ( 1/69 :الخير وكون ذلك من اإليمان



 
 

 

 

 

                                           
         مدرس المادة: أيسر فائق الحسني اآللوسي 
14 

 / قسم العقيدة والدعوةثانيالكورس ال/ للمرحلة الرابعة  األخالق يف الكتاب والسنة/   
 

 غايــــة لتحقيــــق أخالقــــي، بربــــاط جوانبــــه ارتبطــــت قــــد اإلســــالم أن نــــرى وهكــــذا       
 التشــــريعي النظــــام وأن اإلســــالم، روح هــــي األخــــالق أن كــــديؤ  الــــذي األمــــر أخالقيــــة،
 .األخالقية الروح لهذه مجسد كيان هو اإلسالمي

رحمـه (تعد العبادات من عوامل ضبط سـلوك األفـراد، وفـي هـذا يقـول عبـد الكـريم زيـدانو 

ــــام بــــأنواع (: )اهللا تعــــالى ــــويم األخــــالق هــــو القي ــــة النافعــــة لتق ــــواع األعمــــال الطيب ومــــن أن
ت والطاعــات المفروضــة والمندوبــة؛ ألنهــا تزكــي الــنفس وتســهل عليهــا اكتســاب العبــادا

 .)26F1()األخالق الطيبة، وطرد األخالق الخبيثة
ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    تعـالى:ومن األدلة على هذه الصلة على سبيل المثـال ال الحصـر قولـه 

    �  �  �   �  �  ��  �   �  ��ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     

)
27F

ــــادات تصــــفي النفــــوس ووســــيلة الكتســــاب  ، )2 فالصــــالة والزكــــاة والحــــج والصــــوم عب
(األخــالق الحميــدة

28F

وعلــى العمــوم، فــإن العبــادات فــي مجموعهــا متباينــة فــي جوهرهــا ،)3
ــــة واحــــدة، وهــــي الوصــــول باإلنســــان إلــــى الكمــــال  ومظهرهــــا، ولكنهــــا تلتقــــي عنــــد غاي

(المنشــود
29F

ق توصــل اإلنســان إلــى درجــة المشــاهدة ، فالعالقــة الوثيقــة بــين العبــادة والخلــ)4
(واإلحسان، فيعبد اهللا كأنه يراه

30F

5(. 
زئل ئآلخإلف ب آف لي  ئألزإل

(األخــالق  :قســمين إلــى تنقســم األخــالق أن لنــا يتبــين الســابق العــرض خــالل مـن      
 الفطرية، األخالق المكتسبة):

 :الفطرية األخالق: األول

                                           
 .74 : ينظر: النظم اإلسالمية: البياتي )1(
 .  45 :اآلية :سورة العنكبوت )2(
 .98 : أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان )3(
 . 9 : محمد الغزالي ينظر: خلق المسلم: )4(
 .69 : ينظر: العبادة في اإلسالم واثرها في الفرد والجماعة: علي عبد اللطيف )5(
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 فـي النـاس بـه يتفاضل فطري، هو ما القاألخ من أن على كثيرة أحاديث دلت وقد   
 :ذلك ومن الفطري، تكوينهم أصل
ـــاُس ((: قـــال  النبـــي عـــن  هريـــرة أبـــي عـــن روى مـــا -      ـــاِدنُ  النَّ ـــاِدنِ  َمَع  َكَمَع

ةِ  ْسـَالمِ  ِفـي ِخَيـاُرُهمْ  اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي ِخَياُرُهمْ  َوالذََّهِب، اْلِفضَّ  ُجُنـودٌ  َواْألَْرَواحُ  َفُقُهـوا، ِإَذا اإلِْ
 علـى دليـل الحـديث وهـذا ))اْخَتَلـفَ  ِمْنَهـا َتَنـاَكرَ  َوَمـا اْئَتَلـَف، ِمْنَها َتَعاَرفَ  َفَما ُمَجنََّدٌة،
 التكـــوين فـــي النــاس خيـــار أن  الرســـول يثبــت وفيـــه الخلقيـــة، الفطريــة الهبـــات فــروق

 جميــع ىعلــ ويصــاحبه اإلنســان يرافــق الخلقــي التكــوين وهــذا ،خلقــاً  أكــرمهم هــم الفطــري
 .أحواله
 َوَأَنـا َأَحـَدُهَما، َرَأْيتُ  َقدْ  َحِديثَْينِ   اهللاِ  َرُسولُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ، ُحَذْيَفةَ  َعنْ  وروي -     
ــةَ  َأنَّ ((: َحــدَّثََنا اْآلَخــرَ  َأْنَتِظــرُ  ــتْ  اْألََماَن ــي َنَزَل ــْذرِ  ِف ــوبِ  َج ــاِل، ُقُل ــمَّ  الرَِّج ــَزلَ  ُث ــْرآُن، َن  اْلُق
 النـاس فـي األمانـة عـن بيـان الحـديث هـذا فـي)) السُّـنَّةِ  ِمنَ  َوَعِلُموا اْلُقْرآِن، ِمنَ  َفَعِلُموا
 الفطـري الخلقـي التكـوين حقـائق من حقيقة  الرسول أبان فقد فيهم، إليه تصير وعما
 .أمناء يكونوا أن الناس في األصل أن تثبت الحقيقة وهذه الناس، في

ـــْينِ  ِفيـــكَ  نَّ إِ ((: األشـــج للمنـــذر  وقولـــه -      ـــمُ  ،اهللا ُيِحبُُّهَمـــا َخلََّت ـــاةُ  اْلِحْل  ، ))َواْألََن

ـــالَ  ـــا: َق ـــا اهللا َرُســـولَ  َي ـــا َأَتَخلَّـــقُ  َأَن ـــي اهللا َأمُ  ِبِهَم ـــا؟ َجَبَلِن ـــالَ  َعَلْيِهَم ـــهُ  َبـــلِ ((: َق  َجَبَلـــكَ  اللَّ
 .  َوَرُسوُلهُ  اهللا ِحبُُّهَمايُ  َخلََّتْينِ  َعَلى َجَبَلِني الَِّذي هللا اْلَحْمدُ : َقالَ  ))َعَلْيِهَما
 :الفطرية األخالق على شاهدة عملية مواقف
 فــي الخمــر شــربت هــل :ســئل ولمــا قــط، الخمــر يشــرب لــم  بكــر أبــو هــذا -أ      

 مروءتـي، وأحفـظ عرضـي، أصـون كنـت: قـال وِلـَم؟: فقيـل بـاهللا، أعـوذ: فقال الجاهلية؟
 .  ومروءته عرضه في اً مضيع كان الخمر شرب من فإن

 وهــو نبوءتــه أول  اهللا رســول جاءهــا حـين ،عنهــا اهللا رضــي خديجــة وهـذه -ب      
 الــرَِّحَم، َلَتِصــلُ  ِإنَّــكَ  َأَبــًدا، اهللا ُيْخِزيــكَ  َمــا اهللاو  َكــالَّ  « :قالــت »زملــوني زملــوني،« يقــول

، َوَتْحِملُ  ْيَف، َوَتْقِري الَمْعُدوَم، َوَتْكِسبُ  الَكلَّ  .الَحقِّ  َواِئبِ نَ  َعَلى َوُتِعينُ  الضَّ
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 كانــت ذلــك ومــع البعثــة قبــل كــان ذلــك إن نالحــظ الســابقين المثــالين خــالل ومــن     
ـــيهم متأصـــلة وأخـــالق آداب هنـــاك  وٕاكـــرام الكـــرم، مثـــل بعـــد، فيمـــا الشـــرع أقرهـــا وقـــد ف

 . البعثة قبل العرب به اتصف مما وغيره الضيف
 ال َأنْ  َعَلـى أَُباِيُعـكِ ((: ت عتبـةلهنـد بنـ قـال النساء  اهللا رسول بايع وحين -ج      
 علـى يـدل فسـؤالها اْلُحـرَُّة؟ َأَوَتْزِنـي: َقالَـتْ ، ))َتْزِنـي َوال َتْسـِرِقي، َوال َشْيًئا، ِباللَّهِ  ُتْشِرِكي

 الحـــق، تعـــرف عليهـــا اهللا فطـــرهن التـــي الســـوية الفطـــرة هـــي وتلـــك وطهـــارة، وعفـــة أنفـــة
 لها المخدرة والتأثيرات عليها، المشوشة ارضالعو  من تسلم حين والفطرة. للخير وتتجه
 خلــق كــل إلــى وتــدعو الحــق، وتعــرف لربهــا تســتقيم عندئــذ فإنهــا الحوائــل، عنهــا وتســقط
 .جميل

 :المكتسبة األخالقالثاني:
 بعـــــض يكتســـــب أن إنســـــان أي بإمكـــــان كـــــذلك فطريـــــة، أخـــــالق هنـــــاك أن فكمـــــا     

 متفــاوتون ذلــك فــي والنــاس والقــيم، رادةبــاإل المقترنــة بالتربيــة وذلــك واألخــالق، الفضــائل
 وهبــه بمــا يســتطيع عاقــل إنســان كــل أن كمــا الفضــائل ســلم فــي وارتقــائهم ســبقهم بمــدى

 أي مـن مـا مقـداراً  يكتسـب وأن والفنـون العلوم، من نسبة يتعلم أن عام استعداد من اهللا
 .المهارات من عملية مهارة
 مقــدار الكتســاب صــالح عــام اســتعداد ودوجــ ينــافى ال والطبــائع االســتعداد وتفــاوت    
 الشــــرعية التكــــاليف وردت العــــام، االســــتعداد هــــذا حــــدود وفــــي الخلقيــــة، الصــــفات مــــن

 مــنهم كــالً  اهللا وهــب مــا بحســب األفــراد مســؤوليات بعــده مــن ترتقــي ثــم العامــة، الربانيــة
 األســاس، هــذا ووفــق. خاصــة اســتعدادات مــن مــنهم كــالً  وهــب مــا وبحســب فطــر، مــن

 .الفاضلة األخالق على التربية قواعد سالماإل وضع
 

لظ لجة ب ئآلخإلف غى ةحقيف ئكزعئخب ككفذخ هئك لي ه  آ
 متفـاهمين يعيشـوا أن أفـراده يسـتطيع ال اإلنسـانية المجتمعـات من مجتمع أي إن      
 مجتمـع وجـود فرضـنا ولـو .الكريمـة األخـالق مـن متينة روابط بينهم تربط لم ما سعداء
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 ذلـك وراء يكـون أن غيـر مـن فقـط، الماديـة المنـافع تبـادل أسـاس ىعلـ المجتمعـات من
 أقـــل علــى واألمانــة الثقــة خلقــي مــن المجتمــع هــذا لســالمة بــد ال فإنــه أســمى، غــرض
 .التقدير
 المجتمعـــات، مـــن مجتمـــع عنهـــا يســـتغني ال اجتماعيـــة ضـــرورة األخـــالق فمكـــارم     
 أخيــه مــع اإلنســان النســجام منــه بــد ال الــذي الوســيط هــي التــي األخــالق فقــدت ومتــى

 إلــى ذلـك بهـم أدى ثـم مصـالحهم، وتنـاهبوا وتصـارعوا، المجتمـع، أفـراد تفكـك اإلنسـان،
 .الدمار ثم االنهيار

 نظـر فـي فهـي األخـرى والفلسـفات المـذاهب نظـر فـي ضرورة األخالق كانت فإذا     
 الــــدنيا يفــــ والعقــــاب الثــــواب منــــاط جعلهـــا فقــــد ولهــــذا وأهميــــة، ضــــرورة أكثــــر اإلســـالم
 .أخالقهم لفساد الدنيا في بالهالك الناس يعاقب فهو واآلخرة،

 لفرد والمجتمع من خالل األمور اآلتية:  دور االخالق حياة ا ويتجلى 
قـدرة هائلـة علـى تهـذيب النفـوس ونشـر الفضـائل االجتماعيـة وتكـوين لها األخالق   -أ

لــى حقــوق اآلخــرين، وذلــك لمــا األفــراد الصــالحين بمــا يحقــق عــدم اإلفســاد باالعتــداء ع
لهــا مــن ســلطان علــى النفــوس ودورهــا فــي التربيــة العمليــة للمجتمــع بمــا يضــمن ســالمة 

(الجميع من المخاطر
31F

، وبذلك تكون الدعامة األولى لحفـظ كيـان األمـم؛ ألنهـا تعصـم )1
(أبناءها من التصرفات السيئة

32F

2(. 
ن شــأنها أن تزيــد المســلمين مــ االســالمي عليهــا الــدين إألخــالق الفاضــلة التــي حــثَّ -ب

(تماســـــــكا وترابطـــــــا وتراحمـــــــا ومـــــــودة
33F

        قولـــــــه، إذ دعـــــــا اإلســـــــالم غلـــــــى أخـــــــوة الـــــــدين ب)3
ـــــروابط حـــــذر )  )34F4 ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې    :تعـــــالى ـــــز هـــــذه ال ، ولتعزي

                                           
 .147 محسن عبد الحميد : ينظر: اإلسالم والتنمية االجتماعية: )1(
األخالق من أهم دعائم األمن واستقراره: شوكت و ،203:   ،البياتي ينظر: النظم اإلسالمية: )2(

 54هـ: 1418، لسنة )187 (، مجلة األمن والحياة، العددمحمد عليان
 .284 : :علي عبد اللطيفواثرها في الفرد والجماعة  ينظر: العبادة في اإلسالم )3(
 .10:اآلية  :سورة الحجرات )4(
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الشارع من أي فعل أو قول من شأنه أن يزعزع األمن النفسي أو الجسدي للفرد، ومـن 
من أشار إلـى أخيـه بحديـدة فـإن المالئكـة تلعنـه حتـى يدعـه وٕان ":  ) (قوله  ذلك

، إن هــذه الوصــايا تــأمين شــامل، يبــث فــي المجتمــع الســالم )35F1("كــان أخــاه ألبيــه وأمــه
(والطمأنينة

36F

2(.   
البنـــاء االجتمـــاعي، وذلـــك  مـــن مســـتلزمات الوحـــدة والتماســـك والتـــرابط االجتمـــاعي -ج

نوعــــان:  قواعــــد يلتــــزم بهــــا المســــلم، واآلخــــر آفــــات يعالجهــــا ألن الــــروابط االجتماعيــــة 
(اإلسالم لتحـل محلهـا قواعـد البنـاء

37F

، وفـي عـالج األخـالق السـيئة والتمسـك بـاألخالق )3
 .للسعادة الدنيويةالحسنة تحقيق 

وكظم الغيظ، وأن القاعـدة فـي ذلـك  العدلكف األذى عن اآلخرين يدخل ضمن  إنّ -د
())ال ضــرارال ضــرر و ((: )(كلــه قولــه 

38F

جملــة مــن األمــور، كلهــا  ا، إذ تنــدرج تحتهــ)4
تــــدفع نحــــو رفــــع الحــــرج واألذى بكــــل أنواعــــه عــــن المجتمــــع أفــــرادا وجماعــــات، يقــــول 

ــ )رحمــه اهللا تعــالى* (اآلمــدي هــو عــام فــي كــل حــرج وضــرار ضــرورة ى الحــديث: (فــي معن

                                           
برقم  8/33 :باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلمكتاب اآلداب ،  صحيح مسلم: )1(

)6832(. 
 .177 :المسلم: محمد الغزالي ينظر: خلق )2(
م: 1989، 2قواعد البناء في المجتمع اإلسالمي: محمد السيد الوكيل، دار الوفاء القاهرة، ط )3(

137. 
)،مسند ابن عباس رضي اهللا عنه، وسنن ابن ماجه، 2865،برقم (5/55مسند االمام احمد:  )4(

شعيب االرنؤوط: صحيح  )،باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، قال2345،برقم (3/432
) وقال حديث صحيح اإلسناد على 2345برقم ( 2/66المستدرك على الصحيحين: و  لغيره،

 شرط مسلم، ولم يخرجاه.
علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين اآلمدي: أصولي، باحث. * اآلمدي :

له نحو عشرين ، ـه 631سنة  توفي ، ه 551عام  أصله من آمد (ديار بكر) ولد بها
 . 4/332ينظر: االعالم للزركلي::  مصنفا، منها " اإلحكام في أصول األحكام 
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الضــرر والضــرار  فــإن(: )رحمــه اهللا تعــالى(، ويقــول الشــاطبي)39F1()كونــه نكــرة فــي ســياق النفــي
مثبوت منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعـد كليـات... ومنـه:  النهـي عـن 
ـــم وكـــل مـــا هـــو فـــي  ـــى النفـــوس واألمـــوال واألعـــراض وعـــن الغصـــب والظل التعـــدي عل

ويحتمــل عنــدي أن يكــون (: *قــال البــاجي فــي المنتقــى، و )40F2()المعنــى إضــرار أو ضــرار
ن بجـــاره، والضـــرار أن يضـــر كـــل واحـــد منهمـــا معنـــى الضـــرر أن يضـــر أحـــد الجـــاري

. ولذلك فأي أذى يمكن أن يحدثه الجار بجاره كإحداث الفرن الـذي يـؤذي )41F3()بصاحبه
(القريب منه بدخانه وناره فإنه ممنوع وغير جائز

42F

األذى . ويندرج تحـت هـذه القاعـدة  )4
فــال يــأتين  -ميعنــي الثــو –مــن أكــل مــن هــذه الشــجرة ((:  )(  قولــهلة  هــبالرائحــة الكري

())المســاجد
43F

دليل هــو األصــل فــي منــع الــروائح الكريهــة فــي البيئــة الصــغيرة الــ، وهــذا )5
، أو الصادرة من معمل أو مصـنع؛ ألنـه يعـرض حيـاة عمـوم النـاس للتلـوث »المسجد«

بالغــازات الســامة المنبعثــة مــن نفايــات المعامــل، ممــا يعــرض المــدن للــدمار يمــا يهــدد 
(األمن البيئي

44F

6(. 

                                           
اإلحكام في أصول األحكام: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي اآلمدي (ت  )1(

 .4/229.ت: بالهـ)، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، 631
 .2/15 : طبي الشا: الموافقات )2(
* الباجي :وهو ابو الوليد االندلسي القرطبي سليمان بن خلف بن سعد ايوب، ولد عام  

 10/230ه، ومن كتبه المنتقى في الفقه وينظر: الوافي بالوفيات، 474ه،توفي 403
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون  )3(

 .2/348م: 1986، 1مكتبة الكليات األزهرية، طهـ)، 799(ت 
أبو عبد اهللا محمد »: بشرح ميارة«ينظر: اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف  )4(

 .2/244ت: ، بال  هـ)، دار المعرفة1072بن أحمد الفاسي (ت 
من  اباب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوهكتاب الصالة ، صحيح مسلم:  )5(

 .)1276برقم ( 2/79 حضور المسجد:
ينظر: األمن االجتماعي وتخطيط المدينة العربية اإلسالمية: محمد حيدر عبد الرزاق، مجلة  )6(

 .56-55هـ: 1422، لسنة )226 (األمن والحياة، العدد
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لفضائل الشخصية هي التي تـنظم حيـاة الفـرد كالصـبر والعفـة والشـجاعة والعـدل، ا -ه
وتجعـــل قـــواه وملكاتـــه فـــي حالـــة تـــوازن وتعـــادل، وأن الفضـــائل االجتماعيـــة هـــي التـــي 

دون الفضـائل الشخصـية ال لـذا فمـن  تجعل المرء في حالة وفاق مـع غيـره مـن النـاس،
االجتماعية تلحق األضـرار والمفاسـد  دون الفضائلمن يمكن تحقيق الخير المجتمع، و 

(باألفراد
45F

1(. 
صالح المجتمع يكون بصالح النفوس فبصالحها يعم السـالم واالمـان قـال محمـد    -و

اذا لـــم تصـــلح النفـــوس اظلمـــت االفـــاق وســـادت الفـــتن حاضـــر (: )رحمـــه اهللا تعـــالى(الغزالـــي
 .)46F2( )الناس ومستقبلهم

ة اإلنسانية هو خشية اهللا تعـالى التـي تحـث مقياس األخالق اإلسالمية في الحيا إنّ -ي
على االلتزام باألوامر واجتناب النواهي، مما يجعل األخالق مهيمنـة علـى نظـام الحيـاة 
بما ينهض بكيان المجتمـع، وبـذلك يضـمن تحقيـق الجوانـب الوقائيـة فـي المجتمـع لمنـع 

(وقــوع الجــرائم
47F

ياغة أخالقيــة ، وذلــك ألن الضــابط األخالقــي يقــوم بصــياغة األفــراد صــ)3
(تقودهم نحو المثل العليا

48F

) قـد اتخـذ مـن االخـالق رضـي اهللا عـنهم، إذ إّن السلف الصالح ()4
الفاضـــــلة التـــــي جـــــاء بهـــــا االســـــالم  منهجـــــا عمليـــــا فـــــي حيـــــاتهم، فتحقـــــق لهـــــم االمـــــن 

): " وهــذه هــي المعــاني الطيبــة التــي رحمــه اهللا تعــالىواالســتقرار وفــي هــذا يقــول ســيد ســابق(
سالم والتي اتخذها سلفنا الصالح منهجا عمليـا لسـلوكهم، فعاشـوا فـي ظلهـا جاء بها اال

(سعداء امنيين "
49F

5(. 

                                           
ينظر: الفضائل اإلسالمية وأمن المجتمع: أحمد عبد الرحيم السايح، مجلة األمن والحياة  )1(

 .31هـ: 1419، لسنة )191 (العدد
  75م:2004، 21خلق المسلم: محمد الغزالي، دار القلم، دمشق، ط )2(    

ة من الجريمة: شوكت محمد عليان، مجلة األمن والحياة، يقاو ينظر: األخالق وأثرها في ال )3(
 .57هـ: 1417، لسنة )167 (العدد

 .8 : ينظر: النظم اإلسالمية: البياتي )4(
 83:  دعوة االسالم: السيد سابق )5(    
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 أسســـاً  ليســـت وهـــي لهـــا وفقـــا الســـير علينـــا يتحـــتم ومعـــايير بأســـس اإلســـالم جـــاء لـــذا ،
 فمـن ومحظـورات ومباحـات ونـواه أوامـر هيئة على يوحى وحي وٕانما وضعية، ومعايير

  . عاقبه عصاه ومن أثابه اهللا أطاع
 

ب عكو ئآلخإلف ن هئكةذاي م غى ئكةهجي ث ئكقذء  لمه
 اآليـــات باســـتطالع :يلـــي كمـــا يتـــأتى الخلقيـــة القـــيم تكـــوين فـــي اإلســـالم مـــنهج إنَّ     

 حيـــث مـــن الخلقيـــة القـــيم معالجـــة فـــي فـــذة طريقـــة تطالعنـــا النبويـــة، واألحاديـــث القرآنيـــة
 مــــع ليصــــطدم ال اإلســــالم تــــىأ وقــــد. المســــلمة والجماعــــة المســــلم الفــــرد لــــدى تكوينهــــا
 أســاس علــى الســلوك أقــام وقــد فيهــا، مــا أحســن ويفجــر ليضــبطها، بــل البشــرية الطبيعــة

 :يلي كما وذلك واع واختيار بوعي ضابط خلقي
 النــــاس، نفــــوس فــــي اإليمــــان ببنــــاء المكيــــة مرحلتــــه فــــي الكــــريم القــــرآن اهــــتم -1     

 لالسـتدالل فيـه، والتأمـل اهللا، خلـق لـىإ النظـر بلفـت وذلـك الوسائل، بكافة إليه والدعوة
 .  رسوله على أنزله بما والتصديق به، واإليمان  الخالق على
 والمســببات، األســباب فــي اهللا ســنة: المجــال هــذا فــي الــواردة اآليــات عرضــت وقــد     
 فـــي اهللا ســـنة عنـــه، اإلعـــراض حـــال فـــي اهللا ســـنة هـــداه، اتبـــع مـــن جـــزاء فـــي اهللا ســـنة

ـــــدافع ـــــين الت ـــــتالء فـــــي اهللا ســـــنة والباطـــــل، حـــــقال ب ـــــة، االب ـــــم فـــــي اهللا ســـــنة والفتن  الظل
 فـي اهللا سـنة والطغيـان، الطغـاة فـي اهللا سـنة والمتـرفين، الترف في اهللا سنة والظالمين،

 وغيــر. االســتدراج فــي اهللا ســنة والســيئات، الــذنوب فــي اهللا ســنة وتغييرهــا، النعمــة بطــر
 النـاس تعريـف بهـدف منفصـلة، آيات في أو قصصه في القرآن عرضها سنن من ذلك

 والغـرور والعثـار الخطـأ فـي اإلنسـان يقـع ال حتـى الحيـاة، فـي الصـحيح السـلوك بكيفية
 .الكاذبة واألماني

 فــي ذلــك بيــان يصــاحب وقــد الصــحيح، الكامــل اإليمــان إلــى الكاملــة الــدعوة إنهــا     
ــــار، الجنــــة ذكــــر اآليــــات ــــنفس فــــي ليحــــرك والعقــــاب، والثــــواب والن  الخــــوف عاطفــــة ال

 باألمـــان اإلحســـاس اإلنســـان فـــي يحـــرك أن يريـــد ذلـــك فـــي وهـــو بـــاألمن، واإلحســـاس
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 الثقـــة يعطيـــه نفســـه الوقـــت وفـــي اإليمــان، ظـــل فـــي اإللهيـــة بالحمايـــة والشـــعور النفســي
 .التكليف أمانة وحمل الوجود، أمانة لحمل ومؤهل مكرم وبأنه بنفسه،
 علـــى وتضـــعها بهـــا لتســـمو اإلنســـانية طاقاتـــه أقصـــى اإلنســـان فـــي تســـتثير فهـــي     

ــِر  ، قــال تعــالى :  اإليمــان مــن المنشــود الســليم الســوي الطريــق ــَماَواِت ِبَغْي ــَق السَّ َخَل
َعَمٍد َتَرْوَنَها َوَأْلَقى ِفي اْألَْرِض َرَواِسـَي َأْن َتِميـَد ِبُكـْم َوَبـثَّ ِفيَهـا ِمـْن ُكـلِّ َدابَّـٍة َوَأْنَزْلَنـا 

الَّـِذي َجَعـَل َلُكـُم  ، وقال سـبحانه :  اًء َفَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ ِمَن السََّماِء مَ 
ــِه َأْزَواجــًا  ــا ِب ــاًء َفَأْخَرْجَن ــَماِء َم ــَن السَّ ــَزَل ِم ــُبًال َوَأْن ــا ُس ــْم ِفيَه ــَلَك َلُك ــدًا َوَس     اْألَْرَض َمْه

ا ِإَلـى اْألَْرِض َكـْم َأْنَبْتَنـا ِفيَهـا ِمـْن ُكـلِّ َزْوٍج َأَوَلـْم َيـَروْ    :، وقـال  ِمْن َنَباٍت َشتَّى
 حياتــــه جنبــــات مــــن شــــيء كــــل فــــي الذليلــــة التبعيــــة مــــن اإلنســــان وتحويــــل  ، َكــــِريمٍ 

 وذلــك الكريمــة اإلنســانية وتحقيــق والكرامــة العــزة آفــاق إلــى والفجــرة، الكفــرة للطواغيــت
 َتْحَزُنـوا َوال َتِهُنـوا َوال ال تعـالى : ، قـ واالتكاليـة العجـز مـن والـتخلص القـوة روح ببث
 . ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اْألَْعَلْونَ  َوَأْنُتمُ 
 تعـــاطف عالقـــة جعلهـــا بـــأن حولـــه بمـــا اإلنســـان عالقـــة القـــرآن صـــحح وقـــد -2     

 اإلنســان القــرآن ربــى وقــد إنكــار، وال اســتهانة وال تأليــه، وال لهــا عبوديــة فــال وتعــارف،
 وهــي هــذه، التصــحيح لعمليــة مختلفــة طرقــاً  الســبيل هــذا فــي واتخــذ ع،وا حضــور علــى
 اإلنســان عالقـة تصـحيح هـو بـه قـام مـا أول وكـان سـليمة، صـحيحة قـيم لتكـوين الزمـة
 غــرس الواحـد؛ وهــو. التـواب المبــدع، الـرحيم، بهـم، المعتنــى لخلقـه الراعــي الخـالق بـاهللا
 الشــر وتجنــب وفعلــه، الخيــر بحــ إلــى اإلنســان دفــع الــذي التوحيــد، المســلم نفــس فــي

 وكانـت الكمـال، إلى اإلنسان طريق واهللا اإلنسان بين العالقة كانت وبالتالي وكراهيته،
 إذا الـــذي ومنهجـــه وحـــده، اهللا إلـــى واالنتمـــاء بـــالوالء اإلنســـان قلـــب امـــتالء إلـــى طريقـــا
 لفعــ عــن ويبتعــد الخيــرات، فعــل إلــى يســارع فاضــالً  إنســاناً  أصــبح اإلنســان بــه تمســك
 حيـث مـن تعـالى اهللا بـأخالق ويتشبه األخالق، بمكارم اإلنسان يتصف وبالتالي الشر،

 دينيـــة، أخـــالق ذا كلـــه مجتمعـــه ويصـــبح النقـــائص، عـــن والتنـــزه بالكمـــاالت االتصـــاف
 .األخالق مكارم تسوده
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 ومـا حولـه، ومـن اإلنسـان حـول بما األخرى العالقات كافة لتصحيح منطلقاً  ذلك وكان
 ذلـك فإن وحده، هللا الكاملة العبودية حالة نفسه في وتولدت موحداً  آمن قد اإلنسان دام

 اإليمـــان أن ذلــك حياتــه؛ مكونــات كافــة وعلــى حولــه، باألشــياء عالقاتــه علــى يــنعكس
 الموصـل الصـحيح الحيـاة مجـرى فـي لإلنسـان الدافعـة الخلقيـة القـيم أكبر هو الصحيح
 .للسعادة

 كحالـة التوحيـد، توجيـه مـن النابعـة الفـذة الخلقيـة يمالقـ مـن مجموعة تنبع هنا ومن     
 ودراســــتها الطبيعــــة، قــــوى ومصــــادقة والعــــالم الكــــون مــــع للتعــــايش وضــــرورية نفســــية،
 بـــالمعنى العلمـــي والبحـــث العلـــم علـــى عليـــا قيمـــة لتضـــفي أســـرارها واكتشـــاف وفهمهـــا،
 .للكلمة الواسع
 إلـى عنهـا ينفصـل أن بد ال لكنه يعاديها، وال المادية الطبيعة في يذوب ال هو ثم     
 بـل ثابتـة، ليسـت وهـي لذاتها، مقصودة ليست فالطبيعة والمجرد، المطلق التوحيد عالم
 التســبيح لغــة فيهــا يكتشــف أن بعــد يتجاوزهــا أن المســلم حــق ومــن ومتقلبــة، متغيــرة هــي
 ألن اإلنســــان، إلنســــانية ســــام تحقيــــق إليــــه ووجــــه اإلســــالم أقــــره الــــذي هــــذا وفــــي.  هللا

 قلقــــه مــــن ويــــتخلص تعــــالى، اهللا ســــوى شــــيء أي عبوديــــة مــــن يتحــــرر بهــــذا اإلنســــان
 ذا مخلوقـــاً  يوضـــع، أن يجـــب حيـــث اإلنســـان يضـــع اإلســـالمي المـــنهج ألن المرضـــي؛

 .الحياة هذه في سامية رسالة
 وذلـك النـاس، مـن حولـه مـن مـع ثـم نفسـه مـع اإلنسـان عالقـة القرآن وصحح -3     
 تــأتي المدنيــة واآليــات واألشــياء، الخــالق تجــاه معينــة لفيــةخ بقــيم حركتــه ضــبط أن بعــد

 فــي وباإلنســان بنفســه، اإلنســان لعالقــات الســليمة القــيم وتكــوين اإلنســانية اإلرادة لبنــاء
 .المسلم نفس في اإليماني البناء قام أن بعد كلها وللجماعة مجتمعه،

 واســتطاع العــالم، يوفــ العــرب عنــد موجــودة كانــت التــي الفاســدة القــيم تلــك هــي وكثيــرة
 أســاس علــى صــحيحة إيجابيــة قــيم إلــى ويحولهــا عليهــا، يقضــي أن بتوجيهاتــه اإلســالم

 .الشوائب من الخالي الصحيح اإليمان من
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 فـي توجـد أن يمكن التي الخلقية االنحرافات بتوضيح كثيراً  الكريم القرآن اهتم وقد     
 فيـه؛ الوقـوع يسـهل نفسـياً  انحرافـاً  اوعـّده النفـاق حقيقـة بإيضـاح فاهتم المسلم، المجتمع

 ضــد يصــبح إنــه مزيفــة، حالــة يعــيش قــد المســتبدة الظــروف تحــت المســلم اإلنســان ألن
 تيارهـــا ويوقـــف حالـــة، إلـــى حالـــة مـــن التنقـــل فـــي الحـــرة حركتهـــا ويحـــبس ،أحيانـــاً  نفســـه

ــــة، الحركــــة مــــن ويحرمــــه اإلنســــان، حركــــة يجمــــد نفســــي، مــــرض وهــــذا الــــداخلي  الحي
 كثيــرة آيــات فــي المنــافقين حالــة القــرآن صــور وقــد والخــداع، والزيــف خواءبــال ويصــيبه

 :منها
 . َمَرضاً  اللَّهُ  َفزاَدُهمُ  َمَرٌض  ُقُلوِبِهمْ  ِفي قوله تعالى:  -
ـالةِ  ِإَلـى قـاُموا َوإِذا خاِدُعُهمْ  َوُهوَ  اللَّهَ  ُيخاِدُعونَ  اْلُمناِفِقينَ  ِإنَّ  وقوله تعـالى:  -  الصَّ

 .   َقِليًال  ِإالَّ  اللَّهَ  َيْذُكُرونَ  َوال النَّاَس  ُيراُؤنَ  الىُكس قاُموا

   ُخُشبٌ  َكَأنَُّهمْ  ِلَقْوِلِهمْ  َتْسَمعْ  َيُقوُلوا َوإِنْ  َأْجساُمُهمْ  ُتْعِجُبكَ  َرَأْيَتُهمْ  َوإِذا : وقوله  -
 . ُمَسنََّدةٌ 

ــَثُلُهمْ   :وقولــه  - ــا نــاراً  اْســَتْوَقدَ  الَّــِذي َكَمَثــلِ  َم ــهُ  مــا َأضــاَءتْ  َفَلمَّ  اللَّــهُ  َذَهــبَ  َحْوَل
 َكَصـيِّبٍ  َأوْ * َيْرِجُعونَ  ال َفُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمٌّ * ُيْبِصُرونَ  ال ُظُلماتٍ  ِفي َوَتَرَكُهمْ  ِبُنورِِهمْ 

ــو  ِمــنَ  آذاِنِهـمْ  ِفــي َأصـاِبَعُهمْ  َيْجَعُلــونَ  َوَبــْرقٌ  َوَرْعـدٌ  ُظُلمــاتٌ  ِفيـهِ  السَّــماءِ  ِمـنَ   اِعقِ الصَّ
 َلُهـمْ  َأضـاءَ  ُكلَّمـا َأْبصـاَرُهمْ  َيْخَطـفُ  اْلَبـْرقُ  َيكـادُ * ِباْلكـاِفِرينَ  ُمِحـيطٌ  َواللَّـهُ  اْلَمـْوتِ  َحَذرَ 
 اللَّـهَ  ِإنَّ  َوَأْبصـارِِهمْ  ِبَسـْمِعِهمْ  َلـَذَهبَ  اللَّـهُ  شـاءَ  َوَلـوْ  قـاُموا َعَلـْيِهمْ  َأْظَلـمَ  َوإِذا ِفيـهِ  َمَشْوا
 . ِديرٌ قَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى
 هـــــذا ويشـــــخص مـــــريض، وســـــلوك منحرفـــــة كطبيعـــــة النفـــــاق يعـــــرض القـــــرآن إن      

 ذلــك مــن وقصــده ونتائجــه، مضــاعفاته وعــن باستفاضــة عنــه ويتحــدث ويحللــه المــرض
 فـي اإلنسـان تصـيب نتـائج فهـي عليـه، تترتـب التـي الخطيرة النتائج ومن منه، التحذير
 .وهراء وجمود زيف إلى وجوده فيتحول د،والتجد والحرية بالصدق يرتبط الذي وجوده
 الـذي التواكـل وحـارب اإلنسـان، نفـس فـي والجـبن البخـل حـارب المنطلـق هـذا ومن    
 مشـكالته، حـل فـي اآلخـرين علـى يعتمد وٕانما ذاته، يستنفر ال طفل إلى اإلنسان يحيل
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 يءشــ كــل عــن ويبتعــد المســئولية، ويتحمــل الواقــع يجابــه المســلم يجعــل تلــك حربــه وفــي
 .المسئولية تلك يصادر

ـــا، قـــوة بوجـــود يـــؤمن أن المســـلم اإلســـالم علـــم لقـــد      إمكانياتـــه مـــن يســـتفيد وأن علي
 األســـباب مـــع التصـــادم إلـــى يصـــل ال بحيـــث فضـــبطها، بالغيبيـــات لإليمـــان واســـتعداده
 إال يضـره أن أحـد بإمكـان لـيس وأنـه السحر، يبطل الحق أن القرآن وعلمه. والمسببات

 وأن ، النبـي بعثـة منـذ بطـل قـد الغيـب لسـماع السـماء على التلصص وأن اهللا، بإذن
 عالقـة بتصـحيح إيذاناً  كله ذلك كان وقد ، الرحمن له أذن لمن إال تنفع ال الشفاعة
 إيــذاناً  أيضــاً  وكــان. األســباب يــدع وال ينــافق وال يجــبن وال يخــور فــال بنفســه، اإلنســان
 مرحلــة إلــى اإلســالمية بالــدعوة المســلم نطلــقوا اآلخــرين، مــع اإلنســان عالقــة بتصــحيح
 .العالمية

 فـي طريقته وكانت المسلمة، النفوس في الخلقية القيم بناء  اهللا رسول وأتم -4     
 األعلـى المثـل ضربه في وأعظم، تكون ما أشهر وأساليبه الطريقة، تكون ما أبدع ذلك

 وأقوالـــه، وأفعالـــه، هاتـــه،مجالســـه، وتوجي وفـــي نفســـه، فـــي ذاتـــه، مـــن الصـــالحة والقـــدوة
      الخلقيــة، القــيم تمثــلأن  أجــل مــن اإلنســان إمكانيــات الســتثارة الطــرق كافــة وباســتخدام

 مـــا المثـــال ســـبيل علــى منهـــا نـــذكر ، الرســول مواقـــف فـــي كثيــرة ذلـــك علـــى واألمثلــة
 حلــم مجلــس«: هالــة أبــي بــن هنــد حــديث فــي جــاء كمــا ،كــان فقــد ، بمجلســه يتعلــق
 إذا ،فلتأتـه تثنى وال الحرم، فيه تؤّبن وال األصوات، فيه ترفع ال وأمانة، وصبر وحياء،

 البشــر، دائــم كــان تكلمــوا، ســكت فــإذا الطيــر، رءوســهم علــى كأنمــا جلســاؤه أطــرق تكلــم
 وال فّحـاش وال األسـواق، في سّخاب وال غليظ، وال بفظ ليس الجانب، لّين الخلق، سهل
 .»ئمكاف من إال الثناء يقبل وال مّداح وال عّياب
 وفــــرداً  ،ملتزمــــاً  إســــالمياً  مجتمعــــاً  وبعـــدها  حياتــــه أثنــــاء فــــي نجــــد أن عجـــب وال    

 ونجـــد. المختلفـــة ســـلوكه نـــواحي كافـــة فـــي صـــحيحة خلقيـــة قـــيم توجهـــه ملتزمـــاً  مســـلماً 
 .باإلسالم ملتزمين مبدعين أزكياء أصحاء اإلسالمي المجتمع في األفراد

لظ ئ﴾  ا  ن ئآلخ  نُ قُ كّ هخٍ   هذزهك
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 مــــع وأدب ، اهللا مــــع أدب: أنــــواع ثالثــــة واألدب: (رحمــــه اهللا) القــــّيم ابــــن قــــال     
 .هِ قِ لْ خَ  مع وأدب وشرعه،  اهللا رسول

 : اهللا مع األدب: أوال
 :أنواع ثالثة وتعالى تبارك المولى مع األدب
 .بنقيصة يشوبها أن معاملته صيانة :أحدها
 .غيره ىإل يلتفت أن قلبه صيانة :الثّاني
 .عليه يمقتك بما تتعّلق أن إرادته صيانة :الثّالث
 علــى والباطنــة الّظــاهرة الحركــات بإيقــاع معــه، الّصــحبة حســن  اهللا مــع فــاألدب    

 .والحياء واإلجالل الّتعظيم مقتضى
ــــة     ــــق اســــتعمال األدب وحقيق ــــل الخل  فــــي مــــا اســــتخراج: األدب كــــان ولهــــذا. الجمي

 .الفعل إلى القّوة من الكمال من الّطبيعة
 واالســـتعداد، األهلّيــة مــن أعطــاه بمــا الكمــال لقبــول اإلنســان هّيــأ ســبحانه اهللا فــإنّ     
     وأرســــل. وأرشــــده وعّرفــــه ومّكنــــه، فألهمــــه. الّزنــــاد فــــي كالّنــــار كامنــــة فيــــه جعلهــــا اّلتــــي
   . لفعـــلا إلـــى لكمالـــه بهـــا أّهلـــه اّلتـــي القـــّوة تلـــك الســـتخراج كتبـــه إليـــه وأنـــزل. رســـله إليـــه
* َزكَّاهـا َمنْ  َأْفَلحَ  َقدْ * َوَتْقواها ُفُجوَرها َفَأْلَهَمها* َسوَّاها َوما َوَنْفسٍ   :تعالى اهللا قال
 . َدسَّاها َمنْ  خابَ  َوَقدْ 
 عـــن أخبـــر ثـــمّ . والّتمـــام االعتـــدال علـــى والّداللـــة بالّتســـوية الـــّنفس خلـــق عـــن فعّبـــر    

 مـــن بـــالفالح خـــّص  ثـــمّ . واختبـــاراً  امتحانـــاً  منـــه نالهـــا ذلـــك وأنّ . والّتقـــوى للفجـــور قبولهـــا
 الّتقـوى، وهي وأولياءه، وأنبياءه رسله بها أّدب اّلتي بآدابه ورفعها وعّالها فنّماها زّكاها

 واهللا. بــالفجور وقمعهــا وصــّغرها وحّقرهــا، فأخفاهــا دّســاها، مــن علــى بالّشــقاء حكــم ثــمّ 
 .أعلم وتعالى سبحانه

 : اهللا مع  الرسول أدبمثال من 
 أراه حــين ، نبّيــه عــن تعــالى قولــه المقــام هــذا فــي يــذكروا أن: القــوم عــادة جــرت     

 .اآلية بهذه األدب باب وصّدر،  َطغى َوما اْلَبَصرُ  زاغَ  ما  أراه ما
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 :الّتفسير أهل من قال من قول إلى نظروا وكأّنهم
 رآه، مــا تجــاوز وال ،جانبــاً  يلتفــت لــم إذ المقــام، ذلــك فــي  ألدبــه وصــف هــذا إنّ      
 يتطلّـع أو شـماله، وعـن يمينـه عـن الّنـاظر يلتفـت أن: بـه واإلخـالل األدب، كمـال وهذا
 فكمـال. ومجـاوزة طغيـان: المنظـور أمام ما إلى والّتطّلع زيغ، فااللتفات. المنظور أمام
 .  يسرة وال يتجاوزه وال يمنة عن بصره يصرف ال أن: المنظور على الّناظر إقبال
 ظــــاهراً  بآدابـــه، والتّـــأّدب بدينـــه، القيـــام هـــو: تعـــالى اهللا مـــع األدب أنّ  والمقصـــود     

 بأســمائه معرفتــه: أشــياء بثالثــة إالّ  تعــالى اهللا مــع األدب قــطّ  ألحــد يســتقيم وال .وباطنــاً 
 متهّيئـة لّينـة قابلـة مسـتعّدة ونفـس يكـره، ومـا يحـبّ  ومـا وشـرعه بدينه ومعرفته وصفاته،

 . وحاالً  وعمالً  علماً  الحقّ  لقبول
ــأّدب تعــالى، اهللا مــع األدب مــنو      ــدّبره ، وتالوتــه القــرآن مــع الّت ــال وت ــَدبَُّرونَ  َأَف  َيَت

 شـعائره وتعظـيم عنـه ونهـى  اهللا بـه أمـر بمـا والمعرفـة العلـم ذلـك في ألنّ ،  اْلُقْرآنَ 
 ِإنََّمـــا، الّروحـــيّ  ثّـــراءال إلــى وأقربهـــا الّســبل أفضـــل فإّنــه كـــذلك. محارمــه انتهـــاك وعــدم

 ِإيمانــاً  زاَدْتُهــمْ  آياُتــهُ  َعَلــْيِهمْ  ُتِلَيــتْ  َوإِذا ُقُلــوُبُهمْ  َوِجَلــتْ  اللَّــهُ  ُذِكــرَ  ِإذا الَّــِذينَ  اْلُمْؤِمُنــونَ 
 . َيَتَوكَُّلونَ  َربِِّهمْ  َوَعلى
 ِبُكـمْ  َيْعَبـؤُا مـا ُقلْ   :تعـالى قال بالّدعاء، سبحانه إليه الّتوّجه اهللا مع األدب ومن     
 . وغير ذلك.  ِلزاماً  َيُكونُ  َفَسْوفَ  َكذَّْبُتمْ  َفَقدْ  ُدعاُؤُكمْ  َلْوال َربِّي

 
 

 : الرسول مع األدب: ثانيا
 خبـره وتلقّـي ألمـره، واالنقيـاد لـه، الّتسـليم كمـال فيعنـي  اهللا رسـول مع األدب أّما    

 .والّتصديق بالقبول
 : المصطفى مع األدب مظاهر من
 وال إذن وال نهــــي وال بــــأمر يديـــه بــــين يتقـــّدم ال أن الكــــريم الّرســـول مــــع األدب مـــن    

ــا  :تعــالى قــال كمــا ويــأذن، وينهــى هــو، يــأمر حّتــى تصــّرف ــِذينَ  َأيَُّهــا ي  ال آَمُنــوا الَّ



 
 

 

 

 

                                           
         مدرس المادة: أيسر فائق الحسني اآللوسي 
28 

 / قسم العقيدة والدعوةثانيالكورس ال/ للمرحلة الرابعة  األخالق يف الكتاب والسنة/   
 

 بــين مفالّتقــدّ  ينســخ، ولـم القيامــة يــوم إلــى بـاق وهــذا ، َوَرُســوِلهِ  اللَّــهِ  َيــَديِ  َبــْينَ  ُتَقــدُِّموا
 .سليم عقل ذي عند بينهما فرق وال حياته، في يديه بين كالّتقّدم وفاته بعد سّنته يدي

 ال أي األب، يــدي وبــين اإلمــام يــدي بــين تقــّدم ال: العــرب تقــول: عبيــدة أبــو وقــال     
 .يينه حّتى تنهوا وال يأمر، حّتى تأمروا ال: غيره وقال. دونه والّنهي باألمر تعجلوا
 األعمــال لحبــوط ســبب فإّنــه. صــوته فــوق األصــوات ترفــع ال أن: معــه ألدبا ومــن    
 لقبـول موجبـاً  ذلـك أتـرى بـه؟ جاء وما سّنته على األفكار ونتائج اآلراء، برفع الّظنّ  فما

 لحبوطها؟ موجب صوته فوق الّصوت ورفع. األعمال
 ُدعاءَ  ْجَعُلواتَ  ال  :تعـالى قال. غيره كدعاء دعاءه يجعل ال أن: معه األدب ومن    

 . َبْعضاً  َبْعِضُكمْ  َكُدعاءِ  َبْيَنُكمْ  الرَُّسولِ 
 أو جهــاد، أو خطبــة، مــن جــامع أمــر علــى معــه كــانوا إذا أّنهــم: معــه األدب ومــن    
ــا  :تعــالى قــال كمــا. يســتأذنه حّتــى حاجتــه فــي مــذهباً  مــنهم أحــد يــذهب لــم ربــاط  ِإنََّم

 َحتـَّى َيـْذَهُبوا َلـمْ  جـاِمعٍ  َأْمـرٍ  َعلى َمَعهُ  كاُنوا َوإِذا َوَرُسوِلهِ  للَّهِ ِبا آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ 
 . َيْسَتْأِذُنوهُ 

 لـه، الّتسـليم كمـال: معـه األدب ورأس بـل. قوله يستشكل ال أن: معه األدب ومن   
 باطـل، خيـال معـارض يحّملـه أن دون والّتصـديق، بـالقبول خبـره وتلقّـي ألمره، واالنقياد

 بـــالّتحكيم فيفـــرده الّرجـــال، آراء عليـــه يقـــّدم أو شـــّكا، أو شـــبهة يحّملـــه أو معقـــوال ســـّميهي
ـــره، بحكـــم يرضـــى وال واإلذعـــان واالنقيـــاد والّتســـليم،  وتصـــديق أمـــره تنفيـــذ يقـــف وال غي

 فـإن يعّظمـه، ومـن وطائفتـه، مذهبه وذوي وٕامامه، شيخه قول على عرضه على خبره،
 عـن حّرفـه ورّبمـا إلـيهم، وفّوضـه وخبـره أمـره عـن أعـرض وٕاالّ  خبره، وقبل نّفذه له أذنوا

 رّبــه العبــد يلقــى وألن. ونحملــه نؤّولــه: فقــال. ،وحمــالً  ،تــأويالً : تحريفــه وســّمى مواضــعه
 .الحال بهذه يلقاه أن من له خير باهللا الّشرك عدا اإلطالق على ذنب بكلّ 
 لـو بـاهللا، سـألتك: لـه فقلـت ء،هـؤال أكـابر بعـض يوماً  خاطبت ولقد: القّيم ابن يقول    
 فرضـــاً  أكـــان: وبخطابـــه بكالمـــه واجهنـــا وقـــد أظهرنـــا، بـــين حـــيّ   اهللا رســـول أنّ  قـــّدر
 حتّـى نتّبعـه ال أم ومذهبـه، كالمـه غيـره رأي علـى نعرضـه أن غيـر مـن نتّبعه أن علينا
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 إلـى المبـادرة الفـرض كـان بـل: فقـال وعقـولهم؟ الّناس آراء على منه سمعناه ما نعرض
 .سواه إلى التفات غير من االمتثال

. فيـه علـى إصـبعه فوضـع نسـخ؟ شـيء وبـأيّ  عّنـا؟ الفـرض هـذا نسـخ الّـذي فمـا: فقلت
 .بكلمة نطق وما. متحّيراً  باهتاً  وبقي
        الّنبـــــــيّ  صـــــــوت فـــــــوق أصـــــــواتنا نرفـــــــع أالّ   حياتـــــــه فـــــــي األدب مـــــــن كـــــــان وٕاذا    
 مـن فـإنّ ،  النَِّبـيِّ  َصـْوتِ  َفـْوقَ  َأْصـواَتُكمْ  َتْرَفُعـوا ال آَمُنـوا الَّـِذينَ  َأيَُّهـا يـا :  لقوله

 الّظــنّ  فمــا األعمــال لحبــوط ســبب فإّنــه. صــوته فــوق األصــوات نرفــع أالّ  معــه األدب
 به؟ جاء وما سّنته على األفكار ونتائج اآلراء برفع
  .صواتاأل ورفع غيره وٕاشراك أمره مخالفة ال  اهللا رسول مع األدب يكون هكذا    
 :الخلق مع األدب: ثالثا
 فلكــلّ  بهــم، يليــق بمــا مــراتبهم اخــتالف علــى معــاملتهم فهــو: الخلــق مــع األدب وأّمــا    
 .أدب مرتبة
 هــــو أدب منهمــــا لــــألب خــــاّص  أدب: الوالــــدين فمــــع. خــــاّص  أدب فيهــــا والمراتــــب    

 أدب قـراناأل ومـع ولـه بـه يليق أدب: الّسلطان ومع آخر، أدب: العالم ومع به، أخّص 
ـــــــب ومـــــــع. بهـــــــم يليـــــــق ـــــــر أدب: األجان ـــــــه غي       ومـــــــع. أنســـــــه وذوي أصـــــــحابه مـــــــع أدب

 .بيته أهل مع أدبه غير أدب: الّضيف
 والخــــــروج والـــــّدخول وللّركـــــوب. آداب وللّشــــــراب. آداب فلألكـــــل: أدب حـــــال ولكـــــلّ    

 .آداب ماعواالست وللّسكون.آداب وللكالم. آداب وللتّبّول. آداب والّنوم واإلقامة والّسفر
 فمــــا. وبــــواره شــــقاوته عنــــوان: أدبــــه وقّلــــة. وفالحــــه ســــعادته عنــــوان: المــــرء دابآو     

. األدب قّلــــة بمثــــل حرمانهــــا اســــتجلب وال األدب، بمثــــل واآلخــــرة الــــّدنيا خيــــر اســــتجلب
 أطبقـــت حـــين الغـــار حـــبس مـــن صـــاحبه نّجـــى كيـــف: الوالـــدين مـــع األدب إلـــى فـــانظر
 الّصخرة؟ عليهم

 إلــى ســاقته اّلتــي هــي األدب قّلــة تجــد كيــف: ومــدبر ومفتــر شــقيّ  كــلّ  لأحــوا وتأّمــل   
 . الحرمان؟
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 مــن بفضــل ســّنته وٕاتبــاع  اهللا برســول االقتــداء مقــام هــو واألدب الخلــق حسـن إنّ     
 قولـه فـي بـذلك أمرنـا اّلذي وهو، َعلَّْمَتنا ما ِإالَّ  َلنا ِعْلمَ  ال  :كتابه في القائل  اهللا
 َواْلَيـْومَ  اللَّـهَ  َيْرُجـوا كـانَ  ِلَمـنْ  َحَسـَنةٌ  ُأْسـَوةٌ  اللَّـهِ  َرُسـولِ  ِفـي َلُكمْ  كانَ  َقدْ لَ   :وعال جلّ 

 .  َكِثيراً  اللَّهَ  َوَذَكرَ  اْآلِخرَ 
 اّلتــي اهللا بــآداب وتــأّدب الحنيــف الّشــرع بــأخالق الّتخّلــق أراد مــن مقــام هــو هــذا إنّ     
 .الكريم الّرسول به صفاتّ  وما الكريم، كتابه في عباده بها أّدب

ة ئآلخإلف لجئإل هل   آ
 أوًال : األخالق الفردية :

   اإلخالص: -1
 بهــا المعبــود يعبــد أن إلــى بالعبــادة القصــد هــو اإلخــالص « :الكفــويّ  قــال تعريفــه:

 تخلـيص « :اإلخـالص المنـاويّ  وقـال. » والعمـل والقـول الّسـرّ  تصـفية وقيـل وحده،
 عـن صـفا فـإذا غيـره يشـوبه أن يتصـّور ما لّ فك صفاءه، يكّدر شوب كلّ  من القلب
. اإلخــالص علــى يعــين عمــل اإلخــالص: وقيــل .خالصــاً  يســّمى منــه وخلــص شــوبه
   .» والخلل الّتهمة من العمل تصفية وقيل األشخاص، رؤية عن الخالص وقيل

 :والصدق اإلخالص بين الفرق
ـــــرق: الجرجـــــانيّ  قـــــال     ـــــين الف     وهـــــو أصـــــل الّصـــــدق أنّ  « :والّصـــــدق اإلخـــــالص ب

 الـّدخول بعـد إالّ  يكـون ال اإلخـالص أنّ  آخـر وفـرق تـابع، وهـو فـرع واإلخالص: األّول
 .» فيه الّدخول قبل بالّنّية فيكون الّصدق أّما العمل، في

 : ومظاهره اإلخالص صور
 :يلي فيما تتمّثل متعّددة صوراً  لإلخالص نّ إ

 .الّتوحيد في اإلخالص -1
 .القصدو  الّنّية في اإلخالص -2
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ـــادات فـــي اإلخـــالص -3 ـــام الّصـــيام، الّســـجود، الّصـــالة،: العب ـــام رمضـــان، قي ـــة قي  ليل
 واالســتغفار، والــّذكر، الّتوبــة، الجهــاد، الحــّج، الّصــدقة، الّزكــاة، المســاجد، حــبّ  القــدر،

 .القربات وسائر القرآن، وقراءة والّدعاء،
 .كّلها األقوال في اإلخالص -4
...  والّتواضـع الّزهـد، الّصـبر، كالّصـدق،( األخالق، مكارمب االلتزام في اإلخالص -5

 ) .الخ
 .تعالى اهللا على الّتوّكل في اإلخالص -6
 .األعمال كاّفة في اإلخالص -7

 الصدق : -2   
 .» الكذب ضدّ  هو وهذا للواقع، الحكم مطابقة « :الجرجانيّ  قال تعريفه:
 :الصدق مجاالت

 .وحال وعمل قول :ثالثة والّصدق « :(رحمه اهللا) القّيم ابن قال    
 .ساقها على الّسنبلة كاستواء األقوال على الّلسان استواء: األقوال في فالّصدق    
 علـى الـّرأس كاسـتواء والمتابعـة، األمر على األفعال استواء: األعمال في والّصدق    

 .الجسد
 واســتفراغ. خــالصاإل علــى والجــوارح القلــب أعمــال اســتواء: األحــوال فــي والّصــدق   

 .الّطاقة وبذل الوسع
 فيـــه األمـــور هـــذه كمـــال وبحســـب. بالّصـــدق جـــاءوا اّلـــذين مـــن العبـــد يكـــون فبـــذلك    

 .» بكر أبو فعل كما. صّديقّيته تكون به وقيامها
 .  الّنبّيين درجة ثاني درجتهم ولكنّ  الفضيلة، في األنبياء دون قوم: ونالّصّديقو     
 :وأثره الصدق فضل
 علــيهم المــنعم وخّصــص الّصــادقين، مــع يكونــوا أن اإليمــان أهــل ســبحانه اهللا أمــر     

ــا  :فقــال والّصــالحين، والّشــهداء والّصــّديقين بــالّنبّيين ــا ي ــِذينَ  َأيَُّه ــوا الَّ ــوا آَمُن ــهَ  اتَُّق  اللَّ
اِدِقينَ  َمعَ  َوُكوُنوا  َأْنَعـمَ  الَّـِذينَ  َمـعَ  كَ َفُأولِئـ َوالرَُّسـولَ  اللَّـهَ  ُيِطـعِ  َوَمـنْ  : وقـال ،  الصَّ
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ـــْيِهمْ  اللَّـــهُ  ـــينَ  ِمـــنَ  َعَل ـــدِّيِقينَ  النَِّبيِّ ـــَهداءِ  َوالصِّ ـــاِلِحينَ  َوالشُّ  الّرفيـــق أهـــل فهـــم ،  َوالصَّ
ــــكَ  َوَحُســــنَ  األعلــــى،      إحســــاناً  ويزيــــدهم وألطافــــه، بنعمــــه يمــــّدهم اهللا يــــزال وال َرِفيقــــاً  ُأولِئ

ـــــة ولهـــــم ،وتوفيقـــــاً  منـــــه ـــــة مزّي       وأثنـــــى. الّصـــــادقين مـــــع تعـــــالى اهللا فـــــإنّ  اهللا، مـــــع المعّي
         وبـــــــأّنهم والّصـــــــبر، والّصـــــــدقة، واإلســـــــالم، اإليمـــــــان، مـــــــن أعمـــــــالهم بأحســـــــن علـــــــيهم

ــنَّ   :فقــال الّصــدق أهــل ــرَّ  َولِك ــنْ  اْلِب ــنَ  َم ــهِ  آَم ــْومِ  ِباللَّ ــرِ  َواْلَي ــةِ  اْآلِخ ــابِ  َواْلَمالِئَك  َواْلِكت
 صــريح وهـذا ،  اْلُمتَّقُـونَ  ُهـمُ  َوُأولِئـكَ  َصـَدُقوا الَّـِذينَ  ُأولِئـكَ   :قولـه إلـى،  َوالنَِّبيِّـينَ 

 .واإليمان اإلسالم مقام هو الّصدق وأنّ  والباطنة، الّظاهرة باألعمال الّصدق أنّ  في
ـاِدِقينَ  اللَّـهُ  ِلَيْجِزيَ   :فقال ومنافق، صادق إلى الّناس سبحانه وقّسم     ِبِصـْدِقِهمْ  الصَّ
 .  َعَلْيِهمْ  َيُتوبَ  َأوْ  شاءَ  ِإنْ  اْلُمناِفِقينَ  ُيَعذِّبَ وَ 

 إالّ  وٕايمــــان كــــذب يجتمــــع فــــال الكــــذب، أساســــه والّنفــــاق الّصــــدق، أساســــه واإليمــــان   
 عذابـه من وينّجيه العبد ينفع ال القيامة في أّنه سبحانه وأخبر. اآلخر يحارب وأحدهما

ــاِدِقينَ  ْنَفــعُ يَ  َيــْومُ  هــذا : تعــالى فقــال صــدقه، إالّ   ِمــنْ  َتْجــِري َجنَّــاتٌ  َلُهــمْ  ِصــْدُقُهمْ  الصَّ
 اْلَعِظــيم اْلَفـْوزُ  ذِلـكَ  َعْنـهُ  َوَرُضـوا َعـْنُهمْ  اللَّــهُ  َرِضـيَ  َأَبـداً  ِفيهـا خاِلـِدينَ  اْألَْنهـارُ  َتْحِتَهـا

 ُ◌، وقال:  ْدقِ  جاءَ  َوالَِّذي  َيشـاُؤنَ  مـا َلُهـمْ   اْلُمتَُّقونَ  ُهمُ  ُأولِئكَ  ِبهِ  َوَصدَّقَ  ِبالصِّ
 َوَيْجـِزَيُهمْ  َعِملُـوا الَّـِذي َأْسـَوأَ  َعـْنُهمْ  اللَّـهُ  ِلُيَكفِّـرَ  ◌َ  اْلُمْحِسـِنين َجـزاءُ  ذِلـكَ  َربِِّهمْ  ِعْندَ 

 فـي الّصـدق شـأنه مـن هـو بالّصـدق جـاء والّـذي ، َيْعَمُلونَ  كاُنوا الَِّذي ِبَأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ 
 .وحاله وعمله، قوله،
 الصبر : -3    

 عّمــــا أو والّشــــرع العقــــل يقتضــــيه مــــا علــــى الــــّنفس حــــبس هــــو: الّراغــــب قــــال تعريفــــه:
 الّلســان وحــبس والّتســّخط، الجــزع عــن الــّنفس حــبس هــو: قيــلو . عنــه حبســها يقتضــيان

 البلــوى ألــم مــن الّشــكوى تــرك هــو: وقيــل .الّتشــويش عــن الجــوارح وحــبس الّشــكوى، عــن
ـــا :  بقولـــه بالّصـــبر  أّيـــوب علـــى أثنـــى تعـــالى هللا ألنّ  اهللا؛ إلـــى إالّ  اهللا لغيـــر  ِإنَّ

 َأنِّـي َربَّـهُ  نـادى ِإذْ  َوَأيُّـوبَ  :  بقولـه عنـه الّضـرّ  دفـع فـي دعائـه مع ، صاِبراً  َوَجْدناهُ 
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ــِنيَ  ــرُّ  َمسَّ ــتَ  الضُّ ــمُ  َوَأْن ــرَّاِحِمينَ  َأْرَح  كشــف فــي تعــالى اهللا دعــا إذا العبــد أنّ  فعلــم،  ال
 . صبره في يقدح ال عنه الّضرّ 
 :الصبر أنواع
 طاعـة علـى الّصـبر: أنـواع ثالثة :قال الّصبر، عن الحليميّ  سألت: عمر أبو قال    

ـــار،  وتـــرك طاعتـــه علـــى الّصـــبر علـــى والّصـــبر الجّبـــار، معاصـــي عـــن والّصـــبر الجّب
 . معصيته

 اعـــاتوالطّ  األوامـــر صــبر: أقســـام ثالثـــة متعّلقــه باعتبـــار الّصـــبر: القــّيم ابـــن وقــال    
 األقـدار علـى وصـبر فيهـا، يقـع ال حتّـى والمخالفـات المناهي عن وصبر يؤّديها، حّتى

 . يتسّخطها ال حّتى واألقضية
 :أنواع ثالثة على الّصبر: أبادي الفيروز وقال    

 . هللا صبر) 3( اهللا، مع صبر) 2( باهللا، صبر) 1(
 :الصبر أهمية
ــــة ابــــن قــــال          مــــن أكثــــر فــــي كتابــــه فــــي الّصــــبر اهللا ذكــــر قــــد«: (رحمــــه اهللا) تيمّي

ـْبرِ  َواْسـَتِعيُنوا  :تعـالى قولـه في بالّصالة وقرنه. موضعاً  تسعين ـالةِ  ِبالصَّ  َوإِنَّهـا َوالصَّ
ــِعينَ  َعَلــى ِإالَّ  َلَكِبيــَرةٌ   واليقــين الّصــبر عــن موروثــة الــّدين فــي اإلمامــة وجعــل ، اْلخاِش
ـا ِبَأْمِرنا َيْهُدونَ  ةً َأِئمَّ  ِمْنُهمْ  َوَجَعْلنا  :بقوله  فـإنّ .  ُيوِقُنـونَ  ِبآياِتنـا َوكـاُنوا َصـَبُروا َلمَّ
 علمــه وطلــب بــل. الّصــبر مــن فيــه بــدّ  ال بــه والعمــل بــه، وعمــل بــالحقّ  علــم كّلــه الــّدين
 عبــادة، هللا طلبــه فــإن بــالعلم علــيكم:  جبــل بــن معــاذ قــال كمــا. الّصــبر إلــى يحتــاج

 تسـبيح، ومذاكرتـه صـدقة، يعلمـه ال لمـن وتعليمـه اد،جهـ عنـه والبحـث خشـية، ومعرفته
 قــادة للّنـاس يجعلهــم أقوامـاً  بــالعلم اهللا يرفـع ويوّحــد، اهللا يمّجـد وبــه ويعبـد، اهللا يعــرف بـه

 .رأيهم إلى وينتمون بهم يهتدون وأئّمة
 قــال ولهــذا الّصــبر، مــن الجهــاد فــي بــدّ  وال الجهــاد، مــن العلــم عــن البحــث فجعــل    

ْنســانَ  ِإنَّ  اْلَعْصــرِ وَ   :تعــالى ــاِلحاتِ  َوَعِمُلــوا آَمُنــوا الَّــِذينَ  ِإالَّ  ُخْســرٍ  َلِفــي اإلِْ  الصَّ
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ْبرِ  َوَتواَصْوا ِباْلَحقِّ  َوَتواَصْوا  َوإِْسـحاقَ  ِإْبـراِهيمَ  ِعباَدنـا َواْذُكـرْ   :تعـالى وقال ،  ِبالصَّ
 . َواْألَْبصار اْألَْيِدي ُأوِلي َوَيْعُقوبَ 

 الّضـالل، األّول وضـدّ  الّرشـاد، هـو بـالحقّ  والعمـل الهدى، أصل هو الّنافع فالعلم     
 .الغيّ  الثّاني وضدّ 
 َهــوى ِإذا َوالــنَّْجمِ   :تعــالى قــال الهــوى، بــاعإتّ  والغــيّ  علــم، بغيــر العمــل فالّضــالل    
 َغــوى َومــا صــاِحُبُكمْ  َضــلَّ  مــا ، إالّ  الّرشــاد ينــال وال بــالعلم إالّ  الهــدى ينــال فــال 

 الجســد، مـن الـّرأس بمنزلـة اإليمـان مــن الّصـبر إنّ  أال«:  علـيّ  قـال ولهـذا. بالّصـبر
 .»له صبر ال لمن إيمان ال أال فقال صوته رفع ثمّ  الجسد، بان الّرأس انقطع فإذا
 األمانة : -4    

ـــا: ـــة: الكفـــويّ  قـــال تعريفه ـــاد علـــى تعـــالى اهللا افتـــرض مـــا كـــلّ : األمان ـــة فهـــو العب  أمان
 األســرار، كــتم الودائــع وأوكــد الودائــع، وأوكــدها الــّدين، وأداء والّصــيام والّزكــاة ةكالّصــال

 . أمانة فهو وأسرار وحرم أموال من عليه يؤتمن ما كلّ : آخر موضع في وقال
 وٕان حــّق، بــه لــه لــيس عّمــا اإلنســان بــه يعــفّ  الــّنفس فــي ثابــت خلــق هــي: وقيــل     
 بـه ويـؤّدي الّنـاس، عنـد لإلدانـة عرضـة يكـون أن دون عليـه العـدوان ظروف له تهّيأت

 عرضــــة يكــــون أن دون يهضــــمه أن اســــتطاع وٕان لغيــــره، حــــقّ  مــــن لديــــه أو عليــــه مــــا
 .الخيانة ضدّ  وهي وٕايثاره الحقّ  لحبّ  الخلقّية الفروع أحد وهي .الّناس عند لإلدانة

 :عناصر ثالثة على تشتمل أّنها األمانة تعريف من ظهر وقد
 .حقّ  به له ليس عّما ميناأل عّفة :األّول
 .لغيره حقّ  من عليه يجب ما األمين تأدية :الثّاني
 أي ،بشـأنها والّتهـاون بهـا الّتفريط وعدم عليه، استؤمن ما بحفظ األمين اهتمام :الثّالث

 . باألمانة
 

 :األمانة مجاالت
 :منها كثيرة األمانة فيها تدخل اّلتي والمجاالت
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ـــّدين ـــة والعلـــوم والمعـــارف واألرواح األجســـامو  واألمـــوال واألعـــراض ال  والوصـــاية والوالي
 وسـائر والبصـر والّسـمع والّرسـاالت واألسـرار الحـديث ونقـل والكتابـة والقضـاء والّشهادة
 .الحواّس 
 :الكريم القرآن في األمانة

 علــى الكــريم القــرآن فــي األمانــة أنّ  المفّســرين بعــض عــن نقــالً  ،الجــوزيّ  ابــن ذكــر    
 :أوجه ثالثة
ـــا  :تعـــالى قولـــه ومنـــه ،الفـــرائض :أحـــدها     ـــا ي ـــِذينَ  َأيَُّه ـــوا الَّ ـــوا ال آَمُن ـــهَ  َتُخوُن  اللَّ

 . َأماناِتُكمْ  َوَتُخوُنوا َوالرَُّسولَ 
     ِإلــى اْألَمانــاتِ  تُــَؤدُّوا َأنْ  َيــْأُمُرُكمْ  اللَّــهَ  ِإنَّ   :تعــالى قولــه ومنــه الوديعــة، :الثّــاني    

 . َأْهِلها
   اْلَقــِويُّ  اْســَتْأَجْرتَ  َمــنِ  َخْيــرَ  ِإنَّ   :تعــالى قولــه ومنــه ،) والّصــيانة( العّفــة :لــثالثّا    

 . اْألَِمينُ 
 التواضع : -5   

 فوقـــه مـــن تعظـــيم هـــو: وقيـــل تعظيمـــه، يـــراد لمـــن المرتبـــة عـــن التّنـــّزل إظهـــار تعريفـــه:
 فــي االعتــراض وتــرك للحــقّ  االستســالم هــو الّتواضــع: القشــيرّية الّرســالة وفــي لفضــله،

 . الحكم
 :والمهانة والذل التواضع بين الفرق
 بــاهللا العلــم بــين مــن يتولّــد الّتواضــع أنّ ) الــّذلّ  أو( والمهانــة الّتواضــع بــين والفــرق     

 ومــــن وٕاجاللــــه، ومحّبتــــه وتعظيمــــه جاللــــه ونعــــوت وصــــفاته أســــمائه ومعرفــــة ســــبحانه
 الّتواضـع هو خلق كّله ذلك من وّلدفيت وآفاتها، عملها وعيوب وتفاصيلها بنفسه معرفته

 فضـالً  أحـد علـى لـه يـرى فال لعباده والّرحمة الّذلّ  جناح وخفض هللا القلب انكسار وهو
 خلــق وهــذا قبلــه، لهــم والحقــوق عليــه للنــاس الفضــل يــرى بــل حّقــاً  أحــد عنــد لــه يــرى وال

 . ويقّربه ويكّرمه يحّبه من  اهللا يعطيه إّنما
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ــــا      ــــ( المهانــــة وأّم ــــّدناءة فهــــي) ّذلّ ال ــــّنفس وبــــذل والخّســــة ال ــــذالها أو ال ــــل فــــي ابت  ني
 لمــن حــظّ  كــلّ  طالــب وتواضــع شــهواتهم نيــل فــي الّســفل كتواضــع وشــهواتها حظوظهــا

 ويــبغض الّتواضــع يحــبّ  ســبحانه واهللا تواضــع ال ضــعة كّلــه فهــذا منــه حّظــه نيــل يرجــو
 . والمهانة الّضعة

   -:نوعين على المحمود والّتواضع
 :األّول الّنوع
ــاً  نهيــه وعنــد امتثــاالً  اهللا أمــر عنــد العبــد تواضــع       الّراحــة لطلــب الــّنفس فــإنّ  اجتناب
 طلبــاً  نهيــه عنــد وتثبــت العبودّيــة مــن هربــاً  وشــرود إبــاء نــوع منهــا فيبــدو أمــره فــي تتلكــأ

 .للعبودّية تواضع فقد ونهيه اهللا ألمر نفسه العبد وضع فإذا منه، منع بما للّظفر
 :الثّاني والّنوع
 ذكـر نفسـه شـمخت فكّلمـا وكبريائـه لعّزتـه وخضـوعه وجاللـه الـّربّ  لعظمـة تواضع     

 إليـه فتواضـعت ذلـك نازعـه مـن علـى الّشـديد وغضـبه بـذلك وتفـّرده تعـالى الـّربّ  عظمة
 الّتواضــع، غايــة فهــذا لســلطانه، وأخبــت لهيبتــه، واطمــأنّ  قلبــه اهللا لعظمــة وانكســر نفســه
 . معاً  األمرين رزق من حقيقة والمتواضع عكس، غير من األّول يستلزم وهو

 : التواضع في الواردة اآليات
ــوْ  َلُهــمْ  ِلْنــتَ  اللَّــهِ  ِمــنَ  َرْحَمــةٍ  َفِبمــا قولــه تعــالى:  -1     ــيظَ  َفظ�ــا ُكْنــتَ  َوَل ــبِ  َغِل  اْلَقْل

وا  َفَتَوكَّـلْ  َعَزْمتَ  َفِإذا اْألَْمرِ  ِفي مْ َوشاِوْرهُ  َلُهمْ  َواْسَتْغِفرْ  َعْنُهمْ  َفاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  َالْنَفضُّ
 . اْلُمَتَوكِِّلينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َعَلى
 َيـْأِتي َفَسـْوفَ  ِديِنـهِ  َعـنْ  ِمـْنُكمْ  َيْرتَـدَّ  َمـنْ  آَمُنـوا الَّـِذينَ  َأيَُّهـا يا وقوله تعالى:  -2    
 ِفــي ُيجاِهــُدونَ  اْلكــاِفِرينَ  َعَلــى َأِعــزَّةٍ  اْلُمــْؤِمِنينَ  َعَلــى لَّــةٍ َأذِ  َوُيِحبُّوَنــهُ  ُيِحــبُُّهمْ  ِبَقــْومٍ  اللَّــهُ 

ــِبيلِ  ــهِ  َس ــةَ  َيخــاُفونَ  َوال اللَّ ــمٍ  َلْوَم ــكَ  الِئ ــهِ  َفْضــلُ  ذِل ــهِ  اللَّ ــنْ  ُيْؤِتي ــهُ  َيشــاءُ  َم ــعٌ  َواللَّ     واِس
 . َعِليمٌ 
 َتْحــَزنْ  َوال ِمــْنُهمْ  َأْزواجــاً  ِبــهِ  نــاَمتَّعْ  مــا ِإلــى َعْيَنْيــكَ  َتُمــدَّنَّ  ال  وقولــه تعــالى: -3    

 .  ِلْلُمْؤِمِنينَ  َجناَحكَ  َواْخِفْض  َعَلْيِهمْ 
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ـا ِإْحسـاناً  َوِباْلواِلـَدْينِ  ِإيَّـاهُ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربُّكَ  َوَقضى وقوله تعالى:  -4      َيـْبُلَغنَّ  ِإمَّ
 َكِريمـاً  َقـْوًال  َلُهمـا َوُقـلْ  َتْنَهْرُهمـا َوال ُأفٍّ  َلُهمـا َتُقـلْ  َفـال ِكالُهمـا َأوْ  َأَحُدُهما اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ 
   َصِغيراً  َربَّياِني َكما اْرَحْمُهما َربِّ  َوُقلْ  الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجناحَ  َلُهما َواْخِفْض  . 

 َتْبلُـغَ  َوَلـنْ  اْألَْرَض  َتْخـِرقَ  َلنْ  ِإنَّكَ  َمَرحاً  اْألَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َوال وقوله تعالى:  -5    
 .   ُطوًال  اْلِجبالَ 

 َوإِذا َهْونــــاً  اْألَْرضِ  َعَلــــى َيْمُشــــونَ  الَّــــِذينَ  الــــرَّْحمنِ  َوِعبــــادُ  وقولــــه تعــــالى:  -6    
 .  َسالماً  قاُلوا اْلجاِهُلونَ  خاَطَبُهمُ 

 . ِنينَ اْلُمْؤمِ  ِمنَ  اتََّبَعكَ  ِلَمنِ  َجناَحكَ  َواْخِفْض   وقوله تعالى: -7    
 اللَّـهَ  ِإنَّ  َمَرحـاً  اْألَْرضِ  ِفـي َتْمـشِ  َوال ِللنَّـاسِ  َخـدَّكَ  ُتَصعِّرْ  َوال  وقوله تعـالى: -8    

 .   َفُخورٍ  ُمْختالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال
 : )التواضع( في  النبي حياة من التطبيقي المثل
  اهللا رســول عتســم فــإّني المســاكين أحّبــوا: قــال  الخــدريّ  ســعيد أبــي عــن -1    
 زمـــرة فـــي واحشـــرني ،مســـكيناً  وأمتنـــي ،مســـكيناً  أحينـــي اللهـــمّ «: دعائـــه فـــي يقـــول

 . »القيامة يوم المساكين
 صـــنعته لطعـــام  اهللا رســول دعـــت مليكــة جّدتـــه أنّ   مالـــك بــن أنـــس عــن -3    
 اسـودّ  قـد لنـا حصـير إلـى فقمـت :أنـس قـال ، »لكـم صـلِّ ألف قومـوا«: قـال ثمّ  منه فأكل
 وراءه واليتــيم أنــا وصــففت  اهللا رســول عليــه فقــام بمــاء فنضــحته لــبس مــا طــول مــن

 .انصرف ثمّ  ركعتين  اهللا رسول لنا فصّلى ورائنا من والعجوز
 : على اهللا تعالى التوكل -6    

 ودفـع المصـالح استجالب في  اهللا على القلب اعتماد صدقهو  « تعريف التوكل:
 يضــرّ  وال يمنــع وال يعطــي ال بأّنــه اإليمــان وتحقيــق خــرة،واآل الــّدنيا أمــور مــن المضــارّ 

 . » سواه ينفع وال
  أيدي في عّما واليأس اهللا عند بما الثّقة هو الّتوّكل « :الجرجاني وقال      

 . » الّناس 
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 :التوكل ينافي ال باألسباب األخذ
 المطلـوب، بهـا يحصـل اّلتـي األسـباب أعظـم مـن الّتوّكـل « :الجوزّيـة قّيم ابن قال     

  تمــــام مــــن ولكــــن .الّتوّكــــل معــــه يســــتقم لــــم األســــباب أنكــــر فمــــن. المكــــروه بهــــا وينــــدفع
 قيامــه قلبــه حــال فيكــون بهــا، القلــب عالقــة وقطــع .األســباب إلــى الّركــون عــدم: الّتوّكــل

 .ونهيه وأمره اهللا حكمة محلّ  فاألسباب .بها قيامه بدنه وحال بها، ال باهللا
 سـاق علـى إالّ  األسـباب عبودّيـة تقـوم فـال وقـدره، وقضائه بربوبّيته قمتعلّ  والّتوّكل     

 . » العبودّية قدم على إالّ  الّتوّكل ساق يقوم وال الّتوّكل
 :التوكل مواطن
 كثيـرة مواطن هناك أنّ  بيد الحياة، شئون كلّ  في مطلوب  اهللا على الّتوّكل إنّ      
 الفيــروز ذكــر وقــد والمــؤمنين،  لمصــطفىل بــه واألمــر الّتوّكــل علــى الحــّض  فيهــا ورد

 :ذلك من آباديّ 
 َوإِنْ  َلُكـمْ  غاِلـبَ  َفـال اللَّهُ  َيْنُصْرُكمُ  ِإنْ  : عليـه فتوّكلوا والفرج الّنصر طلبتم إن -1    

 .  اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّلِ  اللَّهِ  َوَعَلى َبْعِدهِ  ِمنْ  َيْنُصُرُكمْ  الَِّذي َذا َفَمنْ  َيْخُذْلُكمْ 
 َعَلـى َوَتَوكَّلْ  َعْنُهمْ  َفَأْعِرْض   :الّتوّكل رفيقك فليكن أعدائك عن أعرضت إذا -2    
 .  َوِكيًال  ِباللَّهِ  َوَكفى اللَّهِ 
 ال اللَّـهُ  َحْسِبيَ  َفُقلْ  َتَولَّْوا َفِإنْ   :الّتوّكل على فاعتمد الخلق عنك أعرض إذا -3    
 .  كَّْلتُ َتوَ  َعَلْيهِ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلهَ 

 آياتُـهُ  َعَلـْيِهمْ  ُتِلَيـتْ  َوإِذا  :الّتوّكـل على فاستند تلوته أو عليك القرآن تلي إذا -4    
 .  َيَتَوكَُّلونَ  َربِِّهمْ  َوَعلى ِإيماناً  زاَدْتُهمْ 
 َوإِنْ   :بالّتوّكـل إالّ  ذلـك إلـى تتوّسـل ال قـوم بـين واإلصالح الّصلح طلبت إذا -5    

ْلمِ لِ  َجَنُحوا  .  اللَّهِ  َعَلى َوَتَوكَّلْ  َلها َفاْجَنحْ  لسَّ
 َكَتــبَ  مــا ِإالَّ  ُيِصــيَبنا َلــنْ  ُقــلْ   :بالّتوّكــل فاســتقبلها القضــاء قوافــل وصــلت إذا -6    
 . اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّلِ  اللَّهِ  َوَعَلى َمْوالنا ُهوَ  َلنا اللَّهُ 
 العفة : -7    
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 الّشـــهوة، غلبـــة عـــن بهـــا تمتنـــع للـــّنفس حالـــة حصـــول العّفـــة « :الّراغـــب قـــال تعريفهـــا:
 .» والقهر الممارسة من بضرب لذلك المتعاطي هو والمتعّفف

 . يحلّ  ال عّما الكفّ  هي العّفة: الكفويّ  وقال      
 :العفة أنواع
 :نوعان العّفة

 المحــارم، نعــ العّفــة فأّمــا ثم،آالمــ عــن العّفــة : والّثــاني المحــارم، عــن العّفــة : أحــدهما
ــاني الحــرام، عــن الفــرج ضــبط : أحــدهما: فنوعــان  األعــراض، عــن الّلســان كــفّ  : والّث

ـــــا ـــــة وأّم ـــــالّظلم، المجـــــاهرة عـــــن الكـــــفّ  :أحـــــدهما: أيضـــــا فنوعـــــان ثمآالمـــــ عـــــن العّف      ب
 . بخيانة اإلسرار عن الّنفس زجر :والثّاني

 :العفة تمام
 فمـن والبصـر والّسـمع والّلسـان اليـد فيـفع يكـون حتّـى العّفة تامّ  اإلنسان يكون ال     
 ومـن باأللقـاب، والتّنابز والّنميمة والهمز والغيبة والّتجّسس الّسخرية، الّلسان في عدمها
 الّرديئـة، للّشهوات الموّلدة الّدنيا الحياة وزينة المحارم إلى العين مدّ : البصر في عدمها
 .بيحةالق المسموعات إلى اإلصغاء: الّسمع في عدمها ومن

 منهــا واحــد بكــلّ  يخــتّص  مّمــا شــيء فــي صــاحبها يطلقهــا أال كّلهــا الجــوارح عّفــة وعمــاد
 . والهوى الّشهوة دون والّشرع العقل يسّوغه فيما إالّ 

 : )العفة( في  النبي حياة من التطبيقي المثل
ــي«: قــال أّنــه  اهللا رســول عــن  هريــرة أبــي عــن     ــب إّن ــى ألنقل ــي إل  فأجــد أهل

 . »فألقيها صدقة تكون أن أخشى ثمّ  كلهاآل أرفعهاف فراشي، على ساقطة الّتمرة
 مـن تمرة عنهما، اهللا رضي علي بن الحسن أخذ: قال ،أيضاً   هريرة أبي عنو      
 أمــا«: قــال ثــم ليطرحهــا، »كــخ كــخ«:   النبــي فقــال فيــه، فــي فجعلهــا الصــدقة، تمــر

 .  »الصدقة نأكل ال أنا شعرت
 أّنـي لـوال«: قـال الّطريـق فـي بتمـرة  الّنبيّ  مرّ : قال أّنه  الكم بن أنس عنو      
 . »ألكلتها الّصدقة من تكون أن أخاف
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 ثانيًا : األخالق واآلداب االجتماعية :
 بر الوالدين : -1    

هو اإلحسان إلى الوالدين والّتعّطف عليهمـا والّرفـق بهمـا والّرعايـة  تعريف بر الوالدين:
 إلساءة إليهما، وٕاكرام صديقهما من بعدهما.ألحوالهما وعدم ا

ـــــــــي    ـــــــــّر ف ـــــــــد جـــــــــاء الب ـــــــــّرحم أيضـــــــــاً  وق ـــــــــى صـــــــــلة ال ـــــــــرآن الكـــــــــريم بمعن                   قـــــــــال  ،الق
ال َيْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم اهللا تعـالى: 
وُهمْ   . أي تصلوا أرحامكم.َأْن َتَبرُّ

 من صور بر الوالدين:
 مفاده: كثيراً  في تفسيره كالماً  (رحمه اهللا) أورد القرطبي

ــــــذلك، كمــــــا  -1     ــــــا ب ــــــدين مقرون ــــــّر الوال ــــــده، وجعــــــل ب ــــــه وتوحي        أّن اهللا أمــــــر بعبادت
ــاُه َوِبا قــرن شــكرهما بشــكره، فقــال: ــُدوا ِإالَّ ِإيَّ ــَك َأالَّ َتْعُب ــَدْيِن ِإْحســاناً َوَقضــى َربُّ ،  ْلواِل

 .َأِن اْشُكْر ِلي َوِلواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيروقال: 
أّن بـــّر الوالـــدين أفضـــل األعمـــال بعـــد الّصـــالة اّلتـــي هـــي  وقـــد أخبـــر رســـول اهللا     

 أعظم دعائم اإلسالم.
 من البّر بهما واإلحسان إليهما أّال يتعّرض لسّبهما وال يعّقهما. -2    
وعقـــــوق الوالـــــدين مخالفتهمـــــا فـــــي أغراضـــــهما الجـــــائزة لهمـــــا، كمـــــا أّن بّرهمـــــا  -3    

 موافقتهما على أغراضهما.
وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لـم يكـن ذلـك      

 األمر معصية، وٕان كان ذلك المأمور به من قبيل المندوب.
د بعــــض الفقهــــاء الّشــــافعّية، والمالكّيــــة، وبعــــض أّن بــــّر الوالــــدين متســــاو عنــــ -4     

الفقهــاء يــرّجح األّم علــى األب، وٕالــى هــذا ذهــب الّليــث بــن ســعد والمحاســبّي فــي كتابــه 
   .)(الّرعاية

ال يختّص بّر الوالدين بأن يكونا مسلمين بل إن كانـا كـافرين يبّرهمـا ويحسـن  -5     
 إليهما إذا كان لهما عهد.



 
 

 

 

 

                                           
         مدرس المادة: أيسر فائق الحسني اآللوسي 
41 

 / قسم العقيدة والدعوةثانيالكورس ال/ للمرحلة الرابعة  األخالق يف الكتاب والسنة/   
 

 إليهما والبّر بهما إذا لم يتعّين الجهاد أّال يجاهد إّال بإذنهما.من اإلحسان  -6      
يهـــدي لصـــدائق خديجـــة  ومـــن تمـــام البـــّر صـــلة أهـــل وّد الوالـــدين، وكـــان  -7     

 رضي اهللا عنها بّرًا بها، ووفاء لها وهي زوجته رضي اهللا عنها فما ظّنك بالوالدين؟
الحالـــة اّلتـــي يحتاجـــان فيهـــا إلـــى البـــّر  وخـــّص رّب العـــّزة حالـــة الكبـــر؛ ألّنهـــا -8     

لتغّير الحال عليهما بالّضعف والكبر، فألزم في هذه الحالـة مراعـاة أحوالهمـا أكثـر مّمـا 
ألزمهــا مــن قبــل؛ ألّنهمــا فــي هــذه الحالــة قــد صــارا كــّالً عليــه، فيحتاجــان أن يلــي منهمــا 

 هذه الحالة بالّذكر.في الكبر ما كان يحتاج إليه في صغره أن يليا منه، فلذلك خّص 
ومن بّرهما واإلحسان إليهما أن ال يقول لهما مـا يكـون فيـه أدنـى تبـّرم، يقـول  -9     

، وقولـــه: أّف لألبـــوين أردأ شـــيء ألّنـــه  َفـــال َتُقـــْل َلُهمـــا ُأفٍّ   الحـــّق تبـــارك وتعـــالى:
 رفضهما رفض كفر الّنعمة، وجحد الّتربية ورّد الوصّية اإللهّية.

يتلّطــف معهمــا بقــول لــّين لطيــف، كــريم، وأن يجعــل نفســه مــع أبويــه فــي أن  -10    
خير ذّلة، في أقواله، وسكناته ونظره، وال يحّد إليهمـا بصـره؛ فـإّن تلـك نظـرة الغاضـب. 

 وهذا من بّر الوالدين.
ومن بّرهما الّترّحم عليهمـا والـّدعاء لهمـا، وأن ترحمهمـا كمـا رحمـاك، وترفـق  -11    

بــك، إذ وليــاك صــغيرًا، جــاهًال، محتاجــًا، فــآثراك علــى أنفســهما وأســهرا بهمــا كمــا رفقــا 
ليلهمـــا، وجاعـــا وأشـــبعاك، وتعّريـــا وكســـواك، فـــال تجزهمـــا إّال ببّرهمـــا وطاعتهمـــا وحـــين 
يبلغان من الكبر الحّد اّلذي كنـت فيـه مـن الّصـغر، فعليـك أن تلـي منهمـا ماوليـا منـك، 

 ويكون لهما حينئذ فضل الّتقّدم .

 : ة الرحمصل -2

صلة الرَِّحِم ليست نافلة في حياة المسلم بـل هـي فـرٌض الزم، قـد أوجبـه اهللا تعـالى     
عليــــه، علــــى اخــــتالف درجــــات حقــــوق األرحــــام بــــاختالف درجــــات قــــرابتهم واخــــتالف 

بالعـار  وصلة الرحم تُباِرُك العمر وتزّكيه، وقطيعة الرحم ُتَلطِّـُخ حيـاة اإلنسـان أحوالهم.
 وتهوي بصاحبها إلى النار!! وسخط الجّبار
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ــــوا قــــال اهللا تعــــالى:      ــــي اْألَْرِض َوُتَقطُِّع ــــُدوا ِف ــــَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِس ــــْيُتْم ِإْن َت ــــْل َعَس َفَه
 تعــالى جمــع اهللا .لقــدَأْرَحــاَمُكْم. ُأوَلِئــَك الَّــِذيَن َلَعــَنُهُم اللَّــُه َفَأَصــمَُّهْم َوَأْعَمــى َأْبَصــاَرُهمْ 

 العقوبات الشنيعة؟! لقاطع الرحم هذه

 وأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهم. -3فأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهم.  -2لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم اهللا.  -1
 وماذا بعد الصمم؟!وماذا بعد عمى األبصار؟!. وماذا بعد َلْعن اهللا له؟!

ـــــم يـــــأذن اهللا بهـــــا شـــــرعًا، شـــــأنها شـــــأن غيرهـــــا مـــــن المعاصـــــي.  إن هـــــذه المعصـــــية ل
متـه، ألن صـاحبها إن هذه المعصـية َيْسـخط اهللا علـى صـاحبها ويلعنـه ويطـرده مـن رح

َحــَرَم رحمتــه َمــْن أوجــب اهللا عليــه أن يــرحمهم مــن ذوي رحمــه، ويقطعــه اهللا ألنــه َقَطــع 
 الــــــــــــــرحم التــــــــــــــي حــــــــــــــّرم اهللا عليــــــــــــــه أن يقطعهــــــــــــــا وأوجــــــــــــــب عليــــــــــــــه أن يصــــــــــــــلها.
إن هــذه المعصــية مــن عقوبتهــا أن ُيْحــرم صــاحبها الهــدى واالستضــاءة بــالحق، وُيْحــرم 

، ألــم تــر أن اهللا أخبــر فــي كتابــه أنــه ُيِصــمُّ قــاطع اعــهبوٕاتّ نعمــة إصــابة الحــق ومعرفتــه 
الرحم ويعمي بصره؟! أال تعلم أن السمع والبصـر همـا الوسـيلة التـي يتصـل بوسـاطتها 

أال َتْعلــم أن الســمع والبصــر همــا الوســيلة الوحيــدة لمعرفــة الحــق  اإلنســان بــاآلخرين؟!
ك أن يتلقـى شـيئًا مـن الهـدى والهدى والنور فمـن َفَقـَد سـمعه وبصـره ال يسـتطيع بعـد ذلـ

 والعلم والمعرفة؟!

ويبـين لنـا أن هـذه المعصـية مـن جملـة المعاصـي  وهذا يبّين لنا خطورة هذه المعصية.
 التـــــــــــي ُيعاقَـــــــــــُب صـــــــــــاحُبها بالصـــــــــــرف عــــــــــــن الحـــــــــــق وعـــــــــــن المعرفـــــــــــة والهــــــــــــدى.
إن هــذا كلـــه يؤكـــد أن صـــلة الـــرحم ليســـت حقــًا للموصـــول فقـــط بـــل هـــي حـــٌق للواصـــل 

هــا حــق واجــب عليــه؛ ألنــه متضــرر إن لــم يفعــل، ومنتفــع إن فعــل حيــث أيضــًا كمــا أن
تعود عليه صلة الرحم بعواقب الفعل الجميل فـي الـدنيا وفـي اآلخـرة وعنـد النـاس وعنـد 

 .تعالى اهللا
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طاعــة ال تتجــزأ فمــن يقــّدر صــلة الــرحم هللا حــق قــدرها فإنــه ال  تعــالى وصــلة الــرحم هللا
بعــض النــاس اليــوم، فيصــلون رحمــًا ويقطعــون  يخــّص بهــا أحــدًا دون أحــد، كمــا يفعلــه

أخــرى، كمـــا أن مـــن كـــان رحيمـــًا تـــراه رحيمـــًا بكـــل مـــن يســـتحق الرحمـــة شـــرعًا دون أن 
ـــى  يخـــص أحـــدًا مـــن مســـتحقيها ويتـــرك البـــاقين، أو ال يـــرحم بعـــض النـــاس ويقســـو عل
آخــرين، وٕاال لكانــت تلــك الرحمــة كرحمــة بعــض الوحــوش بأوالدهــا إلــى جانــب افتراســها 

واهم!!. إن الرحمــة ال تخــص أحــدًا مــن مســتحقيها، وهكــذا صــلة الــرحم يجــب أن مــا ســ
 تكون، وٕاال لكانت صلة البهائم ببعضها.

والصلة أنواع: فهي تكـون بالمـال، وتكـون بالجـاه، وتكـون بالنصـيحة والـرأي والمشـورة، 
ُيَظـن  وبالعمل البدني، وبالزيارة، وبالـدعاء، وبالشـكر، وبالثنـاء. ومـن الخطـأ الفـادح أن

 أنها نوع واحد كالمال مثًال.

وعلى المرء أن يأخذ بهذه األنواع كلها ويضـع كـًال منهـا فـي موضـعه المناسـب حسـب 
حال َرِحِمه وحسب قدرته. وُرّب مستغن عن المال وهو في أشـد الحاجـة إلـى الـرأي أو 

ي النصــيحة أو المســاعدة البدنيــة. وُرّب عــاجز عــن بــذل المــال ولكنــه قــادر علــى الــرأ
 والنصيحة.

وصــلة الــرحم ليســت عمــًال يعملــه اإلنســان مكافــأًة أو ينتظــر جــزاءه مــن الموصــول فــي 
 يبذلــــــــــه لكــــــــــل َمــــــــــْن يســــــــــتحقه شــــــــــرعًا. تعــــــــــالى الــــــــــدنيا، كــــــــــّال بــــــــــل هــــــــــو عمــــــــــٌل هللا

وتقــــديم اَألْولــــى فــــاَألْولى فــــي حقــــوق األرحــــام أمــــٌر مطلــــوب مــــن اإلنســــان عنــــد تــــزاحم 
ات الحقـوق حسـب القرابـة، وحسـب شـدة الحاجـة الحقوق، مراعيًا فـي هـذا الترتيـب درجـ

 أيضًا، وحسب أحوال األرحام.
ــــــــــــــه المربــــــــــــــون. ــــــــــــــى ب ــــــــــــــة فينبغــــــــــــــي أن ُيْعن ــــــــــــــى تربي ــــــــــــــق يحتــــــــــــــاج إل  وهــــــــــــــذا الُخُل
وهذا الخلق يحتاج إلى َتَدرٍُّب ومران فينبغي أن ُيْعنـى بـه المؤمنـون المتقـون الطـامعون 
ــــــــــــــــــــي ثــــــــــــــــــــواب اهللا ورضــــــــــــــــــــاه الخــــــــــــــــــــائفون مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــذاب اهللا وســــــــــــــــــــخطه.  ف



 
 

 

 

 

                                           
         مدرس المادة: أيسر فائق الحسني اآللوسي 
44 

 / قسم العقيدة والدعوةثانيالكورس ال/ للمرحلة الرابعة  األخالق يف الكتاب والسنة/   
 

هــذا الخلــق يحتــاج اكتســابه إلــى أن يحاِســَب المــرء نفَســُه عليــه وعلــى األخــذ بــه حتــى و 
 يصبح ُخُلقًا وطبعًا له.

وٕان مــن ِنَعـــم اهللا علينـــا َأْن لـــم يجعـــل الصـــلة مـــاًال فقـــط وٕانمـــا هـــي بجميـــع األنـــواع     
 الســابق ذْكرهــا، بــل ال تكــون فــي كثيــٍر مــن األحيــان ســوى ُخلُــٍق فاضــل وأعمــاٍل يســيرة.

وٕان مـن ِنَعــم اهللا علينــا أْن أوصــانا بــذوي رحمنــا وأوصــى ذوي رحمنــا بنــا ولــم يتــرك     
عالقتنا هذه لمروءتنا أو مصالحنا أو أمزجتنا أو تقديرنا لحقوق قراباتنا كما هـو الحـال 

 بالنسبة للبهائم!!
لَّـُه ُيوِصـيُكُم الوكم هـو مـؤّثر فـي الـنفس مثـل قـول اهللا سـبحانه فـي كتابـه الكـريم:     

 .ِفي َأْوالِدُكمْ 
إّن اهللا َخَلـق الَخْلـَق، حتـى إذا ((قـال:  ، عـن النبـي  مثل مـا رواه أبـو هريـرةو    

َفَرغ ِمن َخْلقه قالت الرَِّحُم هذا مقام العائذ بـَك مـن القطيعـة. قـال: َنَعـم، أَمـا َتْرضـين 
 . قـال: فهـو لـِك. قـال رسـول أْن َأِصَل َمن َوَصَلِك وأْقَطع َمن قطَعِك؟ قالت: بلى ياربِّ

َفَهــْل َعَســْيُتْم ِإْن َتــَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِســُدوا ِفــي اْألَْرِض َوُتَقطُِّعــوا  فــاقرُءوا إن شــئتم:: اهللا
 )).َأْرَحاَمُكمْ 

أن قْطـــع الـــرحم يتنـــّوع كتنـــّوع صـــلتها فُيقاِبـــل كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الصـــلة نـــوع مـــن و     
ة طريــق وللنــار طريــق ولرضــا اهللا طريــق ولســخطه أنــواع القطيعــة ســواء بســواء. فللجنــ
 طريق. نسأل اهللا السداد والتوفيق.

 
  :حسن الجوار -2

والكـافر، والعابـد والفاسـق،  : واسـم الجـار يشـمل المسـلم)رحمـه اهللا(قال ابن حجـر
 ديق والعــدّو، والغريـب والبلــدّي، والّنـافع والّضــاّر، والقريـب واألجنبــّي واألقــرب داراً والصـ

ولـــه مراتـــب بعضـــها أعلـــى مـــن بعـــض، فأعالهـــا مـــن اجتمعـــت فيـــه الّصـــفات  واألبعـــد،
إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيـه الّصـفات األخـرى  األول كّلها ثّم أكثرها وهلّم جّراً 

 .كذلك، فيعطى كّل حّقه بحسب حاله
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         ،الجيـــــــران: هـــــــم األقـــــــارب مـــــــن المنـــــــزل، وأدنـــــــاهم أوالهـــــــم باإلحســـــــان واإلكـــــــرامو      
َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبـى تعـالى:  قال

اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ اَهللا َال ُيِحبُّ َمـْن  َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ
 ، فأوصى اهللا باإلحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. خوًراَكاَن ُمْخَتاًال فَ 

 .))من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليكرم جاره((:  وقال النبي    
 .))إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك((:  وقال    
 )).وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه((:  وقال    
قــال الحســن البصــري: لــيس حســن الجــوار كــف األذى عــن الجــار، ولكــن حســن و     

 الجوار الصبر على األذى من الجار.
قال العلماء: الجيران ثالثة: جـار لـه حـق واحـد، وجـار لـه حقّـان، وجـار لـه ثالثـة و     

 حقوق.
 جـوار، وحـقّ فالجار اّلذي لـه ثالثـة حقـوق هـو الجـار المسـلم ذو الـّرحم، فلـه حـّق ال    

 .اإلسالم، وحّق الّرحم
 وأّما اّلذي له حّقان فالجار المسلم. له حّق الجوار وحّق اإلسالم.     

وأّما اّلذي له حّق واحد فالجار المشرك، وعلى هـذا فللجـار الكـافر مهمـا كـان كفـره     
 حّق الجوار في اإلحسان إليه وترك إيذائه.

 
 

   :ار)في (حق الج المثل التطبيقي من حياة النبي 
ــذي ال إلــه إّال هــو، إن كنــت ألعتمــد   عــن أبــي هريــرة -     ــه كــان يقــول: اهللا اّل أّن

بكبـدي علـى األرض مــن الجـوع. وٕان كنــت ألشـّد الحجـر علــى بطنـي مــن الجـوع. ولقــد 
قعدت يوما على طريقهم اّلذي يخرجون منه، فمـّر أبـو بكـر فسـألته عـن آيـة مـن كتـاب 

فمّر فلم يفعل، ثّم مّر بي عمر، فسألته عن آية من كتـاب اهللا، ما سألته إّال ليشبعني، 
آنـــي فتبّســـم حـــين ر  اهللا، مـــا ســـألته إّال ليشـــبعني فمـــّر فلـــم يفعـــل، ثـــّم مـــّر أبـــو القاســـم 
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قلــت: لّبيــك رســول اهللا،  ))يــا أبــا هــرّ ((ثــّم قــال: ، وعــرف مــا فــي نفســي ومــا فــي وجهــي
فــي قــدح،  فــدخل فوجــد لبنــاً  ، ومضــى فتبعتــه فــدخل فاســتأذن فــأذن لــه، ))الحــق((قــال:

 قلت: ))أبا هرّ ((قالوا: أهداه لك فالن أو فالنة قال:  ))من أين هذا الّلبن؟((فقال: 
إذ كانـت  وهم جيران رسـول اهللا ( ،الحق إلى أهل الّصّفة((لّبيك يا رسول اهللا، قال: 

. قــال: وأهــل الّصـــّفة  ))فـــادعهم لـــي )صــفتهم بــالقرب مــن حجـــر نســاء رســول اهللا 
أضياف اإلسالم، ال يأوون على أهل وال مـال وال علـى أحـد، إذا أتتـه صـدقة بعـث بهـا 

، وٕاذا أتتـه هدّيـة أرسـل إلـيهم وأصـاب منهـا، وأشـركهم فيهـا، إليهم ولم يتناول منهـا شـيئاً 
فســاءني ذلــك، فقلــت: ومــا هــذا اللّــبن فــي أهــل الّصــّفة؟ كنــت أحــّق أن أصــيب مــن هــذا 

ذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطـيهم، ومـا عسـى أن يبلغنـي مـن فإ الّلبن شربة أتقّوى بها،
بـــّد، فـــأتيتهم فـــدعوتهم فـــأقبلوا  هـــذا الّلـــبن، ولـــم يكـــن مـــن طاعـــة اهللا وطاعـــة رســـوله 

، قلـت لّبيـك يـا  ))يـا أبـا هـرّ ((فاستأذنوا، فـأذن لهـم وأخـذوا مجالسـهم مـن البيـت. قـال: 
ت أعطيـه الّرجـل فيشـرب حتّـى ، فأخـذت القـدح فجعلـ))خذ فـأعطهم((رسول اهللا، قال: 

يـــروى، ثـــّم يـــرّد علـــّي القـــدح فأعطيـــه الّرجـــل فيشـــرب حتّـــى يـــروى، ثـــّم يـــرّد علـــّي القـــدح 
ــى انتهيــت إلــى الّنبــّي  ــّي القــدح حّت ــّم يــرّد عل ــى يــروى، ث وقــد روي القــوم  فيشــرب حّت

ّبيـك ، قلـت: ل ))أبـا هـرّ ((كّلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلّي فتبّسم فقـال: 
اقعــد (( . قلــت: صــدقت يــا رســول اهللا، قــال: ))بقيــت أنــا وأنــت(( يــا رســول اهللا. قــال:

 ))اشـــرب((فشـــربت، فمــا زال يقـــول: ))، اشــرب((. فقعـــدت فشــربت. فقـــال:  ))فاشــرب
، قــال: فــأرني، فأعطيتــه القــدح، حتّــى قلــت: ال واّلــذي بعثــك بــالحّق، مــا أجــد لــه مســلكاً 

 .فحمد اهللا وسّمى وشرب الفضلة
 التعاون على البر والتقوى:  -4

 هــو أن يظــاهر المســلم أخــاه ويعينــه فــي فعــل الخيــرات، وعلــى طاعــة اهللا  تعريفــه:
ــِم وتجّنــب معصــيته. قــال تعــالى:  ْث َوَتعــاَوُنوا َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّْقــوى َوال َتعــاَوُنوا َعَلــى اإلِْ

 . اْلِعقابِ َواْلُعْدواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد 
 :في (التعاون على البر والتقوى) المثل التطبيقي من حياة النبي 
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يكــون فــي مهنــة أهلــه فــإذا  كــان الّنبــّي  قالــت: ،عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا -    
 حضرت الّصالة قام إلى الّصالة.

إّنـا واهللا قـد صـحبنا رسـول اهللا أّنه كان يخطب فقـال:   عن عثمان بن عّفانو  -    
  فــي الّســفر والحضــر، وكــان يعــود مرضــانا، ويتبــع جنائزنــا، ويغــزو معنــا، ويواســينا

 .بالقليل والكثير


