
 1 صفحة الشروق /                                 ال تنسىنا من خالص دعائكم                                                                                                             أختكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** األخالق اإلسالمية وآداب املهنة **

 

 



 2 صفحة الشروق /                                 ال تنسىنا من خالص دعائكم                                                                                                             أختكم 

 

 المحاضرة األولى

  ومكانته في اإلسالم, وطبيعته, تعريؾ الُخلُق

  :تعريؾ الُخلُق-  ووًال 

بع. الطبع والسجية, بضم الخاء والالم: الُخلُق لؽة - وهو . وجمعه  خالقٌق .  ي ما ُجبِل عليه اإلنسان من الطَّ

ة بها–  ي الُخلُق  . يمثل صورة اإلنسان الباطنة, التي هي نفسه التي بين جنبيه و وصافها ومعانيها المختصَّ

 . الجانب المعنوي في شخصية اإلنسان:  و بتعبير آخر

الجانب المادي في شخصية :  و بتعبير آخر. كما  ن الَخْلق يمثل صورته الظاهرة و وصافها ومعانيها

 . اإلنسان

ةٍر : واصطالالاًال  وبهذا . الالٌق للنفف راسخةٌق تصدر عنها اافعال من خيرٍر  و شرٍر من ؼير الاجةٍر  لل فِكرٍر و َرِويَّ

 ي  نه يتصؾ في نفسه بصفة تجعل اافعال الصادرة . فالن خلقه عالٍر : فنقول. المعنل يكون وصفاًال للنفف

 ي  نه يتصؾ في نفسه بصفة تجعل اافعال . فالن خلقه سيا: وكذلك الين نقول. عنه مالمودة من ؼير تكلؾ

وهذا المعنل هو المراد من قول هللا سبالانه في مدح نبيه مالمد صلل . الصادرة عنه مذمومة من ؼير تكلؾ

  .{و نك لعلل ُخلُقٍر عظيم}: هللا عليه وسلم

علل المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني علل نالو يالقق الؽاية من وجوده  الياناًال وقد يطلق الُخلُق 

وبر الوالدين خلُق , واالترام الكبير ُخلُق, الصدق ُخلُق: وبهذا المعنل نقول. وجه كمل علل وفي هذا العالم 

  .“ نما بعثت اتمم صالح ااخالق": وهذا المعنل هو المراد من قول الرسول صلل هللا عليه وسلم. وهكذا... 

  :شرح التعريؾ وتوضياله

الصدق والسخاء والرالمة  ؾ,واضح و لبف فيه-  عني المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك–التعريؾ ااخير 

وتربية , يسعل عقالء الناف للتاللي بها, وفضابل مسلَّمة,  خالق الميدةجميعها والعدل والب الخير للناف 

  . بنابهم عليها

  :فنقول, ويالتاج  لل توضيح, و ما التعريؾ ااول فهو الذي يكتنفه بعض الؽموض

  .الهيبة والصفة للنفف اإلنسانية : (الالال)ُيقصد بـ 

اافعال تتكرر من صاالبها علل نسق واالد؛ هذه  وهو ما يعني  ن .في  عماق نفسه ي ثابتة  : (راسخة)و 

 ومن ثمَّ كان َمْن ينفق المال مرة  و مرتين  و ثالث مرات علل المالتاجين و يوصؾ .التل تصبح عادة له

  .؛ باليث يصبح عادة له مراراًال بخلق السخاء والجود, بل و بد من تكرره منه

ةٍر )و  . من الاجة  لل تأمل واجتهاد وتكوين قناعة عقلية للقيام به ي من ؼير :  (من ؼير الاجةٍر  لل فِكرٍر و َرِويَّ

 .    و مجاهدة نفف, بل بسهولة ويسر وبطريقة تلقابية  و تصنعٍر تكلُؾٍر وكذلك من ؼير 

. فالنٌق السُن الُخلُق والَخْلق: يقال, الَخْلق والُخلُق عبارتان مستعملتان معاًال : "يقول اإلمام الؽزالي رالمه هللا

وذلك ان اإلنسان . ويراد بالُخلُق الصورة الباطنة, فيراد بالَخْلق الصورة الظاهرة. السن الباطن والظاهر:  ي

 ما : ولكل واالد منهما هيبةٌق وصورةٌق . ومن روحٍر ونففٍر مدركٍر بالبصيرة, مركبٌق من جسدٍر مدرك بالبصر

ولذلك عظم هللا  مره , فالنفف المدركة بالبصيرة  عظم قدراًال من الجسد المدرك بالبصر. و ما جميلةٌق , قبيالةٌق 
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 {فإذا سويته ونفخت فيه من روالي فقعوا له ساجدين,  ني خالقٌق بشراًال من طين}:  ذ قال تعالل, بإضافته  ليه

والمراد بالروح والنفف في هذا المقام , والروح  لل رب العالمين, فنبه علل  ن الجسد منسوب  لل الطين

   .”واالد

  :موضوع علم ااخالق- ثانياًال  •

  و توصؾ بالالسن  و ,يبالث علم ااخالق في ااالكام القيمية المتعلقة بااعمال التي توصؾ بالخير  و الشر

 وهذا ما يميز ااخالق عن الؽرابز والدوافع؛ ان الؽرابز والدوافع هي الالاجات التي فطر هللا اإلنسان ,القبح

ا,عليها كالاجته لألكل والشرب والنكاح والنوم ا وو ذّمًال ا وو , وهي  شياء و تستوجب لصاالبها مدالًال  وو ثوابًال

ا  و نما طريقة صاالبه في , كان المقصود ليف نفف الفعل, فإن ُمدح اإلنسان  و ُذم علل شيء من ذلك؛عقابًال

 و نما ُيمدح علل ,فمن يأكل و ُيمدح وو ُيذم علل نفف فعل ااكل.   و  شباع تلك الرؼبة,تلبية تلك الالاجة

ا,طريقته في ااكل فإذا  كل مما يليه وبهدوءٍر   اُلِمد علل , وانتهل بالمد هللا, وبد  باسم هللا, ومضػ الطعام جيدًال

  . ُذمَّ علل فعله ذاك؛ وجالت يده في القصعة, و دخل اللقمة علل اللقمة,و ذا  كل بشراهة. فعله هذا

  : قسام الخلق- ثالثاًال  •

  :يمكن تقسيم الخلق  لل قسمين اثنين باعتبارين مختلفين •

  :وبهذا اوعتبار ينقسم الخلق  لل:  ولهما باعتبار الفطرة واوكتساب •

وليف لإلنسان  ي دور في , ُجبِلَ اإلنساُن عليها  ي هي هبة ومنالة من هللا تعالل:  خالق فطرية •

ومثال ذلك قول النبي صلل هللا عليه وآله وسلم اشج عبد القيف المنذر بن عابذ وكان . اكتسابها

, الاللم:  ن فيك خصلتين يالبهما هللا )- وعبد القيف قبيلة- وافد عبد القيف وقابدهم وربيسهم 

بل : ) م شيءٌق الدث لي؟ فقال الرسول صلل هللا عليه وآله وسلم,  شيءٌق ُجبِلُت عليه: فقال (وااناة 

 هو الاللم: قال النووي". الالمد هلل الذي جبلني علل ما يالبه هللا ورسوله: فقال. (شيء جبلت عليه

وسبب قول النبي  صلل هللا عليه وسلم ذلك له ما جاء في .  هي التثبت وترك العجلةوااناة. العقل

الديث الوفد  نهم لما وصلوا  لل المدينة بادروا  لل النبي  صلل هللا عليه وسلم  و قام ااشج عند 

رالالهم فجمعها وعقل ناقته ولبف  السن ثيابه ثم  قبل  لل النبي صلل هللا عليه وسلم فقربه النبي 

  .صلل هللا عليه وسلم و جلسه  لل جانبه

ومن خالل مجاهدته , يسعل اإلنسان في تالصيلها بالتدريب والممارسة العملية:  خالق مكتسبة •

َوَمْن ”: وقوله (العلم بالتعلم ): ومنه قول النبي صلل هللا عليه وآله وسلم كما في الصاليح. لنفسه

ْرهُ هللا, َوَمْن َيْسَتْؽِن ُيْؽنِِه هللا, َيْسَتْعفِْؾ ُيِعفَُّه هللا  . “َوَمْن َيْصبِْر ُيَصبِّ

 : وبهذا اوعتبار ينقسم الخلق  لل: ثانيهما باعتبار القبول وعدمه شرعاًال 

 . وهو اادب والفضيلة, وتنتج عنه  قوال و فعال جميلة عقال وشرعا: مالمودخلق  - 1

  .وهو سوء اادب والرذيلة, وتنتج عنه  قوال و فعال قبيالة عقال وشرعا :مذمومخلق  - 2

التل تكاد تكون هي الؽاية الربيسة من  لل فضابل ااخالق, بالدعوة النبي صلل هللا عليه وسلم جاء ولقد 

قال  سامة بن وفي الديث آخر . ” نما بعثت اتمم صالح ااخالق": ويقول في ذلكصلل هللا عليه وسلم بعثته 
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ا عند النبي صلل هللا عليه وسلم كأنما علل رؤوسنا الطير, ما يتكلم منا متكلم,  ذ جاءه : شريك كنا جلوسًال

 " السنهم خلقًالا: "من  الب عباد هللا تعالل؟ قال:  ناف فقالوا

لفوز بمالبة رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  لل االسن الخلق من  كثر الوسابل و فضلها  يصاو للمرء ُيعدُّ و

ا يوم القيامة : " عليه الصالة والسالم يقول.والظفر بقربه يوم القيامة  ن  البكم  لي و قربكم مني مجلسًال

  ." السنكم  خالقًالا

  مكانة ااخالق في اإلسالم: رابعاًال  •

, عقابد: يقسم كثير من الباالثين المعاصرين ما جاء به اإلسالم من تشريعات و الكام  لل شعب  ربعة هي

, وربما قسمها بعضهم  لل ثالث شعب فدمجوا بين العبادات والمعامالت. و خالق, ومعامالت, وعبادات

وهذا التقسيم  نما يصح بالنظر  لل الجهة الؽالبة في تلك القضايا والمسابل . و خالق, وشريعة, عقيدة: فقالوا

و و فعند التأمل و نعام النظر نجد  ن هذه الشعب الثالث  و ااربع و تنفك عن , التي تناولتها نصوص الشرع

فااخالق التي يرد ذكرها في آخر الشعب و تنفك . و نها متداخلة متعاضدة كالبنيان يشد بعضها بعضاًال , بعضها

بل  نها تمثل . وهي في نفف درجاتها ومستوياتها من ااهمية والطلب, عن العقيدة والعبادات والمعامالت

 .جوهر رسالة اإلسالم ولب شريعتها, بكل ما  تالمله كلمة ااخالق من عمق وشمول

  : وبيان ذلك من وجوه 

ووصل فيها , الث اإلسالم علل الفضابل والذر من الرذابل في نصوص و تالصل من القرآن والسنة •

 . لل  علل درجات اإللزام, ورتب عليها  عظم مراتب الجزاء, ثواباًال وعقاباًال, في الدنيا واآلخرة

. والفجور يهدي  لل النار, والكذب يهدي  لل الفجور, والبر يهدي  لل الجنة, فالصدق يهدي  لل البر

وبؽي . وو هي دعتها تأكل من خشاش اارض, وامر ة دخلت النار في هرة البستها و هي  طعمتها

  . ...والقابم و يفتر, والمرء يبلػ بالسن خلقه درجة الصابم و يفطر. دخلت الجنة في كلب سقته

بلػ من عناية اإلسالم بااخالق  ن هللا سبالانه الين  ثنل علل نبيه مالمد صلل هللا عليه وسلم في  •

فقال . القرآن الكريم اختار الثناء عليه من جهة  خالقه لُيعلمنا  نه و  بلػ وو  رفع من هذه الصفة

 . {و نك لعلل خلق عظيم}:تعالل

جعل الرسول صلل هللا عليه وسلم الؽاية والهدؾ من رسالته  تمام البناء ااخالقي الذي بد ه من  •

 نما بعثت اتمم صالح ): فقال فيما يرويه  بو هريرة رضي هللا عنه, سبقه من اانبياء والمرسلين

 . (ااخالق

وهو " العدل"في باب العقابد نجد  ن اإلسالم يضفي علل التواليد صبؽة ُخلُقية, فيعتبره من باب  •

 ن الشرك لظلم }: فيقول سبالانه, وهو رذيلة خلقية" الظلم"فضيلة خلقية, كما يعتبر الشرك من باب 

بل اعتبر القرآن . وذاك انه وضعٌق للعبادة في ؼير موضعها, وتوجه بها  لل من و يستالقها {عظيم

  .{والكافرون هم الظالمون}: الكريم الكفر بكل  نواعه ظلما, فقال تعالل

 : والعبادات اإلسالمية الكبرى ذات  هداؾ  خالقية جلية منصوص عليها في كتاب هللا •

فالصالة وهي العبادة ااهم في الياة المسلم, لها وظيفة سامية في تكوين الوازع الذاتي, وتربية  •

و قم الصالة,  ن الصالة تنهل عن الفالشاء }: قال تعالل. الضمير الديني علل اوبتعاد عن الرذابل
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يا  يها الذين آمنوا }: قال تعالل. وهي كذلك تعين المسلم علل مواجهة متاعب الالياة {والمنكر

 . {استعينوا بالصبر والصالة

وهما من ااهمية , وسيلة لتطهير وتزكية النفف, والزكاة وهي العبادة التي تلي الصالة في ااهمية •

  .{خذ من  موالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}:قال تعالل. بمكان في عالم ااخالق

, والصيام  نما يقصد به تدريب النفف علل الكؾ عن شهواتها, و دخال صاالبها في سلك المتقين •

يا  يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علل }: قال تعالل. وهي جماع ااخالق اإلسالمية

  {الذين من قبلكم لعلكم تتقون

: قال تعالل. وضبط الجوارح, والالج تدريب للمسلم علل التطهر والتجرد والترفع عن زخارؾ الالياة •

  .{الالج  شهر معلومات, فمن فرض فيهن الالج فال رفث وو فسوق وو جدال في الالج}

وفي مجال المال واوقتصاد كان لألخالق الضورها سواءٌق في ميدان اإلنتاج  م التداول  م التوزيع  م  •

 . اوستهالك

و ما ما كان ضاراًال بالناف  و مؤذياًال لهم , ففي مجال اإلنتاج يجب  ن تكون السلعة المنتجة نافعة مفيدة •

يسألونك عن الخمر }: قال تعالل. فال يجوز  نتاجه مهما كان سيجلب لصاالبه من  رباحٍر ماديةٍر 

 . {والميسر, قل فيهما  ثم كبير ومنافع للناف و ثمهما  كبر من نفعهما

, و نفاق السلعة بالاللؾ الكاذب, وفي مجال التبادل يالرم اإلسالم اوالتكار والؽش وكتمان العيب •

و يالتكر : "واستؽالل الاجة اآلخرين  و استؽالل بساطتهم  و طيشهم لخداعهم ففي الالديث الصاليح

الاللؾ الكاذب منفقة للسلعة ممالقة : "وفيه". من ؼش فليف منا: "وفيه  يضاًال .  ي آثم"  و خاطا

والتملك, و يجوز للمسلم  ن يتملك ثروة من طريق خبيث, وو يالل له  ن يأخذ ما ليف له . للبركة

كما و يالل للمسلم الملك بطريق خبيث, و يالل له تنمية ملكه بطريق .بالق و بالعدوان وو بالاليلة

لهذا الرم هللا الربا والميسر, و كل  موال الناف بالباطل, والظلم بكل صوره, والضرر .خبيث كذلك

 . والضرار بكل  لوانه

كما وضع نظاماًال دقيقاًال في توزيع , وفل مجال التوزيع  مر بالعدل بين ااوود في العطية من الوالدين •

فقال صلل هللا . والؽنابم والفيء والخراج والجزية وعطايا بيت المال, والصدقات المفروضة, الميراث

  (اتقوا هللا واعدلوا بين  وودكم): عليه وسلم

والتبذير , واوبتعاد عن الترؾ, وفي مجال اوستهالك واإلنفاق  مر اإلسالم باوعتدال والتوسط •

وو تجعل يدك مؽلولة  لل عنقك وو تبسطها كل البسط فتقعد ملوماًال }: قال تعالل. واإلسراؾ والتقتير

ومن هذا الباب تالريمه . {وكلوا واشربوا وو تسرفوا,  نه و يالب المسرفين}: وقال  يضاًال . {مالسوراًال 

  .وستعمال  واني الذهب والفضة مطلقاًال, وكذا تالريمه لبف الذهب والالرير علل الرجال

وفي مجال السياسة ربط اإلسالم السياسة بااخالق, فرفض كل ااساليب القذرة للوصول  لل الؽايات  •

وجعله سياسته مبنية علل الصدق " الؽاية تبرر الوسيلة"ورفض مبد  , مهما كانت تلك الؽايات نبيلة

والرالمة والعدل واإلنصاؾ والمساواة بين الجميع في الالقوق والواجبات والعقوبات, وفرض االترام 

وقال جل  {و ما تخافن من قوم خيانة فانبذ  ليهم علل سواء}: قال تعالل. العهودfاوتفاقات, والوفاء 
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وو يجرمنكم شنآن قوم علل  ن و تعدلوا اعدلوا هو  قرب }وقال  يضاًال  {..وبعهد هللا  وفوا }: شأنه

  .{للتقوى

بل بقيت كما في السلم مبنية علل العدل , وفي مجال الالرب لم تنفصل سياسة اإلسالم عن ااخالق •

وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وو تعتدوا  ن هللا و }: قال تعالل. والرالمة والصدق والوفاء

وو يجرمنكم شنآن قوم  ن صدوكم عن المسجد الالرام,  ن }: وقال جل في عاله , {يالب المعتدين

. {تعتدوا, وتعاونوا علل البر والتقوى وو تعاونوا علل اإلثم والعدوان, واتقوا هللا  ن هللا شديد العقاب

الذين آمنوا يقاتلون }: قال تعالل. واونتصار للالق والخير, وجعل الؽاية من الالرب  عالء كلمة هللا

: وقال جل جالله {في سبيل هللا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاؼوت, فقاتلوا  ولياء الشيطان

وفي السنة  ن النبي . {وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وو تعتدوا,  ن هللا و يالب المعتدين}

اؼزوا باسم هللا, وفي سبيل هللا, " :صلل هللا عليه وسلم كان يوصي  صالابه  ذا توجهوا للقتال بقوله

وكذلك كان الخلفاء  (وقاتلوا من كفر باهلل, اؼزوا وو تؽلوا, وو تؽدروا, وو تمثلوا, وو تقتلوا وليداًال 

 و يقتلوا شيخا, وو صبيا, وو امر ة, و و يقطعوا : "الراشدون المهديون من بعده يوصون قوادهم

  ".شجرا, وو يهدموا بناءًال 

وهكذا فما من مجال من مجاوت الالياة يعيشها المسلم بمعزل عن القيم ااخالقية والضوابط  •

  .وما هذا الذي ذكرناه  و ؼيض من فيض, السلوكية

 

 

المحاضرة الثانٌة 

  سف ااخالق في اإلسالم

, وااساف الواقعي والعلمي, ااساف اوعتقادي: يقوم النظام ااخالقي في اإلسالم علل ثالثة  سف هي

  .ومراعاة الطبيعة اإلنسانية

  :ااساف اوعتقادي-  ووًال 

  :يتمثل ااساف اوعتقادي لألخالق اإلسالمية في ثالثة  ركان هي

اإليمان بوجود هللا تعالل الذي خلق الكون وخلق اإلنسان وخلق الموت والالياة وهو بكل شيء : الركن ااول

التل  نه ليعلم ما يدور في خلجات اانفف من خير  و شر كما قال , من الماضي والالاضر والمستقبل عليم

  {16:ق} [َولََقْد َخلَْقَنا اإلِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُف بِِه َنْفُسُه َوَناْلُن  َْقَرُب  ِلَْيِه ِمْن اَلْبِل الَوِريدِ ]: تعالل

فه بذاته العليةاإليمان بأ: الركن الثاني فه ,ن هللا عز وجل منذ  ن خلق اإلنسان فوق هذه اارض عرَّ  وعرَّ

 من خالل رساوتٍر  والل بها  لل من اختارهم من  نبيابه , وطريق الالق والباطل,بطريق الخير والشر

ا َوَشَفَتْينِ ,  َلَْم َنْجَعلْ لَُه َعْيَنْينِ ]: قال تعالل, ورسله ْجَدْينِ , َولَِسانًال : وقال سبالانه {10-8:البلد} [َوَهَدْيَناهُ النَّ

اَها]  {. 8:الشمف} [َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها, َوَنْففٍر َوَما َسوَّ
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 ونصب الدوبل الكثيرة علل ذلك ,كما  ن هللا سبالانه خلق في اإلنسان القوة والقدرة علل  دراك تلك الالقابق

َسُنِريِهْم آََياتَِنا فِي اآلََفاِق َوفِي  َْنفُِسِهْم اَلتَّل ]: قال تعالل, وبالث عنها, يدركها من تأمل فيها, في هذه الطبيعة

ُه الاَلقُّ  َن لَُهْم  َنَّ لت} [َيَتَبيَّ  {. 53:فصِّ

 , وبين لهم واجباتهم تجاه خالقهم, واجتناب الشر والباطل,ومن َثمَّ كلفهم هللا سبالانه باتباع الالق والخير

  . كما بين لهم المالرمات التي يجب عليهم اجتنابها,وتجاه المخلوقات ااخرى

 فااولل يكافأ بها من اتبع ؛ وهذه الالياة  ما نعيم و ما جاليم,وجود الالياة بعد الموتاإليمان ب: الركن الثالث

 والثانية يجازى بها من اتبع الباطل وارتكب ما , واجتنب الشر وما الرمه هللا تعالل عليه, وفعل الخير,الالق

 . الرم هللا

ا َناْلُن ُناْليِي }: كما قال سبالانه, وهذه وتلك تكون بعد الساب دقيق  يين يدي الخالق عز وجل  يوم القيامة  ِنَّ

ُموا َوآََثاَرُهْم َوُكلَّ َشْيءٍر  اْلَصْيَناهُ فِي  َِمامٍر ُمبِينٍر    {12:يف }{الَمْوَتل َوَنْكُتُب َما َقدَّ

ا َيَرهُ }: وقال جل جالله ةٍر َشّرًال ا َيَرهُ َوَمْن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ ةٍر َخْيرًال لزلة }{َفَمْن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ  {. 8-7:الزَّ

الَِّذي َخلََق }: قال تعالل؛  ولمن يريد الشر, فهذه الالياة ميدان عمل واختبار لإلنسان لمن يريد الخير؛ ذن

ُكْم  اَْلَسُن َعَمالًال  َوَنَضُع }: قال تعالل؛ والالياة ااخرى للالساب والجزاء, {2:الملك }{الَمْوَت َوالاَلَياَة لَِيْبلَُوُكْم  َيُّ

ةٍر ِمْن َخْرَدلٍر  ََتْيَنا بَِها َوَكَفل بَِنا اَلاِسبِينَ  ا َو ِْن َكاَن ِمْثَقالَ اَلبَّ  {الَمَواِزيَن القِْسَط لَِيْوِم القَِياَمِة َفاَل ُتْظلَُم َنْففٌق َشْيبًال

  {.47:اانبياء}

  : همية ااساف اوعتقادي •

المعتمد علل اإليمان باهلل وبالرساوت السماوية وبالالياة بعد الموت – هذا ااساف اوعتقادي بهذا المفهوم -

 وهو السند الذي ُيعتمُد عليه في  قامة النظام ,في ؼاية ااهمية في اوتجاه ااخالقي في ديننا- والالساب

 . وفي عملية اولتزام به,الخلقي اإلسالمي

بل يستاليل  ن تطبق تطبيقاًال عملياًال دقيقاًال في , وتأثيرها في اإلنسان, بدون هذا ااساف تفقد ااخالق قدسيتهاو

 ومن ؼير  ن يؤمنوا به  يماناًال , من ؼير  ن يكون لهذا ااساف في قلوب البشر مكاناًال راسخاًال ,السر والعلن

 . صادقاًال 

دون وجود هذا - في الالقيقة–  ذ و معنل للالياة ؛ بل كذلك للالياة,وليف هذا  سافٌق للسلوك ااخالقي فالسب

  .ااساف ودون اوعتماد عليه

 ن الوجوديين و مثالهم من المالالدة الذين و يؤمنون باهلل وو باليوم اآلخر يعانون من قلق واليرة  •

واضطراب في  عماق قلوبهم وفي سلوكهم وتفكيرهم, ثم يسعون  لل تعميمه علل البشر كلهم 

بدعوى  ن هذا القلق والاليرة واوضطراب من مستلزمات الوجود اإلنساني, وهو ادعاءٌق باطلٌق و 

و نعاني - وهلل الالمد-يستند  لل الجة  و دليل  و شبه دليل, و ن  بسط ما يرده  ننا نالن المسلمين 

 . بل نشعر بالطمأنينة والرضا, من تلك الظاهرة

 والسر في ذلك هو  ن في طبيعة الالياة اإلنسانية جانباًال و يملؤه  و اإليمان؛ فمن انعدم لديه اإليمان  •

 . عانل من الفراغ في هذا الجانب, فأالف بالقلق واوضطراب
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 واامر الذي يؤكد صالة ما نقوله هو  ن هؤوء الناف و يعانون فقراًال  و الرماناًال  و مرضاًال, و نما  •

 . يعانون من فقدان الطمأنينة التي تجلبها العقيدة الصاليالة واإليمان القويم

وتدفع باإلنسان  لل ,  ن اعتماد ااخالق علل  ساف من العقيدة يضفي عليها طابعاًال مميزاًال من القداسة •

وقد اعترؾ بهذا الدكتور  لكسيف كاريل , وتجعله صاالب ضمير الي, واوبتعاد عن الشر, فعل الخير

وهذا هو السبب في , الفكرة المجردة و تصبح عامالًال فعاوًال  و  ذا تضمنت عنصراًال دينياًال : "اليث يقول

ولذلك و يتالمف اإلنسان ,  ن ااخالق الدينية  قوى من ااخالق المدنية  لل الد تستاليل معه المقارنة

في الخضوع لقواعد السلوك القابم علل المنطق  و  ذا نظر  لل قوانين الالياة علل  نها  وامر منزلة 

 ".  من الذات اإللهية

  :ااساف الواقعي والعلمي- ثانياًال  •

فإن دعوته , وذم الذين  خلدوا  لل اارض وشهواتها,  ذا كان اإلسالم قد دعا  لل المثالية والسمو الروالي

  :وكانت وسطاًال بين نظرتين متطرفتين هما,  لل المثالية كانت واقعية

مهما جابهته , وعدم اوستسالم لها, تدعو اإلنسان  لل مالاربة الطبيعة دعوات روالية:  ولهما •

وسموه الروالي وخالصه من آوم , ضؽوطات الالياة ومهما كانت شدتها؛ واعتبروا سعادة اإلنسان

  .والتسامي عليها, الالياة  نما تتم بمالاربة الطبيعة

 وقدموا الطاعة لدواعي هذا الركون والخضوع ,دعوات للطبيعيين الذين  خلدوا  لل اارض: ثانيهما •

  .لألرض ومتطلباتها؛ واعتبروا سعادة اإلنسان  نما تتم باستجابته لمتطلبات الطبيعة

  :وقد تجلل ذلك في, فجاء موقؾ اإلسالم نالو الطبيعة واقعياًال وسطاًال معتدوًال بين هاتين النظرتين

 دعوته  لل اوستعالء علل الطبيعة وعدم اوستسالم لها؛ وذلك بدعوته اإلنسان  لل  ن يكون سيداًال  .1

ُهَو  َْنَشأَُكْم ِمَن }: قال تعالل, كما  ونفع العباد, فيسخر مواردها في عمران اارض,علل الطبيعة

 فيضبط ميوله ورؼباته ؛و ن يكون كذلك سيداًال علل نفسه, {61:هود }{ااَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها

 .ويوجهها وفقاًال للمثل العليا التي جاء بها اإلسالم

 وذلك عن طريق اتخاذ ؛ وعدم التصادم معها, دعوته  لل التأقلم واونسجام مع الطبيعة ومع الواقع .2

 :  وهذه القوانين هي,قواعد للسلوك تنسجم تمام اونسجام مع القوانين ااساسية للالياة البشرية

 . قانون المالافظة علل الالياة- 1

 . قانون تكاثر النوع اإلنساني- 2

 .قانون اورتقاء العقلي والروالي- 3

وفيما يلي نتناول هذه القوانين , اليث يتجلل فيها ااساف العلمي الذي  قام اإلسالم نظامه ااخالقي عليه

 .بشيء من التفصيل

: تابع لألساف الواقعي والعلمي •

  :قانون المالافظة علل الالياة- القانون ااول 
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 وكل سلوك يضاد ,اعتبر اإلسالم كل سلوك من شأنه  ن يالافظ علل الالياة وينميها سلوكاًال  خالقياًال  •

 . الالياة  و يعوقها بصورة من الصور يعد سلوكاًال ؼير  خالقي

 والتالاسد والتباؼض والتدابر , وكذا تهديد اآلخرين و خافتهم,من هنا كان القتل الراماًال  خالقياًال و •

 . الراماًال  خالقياًال 

 والسعي لنفعهم ما , والمالافظة علل  رواالهم و عراضهم ودمابهم,وكان من الواجب االترام الناف •

  . مكن الفاظاًال علل الالياة

:  تابع لألساف الواقعي والعلمي •

  :تكاثر النوع اإلنساني- القانون الثاني 

فشرع , اعتبر اإلسالم كل سلوك من شأنه  ن يؤدي  لل  بقاء النوع وتالسينه سلوكاًال  خالقياًال راقياًال  •

:  ونهل عن التبتل  و الرهبانية كما في الديث  نف بن مالك رضي هللا عنه, قال,الزواج والث عليه

جاء ثالثة رهط  لل بيوت  زواج النبي صلل هللا عليه وسلم, يسألون عن عبادة النبي صلل هللا عليه 

و ين نالن من النبي صلل هللا عليه وسلم؟ قد ؼفر له ما :  فقالوا,وسلم, فلما  خبروا كأنهم تقالُّوها

 نا  صوم الدهر وو :  فإني  صلي الليل  بداًال, وقال آخر, ما  نا: قال  الدهم. تقدم من ذنبه وما تأخر

: فجاء رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  ليهم, فقال.  نا  عتزل النساء فال  تزوج  بداًال :  فطر, وقال آخر

و فطر, و صلي و رقد,   نتم الذين قلتم كذا وكذا,  ما وهللا  ني اخشاكم هلل و تقاكم له, لكني  صوم"

  .”و تزوج النساء, فمن رؼب عن سنتي فليف مني

تخيروا لنطفكم, وانكالوا ): فقال الرسول صلل هللا عليه وسلم, كما الث علل السن اختيار الزوجة •

 . (ااكفاء, و نكالوا  ليهم

 ذا جاءكم من ): فقال صلل هللا عليه وسلم, والث اآلباء علل تزويج بناتهم من  ناف صالالين •

  .(ترضون دينه وخلقه فأنكالوه,  وَّ تفعلوا تكن فتنةٌق في اارض وفساد

, ثم  ن اإلسالم الرم كل سلوك من شأنه  ن يعوق استمرار التناسل؛ انه يعد منعاًال وستمرار النوع •

كنا نؽزو مع : "كما في الديث ابن مسعود رضي هللا عنه, قال, ومن ثمَّ فقد الرم اإلسالم الِخصاء

 ". يا رسول هللا,  و نستخصي؟ فنهانا عن ذلك: النبي صلل هللا عليه وسلم ليف لنا نساء, فقلنا

  .فاإلسالم يعد الخروج علل القوانين الطبيعية وااخالقية تعدياًال وخروجاًال عن جادة الالياة المستقيمة •

:  تابع لألساف الواقعي والعلمي •

  :اورتقاء العقلي والروالي- القانون الثالث 

اعتبر اإلسالم كل سلوك من شأنه  ن يؤدي  لل السعادة واإلقبال علل الالياة بمالبة وانشراح وينمي  •

 وكل سلوك يضاد ذلك كأن يجعل اإلنسان يعيش في عزلة من ,العقل ويالافظ عليه سلوكاًال  خالقياًال راقياًال 

  و يضر بعقله ويجعله مريضاًال  و متخلفاًال مستسلماًال للجهل والخرافات سلوكاًال ؼير ,الناف متشابماًال قلقاًال 

 .  خالقي

 , والرضا بقضاء هللا وقدره,ومن ثم فقد الث علل العلم وصلة الرالم ومالبة اآلخرين والرالمة بهم •

عجباًال امر  ": وفي الديث آخر ,"و يؤمن  الدكم التل يالب اخيه ما يالب لنفسه": الالديثكما في 
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  ن  صابته سراء شكر, فكان خيراًال له, و ن ؛المؤمن,  ن  مره كله خير, وليف ذاك االد  و للمؤمن

  .“ فكان خيراًال له, صابته ضراء صبر

  و ما من شأنه  ن يضر بصالة اإلنسان البدنية ,  و تعاطي المسكرات  و المخدرات,ونتالاركما الرم ا •

اِف َو ِْثُمُهَما  َْكَبُر }: , قال تعالل و بعقله َيْسأَلُوَنَك َعِن الَخْمِر َوالَمْيِسِر قُلْ فِيِهَما  ِْثمٌق َكبِيرٌق َوَمَنافُِع لِلنَّ

َما الَخْمُر َوالَمْيِسُر َوااَْنَصاُب : ]وقال سبالانه. {219:البقرة} {ِمْن َنْفِعِهَما َها الَِّذيَن آََمُنوا  ِنَّ َيا  َيُّ

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلاُِلوَن  ْيَطاُن  َْن ُيوقَِع َبْيَنُكُم الَعَداَوَة , َوااَْزَوُم ِرْجفٌق ِمْن َعَمِل الشَّ َما ُيِريُد الشَّ  ِنَّ

اَلِة َفَهلْ  َْنُتْم ُمْنَتُهونَ  ُكْم َعْن ِذْكِر هللاِ َوَعِن الصَّ -90:المابدة} [َوالَبْؽَضاَء فِي الَخْمِر َوالَمْيِسِر َوَيُصدَّ

  .ومثلها من النصوص كثير جداًال . {91

  :مراعاة الطبيعة اإلنسانية– ثالثاًال  •

 و ن هناك . وعواطؾ, ومشاعر, وقلب, وعقل, وجسد,اإلسالم ينظر  لل اإلنسان علل  نه روح •

 فيستجيب ,صراعاًال بين طبيعة اإلنسان وتكوينه المادي الذي يميل  لل اارض والتراب الذي خلق منه

 وتدعوه  لل السمو والرقي , ورواله العلوية التي هي من نفخ اإلله,لألهواء والشهوات وينساق لها

  .والمثالية

 وتوجيهه  لل السلوك الذي يليق به بصفته ,والمطلوب هو التنسيق بين هاتين الطبيعتين في اإلنسان •

 . وصاالب رسالة ُخلِق من  جلها في هذه الدنيا, شرؾ مخلوق علل ظهر اارض

والمرجع في هذا التنسيق هو الشرع الذي جاء به نبينا مالمد  صلل هللا عليه وسلم من رب العالمين  •

  .تبارك وتعالل

وذلك لما بين سلوك , ومن هنا كان هذا ااساف علل جانب كبير من ااهمية في الدراسات ااخالقية •

وان نجاح  ي نظام  خالقي يتوقؾ علل مدى , وطبيعته التي جبله هللا عليها من صلة وثيقة, اإلنسان

 .انسجامه مع واقع هذه الطبيعة
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المحاضرة الثالثة 

 المالاضرة الثالثة

 خصابص ااخالق اإلسالمية

وتعطٌها وجودها , تمتاز األخالق اإلسالمٌة بجملة من الخصائص تمٌزها عن غٌرها من األنظمة األخالقٌة

  :وهً, وطابعها المتفرد والمستقل

 : اونبثاق عن عقيدة اإلسالم-  ووًال 

 .ااخالق اإلسالمية مرتبطة بالعقيدة ارتباطاًال قوياًال وعميقاًال؛ باليث يستاليل الفصل بينهما

وما  كثر النصوص التي تربط بين اإليمان والسن الُخلُق؛ التل  نها لتجعل اإليمان, هو نفسه السن الُخلُق, 

, واوعتراؾ بفضله, والثناء عليه, والوقوؾ عند الدوده (اإلله)كيؾ و؛ والسن الخلق يقتضي ُشكر المْنِعم 

 .بامتثال  وامره, واجتناب نواهيه

و ي عقوق  عظم من  ن يتمرد اإلنسان علل خالقه ومووه, ويتنكر لجميله, ويخالؾ  مره ونهيه, كما هو 

  .الشأن في الكفار والمنافقين

وقد ذكر , وسوء الخلق هو النفاق, السن الخلق هو اإليمان: "يقول اإلمام الؽزالي رالمه هللا تعالل          

فلنورد جملة , وسوء الخلق, وهي بجملتها ثمرة اُلْسن الخلق, هللا تعالل صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه

َوالَِّذيَن ُهْم , الَِّذيَن ُهْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ , َقْد  َْفلََح الُمْؤِمُنونَ ]: قال هللا تعالل. من ذلك لتعلم آية السن الخلق

َكاِة َفاِعلُونَ , َعِن اللَّْؽِو ُمْعِرُضونَ  وقال , {5- 1:المؤمنون} [...َوالَِّذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم اَلافُِظونَ , َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ

ا َو َِذا َخاَطَبُهُم الَجاِهلُوَن َقالُوا ]: تعالل اْلَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَل ااَْرِض َهْونًال َوِعَباُد الرَّ

ا فوجود جميع هذه الصفات , من  شكل عليه الاله فليعرض نفسه علل هذه اآليات.. {63:الفرقان}[...َساَلمًال

ووجود بعضها دون بعض يدل علل البعض دون , وفقد جميعها عالمة سوء الخلق, عالمة السن الخلق

وقد وصؾ رسول هللا صلل هللا عليه وسلم المؤمن . والفظ ما وجده, فليشتؽل بتالصيل ما فقده, البعض

ِ َواْلَيْوِم ): فقال صلل هللا عليه وسلم, و شار بجميعها  لل مالاسن ااخالق, بصفات كثيرة من كان ُيْؤِمُن بِاهللَّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيقُلْ  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه َوَمْن كان ُيْؤِمُن بِاهللَّ اآْلِخِر فال ُيْؤِذ َجاَرهُ َوَمْن كان ُيْؤِمُن بِاهللَّ

ا  و لَِيْصُمتْ   َْكَملُ اْلُمْؤِمنِيَن  ِيَماناًال ): وقال (.َو ُيْؤِمُن  الدكم التل ُياِلبَّ ِاَِخيِه ما ُياِلبُّ لَِنْفِسهِ : )وقال. (َخْيرًال

 . ( اَْلَسُنُهْم ُخلُقاًال 

دافعة  لل , اإليمان قوة عاصمة عن الدنايا: "الشيخ مالمد الؽزالي رالمه هللا تعاللالداعية المعاصر  ويقول   

يجعل ذلك مقتضل اإليمان المستقر , المكرمات ومن ثمَّ فإن هللا عندما يدعو عباده  لل خير  و ُينفرهم من شر

: مثل قوله تعالل, ثم يذكر بعُد ما ُيكلفهم به" يا  يها الذين آمنوا : " وما  كثر ما يقول في كتابه. في قلوبهم

اِدقِينَ ] قُوا هللاَ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َها الَِّذيَن آََمُنوا اتَّ قُوا هللاَ َوقُولُوا َقْووًال ] {119:التوبة} [َيا  َيُّ َها الَِّذيَن آََمُنوا اتَّ َيا  َيُّ

ا يلد الخلق , وقد وضح صاالب الرسالة صلل هللا عليه وسلم  ن اإليمان القوي..  {70:ااالزاب} [َسِديدًال

فالرجل .. بالسب تفاقم الشر  و تفاهته,  و فقدانه, و ن انهيار ااخالق مرده  لل ضعؾ اإليمان, القوي التماًال 

: يقول رسول اإلسالم في وصؾ الاله, المعوج السلوك الذي يقترؾ الرذابل ؼير آبه االد, الصفيق الوجه

, والرجل الذي ينكب جيرانه ويرميهم بالسوء"!. الالياء واإليمان قرناء جميعاًال فإذا رفع  الدهما رفع اآلخر"

وهللا َو ُيْؤِمُن وهللا َو ُيْؤِمُن وهللا َو ): يالكم الدين عليه الكما قاسياًال فيقول فيه الرسول صلل هللا عليه وسلم 

ِ قال الذي َو َيأَْمُن َجاُرهُ بوابقه وتجد الرسول صلل هللا عليه وسلم عندما يعلم . (ُيْؤِمُن قِيلَ َوَمْن يا َرُسولَ هللاَّ
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ا  و ): ومجانبة الثرثرة والهذر يقول,  تباعه اإلعراض عن اللؽو ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيقُلْ َخْيرًال َوَمْن كان ُيْؤِمُن بِاهللَّ

معتمداًال علل صدق اإليمان , وهكذا يمضل في ؼرف الفضابل وتعهدها التل تؤتل ثمارها. (لَِيْصُمتْ 

  ..".وكماله

م لها  ذا انالرفت, وهو مصدر الرقابة عليها,  ذاًال فالدين هو منبت ااخالق وهما متالزمان إلقامة , وهو المقوِّ

 . كل مدنية فاضلة خيرة في مصلالة اإلنسان

  :الشمول- ثانياًال 

 :تتنوع ااخالق اإلسالمية وتشمل جميع المجاوت, ومن هذه المجاوت

 وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين ُخلُق المسلم مع هللا :خلق مع هللا ومع رسله عليهم السالم -1

َما َكاَن َقْولَ الُمْؤِمنِيَن  َِذا ُدُعوا  ِلَل هللاِ َوَرُسولِِه لَِياْلُكَم َبْيَنُهْم  َْن َيقُولُوا } : تعاللهلوق:  من ذلك, ومع  نبيابه  ِنَّ

ُموا َبْيَن َيَديِ هللاِ }:  تعاللهلووق. { 51:النور }{َسِمْعَنا َو ََطْعَنا َو ُولَبَِك ُهُم الُمْفلاُِلونَ  َها الَِّذيَن آََمُنوا َو ُتَقدِّ َيا  َيُّ

قُوا هللاَ  ِنَّ هللاَ َسِميعٌق َعلِيمٌق  فُخلُق المسلم مع هللا تعالل ومع  نبيابه عليهم السالم {, 1:الالجرات }{َوَرُسولِِه َواتَّ

 و تقديم اقتراالات  و آراء مع ر ي , والتسليم والرضا به دون  خذٍر  و ردٍر , يتمثل في السمع والطاعة لما جاء

  .الشرع

من ااخوة واإليثار , النصوص في بيان ما ينبؽي  ن يتاللل به المسلم مع المسلم :خلق مع المسلمين- 2

: صلل هللا عليه وسلمالنبي قول من ذلك . والنصح والمالبة والتعاون والنصرة والووية  كثر من  ن تالصل

كل , بالسب امرئ من الشر  ن يالقر  خاه المسلمالمسلم  خ المسلم؛ و يظلمه, وو يخذله, وو يالقره, "

  .”المسلم علل المسلم الرام؛ دمه وماله وعرضه

من العدل ,  وردت نصوص كثيرة تبين ما ينبؽي  ن يتاللل به المسلم مع ؼير المسلم:خلق مع ؼير المسلم- 3

يِن َولَْم ُيْخِرُجوُكْم }:  تعاللهلوقمن ذلك , واإلالسان والسن المعاملة َو َيْنَهاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم فِي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا  ِلَْيِهْم  ِنَّ هللاَ ُياِلبُّ الُمْقِسِطينَ  صلل هللا عليه النبي ل ووق .{ 8:الممتالنة }{ِمْن ِدَياِرُكْم  َْن َتَبرُّ

 والذمي من رضي بالعيش مع المسلمين .“من آذى ذمياًال فأنا خصمه, ومن كنت خصمه خصمته”: وسلم

 . ولم يجاهر بعدابه للمسلمين  و لدينهم, مسالماًال في كنؾ دولة اإلسالم

ليف منا من لم يوقر كبيرنا ويرالم ”: صلل هللا عليه وسلم يقول النبي :خلق مع الكبير والصؽير- 4

فهو ليف علل  خالق . يدل علل ِعظم وخطورة هذه الجريمة ااخالقية“ ليف منا”: وقوله “.صؽيرنا

وو يعطؾ علل من هو  صؽر , وو علل نهجهم ومسلكهم في الالياة مادام و يوقر من هو  كبر منه, المسلمين

وما يالفه من , وليعرؾ الطريق الذي اختاره لنفسه, فليتنبه لنفسه, و ذا لم يكن علل  خالق المسلمين. منه

  .المخاطر

َها الَِّذيَن }: قال تعالل. وبذل النصح له, ويتمثل في طاعة  وامره في المعروؾ: ولي اامرخلق مع - 5 َيا  َيُّ

ُسولَ َو ُولِي ااَْمِر ِمْنُكمْ  ويقول النبي صلل هللا عليه وسلم في { . 59:النساء }{آََمُنوا  َِطيُعوا هللاَ َو َِطيُعوا الرَّ

يُن النَِّصياَلةُ ”: الالديث الصاليح تِِهمْ ”: لَِمْن؟ َقالَ : قُْلَنا“ الدِّ ِة اْلُمْسلِِميَن َوَعامَّ ِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوِاَبِمَّ   .“هلِلَّ

وهناك الخلق مع الوالدين واابناء والبنات والزوج والقرابة, ومع الضيؾ والمعلم والصديق, ومع البهابم 

  .وهكذا نجد  ن مجاوته شاملة لميادين الالياة كلها.. .والجماد
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تعتبر سمات , قد تكون لكل دين شعابر خاصة به: "الشيخ مالمد الؽزالي رالمه هللا تعاللالداعية الكبير يقول 

وتعتبر فيما بينهم  موراًال مقررة و صلة ,  لزم بها  تباعه, وو شك  ن في اإلسالم طاعات معينة. مميزة له

ؼير  ن التعاليم الُخلُقية ليست من هذا القبيل؛ فالمسلم مكلؾ  ن يلقل  هل اارض قاطبة بفضابل , لؽيرهم بها

والسماالة والوفاء والمروءة والتعاون , فالصدق واجب علل المسلم مع المسلم وؼيره, و ترقل  ليها شبهة

وقد  مر القرآن الكريم  و نتورط مع اليهود  و النصارى في مجادوت تهيج الخصومات وو . الخ.. والكرم

َوَو ُتَجاِدلُوا  َْهلَ الِكَتاِب  ِوَّ بِالَّتِي ِهَي  اَْلَسُن  ِوَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا ]: قال هللا تعالل. تجدي ااديان شيباًال 

ا بِالَِّذي  ُْنِزلَ  ِلَْيَنا َو ُْنِزلَ  ِلَْيُكْم َو ِلَُهَنا َو ِلَُهُكْم َوااِلدٌق َوَناْلُن لَُه ُمْسلُِمونَ  واستؽرب من  تباع . {46:العنكبوت}[آََمنَّ

َنا ]:موسل وعيسل  ن يشتبكوا مع المسلمين في منازعات من هذا النوع الالاد وَنَنا فِي هللاِ َوُهَو َربُّ قُلْ  َُتاَلاجُّ

ُكْم َولََنا  َْعَمالَُنا َولَُكْم  َْعَمالُُكْم َوَناْلُن لَُه ُمْخلُِصونَ  والدث  ن يهودياًال كان له َدْينٌق علل . {139:البقرة} [َوَربُّ

فر ى عمر بن الخطاب  ن ُيؤدب هذا !!  نكم يا بني عبد المطلب قوم ُمطل: فجاء يتقاضاه قابالًال , النبي

 نا ): لكن الرسول صلل هللا عليه وسلم  سكت عمر قابالًال . وَهمَّ بسيفه يبؽي قتله, المتطاول علل مقام الرسول

  وهو  ولل منك

قال . وقد  مر اإلسالم بالعدل ولو مع فاجر  و كافر, (وتأمرني باُلسن ااداء, تأمره باُلسن التقاضي, بؽير هذا

, وبهذه النصوص ... (و ن كان فاجراًال ففجوره علل نفسه, دعوة المظلوم ُمستجابة: "عليه الصالة والسالم

ومن آيات السن الخلق مع  هل ااديان . َمنع اإلسالم  بناءه  ن يقترفوا  ية  ساءة نالو مخالفيهم في الدين

 هديتم لجارنا اليهودي؟  هديتم : فلما جاء قال؟  نه ذبالت له شاة في  هله : ااخرى ما ورد عن ابن عمر

ما زال جبريل يوصيني بالجار التل ظننت ): سمعت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يقول. لجارنا اليهودي؟

, واستدامة منعتها, فقد قرر اإلسالم  ن بقاء اامم وازدهار الضارتها,  ما من الناالية العامة.. ( نه سيورثه

 . فإذا سقطت الخلق سقطت الدولة معه,  نما ُيكفل لها  ذا ضمنت الياة ااخالق فيها

  و نما اامم ااخالق ما بقيت        فإن هم ذهبت  خالقهم ذهبوا

وتولي , فقد رشالتهم مكانتهم في جزيرة العرب لسيادتها, ويؤكد هذه الالقيقة الديث الرسول لقومه وعشيرته

كنا في بيت : "فعن  نف بن مالك قال. ولكن النبي  فهمهم  و دوام لملكهم  و بالُخلُق والده. مقاليد الالكم بها

فجعل كل رجل يوسع رجاء  ن , فأقبل علينا رسول هللا صلل هللا عليه وسلم؟ فيه نفر من المهاجرين واانصار

ااَُمَراُء من قَُرْيشٍر َثالَثاًال ما َفَعلُوا َثالَثاًال ما اَلَكُموا ): فقال, ثم قام  لل الباب فأخذ بعضادتيه.. يجلف  لل جنبه

  َفَعَدلُوا َواْسُتْراِلُموا َفَراِلُموا

اِف  َْجَمِعينَ  ِ َواْلَمالَبَِكِة َوالنَّ هذا الالديث الاسم في  نه .  (َوَعاَهُدوا َفَوَفْوا َفَمْن لم َيْفَعلْ ذلك منهم َفَعلَْيِه لَْعَنُة هللاَّ

وما تالقق من  هداؾ , و مكانة امة وو لدولة وو اسرة  و بمقدار ما تمثل في العالم من صفات عالية

وو يرالم في , ثم نظر الناف  ليه فوجدوه و يعدل في قضية, فلو  ن الكماًال المل طابع اإلسالم والقرآن. كريمة

و صبح  هالًال ان , فهو باسم اإلسالم والقرآن قد انسلخ عن مقوماته الفاضلة, وو يوفي في معاهدة, الاجة

و ن كانت ,  ن هللا يقيم الدولة العادلة: "ومن  قوال اإلمام ابن تيمية. يلعن في فجاج اارض وآفاق السماء

 ن الخلق في منابع اإلسالم ااولل من كتاب وسنة هو " . و ن كانت مسلمة, وو يقيم الدولة الظالمة, كافرة

فبقدر ,  و في مكانتها بين الناف, فإن نقصت  مة الظاًال من رفعة في صلتها باهلل, وهو الدنيا كلها, الدين كله

  ."نقصان فضابلها وانهزام خلقها
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 : الثبات- ثالثاًال 

يقصد بالثبات  ن الفضابل ااساسية للمجتمع من صدق ووفاء و مانة وعفة و يثار مرتبطة بنظام الشريعة 

 . العامة, وهي  مور و يستؽني عنها مجتمع كريم, مهما تطورت الالياة, وتقدم العلم بل تظل قيماًال فاضلة ثابتة

 ن ااخالق في اإلسالم و تتؽير وو تتطور تبعا للظروؾ اوجتماعية وااالوال اوقتصادية, بل هي الواجز 

تِْلَك اُلُدوُد هللاِ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ اُلُدوَد هللاِ َفأُولَبَِك }: متينة ضد الفوضل والظلم والشر, كما قال هللا تعالل

الُِمونَ    {.229:البقرة}{ ُهُم الظَّ

  :يمكن  يجاز العوامل التي جعلت  خالق اإلسالم ثابتة في سببين, هماو

تتصؾ بالثبات, ويرثها ااالفاد عن اآلباء وااجداد, كما في والفطرة : بالفطرة البشرية نها مرتبطة : ولاا

  .فالُخلق فِطرة (كل مولود يولد علل الفطرة): الالديث عن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

هللا عند الدين يصلح لجميع الناف, ويهدؾ  لل الخير المطلق, انه من و: ن الدينمكونها نابعة : ثانيال

 ََو َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو }: قال تعالل.  فكذلك ااخالق اإلسالمية,سبالانه وتعالل, وقد راعل فيه الخير العام

  {.14:الملك} {اللَِّطيُؾ الَخبِيرُ 

, ويترتب علل خاصية الثبات هذه  ن ااخالق مختلفة عن التقاليد؛ ان التقاليد تتؽير بين الفينة وااخرى

 . ات وجودها, وليف كذلك ااخالق, انها تقوم علل  سف ثابتة كالالق والعدل والخيرسوغبتؽير م

بخالؾ من ينظر , كما  ن الثبات في ااخالق من شأنه  ن يبعث الطمأنينة في الياة الفرد, وفي الياة المجتمع

فإن من شأنها  ن ,  لل ااخالق علل  نها تتطور وتتبدل بتبدل ااالوال اوقتصادية واوجتماعية والسياسية

  .وفي اضطراب وقلق, تجعل اإلنسان يعيش من ؼير قيم عليا

  :الجمع بين الواقعية والمثالية- رابعاًال 

وو يستعصي علل  الد من الناف , فأما كون ااخالق في اإلسالم واقعية فتعني  نها عملية وقابلة للتطبيق

 . تطبيقها وتجسيدها في الياته

وو يرضل , و ما كونها في الوقت ذاته مثاليةًال  يضاًال فتعني  ن في الناف من تتوق نفسه  لل معالي اامور

ورؼبته في التاللي , وو يشبع ذلك َنَهمه ورؼبته في التسامي بخلقه, لنفسه بأن يكون كسابر الناف

 . ففسح الشرع له ذلك المجال, بالفضابل

وما يمكن  ن تمله , ولم يالملهم علل ما و يطيقون, فاإلسالم راعل بتشريعه استعدادات هذا وذاك من الناف

ولكن دعاه في الوقت ذاته  لل , فشرع العدل وذلك بأن يصل كل ذي الق  لل القه, نفوسهم وتتقاصر عنه

َها ]: قال تعالل في تقرير قاعدة العدل, فيها التضالية والصفح والتجاوز, اإلالسان وهي مرتبة فوق العدل َيا  َيُّ

ْقَوى  ُكْم َشَنآَُن َقْومٍر َعلَل  َوَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو  َْقَرُب لِلتَّ اِميَن هللِ ُشَهَداَء بِالقِْسِط َوَو َيْجِرَمنَّ الَِّذيَن آََمُنوا ُكوُنوا َقوَّ

قُوا هللاَ  ِنَّ هللاَ َخبِيرٌق بَِما َتْعَملُونَ    .{8:المابدة} [َواتَّ

ُه َو ُياِلبُّ ]: وقال في تقرير المثالية واإلالسان َبةٌق ِمْثلَُها َفَمْن َعَفا َو َْصلََح َفأَْجُرهُ َعلَل هللاِ  ِنَّ َبةٍر َسيِّ َوَجَزاُء َسيِّ

الِِمينَ  ابِِرينَ , َو ِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِهِ ]  {40:الشُّورى} [الظَّ [ َولَبِْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيرٌق لِلصَّ

 {. 126:النالل}
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وااخالق اإلسالمية في هذا يختلؾ عن الدعوات المثالية التي نادى بها بعض الفالسفة من  مثال  فالطون في 

, وكذلك النصارى في الوصايا التي نسبوها  لل نبي هللا عيسل عليه السالم, كتابه الجمهورية الفاضلة

وتسأم نفوسهم من , وسرعان ما يملونها, وو تستقيم معها الياتهم, ويستعصي علل معظم الناف تطبيقها

َ َو َيَملُّ اَلتَّل ): قال عليه الصالة والسالم. فعله لما فيها من تكلؾ شديد
َعلَْيُكْم َما ُتِطيقُوَن ِمْن اْاَْعَماِل َفإِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَ َما اْسَتَطْعُتمْ : ]وفي معناه قوله تعالل. (َتَملُّوا  {. 16:التؽابن}[ َفاتَّ

 : الوسطية- خامساًال 

وتتجلل هذه الوسطية واوعتدال في جوانب الدين . وتعني  ن ااخالق اإلسالمية وسطٌق بين طرفين متضادين

 : كله

 : ففي نظرة اإلسالم  لل تكوين اإلنسان كان وسطاًال بين

  .ؼالة المثاليين الذين يعتبرون اإلنسان روالاًال علوية مالبوسةًال في الجسد ويجب عليه  ن يتالرر منه

 . ؼالة الواقعيين الذين يعتبرون اإلنسان جسداًال فقط ويتنكرون للروح ومتطلباته

وقد بين هللا , وفيه استعداد للتقوى والفجور, فجاء اإلسالم وقرر  ن اإلنسان مخلوق مركب من عقل وشهوة

َوَنْففٍر َوَما }: فقال تعالل, ثم ترك له الرية اوختيار, له طريق الخير وطريق الشر بوساطة  نبيابه ورسله

اَها  اَها * َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها * َسوَّ اَها* َقْد  َْفلََح َمن َزكَّ  .  سورة الشمف (10-7) {َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

  :وفي نظرة اإلسالم  لل الالياة كان وسطاًال بين طرفين متقابلين هما

  .من يرى  ن الالياة هي هذه الدنيا التي نعيشها فقط

 . ويرون  ن السعي يجب  ن يكون لآلخرة فقط, و ولبك الذين يتنكرون لهذه الالياة الدنيوية ومتعها

ويجب علل اإلنسان  ن يعمل , و ن الدنيا مزرعة لآلخرة, فجاء اإلسالم ليقرر اونسجام والتوافق بين الالياتين

ُهَو }: قال تعالل. لها ويسعل في عمارتها انها تمثل جزءاًال من المهمة التي خلق هللا عز وجل البشر من  جلها

َن ااَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها  َم }: وقال  يضاًال ,  ي طلب منكم عمارتها, سورة هود (61) { َنَشأَُكم مِّ قُلْ َمْن اَلرَّ

ْنَيا َخالَِصةًال َيْوَم اْلقَِياَمِة  ْزِق قُلْ ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا فِي اْلاَلَياِة الدُّ َباِت ِمَن الرِّ يِّ  {ِزيَنَة هللّاِ الَّتَِي  َْخَرَج لِِعَباِدِه َواْلطَّ

 .سورة ااعراؾ (32)

فعلل سبيل المثال و , وفي دعوته  لل التاللي بالفضابل الخلقية كان وسطاًال و يقبل الزيادة وو النقصان

  :الث علل, الالصر

ا]: قال تعالل,  واعتبرها فضيلة,الالكمة- 1 ا َكثِيرًال  [ُيْؤتِي الاِلْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الاِلْكَمَة َفَقْد  ُوتَِي َخْيرًال

 فراطٌق وزيادة من جهة اوتصاؾ بالمكر : والخب. الِخبُّ والَبلَه: ولكنها تأتي بين رذيلتين هما {269:البقرة}

 . وسذاجة وسفه, تفريط ونقصان عن اوعتدال: والبله. والاليلة وسوء الظن

َوَو ]: قال تعالل, اإلسراؾ والتقتير: هما, لكنه بين  نه يأتي بين رذيلتين,  واعتبره خلقاًال كريماًال ,السخاء- 2

ا ا َماْلُسورًال َوالَِّذيَن  َِذا : ]وقال {29:اإلسراء} [َتْجَعلْ َيَدَك َمْؽلُولَةًال  ِلَل ُعُنقَِك َوَو َتْبُسْطَها ُكلَّ الَبْسِط َفَتْقُعَد َملُومًال

ا   {.67:الفرقان} [ َْنَفقُوا لَْم ُيْسِرفُوا َولَْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذلَِك َقَوامًال
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 زيادة عن اوعتدال, ويقدم بها اإلنسان علل ,فالتهور.  وهي وسطٌق بين رذيلتي التهور والجبن,الشجاعة- 3

ْهلَُكةِ ]: قال تعالل, اامور المالظورة, التي يجب في العقل اإلالجام عنها  [َوَو ُتْلقُوا بِأَْيِديُكْم  ِلَل التَّ

َرُضوا بِأَْن َيُكوُنوا َمَع ]: قال تعالل في وصؾ المنافقين,  نقصان عن اوعتدال,والجبن.  {195:البقرة}

 . {87:التوبة} [الَخَوالِِؾ َوُطبَِع َعلَل قُلُوبِِهْم َفُهْم َو َيْفَقُهونَ 

والخمود . المبالؽة في اللذاتوفالشره هو  فراط الشهوة .  وهي وسط بين رذيلتي الشره والخمود,العفة- 4 

  . لل ما يقتضي العقل نيله وتالصيلهاوندفاع الشهوة عن قصور هو 

  .والخور والمهانة من جهة  خرى,  وهو وسط بين رذيلتي الوقاالة وصفاقة الوجه من جهة,الالياء- 5

 .  والذلة والالقارة من جهة  خرى,  وهو وسط بين رذيلتي الِكْبر والعلو من جهة,التواضع- 6

 :والؽبن. من ؼير َؼْبن وتؽابن, بأن يعطي كل ذي الق القه,  هو التوسط المالمود في كل شيء,العدل- 7

و   ي  ن ُيعطي في المعاملة ما ليف عليه المدٌق و. تفريطٌق : والتؽابن.ما ليف لهاإلنسان   ي  ن يأخذ . فراطٌق 

  . جر

 

المحاضرة الرابعة 

  المحاضرة الرابعة

  وسابل اكتساب ااخالق

  المقدمة

ذكرنا فيما تقدم  ن هناك  خالقًالا فطرية؛ بمعنل  ن بعض الناف تشمله العناية اإللهية فيولد سليم الفطرة, كامل 

, كما هو الالال في اانبياء والرسل الكرام عليهم السالم  بٍر باًال بؽير معلِّمٍر  و مؤدِّ العقل, السن الُخلق, عالِماًال مؤدَّ

 . الذين اصطفاهم هللا واختارهم, وجعلهم بفضله قدوات صالالة تمثل قمة الكمال البشري

الصفات الُخلقية الالميدة, كما في الديث  شج عبد القيف الين  ثنل عليه تلك وهناك من يُمنُّ هللا عليه ببعض 

 ".  ن فيك خصلتين يالبهما هللا ورسوله, الاللم وااناة: "النبي صلل هللا عليه وسلم وقال

بل هللا جبلك : " له النبي صلل هللا عليه وسلم  هما من كسبه  م جبله هللا عليهما؟ قال النبيوالين سأل

فإذا ما استثنينا هذه الالاوت, فإن الصفات الخلقية الالميدة تالتاج  لل وسابل وكتسابها واوتصاؾ ". عليهما

 :  ومن  هم هذه الوسابل .بها

  :التدريب العملي والرياضة النفسية-  ووًال 

 . وذلك من خالل مجاهدة النفف, والملها علل ااعمال التي يقتضيها الُخلق المطلوب

لَ لنفسه ُخلُق الجود؛ فطريقه  ن يتكلؾ تعاطي فعل الجود, وهو بذل المال, فال يزال  فمن  راد مثالًال  ن ُياَلصِّ

يتيسر ؾه, فيطبعاًال و ,ذلك خلقاًال لهبح , ويواظب عليه تكلفاًال, مجاهداًال نفسه فيه التل يص ببذل الماليطالب نفسه

 . يصير به جواداًال وعليه, 
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لَ لنفسه ُخلُق التواضع وقد ؼلب عليه الِكْبر؛ فطريقه  ن يواظب علل  فعال  وكذا من  راد  ن ُياَلصِّ

, ؛ فيتيسر عليه فيهذلك خلقاًال له وطبعاًال بح تكلؾ  لل  ن يصيجاهد نفسه, ويالمتواضعين مدة مديدة, وهو فيها 

 .ويصير به متواضعاًال 

 . ن يصير الفعل الصادر منه لذيذاًال  لل وجميع ااخالق المالمودة شرعاًال تالصل بهذا الطريق, 

يشعر باللذة بفعل بذل المال, دون الذي يبذله عن كره, والمتواضع هو الذي يشعر باللذة بفالسخي هو الذي 

 .وهكذا ... التواضع

 ي  نه صلوات هللا , (وجعلت قرة عيني في الصالة): وفي هذا المعنل جاء قول النبي صلل هللا عليه وسلم

  .وكان هذا خلقاًال له, عليه وسالمه كان يشعر بؽاية الراالة واللذة عند دخوله في المناجاة مع ربه في صالته

 .العمرعلل مدى علل الدوام مستمراًال  وكره المعصية يجب  ن يكون ,لطاعةالشعور بلذة اهذا و

صلل هللا عليه من هنا كان جواب النبي كلما كان العمر  طول, و, ن  رسخ و كملوكتالفضيلة ويالالظ  ن 

  “.من طال عمره, والسن عمله: " ي الناف خير؟ قال: لما سبل  وسلم

 الدنيا مزرعة اآلخرة, وكلما كانت ذ؛  هللا يرؼبون في طول العمرما جعل اانبياء والصالالين من عباد ذا وه

  .العبادات  كثر بطول العمر, كان الثواب  جزل, والنفف  زكل و طهر, وااخالق  قوى و رسخ

  :تابع للتدريب العملي والرياضة النفسية

  :العالقة بين القلب والجوارح

ُ,": وفي هذا المعنل  يضاًال جاء قول النبي صلل هللا عليه وسلم ُ, َوَمْن َيْسَتْؽِن ُيْؽنِِه هللاَّ  َمْن َيْسَتْعفِْؾ ُيِعفَُّه هللاَّ

ْبرِ  ا َو َْوَسَع ِمْن الصَّ ُ, َوَما  ُْعِطَي  اََلدٌق َعَطاءًال َخْيرًال ْرهُ هللاَّ ْر ُيَصبِّ  ". َوَمْن َيَتَصبَّ

 . بإذن هللاا ي  ن من درب نفسه والملها علل ما يريد, وجد اوستجابة له

فكما  ن البدن في اوبتداء و , مثله في ذلك مثل البدنمن العبد, ثم يأتيه التوفيق من هللا تعالل, تكون فالبداية 

بالنشوء والتربية بالؽذاء, فكذلك النفف تخلق ناقصة, قابلة شيباًال فشيباًال يخلق كامالًال, و نما يكمل ويقوى 

  .بالتربية وتهذيب ااخالق, والتؽذية بالعلمشيباًال فشيباًال للكمال, و نما تكمل 

بتكلؾ اافعال وذلك ,  والتدريب العملييتضح  ذن مما سبق  نه يمكن اكتساب ااخالق الجميلة بالرياضة

؛ لتصير طبعاًال   .  وهذا من  ثر العالقة بين القلب والجوارح.بعد ذلك في النهايةالصادرة عنها ابتداءًال

كل فعل يجري كما  ن و تتالرك  و علل وفقها, ؾ ن كل صفة تظهر في القلب يفيض  ثرها علل الجوارح؛ و

 كلٌق منهما يؤثر في اآلخر ويتأثر .اًال فيه دوروكأن اامر فيبدو . ويؤثر فيهالقلب, ينعكف علل علل الجوارح 

 . به

  :ويمكن توضيح ذلك  كثر من خالل اامثلة التالية

, فال طريق له  و  ن يتعاطل بجارالة اليد ما يتعاطاه الكاتب (خطاطاًال )من  راد  ن يصير الاذقاًال في الكتابة - 1

الالاذق, ويواظب عليه مدة طويلة, يالاكي الخط الالسن, فإن فعل الكاتب هو الخط الالسن, فيتشبه بالكاتب 
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 الخط الالسن طبعاًال النهاية تكلفاًال, ثم و يزال يواظب عليه؛ التل يصير صفة راسخة في نفسه, فيصدر منه في 

 . البدايةما كان في بعكف , وسجيةًال دونما تكلؾ

النظر  فقيه النفف, فال طريق له  و  ن يتعاطل  فعال الفقهاء, وهو تكرار بحوكذلك من  راد  ن يص- 2

 .منه علل قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النففينعكف  التل ,وكثرة القراءة فيها, لفقهوالتأمل في كتب ا

وكذلك من  راد  ن يصير سخياًال عفيؾ النفف الليماًال متواضعاًال, فيلزمه  ن يتعاطل  فعال هؤوء تكلفاًال؛ التل - 3

 . وهكذا ... يصير ذلك طبعاًال له

  :البيبة الصالالة والجليف الصالح- ثانياًال 

 ذ الطبع يسرق من , وهم قرناء الخير و خوان الصالح, بمشاهدة  رباب الفعال الجميلة ومصاالبتهموذلك 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قال . الطبع الشرَّ والخيَر جميعاًال  ْوِء َكاَلاِمِل اْلِمْسِك َوَنافِِخ ): َصلَّل هللاَّ الِِح َوالسَّ َمَثلُ اْلَجلِيِف الصَّ

ا  َْن ُياْلِرَق  , َوَنافُِخ اْلِكيِر  ِمَّ َبةًال ا َطيِّ ا  َْن َتِجَد ِمْنُه ِريالًال ا  َْن َتْبَتاَع ِمْنُه َو ِمَّ ا  َْن ُياْلِذَيَك َو ِمَّ اْلِكيِر, َفاَلاِملُ اْلِمْسِك  ِمَّ

ا َخبِيَثةًال  ا  َْن َتِجَد ِريالًال في الالديث تمثيله صلل هللا عليه وسلم : "قال النووي. رواه البخاري ومسلم. (ثَِياَبَك َو ِمَّ

الجليف الصالح بالامل المسك, والجليف السوء بنافخ الكير, وفيه فضيلة مجالسة الصالالين و هل الخير 

والمروءة ومكارم ااخالق والورع والعلم واادب, والنهي عن مجالسة  هل الشر و هل البدع ومن يؽتاب 

 ". الناف  و يكثر فُْجُره وبطالته ونالو ذلك من اانواع المذمومة

اشتمل هذا الالديث علل الالث علل : "ويقول الشيخ ناصر السعدي رالمه هللا تعليقاًال علل هذا الالديث الشريؾ

ومثل النبي صلل هللا عليه وسلم بهذين المثالين, مبيناًال  ن , اختيار ااصالاب الصالالين, والتالذير من ضدهم

 ما : و نت في مؽنم وخير, كالامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك, جميع  الوالك معه: الجليف الصالح

مدة جلوسك معه, و نت قرير النفف برابالة المسك فالخير الذي يصيبه العبد من : و قل ذلك. بهبة,  و بعوض

جليسه الصالح  بلػ و فضل من المسك ااذفر, فإنه  ما  ن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك,  و يهدي لك 

وبر الوالدين, وصلة اارالام, ويبصرك , فيالثك علل طاعة هللا. نصيالة,  و يالذرك من اإلقامة علل ما يضرك

فإن اإلنسان مجبول علل اوقتداء . بعيوب نفسك, ويدعوك  لل مكارم ااخالق ومالاسنها بقوله وفعله والاله

 . بصاالبه وجليسه, والطباع واارواح جنود مجندة, يقود بعضها بعضاًال  لل الخير,  و  لل ضده

فإنها بضد جميع ما ذكرنا, وهم مضرة من جميع الوجوه علل من َصااَلَبُهْم, وشر : و ما مصاالبة ااشرار

وكم قادوا  صالابهم  لل المهالك من اليث يشعرون, ومن اليث و . فكم هلك بسببهم  قوام. علل من خالطهم

 ن : ومن عقوبته لعبده.  ن يوفقه لصالبة ااخيار: ولهذا كان من  عظم نعم هللا علل العبد المؤمن. يشعرون

  صالبة ااخيار توصل. يبتليه بصالبة ااشرار

صالبة ااخيار توجب له العلوم النافعة, . العبد  لل  علل عليين, وصالبة ااشرار توصله  لل  سفل سافلين

الُِم َعلَل َيَدْيِه }: تالرمه ذلك  جمع: وصالبة ااشرار. وااخالق الفاضلة, وااعمال الصالالة َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

ُسوِل َسبِيالًال  َخْذُت َمَع الرَّ ا َخلِيالًال , َيقُولُ َيالَْيَتنِي اتَّ ِخْذ فاَُلنًال ْكِر َبْعَد  ِْذ , َياَوْيلََتل لَْيَتنِي لَْم  َتَّ لََقْد  ََضلَّنِي َعِن الذِّ

ْنَساِن َخُذووًال  ْيَطاُن لإِْلِ   (.29 - 27) الفرقان{َجاَءنِي َوَكاَن الشَّ

 ن تنكؾ بسببه عن السيبات - وهي فابدة و يستهان بها -  ن  قل ما تستفيده من الجليف الصالح 

والمعاصي, رعاية للصالبة, ومنافسة في الخير, وترفعاًال عن الشر, و ن يالفظك في الضرتك ومؽيبك, و ن 

وتلك  مور . تنفعك مالبته ودعاؤه في الال الياتك وبعد مماتك, و ن يدافع عنك بسبب اتصاله بك, ومالبته لك



 19 صفحة الشروق /                                 ال تنسىنا من خالص دعائكم                                                                                                             أختكم 

 

وفوابد ااصالاب الصالالين و . و تباشر  نت مدافعتها, كما  نه قد يصلك بأشخاص و عمال ينفعك اتصالك بهم

  .“والسب المرء  ن يعتبر بقرينه, و ن يكون علل دين خليله. تعد وو تالصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ النبي  قول ,ويؤكد ما  سلفناه من  ثر البيبة الفاسدة والبيبة الصالالة علل المرء َكاَن ": َصلَّل هللاَّ

ا, َفَسأَلَ َعْن  َْعلَِم  َْهِل ااَْرِض َفُدلَّ َعلَل َراِهبٍر َفأََتاهُ, َفَقالَ  ُه : فِيَمْن َكاَن َقْبلَُكْم َرُجلٌق َقَتلَ تِْسَعةًال َوتِْسِعيَن َنْفسًال  ِنَّ

ا   ؟ َفَهلْ لَُه ِمْن َتْوَبةٍر ,َقَتلَ تِْسَعةًال َوتِْسِعيَن َنْفسًال

, ُثمَّ َسأَلَ َعْن  َْعلَِم  َْهِل ااَْرِض ,و: َفَقالَ  لَ بِِه ِماَبةًال , َفَقالَ , َفَقَتلَُه َفَكمَّ ُه َقَتلَ ِماَبَة َنْففٍر :  َفُدلَّ َعلَل َرُجلٍر َعالِمٍر  ِنَّ

ا َيْعُبُدوَن :  َفَقالَ ؟َفَهلْ لَُه ِمْن َتْوَبةٍر  ْوَبِة, اْنَطلِْق  ِلَل  َْرِض َكَذا َوَكَذا؛ َفإِنَّ بَِها  َُناسًال َنَعْم, َوَمْن َياُلولُ َبْيَنُه َوَبْيَن التَّ

َها  َْرُض َسْوءٍر  َ َمَعُهْم, َوو َتْرِجْع  ِلَل  َْرِضَك َفإِنَّ
َ َفاْعُبْد هللاَّ

ِريَق  ََتاهُ اْلَمْوُت, ,هللاَّ  َفاْنَطلََق اَلتَّل  َِذا َنَصَؾ الطَّ

اْلَمةِ  اْلَمِة َوَمالبَِكُة اْلَعَذاِب, َفَقالَْت َمالبَِكُة الرَّ ِ :َفاْخَتَصَمْت فِيِه َمالبَِكُة الرَّ ا ُمْقباِل بَِقْلبِِه  ِلَل هللاَّ  َوَقالَْت , َجاَء َتابِبًال

ا َقط:َمالبَِكُة اْلَعَذابِ  ُه لَْم َيْعَملْ َخْيرًال قِيُسوا َما َبْيَن :  َفأََتاُهْم َملَكٌق فِي ُصوَرِة آَدِميٍّي َفَجَعلُوهُ َبْيَنُهْم, َفَقالَ ,  ِنَّ

تِِهَما َكاَن  َْدَنل َفُهَو لَهُ ؛ااَْرَضْينِ   َفَقاُسوهُ َفَوَجُدوهُ  َْدَنل  ِلَل ااَْرِض الَّتِي  ََراَد, َفَقَبَضْتُه َمالبَِكُة , َفإِلَل  َيَّ

اْلَمةِ    ".الرَّ

في هذا استالباب مفارقة التابب المواضع : قال العلماء: "قال النووي. فقد طالبه العالم بتؽيير بيبته الفاسدة

 ومقاطعتهم ما داموا علل الالهم, و ن يستبدل بهم ,التي  صاب بها الذنوب, وااخدان المساعدين له علل ذلك

 ". صالبة  هل الخير والصالح والعلماء والمتعبدين الورعين, ومن يقتدى بهم وينتَفع بصالبتهم

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بِيُّ َصلَّل هللاَّ َدانِِه  َْو ": وفي نفف السياق ورد قول النَّ ُكلُّ َمْولُودٍر ُيولَُد َعلَل اْلفِْطَرِة, َفأََبَواهُ ُيَهوِّ

َسانِِه, َكَمَثِل اْلَبِهيَمِة ُتْنَتُج اْلَبِهيَمَة َهلْ َتَرى فِيَها َجْدَعاءَ  َرانِِه  َْو ُيَمجِّ تأثير البيبة  اليث  كد علل دور و".ُيَنصِّ

  .كان التأثير  كبر, و كثر مالزمة,وكلما كانت البيبة به  لصق, في اكتساب ااخالقالماليطة بالمرء 

  :القدوة الالسنة- ثالثاًال 

و يتجادل فيه , وهذا  مرٌق واقعٌق ومالسوفٌق في دنيا الناف, اإلنسان بطبعه يميل  لل تقليد ؼيره ومالاكاته

ه  لل  ن الذي , وقد قصَّ هللا علينا في كتابه العزيز الال كثير من الكفار. وو يتناطح فيه كبشان, اثنان ونبَّ

بُِعوا َما  َْنَزلَ }:  قال تعالل.قادهم  لل الضالل والكفر  نما هو تقليدهم ااعمل لآلباء وااسالؾ َو َِذا قِيلَ لَُهُم اتَّ

ا َوَو َيْهَتُدونَ  بُِع َما  َْلَفْيَنا َعلَْيِه آََباَءَنا  ََولَْو َكاَن آََباُؤُهْم َو َيْعقِلُوَن َشْيبًال  {. 170:البقرة} {هللاُ َقالُوا َبلْ َنتَّ

و و فلو , وعلل تعطيل العقل, و نما التقليد القابم علل التبعية العمياء,  ذاًال فالمنكر في اامر ليف هو التقليد

 . بل مطلوباًال في كثير من اااليان, كان قابماًال علل التبصر والتعقل والسن اوختيار لكان مقبووًال 

ومن ثمَّ ر ينا القرآن الكريم يقص علينا سير ,  ن دور القدوة الصالالة و هميتها في التربية الرشيدة و ينكر

لََقْد َكاَن لَُكْم فِي }: وقال تعالل. وفي مقدمتهم سيد ولد آدم مالمد عليه الصالة والسالم, اانبياء والمرسلين

ا فهو خير قدوة يقتدي . {21:ااالزاب}{َرُسوِل هللاِ  ُْسَوةٌق اَلَسَنةٌق لَِمْن َكاَن َيْرُجو هللاَ َوالَيْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر هللاَ َكثِيرًال

 . بها اافراد , وخصوصاًال الطامالون لبلوغ الكمال اإلنساني في السلوك

ولبن انتقل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  لل جوار ربه فإن هللا قد الفظ لنا من سيرته العطرة ما يكفي  ن 

وهي بفضل هللا مخدومة ,  فتقوم بها الالجة علينا,تكون شاهدة علل سمو رواله وكمال نفسه ورفعة  خالقه

واوقتداء بها  و بذل جهد , وما علل الراؼب في الوقوؾ عليها, مدونة مطبوعة متوافرة في  صقاع اارض

 .يسير ليتمكن من اقتنابها ومطالعتها  والعمل بما فيها
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و ن ميادين الالياة , وتنتزع منهم اإلعجاب رؼماًال عنهم,  ن الشخصية القيادية تفرض نفسها علل اآلخرين

, فهذا في الشجاعة, التي يمكن من خاللها  ن تفرض هذه الشخصية  و تلك نفسها علل اآلخرين كثيرة جداًال 

بل قد يكون , وآخر في اإلالسان واإليثار وكظم الؽيظ, وآخر في التربية, وذاك في سداد الر ي والالكمة

وما , والتمثيل الساقط, الميدان الذي يبرز فيه وينال  عجاب الناف مما و يرضي هللا ورسوله كالؽناء الماجن

الذي يكون التأسي به خيراًال وبركة , والنموذج الراقي,  و  ن العاقل هو الذي يختار القدوة الصالالة,  شبه ذلك

 . عليه في دنياه و خراه

 :يقول للرسول صلل هللا عليه وسلم بعد  ن تالدث عن بعض اانبياء والمرسلينالكريم ومن ثمَّ وجدنا القرآن 

  {90:اانعام }{ ُولَبَِك الَِّذيَن َهَدى هللاُ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهِ }

 : منها, الفضابل اسباب عديدةاكتسابدفع الناف  لل   ن للقدوة الصالالة تأثيراًال كبيراًال في

فإن ذلك من شأنه  ن يدفع الشخص ,  لما كانت القدوة الصالالة مالل تقدير و عجاب كبيرين لدى الناف-1

فيتكون لديه الافز قوي يدفعه  لل , المالروم من  سباب هذا المجد  لل تقليده ومالاكاته لعله يصبح يوماًال مثله

  .ومع مرور الوقت فإن هذا التقليد يتالول لديه  لل خلق مكتسب, تقليده

يعطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضابل  مر , والنماذج الطيبة الراقية,  ن وجود القدوات الصالالة- 2

 .وهو ما يدفعهم  لل مالاولة التخلق بمثل  خالقهم, ممكن

و ن موقفاًال عملياًال واالداًال ,  ن النفف البشرية تتأثر باامور العملية  كثر بكثير من تأثرها باامور النظرية- 3

فمهما الثَّ  الدنا الناف علل الصبر والتضالية سيبقل تأثيره , ربما يؤثر  كثر من عشر مالاضرات نظرية

 ن الرجال : وكثيراًال ما يقال, قليالًال بالمقارنة مع موقؾ عملي ُيبتلل فيه  الُدنا فيظهر الصبر والجلد والتضالية

وو يكلؾ صاالبه  و جهداًال , و ما الكالم فإن من يالسنه كثيرون, وموقؾ واالد قد يرفعه  و يسقطه. مواقؾ

, و نما يجد المواقؾ, والمالاضرات المنمقة,  ن الناظر في سير العظماء لن يجد لهم الخطب الرنانة .بسيطاًال 

  ودونك فانظر  لل سيرة

هو , فإنك ستجد  ن  كثر ما يعرؾ ويشتهر عنهم,  بي بكر  و عمر  و عثمان  و علي رضي هللا عنهم

 . ووقوفهم الالازم في وجه  عدابه, مواقفهم الالاسمة في نصرة الدين

وتضاليته ببذل , صالبته للنبي في هجرته,  ن  كثر ما يعرفه الناف عامة من سيرة  بي بكر رضي هللا عنه

وكذا ثباته علل الالق برباطة جأش يوم وفاة , ولدعوته, النفف والمال فداءًال للرسول صلل هللا عليه وسلم

فإن هللا , ومن كان يعبد هللا,  يها الناف من كان يعبد مالمداًال فإن مالمداًال قد مات: وقوله في الصالابة, النبي

ومثل ذلك وقفته الالازمة في وجه المرتدين وفي وجه مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلل هللا , الي و يموت

وهللا اقاتلن من , و هللا لو لم يخرج  ليهم  الدٌق لقاتلتهم بسيفي,  ينقص الدين و نا الي: وقوله, عليه وسلم

 . فرق بين الصالة والزكاة 

وتالمله التعذيب والسجن , و ن  كثر ما يعرؾ من سيرة اإلمام  المد بن النبل امتناعه عن القول بخلق القرآن

 ن فعل رجل في : وفي هذا المعنل  ثر عن بعض السلؾ قوله.وعدم  طاعته للخليفة في ذلك, نصرةًال للالق

 . وهذا  مر في ؼاية ااهمية في التربية السلوكية.  لؾ رجل  بلػ من قول  لؾ رجل في رجل
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ا للشباب والنشء النماذَج الصالالة ؛ ن من واجب المصلالين والدعاة المربين  ن يبرزوا للناف من  وخصوصًال

 والقادة اافذاذ , والزهاد ااتقياء العابدين, فيبرزوا سير العلماء الربانيين, سالفنا من الصالابة والتابعين

  . والسير علل نهجهم, لتتالرك الهمم نالو التأسي بهم؛ والمربين الناجالين المؤثرين,الفاتالين

 : الضؽط اوجتماعي- رابعاًال  •

  . وُيلزمهم بفضابل ااخالق, بما يشكله من رقابة علل سلوك اافراد,ونعني بذلك المجتمع المسلم •

 وو يستؽني , يالتاجهم في شؤون الياته,وذلك  ن الفرد يعيش مع الناف داخل هذا المجتمع  و ذاك •

 فسيجد من يالاسبه علل ئ, فإذا ما  قدم علل تصرؾ سي؛ ويالتاج منهم التقدير واوالترام,عنهم

 .  و ن عليه  ن و يعاوده, وسيشعره بأنه  قدم علل سلوك ؼير مقبول,سلوكه ذاك

ا بعد يوم •  فإنه سيهجر هذا ,والضؽط الذي يشكله علل سلوكه,  ومع هذه الرقابة من المجتمع,ويومًال

,  يجلب له الرضا واوالترام والتقدير ممن الوله, وسيبدله بتصرؾ آخر مقبول,التصرؾ السيا

  .وبذلك يستقيم خلقه

   

  :الفرق بين الضؽط اوجتماعي وتأثير البيبة الصالالة •

والالق  ن , فيعتقد  نهما واالدٌق , والبيبة الصالالةالضؽط اوجتماعي قد يشكل علل البعض الفرق بين  •

, ويمكن التفريق بينهما من اجتماعيةولية ؤفيه مفالمسؤولية  عم من البيبة؛ ان الضؽط اوجتماعي 

  :خالل ما يأتي

  . وبصورة مستمرة,تعني تلك المجموعة من الناف الذين يعيش معهم بشكل مباشر كل يوم: البيبة •

 فهناك رقابة من المجتمع علل ؛فيعني المجتمع بكل طبقاته و طيافه وفباته: الضؽط اوجتماعي و ما  •

 ,وسابل اإلعالم المختلفة من جرابد ومجالت وكتب و ذاعات وخطب ومقاوت ومواعظ والوارات

  .فيقوم مستمعوه وقراؤه بمالاسبته علل  قواله وتصرفاته المخالفة للفضابل الخلقية

 الث فيها اإلسالم علل الضؽط اوجتماعي من خالل اامر بالمعروؾ والنهي عن ةٌق كثيرنصوصٌق هناك و

  :المنكر, منها 

ْقُص َعلَل َبنِل  ِْسَرابِيلَ ": في بيان ذلك يقول الرسول صلل هللا عليه وسلم- 1 لَ َما َدَخلَ النَّ ُجلُ , ِنَّ  َوَّ  َكاَن الرَّ

ُجلَ  َ َوَدْع َما َتْصَنعُ , َيا َهَذا: َفَيقُولُ ,َيْلَقل الرَّ
ُه وَ َياِللُّ لَكَ ؛ اتَّقِّ هللاَّ  َفالَ َيْمَنُعُه َذلَِك  َْن َيُكوَن , ُثمَّ َيْلَقاهُ ِمَن اْلَؽدِ , َفإِنَّ

ُ قُلُوَب َبْعِضِهْم بَِبْعضٍر ُثمَّ َقالَ , َِكيلَُه َوَشِريَبُه َوَقِعيَدهُ  ا َفَعلُوا َذلَِك َضَرَب هللاَّ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِل } : َفلَمَّ

 ِْسَرابِيلَ َعلَل لَِساِن َداُوَد َوِعيَسل اْبِن َمْرَيَم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن َكاُنوا وَ َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكرٍر َفَعلُوهُ 

ِ : ُثمَّ َقالَ {لَبِْبَف َما َكاُنوا َيْفَعلُونَ  الِمِ , َولََتْنَهُونَّ َعِن اْلُمْنَكرِ , لََتأُْمُرنَّ بِاْلَمْعُروؾِ , َكالَّ َوهللاَّ  , َولََتأُْخُذنَّ َعلَل َيِد الظَّ

ا ُه َعلَل اْلاَلقِّ  َْطرًال ا,َولََتأُْطُرنَّ ُه َعلَل اْلاَلقِّ َقْصرًال  " َولََتْقُصُرنَّ

َمَثلُ الَقابِِم في اُلُدوِد هللاِ َوالَواقِع فِيَها, َكَمَثِل َقومٍر اْسَتَهُموا َعلَل ": قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم- 2

وا َعلَل َمْن , َفَصاَر َبْعُضُهْم  ْعالها َوَبْعُضُهْم  َْسَفلََها,َسفِيَنةٍر   َوَكاَن الَِّذيَن في  َْسَفلَِها  َِذا اْسَتَقوا ِمَن الَماِء َمرُّ
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ا, َو ْن :  َفَقالُوا,َفْوقُهمْ  ا َخَرْقَنا في َنِصيبَِنا َخْرقًالا َولَْم ُنؤِذ َمْن َفوَقَنا, َفإِْن َتَرُكوُهْم َوَما  َراُدوا َهلَُكوا َجميعًال لَْو  نَّ

ا  . (3)" َخُذوا َعلَل  يِديِهْم َنَجوا َوَنَجْوا َجميعًال

 (عكف الواقع فيه), المنكر للوقوع في الالرام, والقابم بدفِعه و زالتِه: (الَقابِم في اُلُدوِد هللاِ َتَعالَل)ومعنل 

 . َما َنَهل هللا َعْنهُ : َوالُمراُد بالاُلُدودِ 

 . اْقَتَرُعوا: (اْسَتَهُموا): ومعنل

 : سلطان الدولة- خامساًال  •

 وفي بيان  ثر هذه , و جهزة رقابة ومالاسبة,ونعني به السلطة الالاكمة بما تملكه من قوة ردع •

 ن هللا ليزع ": الرقابة من الدولة و هميتها يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 . "بالسلطان ما و يزع بالقرآن

 ان قلوبهم ميتة و ؛ خوفًالا من عقوبته؛يدفع بالسلطان  ناساًال عن اقتراؾ المنكرتعالل  ي  ن هللا  •

, و يمانهم قد استبد به الضعؾ, تستجيب لنداء القرآن الكريم وما فيه من الترؼيب والترهيب

وو , الال العبد الذي ُيقرع بالعصا, ومن سياط السلطان, فأصبالوا و يرتدعون  و خوفاًال من العقوبة

  .تكفيه اإلشارة

 

 

المحاضرة الخامسة 

 المالاضرة الخامسة

  المسؤولية عن السلوك ااخالقي

, اإللزام: وهي علل الترتيب. في هذا المبالث سنتعرض لمسابل ثالثة مرتبطة ببعضها ارتباط العلة بالمعلول

  .ثم الجزاء, ثم المسؤولية

  .ثم يتبعهما الجزاء  خيراًال , ثم تتبعه المسؤولية, بمعنل  ن اإللزام يكون  ووًال 

 : اإللزام–  ووًال 

 : تعريفه اإللزام الُخلُقي

 . تكليؾٌق بتشريع ُخلُقي: يمكن تعريؾ اإللزام  في باب ااخالق بأنه

 :  و بعبارة  وضح

 .  و اجتناِب ُخلُقٍر مذموم,  مرٌق صادرٌق من الشرع للمكلِؾ بامتثال ُخلُقٍر مالمودٍر 

 .البالػ العاقل: والمقصود بالمكلؾ هو الشخص
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,  ي  ن اإللزام الُخلُقي  مرٌق صادر من هللا سبالانه  و من رسوله صلل هللا عليه وآله وسلم للبالػ العاقل

 و ينتهي ويبتعد عن ُخلُقٍر , وبمقتضاه ُيطالب هذا الشخص بأن يتصؾ بُخلُقٍر مالمود كالصدق والعدل ونالوها

  .مذمومٍر كالكذب والرياء ونالوها

  :مصادر اإللزام الخلقي

 نما هو هللا - كؽيره من ااالكام الشرعية – يذهب عامة علماء المسلمين  لل  ن مصدر اإللزام الخلقي 

ااعراؾ { } َو لُه الَخْلُق وااَْمرُ }: وقال جل في عاله, {40يوسؾ  }{ ْن الاُلْكُم  وَّ هلِل }: قال تعالل, سبالانه

 .  فالتشريع القٌق هلل والده.{54

ُسولُ َفُخُذوهُ }:  فقال تعالل,ثم  ن هللا تعالل  مرنا باتباع نبيه مالمد صلل هللا عليه وسلم َوَما , َوَما آََتاُكُم الرَّ

ُسولَ َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ هللاَ َو ُياِلبُّ الَكافِِرينَ }: وقال  يضاًال , {7:الالشر }{َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا  {قُلْ  َِطيُعوا هللاَ َوالرَّ

وقد . فاتباعنا لنبينا مالمد عليه الصالة والسالم  نما هو استجابةٌق وامتثالٌق امر هللا سبالانه. {32آل عمران }

, وبدونهما و مالاسبة وو عقاب, و قام بهما الالجة علل العباد, بعثه هللا  لينا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة

ُسلِ }: قال تعالل ةٌق َبْعَد الرُّ اِف َعلَل هللاِ اُلجَّ ِريَن َوُمْنِذِريَن لَِبالَّ َيُكوَن لِلنَّ ا, {165:النساء }{ُرُسالًال ُمَبشِّ : وقال  يضًال

بِيَن اَلتَّل َنْبَعَث َرُسووًال } ا ُمَعذِّ  {. 15:اإلسراء }{َوَما ُكنَّ

وهي متفرعة , فإن هناك  موراًال تعين علل تالقيق اولتزام في الياة الناف, و ذا كان مصدر اإللزام هو الشرع

وعوامل , وتتمثل في عوامل داخلية كاإليمان والعقل والفطرة والضمير الخلقي, ومنضبطة به, عن الشرع

 . خارجية كالمجتمع والسلطة الالاكمة

  :وفيما يلي بيان موجز بكل واالدة منها

 : العوامل الداخلية لإللزام-

 ن كثيراًال من الممارسات الخلقية الالميدة و تقوم  و علل  ساف اإليمان باهلل واليوم : اإليمان باهلل-  ووًال 

وذلك كما في مقابلة اإلساءة , وليف من البشر,  والطمع بالثواب والرضا من هللا تبارك وتعالل,اآلخر

 واإلنفاق علل اايتام والمالتاجين من ؼير انتظار الجزاء , والصبر علل الظلم مع القدرة علل الرد,باإلالسان

ِه }:  وفي هذا جاء قول هللا تعالل, والتضالية بالمال مع شدة الالاجة  ليه,منهم َعاَم َعلَل اُلبِّ َوُيْطِعُموَن الطَّ

َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ َو ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاءًال َوَو ُشُكوراًال , ِمْسِكيناًال َوَيتِيماًال َو َِسيراًال  يقول ابن القيم . {9-8:اإلنسان }{ ِنَّ

وعلل قدر , وهو الباعث عليها واآلمر بأالسنها والناهي عن  قبالها, اإليمان هو روح ااعمال: "رالمه هللا

  ".وابتمار صاالبه وانتهاؤه, قوة اإليمان يكون  مره ونهيه لصاالبه

 و ذا ر ى  نها ستكون ,وذلك  ن اإلنسان  ذا ر ى  ن عاقبة فعله ستكون نافعة ومفيدة  قدم عليه: العقل- ثانياًال 

,  ي  ن العقل كثيراًال ما يكون وراء اإلقدام علل التصرفات ااخالقية الالميدة, ضارة  و  ليمة  الجم عنه

وفي . وتعطيله يقوده  لل العكف, فالعقل يقود صاالبه  لل الخلق الالميد, واإلالجام عن التصرفات المشينة

ِعيرِ ]: هذا جاء  خبار هللا عن  هل النار بقوله ا فِي  َْصاَلاِب السَّ ا َنْسَمُع  َْو َنْعقِلُ َما ُكنَّ  [َوَقالُوا لَْو ُكنَّ

 {. 10:الملك}

 ما العقل فقد وضع هللا سبالانه في العقول والفطر استالسان الصدق والعدل : " يقول ابن القيم رالمه هللا

واإلالسان والبر والعفة والشجاعة ومكارم ااخالق و داء اامانات وصلة اارالام ونصيالة الخلق والوفاء 

بالعهد والفظ الجوار ونصر المظلوم واإلعانة علل نوابب الالق وقرى الضيؾ والمل الكل ونالو ذلك ووضع 
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في العقول والفطر استقباح  ضداد ذلك ونسبة هذا اوستالسان واوستقباح  لل العقول والفطر كنسبة 

استالسان شرب الماء البارد عند الظمأ و كل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع ولبف ما يدفبه عند البرد فكما و 

يمكنه  ن يدفع عن نفسه وطبعه استالسان ذلك ونفعه فكذلك و يدفع عن نفسه وفطرته استالسان صفات 

 ن ذلك و يعلم بالعقل وو بالفطرة و نما عرؾ بمجرد السمع : الكمال ونفعها واستقباح  ضدادها ومن قال 

  ".فقوله باطل

فالعفة ,  ويرتاح لها قلبه وضميره,اإلنسان بفطرته السوية السليمة يهتدي  لل ااخالق الالميدة: الفطرة- ثالثاًال 

والسخاء والالياء والصدق والشجاعة واإلالسان والاللم وااناة كلها قيم  خالقية راقية تهفو  ليها الفَِطر 

ة وصفاقة الوجه, وتسعل للتاللي بها, السوية وبذاءة , والجبن, علل العكف من  ضداد تلك الصفات كالِخسَّ

يِن اَلنِيفًالا ]: قال تعالل, واإلسالم دين الفطرة, اللسان فإن الفَِطر السليمة تستقبالها وتنفر منها َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

مُ  يُن الَقيِّ اَف َعلَْيَها َو َتْبِديلَ لَِخْلِق هللاِ َذلَِك الدِّ وم} [فِْطَرَة هللاِ الَّتِي َفَطَر النَّ ويقول الرسول صلل هللا , {30:الرُّ

ما من مولود  و يولد علل الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة ): عليه وسلم

فطرة هللا التي } : ثم يقول  بو هريرة رضي هللا عنه واقرؤوا  ن شبتم (جمعاء هل تالسون فيها من جدعاء

  .{فطر الناف عليها و تبديل لخلق هللا

 ن خلقهم في  صل النشأة علل ... هللا سبالانه قد  نعم علل عباده من جملة  السانه ونعمه : "يقول ابن القيم

فكل مولود يولد علل الفطرة التل يكون  بواه هما اللذان يخرجانه عنها كما ثبت ذلك عن . الفطرة السليمة

  ".النبي صلل هللا عليه و سلم وشبه ذلك بخروج البهيمة صاليالة سالمة التل يجدعها صاالبها

ينادينا , ونعني به ذلك الشعور الخفي الذي نالف به في  عماق نفوسنا :الضمير  و الوازع الديني -اًال رابع

و ما  ذا . والين نستجيب له يؽمرنا شعور عارم بالراالة واللذة. ويدفعنا  لل ممارسة فعل  و الكؾ عنه

ونلوم  نفسنا , (ويسمل بوخز الضمير)فتشعرنا باونقباض واالم النفسي , تجاهلناه الصل معنا العكف تماماًال 

 . وو نريد  ن يطلع عليه  الد, علل ذلك التقصير

والثقافة التي ينشأ , وهذا الضمير  نما يتكون في الفرد في  ولل ِسنِي الياته ومن خالل القيم التي تؽرف فيه

ومن هنا كان دور الدين قوياًال بل  ساساًال في نشأته . والبيبة الماليطة به, والتربية التي يتلقاها, عليها

اْلبِرُّ ما اْطَمأَنَّ  ليه اْلَقْلُب ”: ولعل في قول النبي عليه الصالة والسالم . وصياؼته في المجتمع اإلسالمي

ْدرِ  َد في الصَّ ْفُف َواإلِْثُم ما اَلاَك في اْلَقْلِب َوَتَردَّ ْت  ليه النَّ ما يشير  لل هذا الضمير الخفي  و الوازع “ َواْطَمأَنَّ

وااقوال ولو لم تكن نصوص , فيدفعه  لل طيب اافعال, الذي يكون رقيباًال علل تصرفات المسلم, الديني

  .ولو لم تكن نصوص الشرع ناهية عنها, وتكفه عن الفعل الذي و يليق, الشرع آمرة بها

 : العوامل الخارجية- 

 و ن يأخذوا علل , مر هللا سبالانه جماعة المسلمين  ن يراقبوا سلوك اافراد داخل المجتمع: المجتمع-  ووًال 

: قال تعالل.  و ن يعاقبوه ليكون زاجراًال له ورادعاًال لؽيره,والمنالرؾ عن جادة الالق, يد الشارد منهم

اِرَقُة َفاْقَطُعوا  َْيِدَيُهَما َجَزاءًال بَِما َكَسَبا َنَكاوًال ِمَن هللاِ } اِرُق َوالسَّ انَِيُة }: وقال تعالل, {38:المابدة }{َوالسَّ الزَّ

انِي َفاْجلُِدوا ُكلَّ َوااِلدٍر ِمْنُهَما ِمَبَة َجْلَدةٍر َوَو َتأُْخْذُكْم بِِهَما َرْ َفةٌق فِي ِديِن هللاِ  ِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللِ َوالَيْوِم  َوالزَّ

 فإن لم يستطع , فليؽيره بيده,من ر ى منكم منكراًال ": ويقول الرسول صلل هللا عليه وسلم, {2:النور }{اآلَِخرِ 

فاامة كلها مطالبة بأن تراقب  فعال  بنابها  .(3)" وذلك  ضعؾ اإليمان, فإن لم يستطع فبقلبه,فبلسانه

 و و نال جميعهم شؤم , وتأخذ علل يد الظالم والعابث, وتنهاهم عن المنكر, فتأمرهم بالمعروؾ؛وتصرفاتهم
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ةًال }: قال تعالل مالذراًال من ذلك. المعصية وشرورها قُوا فِْتَنةًال َو ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ  {َواتَّ

 {. 25:اانفال}

هو الملُ  (والمتمثلة بولي اامر  و من ينوب عنه) ن  هم واجبات السلطة الالاكمة  :السلطة الالاكمة: ثانياًال 

 واوبتعاد عن السلوك , والتاللي بااخالق النبيلة,الناِف علل اولتزام بالدود الشرع الالنيؾ  مراًال ونهياًال 

وقد لخص اإلمام الماوردي رالمه هللا مهام ولي اامر هذه في كتابه ااالكام السلطانية في  ربع . المنالرؾ

 ." وسياسة الدنيا,الراسة الدين"هي : كلمات فقال

, و ما سياسة الدنيا فتكون بمنع المنازعات. وردع الخارج عليها, والراسة الدين  نما تكون بتطبيق الشريعة

 . و يصال الالقوق  لل  صالابها, وتالقيق العدل بين الرعية, وقطع الخصومات

بل عليه  ن يستعين بأنافٍر , وو شك  ن ولي اامر لن يستطيع  ن يالقق ذلك كله من خالل شخصه وبمفرده

  .صالالين  قوياء  مناء ليكونوا له عوناًال علل اامور

  :خصابص اإللزام الُخلُقي- 

  :يمتاز اإللزام الخلقي في اإلسالم بجملة من الخصابص  همها

ا  ِوَّ ُوْسَعَها], اإللزام بقدر اوستطاعة • فال تكليؾ  و بقدر الطاقة , {286:البقرة} [َو ُيَكلُِّؾ هللاُ َنْفسًال

  .كما يقتضيه الخلق القويم, وهذا مبد  يقتضيه العدل اإللهي, واوستطاعة

 ذ لم يشرع لنا من , {185:البقرة} [ُيِريُد هللاُ بُِكُم الُيْسَر َوَو ُيِريُد بُِكُم الُعْسرَ ], اليسر في التطبيق •

  .التكاليؾ ما من شأنه  ن يوقعنا في الالرج والمشقة

 :قال تعالل ,كما في  عفاء العجزة والضعفاء والمرضل عن الجهاد, مراعاة ااالوال اوستثنابية •

وكما في , {17:الفتح} [لَْيَف َعلَل ااَْعَمل اَلَرجٌق َوَو َعلَل ااَْعَرِج اَلَرجٌق َوَو َعلَل الَمِريِض اَلَرجٌق }

َمْن َكَفَر بِاهللِ ِمْن َبْعِد  ِيَمانِِه ] :, قال تعاللالترخص بالتلفظ بلسانه بالكفر مع بقاء قلبه مطمبناًال باإليمان

  { .106:النالل} [ ِوَّ َمْن  ُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمبِنٌّن بِاإلِيَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِالُكْفِر َصْدراًال 

  :المسؤولية: ثانياًال 

 ". التزام الشخص بما يصدر عنه قووًال  و عمالًال "هي : تعريفها

تالمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناالية اإليجابية والسلبية  مام : " و هي

  ".هللاّ 

 :شروط المسؤولية

 : تتمثل الشروط الضرورية لمسبولياتنا  مام هللّا ثم  مام  نفسنا فيما يلي

ا عاقالًال )وذلك بأن يكون الشخص  هالًال لتالمل المسؤولية , ااهلية- 1 و و فلو كان مجنوناًال  و , (فيكون بالؽًال

عن المجنون التل : رفع القلم عن ثالث ”:لالديثمن  هل المسؤولية؛ كون ي و نه ؾ (دون سن البلوغ)صؽيراًال 

 .” وعن النابم التل يستيقظ, وعن الصبي التل يالتلم,يفيق
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  و في الالة , و و فلو كان العمل و  رادياًال كما في الخطأ,  ي  ن يكون العمل نابعاًال من  رادته:اإلرادة- 2

رفع عن  متي الخطأ والنسيان وما ":  لالديث؛لم يتالمل مسؤولية تصرفه,   و كان صاالبه مكرهاًال ,النابم

 . “استكرهوا عليه

  ي  ن تتجه النية ؛ ذ المسؤولية الالقيقية عند هللا  نما هي علل النية والقصد دون ظاهر السلوك, النية- 3

 وبه ينتهي مجال الفعل ااخالقي, ,وهذا هو المطلوب من اإلنسان.  و ن يعمل القيقة,من الشخص  لل العمل

صلل هللا عليه وسلم في بيان هذه قال .  بل  مرها بيد هللّا تعالل,و ما النتابج والمعطيات فلسنا مسؤولين عنها

  الالقيقة

َو ُيَؤاِخُذُكُم هللاُ بِاللَّْؽِو فِي  َْيَمانُِكْم ]: كما يؤكده قول هللا تعالل, (و نما لكل امرئ ما نوى,  نما ااعمال بالنيات)

, وعليه فإن اإلنسان ؼير مسؤول عن  عماله الال رادية. {225:البقرة} [َولَِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِما َكَسَبْت قُلُوُبُكمْ 

لعدم توافر نية الشر , انه و مسؤولية من ؼير  رادة, كما  نه ؼير مسؤول عن فعله الذي وقع خطأ منه

َدْت قُلُوُبُكمْ }: وفي بيان ذلك يقول هللا تعالل, لديه ااالزاب } {َولَْيَف َعلَْيُكْم ُجناحٌق فِيما  َْخَطأُْتْم بِِه َولِكْن ما َتَعمَّ

5.}  

َوَما ]: قال تعالل,  و  مكانية العلم التل و ن قصر ولم يتعلم, وبما يؤدي  ليه من خير  و شر, العلم بالعمل- 4

بِيَن اَلتَّل َنْبَعَث َرُسووًال  ا ُمَعذِّ بل المقصود , و و يعني هذا عدم مؤاخذة اإلنسان بما يجهل.  {15:اإلسراء} [ُكنَّ

  .فإنه و ُيعذر بجهله, ثم قصر ولم يتعلم, فإذا  مكنه التعلم,  نه و يؤاخذ التل تقوم عليه الالجة

ا  ِوَّ ُوْسَعَها],  قال تعالى:أي أن بإمكان المكلف الفعل أو الترك, كون العمل مما يطاق- 5  [َو ُيَكلُِّؾ هللاُ َنْفسًال

  {.286:البقرة}

  :خصابص المسؤولية- 

تتسم المسؤولية في اإلسالم بأنها ذات طابع شخصي, بمعنل  ن اإلنسان يتالمل مسؤولية تصرفاته فقط دون 

ما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن }: وقد  كدت هذه الالقيقة آيات كثيرة من كتاب هللا منها, تصرفات ؼيره َمِن اْهَتدى َفإِنَّ

ما َيِضلُّ َعلَْيها َوو َتِزُر واِزَرةٌق ِوْزَر  ُْخرى ْنساِن  ِوَّ ما َسعل}: ومنها, {15 اإلسراء} {َضلَّ َفإِنَّ  {َو َْن لَْيَف لإِْلِ

  .والثواب والعقاب  نما يكون علل تصرفاته من ااقوال واافعال, {39النجم }

ؼير  ن هذه المسبولية الفردية و تعني  ن و يكون الفرد مسؤووًال عن انالراؾ  بنابه  و  قرانه,  و من له 

كما في ؛  بل من  جل التقصير في واجبه فيما وكل  ليه, والمسؤولية هنا ليست من  جل الفعل.ووية عليه

:  قال تعالل,  و لتقاعسه عن واجبه الذي فرضه عليه الشرع,"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" :الديثال

  .{104آل عمران } {ولتكن منكم  مة يدعون  لل الخير ويأمرون بالمعروؾ وينهمون عن المنكر}

  : نواع المسؤولية- 

 :تنقسم المسؤولية  لل ثالثة  نواع

وتعني اولتزام الذاتي من اإلنسان نفسه علل اإلتيان بشيء  و اونتهاء : المسبولية ااخالقية المالضة .1

  .عن فعل شيء

وما يفرضه المجتمع من , وتعني اولتزام تجاه اآلخرين من  بناء المجتمع: المسبولية اوجتماعية .2

  .قواعد
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  .وتعني اولتزام  مام هللّا تعالل: المسبولية الدينية .3

  :الجزاء- ثالثاًال 

  .هو ااثر المترتب علل الفعل اإلنساني؛ ظاهراًال  و باطناًال, في الدنيا  و في اآلخرة: تعريفه- 

  .والجزاء اإللهي, والجزاء الشرعي, الجزاء ااخالقي: للجزاء ثالثة  نواع هي:  نواعه- 

 : الجزاء ااخالقي- 1

ويعني ما يالالظه اإلنسان من نفسه جراء  قدامه علل عمل طبقا لما يعرفه من ااالكام والتشريعات والقواعد 

من ): يقول رسول هللّا صلّل هللّا عليه وسلّم. ويالف بها, كالرضا في الالة النجاح, واالم في الالة اإلخفاق

 . ففي هذا الالديث ترجمة وتالديد لإليمان الخلقي. الديث صاليح. (سرته السنته وساءته سيبته فذلك المؤمن

 : الجزاء الشرعي- 2

ونعني به العقوبات التي  قرتها الشريعة اإلسالمية اولبك الذين يتعدون الدود هللّا, فيظلمون بذلك  نفسهم, 

وكذا ردع اآلخرين ممن يمكن  ن , والؽاية من هذا الجزاء الشرعي معاقبة المجرم وردعه. ويظلمون ؼيرهم

  .تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرابم

 : وهذه العقوبات علل نوعين

 ... . وهي جزاءات الددها الشرع كالد الزنا, والسرقة, والقذؾ: الدود

 . ي عقوبات تأديبية يفرضها القاضي علل جناية  و معصية لم يالدد الشرع فيها عقوبة: وتعزيرات

 ذا كان النوعان السابقان من الجزاء يقعان في الدنيا, فإن الجزاء اإللهي له طبيعته : الجزاء اإللهي- 3

 . وامتداداته من الدنيا و لل الالياة اآلخرة

, في الالة الطاعة واومتثال له في الدنيا الرضا من هللا والتوفيق والالفظ وتيسير اامور والنصر والعزة

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرجاًال َوَيْرُزْقُه ِمْن اَلْيُث و َياْلَتِسبُ  }: وهناك آيات كثيرة تؤكد هذا منها
ِق هللاَّ  -2الطالق } {َوَمْن َيتَّ

  {.7مالمد } { ن تنصروا هللا ينصركم } ومنها .{3

وفي الالة المعصية واوستمرار عليها وعدم التوبة منها له في الدنيا ضنك العيش والمصابب والسخط من 

ِ }: قال تعالل, هللا ةًال َيأْتِيها ِرْزقُها َرَؼداًال ِمْن ُكلِّ َمكانٍر َفَكَفَرْت بِأَْنُعِم هللاَّ ُ َمَثالًال َقْرَيةًال كاَنْت آِمَنةًال ُمْطَمبِنَّ َوَضَرَب هللاَّ

ُ لِباَف اْلُجوِع َواْلَخْوِؾ بِما كاُنوا َيْصَنُعونَ  ومن  عرض عن ذكري }: وقال تعالل, {112النالل  }{َفأَذاَقَها هللاَّ

  .{124طه  }{فإن له معيشة ضنكا

 ن الذين آمنوا وعملوا الصالالات كانت لهم جنات  }: قال تعالل, وفي الالياة ااخرى للمؤمن الجنة والرضا

{  ن الذين آمنوا وعملوا الصالالات سيجعل لهم الرالمن وداًال } : وقال تعالل {107الكهؾ  }{..الفردوف نزوًال 

 ِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن  َْهِل الِكَتاِب : ]قال تعالل, وللكافر والمنافق نار جهنم والسخط من هللا. {96مريم }

ةِ  َم َخالِِديَن فِيَها  ُولَبَِك ُهْم َشرُّ الَبِريَّ نة} [َوالُمْشِرِكيَن فِي َناِر َجَهنَّ   { .6:البيِّ
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المحاضرة السادسة 

  المالاضرة السادسة

 نماذج من  خالق النبي الكريم 

  صلل هللا عليه وسلم

  :الرسول ذو الخلق العظيم

وتقول  م المؤمنين  [4القلم ] {َو ِّنَك لََعلََل ُخلُقٍر َعِظيمٍر }: قال تعالل مادالاًال نبيه الكريم صلل هللا عليه وسلم

 ي  ن  خالقه عليه . (كان خلقه القرآن):عابشة رضي هللا عنها في وصؾ  خالق النبي عليه الصالة والسالم

فهو الذي , الصالة والسالم كانت تجسيداًال عملياًال لما جاء به القرآن الكريم من  وامر  و نواهي  و ُمُثلٍر عليا

لقد كان لكم في رسول هللا  سوَة السنة }: فقال تعالل, اختاره هللا سبالانه ليكون  سوة ومثالًال  علل للبشرية

 {.21:ااالزاب }{لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا

النبي  ولل بالمؤمنين من  }: وهو الذي قال هللا فيه, وهو الذي وصفه هللا بأنه بالمؤمنين رؤوؾ راليم

: فقال, وزكل صدره, {3:النَّجم}[ َوَما َيْنِطُق َعِن الَهَوى: ]زكل هللا لسانه فقال تعالل {6: ااالزاب }{ نفسهم

َك لََتْهِدي  ِلَل ِصَراطٍر ُمْسَتقِيمٍر : ]وزكل هديه ومنهجه فقال, {1:اونشراح} [ َلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَركَ ] [ َو ِنَّ

بُِعونِي ُياْلبِْبُكُم هللاُ َوَيْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللاُ َؼفُورٌق راليم}: وقال, {52:الشُّورى} آل { }قُلْ  ِْن ُكْنُتْم ُتاِلبُّوَن هللاَ َفاتَّ

 {, 31:عمران

 ما ): وقال, ( دبني ربي فأالسن تأديبي)ومن َثمَّ قال النبي صلل هللا عليه وسلم متالدثاًال عن نعمة ربه عليه    

, "كان النبي صلل هللا عليه وسلم  السن الناف خلقًالا: "ويقول  نف رضي هللا عنه. ( ني اخشاكم و تقاكم هلل

 .,"ما ر يت  السن خلقًالا من رسول هللا صلل هللا عليه وسلم: "وعن صفية بنت اليي رضي هللا عنها قالت

ولكن ما و يدرك , والمالاضرة وكذا عشرات المالاضرات من  مثالها لن تتمكن من  عطاء الموضوع القه

 . ومن ثم فإننا سنكتفي بعرض نماذج من  خالق النبي الكريم صلل هللا عليه وسلم. و يترك كله, كله

 : عبادة النبي صلل هللا عليه وسلم- 1 

و كثرهم عبادة وتألهاًال, فمن كريم ,  تقل الناف و خشاهم هلل, كان النبي عليه الصالة والسالم كما وصؾ نفسه

كان نبي هللا صلل هللا عليه وسلم : تقول عابشة رضي هللا عنها.  خالقه صلل هللا عليه وسلم  نه كان شاكراًال 

لم تصنع هذا يا رسول هللا وقد ؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما : يقوم من الليل التل تتفطر قدماه, فقلت

وعن اُلَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َقالَ لَقِيُت َرُسولَ هللاِ صلل , ( فال  كون عبداًال شكوراًال ): تأخر؟ فقال عليه الصالة والسالم

َد بِِعَباَدتَِك َفَذَهَب َوَذَهْبُت َمَعُه  ُثمَّ  ََتل اْلَمْسِجَد ... هللا عليه وسلم َبْعَد اْلَعَتَمِة َفقُْلُت َيا َرُسولَ هللاِ اْبَذْن لِي  َْن  ََتَعبَّ

َفاْسَتْقَبلَ اْلقِْبلََة َو ََقاَمنِي َعْن َيِمينِِه ُثمَّ َقَر َ َفاتاَِلَة اْلِكَتاِب ُثمَّ اْسَتْفَتَح بُِسوَرِة اْلَبَقَرِة وَ َيُمرُّ بِآَيِة َراْلَمةٍر  ِوَّ َسأَلَ, 

َي  َر َفَرَكَع َفَسِمْعُتُه َيقُولُ فِي ُرُكوِعِه ُسْباَلاَن َربِّ َر اَلتَّل َخَتَمَها ُثمَّ َكبَّ َووَ آَيِة َخْوؾٍر  ِوَّ اْسَتَعاَذ, َووَ َمَثلٍر  ِوَّ َفكَّ

َر  ا ِمْن قَِياِمِه ُثمَّ َرَفَع َرْ َسُه ُثمَّ َكبَّ ُه َيقُولُ َوباَِلْمِدِه َفَمَكَث فِي ُرُكوِعِه َقِريبًال ُد فِيِه َشَفَتْيِه اَلتَّل  َُظنَّ  َنَّ اْلَعِظيُم َوُيَردِّ

ُد َشَفَتْيِه َفأَُظنُّ  َي ااَْعلَل َوُيَردِّ   َفَسَجَد َفَسِمْعُتُه َيقُولُ فِي ُسُجوِدِه ُسْباَلاَن َربِّ
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ا ِمْن قَِياِمِه ُثمَّ َنَهَض اِليَن َفَرَغ ِمْن َسْجَدَتْيِه َفَقَر َ َفاتاَِلَة اْلِكَتاِب ُثمَّ   ُه َيقُولُ َوباَِلْمِدِه َفَمَكَث فِي ُسُجوِدِه َقِريبًال  َنَّ

َر اَلتَّل َخَتَمَها ُثمَّ َفَعلَ  اْسَتْفَتَح آلَ ِعْمَراَن وَ َيُمرُّ بِآَيِة َراْلَمةٍر  ِوَّ َسأَلَ, َووَ آَيِة َخْوؾٍر  ِوَّ اْسَتَعاَذ, َووَ َمَثلٍر  ِوَّ َفكَّ

ْدُت ِعَباَدةًال َكاَنْت  ََشدَّ َعلَيَّ ِمْنَها َداَء بِاْلَفْجِر َقالَ اُلَذْيَفُة َفَما َتَعبَّ ِل ُثمَّ َسِمْعُت النِّ ُجوِد َكفِْعلِِه ااَوَّ ُكوِع َوالسُّ  .(فِي الرُّ

 تيت ): يقول عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه, وكان يدعو ويسبح ويثني علل هللا تبارك وتعالل ويخشع

.  (رسول هللا صلل هللا عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه  زيزٌق كأزيز المرجل من البكاء

  (لو تعلمون ما  علم لضالكتم قليالًال ولبكيتم كثيراًال ): وكان يقول

ويفطر التل نقول و , كان يصوم التل نقول و يفطر): تقول عابشة رضي هللا عنها. وكان يكثر من الصيام

  (كان يصوم شعبان  و قليالًال , كان يصوم شعبان كله, ولم  ره صابماًال في شهرٍر قط  كثر منه في شعبان, يصوم

 نه ليؽان علل قلبي فأستؽفر هللا مابة : وكان ينظر  لل نفسه وعبادته فيرى نفسه مقصراًال في جنب هللا فيقول

  (مرة

 : خلقه صلل هللا عليه وسلم في الدعوة- 2 

كانت دعوته عليه الصالة والسالم لجميع الخلق, وكان  كثرهم  يذاءًال وابتالءًال في سبيلها, ومن ذلك شفقته بمن 

يخطا  و من يخالؾ الالق وكان ُيالسن  ليه ويعلمه بأالسن  سلوب, بألطؾ عبارة و السن  شارة, وفيما يلي 

:  مواقؾ من ذلك

يا رسول هللا, :  ن فتلًال شاباًال  تل النبي صلل هللا عليه وسلم فقال: روى  بو  ُمامة ـ رضي هللا عنه ـ قال- 1

 تالّبه ): , فدنا منه قريباًال, قال(ادنه): فقال له. مه مه: ابذن لي بالزنا, فأقبل القوم عليه فزجروه, وقالوا

و وهللا : قال(  فتالبه وبنتك؟: )قال( وو الناف يالبونه امهاتهم: )و وهللا, جعلني هللا فداءك, قال: قال (اّمك؟

و وهللا : قال ( فتالبه اختك؟): قال (وو الناف جميعاًال يالبونه لبناتهم): قال. يا رسول هللا, جعلني هللا فداءك

و وهللا, جعلني هللا : قال ( فتالبه لعمتك؟): قال. (وو الناف جميعاًال يالبونه اخواتهم): قال. جعلني هللا فداءك

: قال. و وهللا جعلني هللا فداءك: قال ( فتالبه لخالتك؟): قال. (وو الناف جميعاًال يالبونه لعماتهم): قال. فداءك

  :قال (وو الناف جميعاًال يالبونه لخاوتهم )

  :رالمته صلل هللا عليه وسلم- 3

رسول هللا صلل هللا عليه وسلم جامعة, تشمل عامة الناف؛ مسلمهم وكافرهم, مؤمنهم  رالمة كانت

َوَما كان }: هفي شأنفوجوده صلل هللا عليه وسلم كان رالمة للجميع قال تعالل , ومسيبهمومنافقهم, صالالهم 

َوَما  َْرَسْلَناَك  ِوَّ َراْلَمةًال }:قال تعالل, ورسالته كانت رالمة للجميع, (33:اانفال) {هللا لُيعِذَبهم و نت فيهم

وفي القيامة  ". نما  نا رالمة مهداة": ويقول هو صلل هللا عليه وسلم عن نفسه, (107:اونبياء) {لِْلَعالَِمينَ 

  .اليث يشفع لهم ليريالهم من هول الموقؾ, هو رالمة للجميع

 ودعا لهم ,” ني لم  بعث لعاناًال ":  علل المشركين  جابهم بقولهووعندما طلب منه بعض  صالابه  ن يدع

  ن دعا هللا بأن صلل هللا عليه وسلموبلػ من رالمته , “اللهم اهد قومي فإنهم و يعلمون”: بالهداية قابالًال 

ُه ولعنُه لَِمْن  ؼضبه رالمةًال  اللهم  نما  نا بشر, فأيُّ المسلمين سببته  و لعنته, فاجعلها له ": فقال, يجعل َسبَّ

  .”زكاة و جراًال 
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ِ لِْنَت لَُهمْ }: لقد مأل هللا قلَب مالمدٍر رالمة بالمؤمنين فقال تعالل   (159آل عمران){َفبَِما َراْلَمةٍر ِمَن هللاَّ

: وبلػ من شفقته ورالمته بأمته  ن دعا علل ووة اامور الذين و يرفقون برعاياهم فقال صلل هللا عليه وسلم

اللهم من ولَي من  مِر  متي شيباًال, فشقَّ عليهم, فاشقُق عليه, ومن ولي من  مر  متي شيباًال, فرفق بهم, "

الراالمون يرالمهم الرالمن, ":  وقال صلل هللا عليه وسلم في بيان فضل الرالمة والالث عليها".فارفق به

  ,”ارالموا من في اارض يرالمكم من في السماء

هم في الصالة بأن يخفؾ في صالته  فقد جاء رجلٌق  لل النبي ؛ومن مظاهر رالمته بالمؤمنين  نه  مر من  مَّ

 قال  بو مسعود .  ني اتأخر عن صالة الصبح من  جل فالن مما يطيل بنا: فقال,صلل هللا عليه وسلم

يا  يها " : فقال,فما ر يت النبي صلل هللا عليه وسلم ؼضب في موعظةٍر قط  شد مما ؼضب يومبذٍر : اانصاري

“   وذا الالاجة, والصؽير, فإن من ورابه الكبير؛ فأيكم  مَّ الناف فليوجز,  ن منكم منفرين,الناف

بكاؤه علل ولده  براهيم في , ومما يدل علل  ن قلب النبي صلل هللا عليه وسلم كان مفعماًال بالرالمة والشفقة

َدَخْلَنا َمَع :  ََنِف ْبِن َمالِكٍر رضي هللا عنه َقالَ عن ؾ, ويعتبره ضعفاًال في الرجال, مجتمع يعيب مثل هذا اامر

الَمُ ,َرُسوِل هللاِ صلل هللا عليه وسلم َعلَل  َبِي َسْيؾٍر اْلَقْينِ   َفأََخَذ َرُسولُ هللاِ صلل , َوَكاَن ِظْبراًال إلِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّ

هُ  لَُه َوَشمَّ  َفَجَعلَْت َعْيَنا َرُسوِل هللاِ , ُثمَّ َدَخْلَنا َعلَْيِه َبْعَد ذلَِك, َو ِْبَراِهيُم َيُجوُد بَِنْفِسهِ ,هللا عليه وسلم  ِْبَراِهيَم َفَقبَّ

اْلمِن ْبُن َعْوؾٍر رضي هللا عنه, صلل هللا عليه وسلم َتْذِرَفانِ  َيا ":  َفَقالَ !َو َْنَت َيا َرُسولَ هللاِ : َفَقالَ لَُه َعْبُد الرَّ

َها َراْلَمةٌق ,اْبَن َعْوؾٍر   ِنَّ اْلَعْيَن َتْدَمُع, َواْلَقْلَب َياْلَزُن, َووَ ":  َفَقالَ صلل هللا عليه وسلم, ُثمَّ  َْتَبَعَها بِأُْخَرى,"  ِنَّ

َنا ا بِفَِراقَِك َيا  ِْبَراِهيُم لََماْلُزوُنونَ ,َنقُولُ  ِوَّ َما َيرضل َربُّ   .” َو ِنَّ

 : صدقه صلل هللا عليه وسلم- 4

 و عالمهم بأن هللا قد ,تهاشتهر النبي صلل هللا عليه وسلم بين قومه بالصادق اامين التل قبل  عالنه دعو

  :ؤكد هذا المعنلاآلتيتين ما ي تينصورلعل في ال و, رسله  ليهم

 لما نزلت : قال,عبد هللا بن عباف رضي هللا عنهماعن  ؾ:عدابه بصدقه التل قبل  عالنه لدعوته اعتراؾ - 1

يا " : فجعل ينادي, صعد النبي صلل هللا عليه وسلم علل الصفا,(214:الشعراء){و نذر عشيرتك ااقربين}اآلية 

 ؛ فجعل الرجل  ذا لم يستطع  ن يخرج  رسل رسووًال , التل اجتمعوا, لبطون قريش؛" يا بني عدي,بني فهر

 كنتم , ر يتكم لو  خبرتكم  ن خيالًال بالوادي تريد  ن تؽير عليكم" : فقال. فجاء  بو لهب وقريش؟لينظر ما هو

:  فقال  بو لهب,"فإني نذيرٌق لكم بين يدي عذاب شديد": قال.  ما جربنا عليك  و صدقًالا, نعم: قالوا"مصدقي؟

 وهذه ؼاية الفطنة منه (1:المسد).“اآلية {تبت يدا  بي لهب وتب} : فنزلت!؟  لهذا جمعتنا,تباًال لك سابر اليوم

و قام , وجعلهم يقرون به علل رؤوف ااشهاد, اليث انتزع منهم اوعتراؾ بصدقه, صلل هللا عليه وسلم

          .فأبهتهم, ثم  خبرهم بأنه رسولٌق من هللا  ليهم, عليهم الالجة

 :ما  خبر به عبد هللا بن سالم الالبر اليهودي وبسببه  سلم- 2

ِ صلل هللا عليه وسلم اْلَمِديَنةَ : رضي هللا عنهعبد هللا بن سالم  قال ا َقِدَم َرُسولُ هللاَّ اُف  ِلَْيهِ ,لَمَّ  , اْنَجَفلَ النَّ

ِ صلل هللا عليه :َوقِيلَ  ِ صلل هللا عليه وسلم, َقِدَم َرُسولُ هللاَّ ِ صلل هللا عليه وسلم, َقِدَم َرُسولُ هللاَّ  َقِدَم َرُسولُ هللاَّ

اِف ِاَْنُظَر  ِلَْيهِ  ِ صلل هللا عليه وسلم,وسلم, َفِجْبُت فِي النَّ ا اْسَتْثَبتُّ َوْجَه َرُسوِل هللاَّ  َعَرْفُت  َنَّ َوْجَهُه لَْيَف , َفلَمَّ

ابٍر  لُ َشْيءٍر َتَكلََّم بِِه  َْن َقالَ ,بَِوْجِه َكذَّ َها النَّافُ " : َوَكاَن  َوَّ اَلمَ , َيُّ َعامَ ,  َْفُشوا السَّ اُف , َو َْطِعُموا الطَّ  َوَصلُّوا َوالنَّ

َة بَِساَلمٍر ,نَِيامٌق    ." َتْدُخلُوا اْلَجنَّ
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هكذا لم يالتج اامر منه لكي يعلم  ن مالمداًال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم سوى  ن ينظر  لل وجهه الكريم 

  .ليعرؾ  نه ليف بوجه كذاب

  :شجاعته صلل هللا عليه وسلم- 5

: ومن قصص شجاعته, فقد كان النبي صلل هللا عليه وسلم ااشجع وااجود بنفسه

ِ صلل هللا : فقد روي عن  نف بِن مالك رضل هللا عنه  نه قال: سبقه لكشؾ  خبار العدو- 1 َكاَن َرُسولُ هللاَّ

اِف َولََقْد َفِزَع  َْهلُ اْلَمِديَنِة َذاَت لَْيلَةٍر َفاْنَطلََق َنافٌق  اِف َوَكاَن  َْشَجَع النَّ اِف َوَكاَن  َْجَوَد النَّ عليه وسلم  اَْلَسَن النَّ

ْوِت َوُهَو َعلَل َفَرفٍر ِاَبِي  ا َوَقْد َسَبَقُهْم  ِلَل الصَّ ِ صلل هللا عليه وسلم َراِجعًال ْوِت َفَتلَقَّاُهْم َرُسولُ هللاَّ قَِبلَ الصَّ

ْيُؾ َوُهَو َيقُولُ لَْم ُتَراُعوا لَْم ُتَراُعوا َقالَ  ُه لََباْلرٌق : َطْلاَلَة ُعْريٍر فِي ُعُنقِِه السَّ ا  َْو  ِنَّ  ي  ن الفرف  (َوَجْدَناهُ َباْلرًال

.  كان سريعاًال فسبقتكم  لل الصوت وليف هناك ما يخيؾ فارجعوا

َقْيَنا بَِرُسوِل هللاِ َصلَّل : وروي عن عليٍّي رضل هللا عنه  نه قال- 2 ا  َِذا ااْلَمرَّ اْلَبأُْف, َولَقَِي اْلَقوُم اْلَقوَم, اتَّ ُكنَّ

ا. َفَما َيُكوُن  اََلدٌق  َْقَرَب  ِلَل اْلَعُدوِّ ِمْنهُ , هللا َعلَيه وَسلَّم لََقْد َر َْيُتَنا َيْوَم َبْدرٍر َوَناْلُن : وقال علي رضل هللا عنه  يضًال

اِف َيْوَمبِذٍر َبأْساًال  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو  َْقَرُبَنا  ِلَل اْلَعُدوِّ َوَكاَن ِمْن  ََشدِّ النَّ ِ َصلَّل هللاَّ َنلُوُذ بَِرُسوِل هللاَّ

صلل }فعن سيدنا العباف رضي هللا عنه قال شهدت مع رسول هللا , موقفه صلل هللا عليه وسلم يوم النين- 3

صلل هللا }فلما التقل المسلمون والكفار ولل المسلمون مدبرين فطفق رسول هللا , يوم النين {هللا عليه وسلم

 كفها { صلل هللا عليه وسلم}ُيْركض بؽلته قَِبل الكفار قال العباف و نا آخذٌق بلجام بؽلة رسول هللا  {عليه وسلم

وكان - قال عباف .  ي عباف ناد  صالاب السمرة {صلل هللا عليه وسلم} رادة  و تسرع فقال رسول هللا 

:  ين المهاجرون ااولون  ين  صالاب سورة البقرة والنبي صلل هللا عليه و سلم يقول قدما: رجالًال صيتاًال فقلت

قال فو هللا لكأن عطفتهم الين سمعوا صوتي عطفة البقر علل  وودها .  نا النبي و كذب  نا ابن عبد المطلب

صلل هللا عليه }قال وكأني  نظر  لل النبي . فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار التل انهزم الكفار

  .يركض خلفهم علل بؽلته {وسلم

 : عفو النبي صلل هللا عليه وسلم- 6

ولعل في هاتين الالادثتين بعض ما يؤكد لنا , كان النبي صلل هللا عليه وسلم متخلقاًال بالعفو في  عظم صوره

: ذلك

َهلْ  َتل َعلَْيَك َيْومٌق َكاَن  َشدَّ ِمْن َيْوِم : عن عابشة رضي هللا عنها  نها قالت للنبي صلل هللا عليه وسلم- 1

؟ َقالَ  لََقْد لَقِيُت ِمْن َقْوِمِك, َوَكاَن  َشدُّ َما لَقيُت ِمْنُهْم َيْوَم اْلَعَقَبِة,  ْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعلَل اْبِن َعْبِد َيالِْيلَ  ):  اُُلدٍر

َعالِِب,  , َفلَْم ُيِجْبني  ِلَل َما  َرْدُت, َفاْنَطلَْقُت َو نا َمْهُمومٌق َعلَل َوْجِهي, َفلَْم  ْسَتفِْق  ِوَّ و َنا بَِقْرِن الثَّ ْبِن َعْبِد ُكالَلٍر

 نَّ هللا َتَعالَل : َفَرَفْعُت َرْ ِسي, َو َِذا  َنا بَِساَلاَبةٍر َقْد  َظلَّْتنِي, َفَنَظْرُت َفإَذا فِيَها ِجبريلُ عليه السالم, َفَناَداني, َفَقالَ 

وا َعلَْيَك, َوَقد َبَعَث  لَْيَك َملََك الِجَباِل لَِتأُْمَرهُ بَما ِشْبَت فِيِهْم  َفَناَدانِي َملَُك . َقْد َسِمَع َقْولَ َقْوِمَك لََك, َوَما َردُّ

, ُثمَّ َقالَ  ُد  نَّ هللاَ َقْد َسِمع َقْولَ َقْوِمَك لََك, َو نا َملَُك الِجبال, َوَقْد َبَعَثنِي َربِّي  لَْيَك : الِجَباِل, َفَسلََّم َعلَيَّ َيا ُماَلمَّ

َبلْ  ْرُجو  ْن : )َفَقالَ النبي صلل هللا عليه وسلم. (لَِتأُْمَرنِي بِأَْمِرَك, َفَما ِشْبَت,  ْن شْبَت  ْطَبْقُت َعلَْيِهُم ااَْخَشَبْينِ 

. و يذابهم له, رؼم كفرهم, فعفا عنهم. (ُيْخِرَج هللاُ ِمْن  ْصالَبِِهْم َمْن َيْعُبُد هللاَ َواْلَدهُ وَ ُيْشِرُك بِِه َشْيباًال 

وعليه برد نجراني ؼليظ الالاشية فأدركه  {صلل هللا عليه وسلم}عن  نف قال كنت  مشي مع رسول هللا - 2

وقد  ثرت  {صلل هللا عليه وسلم}قال  نف فنظرت  لل صفالة عاتق النبي .  عرابيٌّن فجبذه بردابه جبذةًال شديدة
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فضالك ثم , فالتفت  ليه. يا مالمد مر لي من مال هللا الذي عندك: ثم قال. بها الاشية الرداء من شدة جبذته

َما َضَرَب رسولُ هللا صلل هللا عليه وسلم َشْيباًال َقطُّ بَِيِدِه, َووَ اْمَر ةًال َووَ : وعن عابشة قالت . ( مر له بعطاء

َخاِدماًال,  ِوَّ  ْن ُيَجاِهَد فِي َسبيِل هللاِ, َوَما نِيلَ ِمْنُه َشْيءٌق َقطُّ َفَيْنَتقَِم ِمْن َصااِلبِِه,  ِوَّ  ن ُيْنَتَهَك َشْيءٌق ِمْن َماَلاِرِم 

 .هللاِ َتَعالَل, َفَيْنَتقُِم هللِ َتَعالَل

 

المالاضرة السابعة 

 نماذج من  خالق النبي الكريم 

  صلل هللا عليه وسلم

:  تواضعه صلل هللا عليه وسلم - 7

ويعود المرضل في , والؽني والفقير, ُيجيب دعوة الالر والعبد, كان النبي صلل هللا عليه وسلم شديد التواضع

.  ويقبل عذر المعتذر,  قصل المدينة

, فكلمه فجعل ُتْرَعُد فرابصه,  تل النبي صلل هللا عليه وسلم رجلٌق : فعن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال

كانت تأكل القديد في ,  نما  نا ابن امر ة من قريش, هون عليك فإني لست بملك): فقال له النبي: قال جرير

قال . {وما  نت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاؾ وعيد}ثم تال جرير بن عبد هللا البجلي . (هذه البطالاء

. فنطق الرجل بالاجته

كان رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنابز : وعن  نف بن مالك رضي هللا عنه قال

ويجيب دعوة المملوك ويركب الالمار ولقد كان يوم خيبر ويوم قريظة علل المار خطامه البل من ليؾ وتالته 

 .  كاؾ من ليؾ

كان رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يأتي : وعن  بي  مامة بن سهل بن النيؾ عن  بيه رضي هللا عنه قال

 . ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنابزهم

و تطروني كما  طرت النصارى ابن ): وكان صلل هللا عليه وسلم ينهل عن مداله و لقاء االقاب عليه, ويقول

.  (مريم,  نما  نا عبدٌق فقولوا عبد هللا ورسوله

و يدخل  ”:عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلل هللا عليه وسلم قالؾ, وكان يالذر من الِكبر

 قال . ن الرجل يالب  ن يكون ثوبه السناًال ونعله السناًال :  قال رجل“.الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

: ومعنل بطر الالق .” وَؼْمُط الناف, ن هللا جميل يالب الجمال, الِكبر َبَطُر الالق: "النبي صلل هللا عليه وسلم

 فبين النبي صلل هللا عليه وسلم المعنل الصاليح .االتقارهم: ومعنل ؼمط الناف .دفعه و نكاره ترفعاًال وتجبراًال 

وصالح المفهوم الخاطا الذي ربما يعتقده كثير من الناف  لل , واالتقار الناف, و نه التكبر علل الالق, للِكْبر

وو يتنافل مع , بل هو مما يالبه هللا تعالل, وليف هو منه, يومنا هذا  ذ يعتبرون اوهتمام بالمظهر من الِكبر

  .ُخلُق التواضع

 كراعٌق ُدعيت  لللو : "قالورؼبته في جبر خواطر الناف  ن , النبي صلل هللا عليه وسلمقد بلػ من تواضع و

 . ” ُهِدَي  ليَّ ذراع لقبلتُ  ولو اجبُت,
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: واإلهالة السنخة. ومن تواضعه صلل هللا عليه وسلم  نه كان يدعل  لل خبز الشعير واإلهالة السنخة فيجيب

وعن  نف  ن خياطاًال دعا النبي صلل هللا عليه وسلم لطعام . تعني الدهن الجامد المتؽير الريح من طوال المكث

صنعه قال  نف فذهبت مع رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  لل ذلك الطعام فقرب  لل رسول هللا صلل هللا 

.  عليه وسلم خبزاًال من شعير ومرقاًال فيه دباء وقديدٌق قال  نف فر يت رسول هللا يتتبع الدباء من الوالي الصالفة

 : زهده صلل هللا عليه وسلم- 8

كان صلل هللا عليه وسلم  زهد الناف في الدنيا و رؼبهم في اآلخرة خيره هللا تعالل بين  ن يكون ملكاًال نبياًال  و 

.  فاختار  ن يكون عبداًال نبياًال , يكون عبداًال نبياًال 

قال  نف بن مالك . كان يناُم علل الفراش تارة, وعلل الالصير تارة, وعلل اارض تارة, وعلل السرير تارة

دخل عمر وناف من الصالابة فانالرؾ النبي صلل هللا عليه وسلم فر ى عمر  ثر الشريط في ): رضي هللا عنه

ومالي و  بكي وكسرى وقيصر يعيشان : ما يبكيك يا عمر قال: جنبه فبكل فقال النبي صلل هللا عليه وسلم

 ما ترضل  ن تكون لهم الدنيا ولنا : فيما يعيشان فيه من الدنيا و نت علل الالال الذي  رى فقال يا عمر

.  هو كذلك: قال. بلل: اآلخرة قال 

فعن عابشة , وكان من زهده صلل هللا عليه وسلم وقلة ما بيده  ن النار و توقد في بيته في الشهر والشهرين

وهللا يا ابن  ختي كنا لننظر  لل الهالل ثم الهـالل ثـالثة : ـ رضي هللا عنها ـ  نها كانت تقول لعروة بن الزبير

يا خالة فما كان عيشكم؟ :  هله في شهرين ما  وقـد في  بيـات رسـول هللا صلل هللا عليه وسلم نار, قلت

كان النبي صلل هللا عليه وسلم يبيت : )وعن ابن عباف رضي هللا عنه قال. (ااسودان ـ التمر والماء ـ: قالت

عن  نف بن مالك قال كان رسول . (الليالي المتتابعة طاوياًال و هله و يجدون عشاءاًال, وكان  كثر خبزهم الشعير

. هللا صلل هللا عليه وسلم و يدخر شيبا لؽد

  :صبر النبي صلل هللا عليه وسلم- 9

و ما  ذا كان هلل تعالل فإنه يمتثل فيه , كان النبي صلل هللا عليه وسلم يصبر علل ااذى فيما يتعلق بالق نفسه

وهي خير رادع لهم وفيها تالقيق , وهي شدة مطلوبة مع الكفار والمنتهكين لالدود هللا.  مر هللا من الشدة

اء َعلَل اْلُكفَّاِر ُراَلَماء َبْيَنُهْم ): قال تعالل. لألمن واامان ِ َوالَِّذيَن َمَعُه  َِشدَّ ُسولُ هللاَّ دٌق رَّ اَلمَّ (  29:الفتح) (مُّ

ومن صور صبر النبي صلل هللا عليه وسلم ما ذكرناه سابقاًال من  ن النبي صلل هللا عليه وسلم عندما اشتد 

بل  رجو  ن يخرج هللا : فقال. يا مالمد  ن شبت  ن  طبق عليهم ااخشبين: ااذى به جاءه ملك الجبال يقول

.  جبال مكة  بو قبيف وقعيقعان: وااخشبان. من  صالبهم من يعبد هللا والده و يشرك به شيبا

ر يت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم بسوق ذي المجاز فَمرَّ وعليه : ومن ذلك ما رواه طارق المالاربي قال

!  يا  يها الناف: " جبة له المراء وهو ينادي بأعلل صوته

! يا  يها الناف: , ورجل يتبعه بالالجارة وقد  دمل كعبيه وعرقوبيه وهو يقول" تفلالوا- و  له  و هللا : قولوا

هذا : فمن هذا يتبعه يرميه؟ قالوا: ؼالم من بني عبد المطلب, قلت: من هذا؟ قالوا: و تطيعوه فإنه كذاب؛ قلت

 . وهو  بو لهب- عمه عبد العزى 

ما ! يا  بة: فقلت! الججت مع  بي فلما كنا بمنل  ذا جماعة علل رجل: وعن الالارث بن الالارث الؽامدي قال

هذا الصابا الذي ترك دين قومه, ثم ذهب  بي التل وقؾ عليهم علل ناقته, فذهبت  نا : هذه الجماعة؟ فقال
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التل وقفت عليهم علل ناقتي, فإذا به يالدثهم وهم يردون عليه, فلم يزل موقؾ  بي التل تفرقوا عن ملل 

هذه بنته زينب, فناولته : وارتفاع من النهار, و قبلت جارية في يدها قدح فيه ماء ونالرها مكشوؾ, فقالوا

. وو تخافي علل  بيك ؼلبة وو ذوًال ! خمري عليك نالرك يا بنية : "وهي تبكي, فقال

 : مزاح النبي صلل هللا عليه وسلم- 10

.  وكان من هديه صلل هللا عليه وسلم  ن يمزح ولكنه في مزاله و يقول  و القاًال 

ادع هللا  ن يدخلني ! يا رسول هللا: ومن صور ذلك  ن امر ة عجوزاًال سألته صلل هللا عليه وآله وسلم فقالت

: فقال. يا  ُم فالن  ن الجنة و تدخلها عجوز, فولت تبكي ): فقال لها النبي صلل هللا عليه وسلم. الجنة

 { ِّنآ  َنَشأَْناُهّن  ِنَشآءًال َفَجَعْلَناُهّن  َْبَكاراًال ُعُرباًال  َْتَراباًال }:  خبروها  نها و تدخلها وهي عجوز,  ن هللا تعالل يقول

[  37–35الواقعة ]

يا رسولَ هللا االِمْلنا :  نَّ رجالًال  تل رسولَ هللا صلل هللا عليه وسلم, فقال)وعن  نف بن مالك رضي هللا عنه 

: وما َنْصَنع بولِد الناقِة ؟ فقال رسولُ هللا صلل هللا عليه وسلم: قال.  اْلِملُُكْم علل َولَِد الناقةِ : فقال. علل بعير

.  (هل َتلُِد اإلبِلَ  و النُّوُق ؟

ومتل , َعْقَرى: زُوجِك, ذلك البياُض في عينيه؟ قالت“: وسمعته صلل هللا عليه وسلم يقول ومر ة: وقال  نف

وعقرى . “وهل من عين  و وفيها بياض: ر يَته؟ قال

: بل مثل قولهم, وو يريدون القيقة ذلك, يستعملها العرب للدعاء علل الشخص, تعني جعلها هللا عاقراًال و تلد

 . كناية عن عدم الرضا باامر. و  ُمَّ لك

زاهر بن الرام كان يهدي  لل النبي صلل هللا عليه و : وعن  نف بن مالك  ن رجال من  هل البادية يقال له 

: سلم الهدية فيجهزه رسول هللا صلل هللا عليه و سلم  ذا  راد  ن يخرج فقال رسول هللا صلل هللا عليه و سلم

فأتاه النبي صلل هللا عليه و سلم وهو يبيع متاعه فاالتضنه من : قال. ( ن زاهرا بادينا ونالن الاضروه )

من هذا؟ فالتفت  ليه فلما عرؾ  نه النبي صلل هللا عليه و سلم جعل ,  رسلني: فقال, خلفه والرجل و يبصره

تجدني يا : ؟ فقال زاهر(من يشتري هذا العبد): فقال رسول هللا صلل هللا عليه و سلم. يلزق ظهره بصدره

.  (بل  نت عند هللا ؼال):  و قال صلل هللا عليه و سلم. (لكنك عند هللا لست بكاسد): قال. رسول هللا كاسدا

 : الياؤه صلل هللا عليه وسلم- 11

ُ , كان النبي صلل هللا عليه وسلم شديد الالياء بِيُّ َصلَّل هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ َكاَن النَّ فعن  َبِي َسِعيدٍر اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللاَّ

ا ُعِرَؾ فِي َوْجِههِ  . َعلَْيِه َوَسلََّم  ََشدَّ اَلَياءًال ِمْن اْلَعْذَراِء فِي ِخْدِرَها, َو َِذا َكِرَه َشْيبًال

, َدَعا : وعن  نف بن َمالِكٍر رضي هللا عنه, َقالَ  َج َرُسولُ هللاِ صلل هللا عليه وسلم َزْيَنَب اْبَنَة َجاْلشٍر ا َتَزوَّ لَمَّ

ا َقاَم, َقاَم  ا َر َى َذلَِك َقاَم؛ َفلَمَّ أُ لِْلقَِياِم, َفلَْم َيقُوُموا, َفلَمَّ ُه َيَتَهيَّ ُثوَن, َو َِذا ُهَو َكأَنَّ اْلَقْوَم َفَطِعُموا, ُثمَّ َجلَُسوا َيَتاَلدَّ

ُهْم َقاُموا, َفاْنَطلَْقُت  ؛ ُثمَّ  ِنَّ بِيُّ صلل هللا عليه وسلم, لَِيْدُخلَ, َفإَِذا اْلَقْوُم ُجلُوفٌق , َفَجاَء النَّ َمْن َقاَم, َوَقَعَد َثالََثُة َنَفرٍر

ُهْم َقِد اْنَطلَقُوا؛ َفَجاَء اَلتَّل َدَخلَ, َفَذَهْبُت  َْدُخلُ, َفأَْلَقل اْلاِلَجاَب َبْينِل  بِيَّ صلل هللا عليه وسلم  َنَّ َفِجْبُت َفأَْخَبْرُت النَّ

بِيِّ  ِوَّ  َْن ُيْؤَذَن لَُكْم  ِلَل َطَعامٍر َؼْيَر ]: َوَبْيَنُه؛ َفأَْنَزلَ هللاُ قوله تعالل َها الَِّذيَن آََمُنوا َو َتْدُخلُوا ُبُيوَت النَّ َيا  َيُّ

بِيَّ  َناِظِريَن  َِناهُ َولَِكْن  َِذا ُدِعيُتْم َفاْدُخلُوا َفإَِذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا َوَو ُمْسَتأْنِِسيَن لاَِلِديثٍر  ِنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّ

{  53:ااالزاب} [َفَيْسَتاْليِي ِمْنُكْم َوهللاُ َو َيْسَتاْليِي ِمَن الاَلقِّ 
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.   ِنَّ لُِكلِّ ِدينٍر ُخلُقًالا َوُخلُُق اإْلِْساَلِم اْلاَلَياء: وكان صلل هللا عليه وسلم يقول

ا بما يكره, لهذا وصفه  ؼير  ن الياءه لم يكن يمنعه من قول الالق والؽضب له  و  نه لم يكن يواجه  الدًال

ا ُعرؾ في وجهه  شارة  لل  نه لم يكن يواجه  الدا بما  الصالابة بأنه صلل هللا عليه وسلم كان  ذا كره شيبًال

  .يكرهه بل يتؽير وجهه فيفهم  صالابه كراهيته لذلك

:  عدل النبي صلل هللا عليه وسلم - 12

ِ :  عن  بي َسِعيدٍر اْلُخْدِرىَّ َقالَ  ا  ََتاهُ ُذو - صلل هللا عليه وسلم-َبْيَنا َناْلُن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ َوُهَو َيْقِسُم َقْسمًال

ِ اْعِدلْ َفَقالَ : اْلُخَوْيِصَرِة َوُهَو َرُجلٌق ِمْن َبنِل َتِميمٍر َفَقالَ  َوْياَلَك َوَمْن َيْعِدلُ  َِذا لَْم  َْعِدلْ لََقْد ِخْبَت » :َيا َرُسولَ هللاَّ

ِ اْبَذْن لِل فِيِه  َْضِرْب ُعُنَقهُ . «َوَخِسْرَت  ِْن لَْم  َُكْن  َْعِدلْ  ُ َعْنُه َيا َرُسولَ هللاَّ اِب َرِضَل هللاَّ . َفَقالَ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم ا َياْلقُِر  اََلُدُكْم َصالََتُه َمَع َصالَتِِهْم َوِصَياَمُه َمَع “: َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ َدْعُه َفإِنَّ لَُه  َْصاَلابًال

ِة  ِميَّ ْهُم ِمَن الرَّ . (...ِصَياِمِهْم َيْقَرُءوَن اْلقُْرآَن وَ َيُجوُز َتَراقَِيُهْم َيْمُرقُوَن ِمَن اإلِْسالَِم َكَما َيْمُرُق السَّ

: ومن صور عدله صلل هللا عليه وسلم و قامته لشرع هللا تعالل ما رواه  نف بن مالك رضي هللا عنه قال 

كان رسولُ هللا صلل هللا عليه وسلم عند بعض نسابه, فأرسلَْت  ِليه  اِلدى  ُمهات المؤمنين بَِصاْلَفة فيها »

الَفُة, فاْنَفلََقْت, َفَجَمَع رسولُ هللا  صلل هللا عليه -طعام, َفَضَربِت التي هو في بيتها َيَد الخاِدِم, َفَسَقَطِت الصَّ

الَفِة, ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصالفة ويقول- وسلم كم, : فِلَق الصَّ كم]َؼارْت  ُمُّ , ثم [ؼارْت  ُمُّ

البف الخادم, التل  ُتَي بَِصالَفة من عند التي هو في بيتها , فدفعها  ِلل التي ُكِسَرْت َصاْلَفُتها, و مسك 

« المكسورة في َبْيِت التي َكَسَرْتها

والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة   ): و قال عليه الصالة والسالم في قصة المر ة المخزومية التي سرقت . 

  . (  لقطعت يدها , بنت مالمد

:   خالق النبي صلل هللا عليه وسلم مع  هله - 13

والسن عشرته لزوجاته وبإكرامه واالترامه , وقد تمثل ذلك في طيب كالمه, كان صلل هللا خير الناف اهله

.  (خيركم خيركم اهله و نا خيركم اهلي): لمشاعرهن, قال عليه الصالة والسالم

, وير ؾ بهن, وكان من كريم  خالقه صلل هللا عليه وسلم في تعامله مع  هله وزوجه  نه كان يتودد  ليهن

بِلِّ صلل هللا عليه وسلم فِل َسَفرٍر َوِهَل , ويمازالهن َها َكاَنْت َمَع النَّ ُ َعْنَها  َنَّ تروي السيدة عابشة َرِضَل هللاَّ

ُموا”: َجاِرَيةٌق َفَقالَ اَْصاَلابِهِ  ُموا ُثمَّ َقالَ . “َتَقدَّ ا َكاَن َبْعُد . “َتَعاِل  َُسابِْقكِ ”: َفَتَقدَّ َفَساَبْقُتُه َفَسَبْقُتُه َعلَل ِرْجلِل َفلَمَّ

ُموا ُثمَّ َقالَ  ا َمَعُه فِل َسَفرٍر َفَقالَ اَْصاَلابِِه َتَقدَّ َوَنِسيُت الَِّذى َكاَن َوَقْد اَلَمْلُت اللَّاْلَم . “َتَعاِل  َُسابِْقكِ ”: َخَرْجُت  َْيضًال

ِ َو ََنا َعلَل َهِذِه اْلاَلاِل َفَقالَ  َهِذِه بِتِْلَك ): َفَساَبْقُتُه َفَسَبَقنِل َفَقالَ . “لََتْفَعلِنَّ “: َفقُْلُت َوَكْيَؾ  َُسابِقَُك َيا َرُسولَ هللاَّ

ْبَقةِ  .  (السَّ

وهللا لقد ر يت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يقوم : وتروي السيدة الطاهرة عابشة  م المؤمنين  يضاًال فتقول

علل باب الجرتي والالبشة يلعبون بالرابهم في مسجد رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يسترني بردابه لكي 

 نظر  لل لعبهم ثم يقوم من  جلي التل  كون  نا التي  نصرؾ فاقدروا قدر الجارية الالديثة السن الريصة علل 

 . (اللهو
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. (كان يكون في مهنة  هله, فإذا الضرت الصالة يتوضأ ويخرج  لل الصالة): وتقول في عمل النبي في بيته

ومن . (كان يخيط ثوبه ويخصؾ نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم): وتقول  نه صلل هللا عليه وسلم

والبه الشديد لزوجته خديجة رضي هللا عنها,  ن كان يذبح الشاة ثم يهديها  لل , دوبل االترامه الكبير

.  صديقاتها, وذلك بعد مماتها

 :  خالق النبي صلل هللا عليه وسلم مع ااطفال- 14

.  ويظهر مالبته لهم, كان صلل هللا عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم

وكان من شفقته عليهم  نه  ذا سمع بكاء الصبي وهو يؤم الناف في صالة الجماعة  ن يسرع في صالته 

.  لبال تفتتن  مه, ويخففها

 ذا قام الملها و ذا سجد , وهو يصلي بالناف ( مامة بنت زينب)وكان صلل هللا عليه وسلم يالمل ابنة ابنته 

.  وضعها

وجاءه الالسن والالسين رضي هللا عنهما وهو يخطب في الناف فجعال يمشيان ويعثران فنزل النبي صلل هللا 

.  عليه وسلم من المنبر فالملهما التل وضعهما بين يديه

ُ َعْنَها َقالَْت  بِلِّ : وَعْن َعابَِشَة َرِضَل هللاَّ ْبَياَن َفَما : َفَقالَ - صلل هللا عليه وسلم-َجاَء  َْعَرابِلٌّن  ِلَل النَّ لُوَن الصِّ  َُتَقبِّ

لُُهمْ  ِ صلل هللا عليه وسلم. ُنَقبِّ اْلَمةَ “: َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ُ ِمْن َقْلبَِك الرَّ . “ ََو َْملُِك لََك  َْن َنَزَع هللاَّ

:   خالق النبي صلل هللا عليه وسلم مع الخدم- 15

فعن  نف رضي هللا عنه , كان النبي صلل هللا عليه وسلم لطيفا راليماًال في تعامله مع خدمه  لل  بعد الالدود

خدمت النبي صلل هللا عليه وسلم عشر سنين, وهللا ما قال  ؾ قط, وو قال لشيء لم فعلت كذا وهال " قال

. (فعلت كذا

ما ضرب رسول هللا صلل هللا عليه وسلم خادماًال له وو امر ة وو ): وعن عابشة رضي هللا تعالل عنها قالت

             .(ضرب بيده شيبا قط  و  ن يجاهد في سبيل هللا

   

:   صلل هللا عليه وسلم في الرفق بالاليوانه هدي-16

رضي هللا عنه  ن شداد بن  وف  فعن ,ويوصي  تباعه بذلك, بالاليوانكان النبي صلل هللا عليه وسلم رفيقاًال 

 ن هللا تعالل كتب اإلالسان علل كل شيء؛ فإذا قتلتم فأالسنوا القتلة, و ذا ): النبي صلل هللا عليه وسلم قال

 . (ذبالتم فأالسنوا الذبالة, وليالدَّ  الدكم شفرته, وليرح ذبيالته

وقد جعلوا , ليرموه بالنبل, ولما مرَّ ابن عمر رضي هللا عنهما ببعض فتيان قريش وقد نصبوا طابراًال ؼرضاًال 

فقال ابن , تفرق  ولبك الفتية لما ر وا ابن عمر خوفاًال من  نكاره وؼضبه! لصاالب الطير كل خاطبةٍر من نبلهم

 ن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم لعن من اتخذ شيباًال فيه الروح . عمر من فعل هذا؟ لعن هللا من فعل هذا

ؼرضاًال  
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دخلت امر ة النار في هر ربطته فال هي : قال النبي َصلَّل هللا َعلَيه وَسلَّم: وعن  بي هريرة رضي هللا عنه قال

وبينا رجل ...  طعمته وو هي  رسلته يأكل من خشاش اارض التل مات ويشهد علل ذلك  بو بكر وعمر

. ويشهد علل ذلك  بو بكر وعمر,  نل لست لهذا ُخلقت  نما خلقت للالرث : راكب بقرة التفتت  ليه فقالت 

 ن هذه الصور لم تكن سوى ؼيض من فيض عن  خالق الالبيب مالمد صلوات ربي : وختاماًال نقول       

ومهما كتبوا عن  خالقه صلل ,  ن البشر مهما قالوا. و ن المجلدات العظام لن تاليط بوصفها, وسالمه عليه

 ن  لهنا العظيم عندما يصؾ خلق الالبيب بأنه . هللا عليه وآله وسلم فلن يبلؽوا ثناء هللا عليه وعلل  خالقه

 .فماذا عسل  ن يبلػ وصؾ البشر اخالقه صلل هللا وسلم عليه, {و نك لعلل خلُقٍر عظيم}عظيم 

ونربي , فنتاللل بها, ؼير  ن الذي يجب  ن و نؽفل عنه هو السعي في  الياء هذه ااخالق النبوية في الياتنا

خصوصاًال في هذا الوقت الذي , بل نسعل لنشرها بين ؼير المسلمين, وندعو  ليها بين المسلمين, عليه  وودنا

و صبالت المادة والمصلالة هي الؽاية , كادت ااخالق الالميدة والمثل العليا  ن تختفي من الياة الناف

وهي بأمف الالاجة  لل  الياء هذه القيم السامية في واقع ,  ن البشرية اليوم ظامبة, القصوى من الوجود

.  الياتها

نكون قد  من هو؟ ولماذا نتخذه  سوة ومثالًال في الياتنا؟,  ننا الين نعرؾ اآلخرين بمالمد عليه الصالة والسالم

.  يمكن تقديمها اليوملإلسالم  عظم خدمةقدمنا لهم و

  .و ن يعيننا علل نشرها والدعوة  ليها, نسأل هللا  ن يخلقنا بأخالق نبيه الكريم

 

 المالاضرة الثامنة

  المالاضرة الثامنة

 خالق المهنة ومدى الالاجة  لل دراستها 

:  تعريؾ المهنة

وبهذا . وتطلق علل بذل النفف في الخدمة والالذق فيها. والفتح  شهر, بكسر الميم وفتالها: الِمهَنة لؽة

ما علل  اََلِدكم لو اشترى َثْوَبْين ليوم جمعته سوى َثْوَبي ): المعنل ورد قول النبي صلل هللا عليه وآله وسلم

وو تتم المالافظة ,  ذ  ن ثوب الخدمة والعمل يكون مبتذوًال وو يصان,  ي سوى ثوبي الخدمة والعمل. (َمْهَنته

الين سبلت عن َما َكاَن , وبهذا المعنل  يضاًال ما ورد َعْن  م المؤمنين عابشة رضي هللا عنها. علل نظافته

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع فِي َبْيتِِه؟ فَقالَتْ  بِيُّ َصلَّل هللاَّ َفإَِذا اَلَضَرْت , َكاَن َيُكوُن فِي َمْهَنِة  َْهلِِه َتْعنِي ِخْدَمَة  َْهلِهِ : "النَّ

اَلةِ  اَلةُ َخَرَج  ِلَل الصَّ , يخصؾ نعله, كان يفعل ما يفعل  الدكم في مهنة  هله: "وفي الديث آخر قالت". الصَّ

".  ويرقع دلوه, ويخيط ثوبه

  .وتطلق المهنة في اللؽة  يضاًال علل الالذق والمهارة في العمل  و الالرفة التي يمتهنها صاالبها

الالرفة التي تشتمل علل مجموعة من المعـارؾ العقلية : تطلق المهنة عللوفي اوصطالح المعاصر 

عمل يالتاج :  و هي. يؤديها الفرد من خالل ممارسته للعمل, ومجموعة من الممارسـات والخبرات التدريبية

  .والمالاسبة, والتدريف, والهندسة, كالطب.  لل معارؾ عقلية وخبرة ميدانية
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:  مرادفات لفظ المهنة

      :الالرفة- 1

وفيما يلي .. كالالرفة والصنعة والعمل والوظيفة , هناك  لفاظ قريبة في معناها من المهنة وربما التبست بها

:  بيان لمعانيها و وجه الفرق بينها

من زراعة  و , بالكسر؛ الصنعة  و وسيلة الكسب التي َيْرتزق منها المرء بصفة مستمرة: وهي لؽةًال : الاِلرفة

: ويقال اِلْرَفُتُه  ْن يفعل كذا. وسميت بذلك انه ُمْنالِرؾ  ليها. وتالتاج  لل تدريب قصير, صناعة  و تجارة

.  هو اوكتساب: واوالتراؾ.  ي؛ د به وديدنه

وؼالباًال ما تستعمل في ااعمال اليدوية سواء . وليف لالالتراؾ معنل اصطالالي خارج عن المعنل اللؽوي

فأراد  ن , وكان تاجراًال , من ذلك ما ورد  ن  با بكر الصديق رضي هللا عنه لما اسُتْخلِؾ. كانت بآلة  و بؽير آلة

. ومن لمصالح المسلمين و دارة شؤونهم: قال.  الترؾ اهلي:  لل  ين؟ قال: فقال له عمر, يخرج لتجارته

وقد شؽلتموني , زيدوني فإن لي عياوًال : فقال. فرجع فجعلوا له  لفين, ارجع وُيصرؾ لك من بيت المال الاجتك

لََقْد َعلَِم َقْوِمي  َنَّ اِلْرَفتِي لَْم َتُكْن َتْعِجُز َعْن "وقال  َُبو َبْكرٍر رضي هللا عنه . فزادوه خمسمابة, عن التجارة

لِْلُمْسلِِميَن -  ي  بو بكر–َوَيالَتِرُؾ , َفَسَيأُْكلُ آلُ  َبِي َبْكرٍر ِمْن َهَذا اْلَمالِ , َوُشِؽْلُت بِأَْمِر اْلُمْسلِِمينَ , َمُبوَنِة  َْهلِي

.  وقد سماه الرفة, فعمل  بي بكر رضي هللا عنه و رضاه كان في التجارة". فِيهِ 

:  العمل- 2

.  ُيطلق علل المهنة, وعلل الفعل: العمل لؽةًال 

 : والفارق بينه وبين كلٍر من المهنة والالرفة

فالثور الذي يالرث اارض . والالرفة و تكون  و من اإلنسان,  ن العمل قد يكون من اإلنسان  و الاليوان-  

  .ولكن و ُيقال  نه مالترؾٌق  و ذو مهنة, والطابر الذي يبني لنفسه عشاًال يعمل, يعمل

  .و ما الالرفة فالؽالب  نها ُتطلق علل ااعمال اليدوية, وقد يكون بدنياًال , العمل قد يكون ذهنياًال - ب

بخالؾ المهنة  و الالرفة فال بد فيها من , وو يالتاج  لل التدريب, العمل يستعمل للمرة الواالدة واكثر- ج

  .بعض التدريب واوستمرارية

:  الصنعة- 3

فيقال للنجار . وبما يوصل  لل المقصود منه, ترتيب العمل و اْلكامه علل النالو الذي تعلمه: الصنعة لؽة

وكذا سبق علمه , وو يقال للتاجر صانع؛ ون النجار قد سبق علمه بما يريد عمله من سرير  و باب, صانع

و ما التاجر فال يعلم  ذا اتجر هل سيصل  لل ما يريده من الربح  م , بااسباب التي توصله  لل المقصود منه

.  و ؟

  :يمكن تلخيص  وجه الفرق بين اوثنين فيما يأتي: الفرق بين الصنعة والعمل
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  .بينما و ُتطلق الصنعة  و علل ما صدر من اإلنسان, العمل ُيطلق علل ما يصدر من اإلنسان  و الاليوان-  

بل  ن الصنعة و ُتطلق  و , بخالؾ الصنعة فإنها تتطلب العلم والمهارة, العمل و يتطلب العلم بما يعمل له- ب

  .وفيه معنل الالرفة, علل ما كان بإجادة

  .وكل صنعةٍر عملٌق, وليف كل عملٍر صنعةًال . الصنعة  خص والعمل  عم- ج

  :الوظيفة- 4

نة: الوظيفة لؽةًال  ر من عمل  و طعام  و رزق في زمن معيَّن, وتأتي  يضاًال بمعنل الخدمة المعيَّ   .ما يقدَّ

تتكون من عدة  نشطة مجتمعة مع بعضها في , تطلق علل والدة من والدات العمل: وفي اوصطالح المعاصر

تالتوي , كالمالاسبة في شركة مثالًال فإنها وظيفة. ويمكن  ن يقوم بها موظؾ واالد  و  كثر, المضمون والشكل

و جراء , وجمعها, وتصنيفها و دخالها في الالاسوب, علل مجموعة من اانشطة من جمع للبيانات والفواتير

... وهكذا,  ثم للسنة, ثم للشهر, المقابلة والمقاصة بين الوارد والصادر منها ثم  خراج النتيجة النهابية لليوم

.  وقد يكون للشركة مالاسب واالد  و مجموعة من المالاسبين

:  خصابص المهنة

  :للمهنة جملة من الخصابص  همها

  .تقديم خدمات  ساسية ومفيدة للمجتمع .1

ومن جهات علمية معترؾ , الاجتها  لل اإلعداد العلمي من خالل برامج ذات  هداؾ مالددة وواضالة .2

  .بها

  .لكل مهنة معارؾ ومهارات خاصة بها .3

  .وتالكم العمل بها, لكل مهنة قوانين وآداب تنظمها .4

ؼالباًال ما يوجد في وقتنا الالالي تجمع للعاملين بالمهنة يتالدث باسمها ويدافع عنها كالنقابات  .5

  .والجمعيات

  .لكل مهنة معالمها الواضالة التي تميزها عن ؼيرها من المهن .6

:  الالكم الشرعي للمهنة

, يجد  ن اإلسالم يالث علل العمل,  و في  الاديث النبي صلل هللا عليه وسلم,  ن من يقر  في كتاب هللا تعالل

 و يقر  في ,  و ؼيره من اانبياء, كما  ن من يقر  سيرة النبي صلل هللا عليه وسلم العطرة. ويرفع من شأنه

يجد  نهم ,  و في سير سلؾ اامة و بمتها,  و الصالابة الكرام رضوان هللا عليهم, سير الخلفاء الراشدين

:  من ذلك مثالًال . جميعاًال قد مارسوا مختلؾ المهن من تجارة ورعي وزراعة وخياطة والدادة وؼيرها

 [َوَعلَّْمَناهُ َصْنَعَة لَُبوفٍر لَُكْم لُِتاْلِصَنُكْم ِمْن َبأِْسُكْم َفَهلْ  َْنُتْم َشاِكُرونَ ]: قول هللا تعالل عن نبيه داود عليه السالم

  .الدروع: واللبوف {80:اانبياء}
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و ن نبي هللا داود , ما  كل  الدٌق طعاماًال قط خيراًال من  ن يأكل من عمل يده): وقول الرسول صلل هللا عليه وسلم

.  (كان يأكل من عمل يده

 . (ما من مسلم يؽرف ؼرساًال  و يزرع زرعاًال فيأكل منه طيرٌق  و  نسان  و بهيمة  و كان له به صدقة): وقوله

وكان , وكان  دريف خياطاًال , (زراعاًال )كان آدم عليه السالم الراثاًال : "ويقول عبد هللا بن عباف رضي هللا عنهما

وكان داود زراداًال , (و ورد بزازاًال  ي تاجراًال يبيع المالبف)وكان  براهيم راعياًال , وكان هود تاجراًال , نوح نجاراًال 

وعمل مالمد صلل هللا , وكان عيسل سياالاًال ,  جيراًال  (راعياًال )وكان موسل , وكان سليمان خواصاًال , ( ي الداداًال )

  ".عليه وسلم في التجارة والرعي كما  خبر عن نفسه صلل هللا عليه وسلم

و؛ سقط : هل له الرفة؟ فإن قالوا:  ني ارى الرجل فيعجبني, فأقول: "ويقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

.  ذ ليف الؽرض الالصر واوستقصاء, وفي هذا القدر كفاية". من عيني

وعلل مدى  عالبه , تدل علل مدى الث الشريعة علل العمل- وؼيرها مما في معناها كثير-فهذه النصوص 

  .من شأنه

 : تعريؾ  خالق المهنة

والتي ينبؽي , نعني بأخالق المهنة تلك التوجيهات النابعة من القيم والمبادئ التي يؤمن بها  فراد المجتمع

.  للشخص  ن يتاللل بها  ثناء ممارسته للمهنة

  :الفرق بين  خالق المهنة و نظمتها

ؾ بأنها تلك القوانين والتشريعات التي تالدد وتنظم عمل , ذكرنا آنفاًال تعريؾ  خالق المهنة و ما  نظمتها فُتَعرَّ

  .الممارسين للمهنة

:  وهذا يعني

ل صورته  مام اآلخرين-   و ما  نظمة , ويكسبه االترامهم,  ن  خالق المهنة تهتم بما ينبؽي فعله, وبما ُيَجمِّ

.  المهنة فتهتم بما يجب فعله

و ما من يخالؾ  نظمتها فإنه يستالق العقوبة ,  ن من يخالؾ  خالق المهنة يستالق اللوم والعتاب- ب

  .وو يكتفل معه باللوم والعتاب, الزاجرة  يضاًال 

:  مصادر  خالق المهنة

و خالق المهنة ,  نصوص الشريعة كتاباًال وسنةًال هي مصدر التكاليؾ الشرعية عامةًال بما فيها الجانب ااخالقي

وقد جاءت الشريعة لتأخذ , فإن مصدرها  يضاًال هو الشرع, بصفتها تمثل جانباًال من جوانب السلوك ااخالقي

ومن ثمَّ كانت تالثُّ , وليعيش في ظالل اإليمان الوارفة, بيد اإلنسان  لل الالياة الهانبة الطيبة اآلمنة السعيدة

 وعلل بذل النصيالة لآلخرين ,وعلل  تقان العمل, وعلل كل ما هو من مكارم ااخالق, علل كل فضيلة

نذكر , ونصوص الشرع في ذلك كثيرة .وعلل مراقبة هللا عز وجل في كل شؤون الالياة, والسعي فيما ينفعهم

َبةًال ]:  قول هللا تعالل:منها علل سبيل المثال ُه اَلَياةًال َطيِّ َمْن َعِملَ َصالاِلاًال ِمْن َذَكرٍر  َْو  ُْنَثل َوُهَو ُمْؤِمنٌق َفلَُناْليَِينَّ

ُهْم  َْجَرُهْم بِأاَْلَسِن َما َكاُنوا َيْعَملُونَ  ,  َقْد َجاَءُكْم ِمَن هللاِ ُنورٌق َوِكَتابٌق ُمبِينٌق : ]وقوله تعالل {97:النالل}[َولََنْجِزَينَّ
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لَُماِت  ِلَل النُّوِر بِإِْذنِِه َوَيْهِديِهْم  ِلَل ِصَراطٍر  اَلِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبلَ السَّ َيْهِدي بِِه هللاُ َمِن اتَّ

تؤكد  ن الالياة السعيدة الهانبة الطيبة  نما هي في , فهذه اآليات وؼيرها كثير, {16-15:المابدة} [ُمْسَتقِيمٍر 

 . ( نما بعثت اتمم مكارم ااخالق): ويقول الرسول صلل هللا عليه وسلم, وليف ؼيره, اتباع شرع هللا

اوستفادة مما هو متوافر لدى اآلخرين من ؼير من كون الشرع مصدر  خالق المهنة و يعني المنع و

,  تكن مصادمةًال للشرعما لم, المسلمين من  نظمة وتشريعات و جراءات و ساليب نافعة ومفيدة في هذا الباب

  .وكان  الق بها, واليثما وجدها  خذها, فالالكمة ضالة المؤمن

 : مدى الالاجة  لل دراسة  خالق المهنة

ومن خالل مراعاتها تتم المالافظة علل , لكل مهنة  خالق وآداب عامة تالددها القوانين واللوابح الخاصة بها

يطلق عليها ميثاق , وكثيراًال ما تجمع هذه اآلداب وااخالق في عصرنا هذا في وثيقة واالدة. المهنة ومكانتها

.  الشرؾ المهني

هي  (كالتدريف والقضاء والطب والهندسة والمالاسبة وؼيرها)ومن المعلوم  ن مجموع المهن في المجتمع 

 كان ذلك نذير , فإذا فقد العاملون فيها آداب و خالق مهنتهم,ااداة المنفذة اهداؾ وتطلعات  بناء المجتمع

:    فكما يقول الشاعر ,وكان دليالًال علل قرب نهايتهم,  وعلل مجتمعهم,شؤم عليهم

  و نما اامم ااخالق ما بقيت          فإن هُم ذهبت  خالقهم ذهبوا

 وان ,ظراًال وتساع سلطان العلم في عصرنا هذا وما رافقه من تقنيات مذهلة في معظم مجاوت الالياةنو

 فقد  صبالت الالاجة  لل  خالق المهنة  كثر ,مجاوت العمل قد تضاعفت  ضعافاًال كثيرة عن العصور السابقة

, و شد ضرورةًال تالفياًال لما يمكن  ن يوجه  ليه المهنة من اوستؽالل السيا من قبل بعض المنالرفين,  لالاالاًال 

فتصبح وسيلة لإلفساد  , ومرضل النفوف

 وو  دل علل ذلك مما نجده في  يامنا هذه من العبث بالجينات الوراثية ,والتدمير والعبث بمصير البشرية

و دخال كثير من المواد الكيميابية في تركيبة ااؼذية علل الرؼم  (كالالبوب المعدلة وراثياًال )للمواد الؽذابية 

ومثل ذلك اوستنساخ , من التالذيرات الطبية العالمية من كونها مواد مسرطنة  و ضارة باإلنسان  و بالبيبة

وكذلك التنافف , والسعي بعد ذلك للعبث بِخْلقة اإلنسان, والعبث بِخْلقة بعض الاليوانات وجعلها قطع ؼيار

  لل ؼزو ,  لل الصواريخ العابرة للقارات,المالموم بين كثير من دول العالم في تصنيع القنابل النووية

 . وهكذا... سف جالفضاء من خالل  قمار الت

بل علل الكون برمته , وهذه اامور التي هي علل درجة كبيرة من الخطورة ليف علل البشرية فالسب

دفعت كثيراًال من رجال العلم والفكر في العالم للدعوة  لل وضع مواثيق شرؾ  خالقي , بكابناته الالية وجماداته

 والمالافظة عليها من اونالراؾ , ويكون من شأن هذا الميثاق الماية سمعة المهنة,تخص كل مهنة من المهن

.  واوستؽالل

انطالقاًال من قيم البلد , وقد تمت اوستجابة لهذه الدعوات وُوِضعْت كثيرٌق من المواثيق في البلدان المختلفة

  .و ن كان ذلك من خالل الخطوط العريضة لها, ومن هنا كانت الالاجة  لل دراستها والوقوؾ عليها, ومبادبه

 : صفات الميثاق ااخالقي

  :لكي يالقق الميثاق ااخالقي  هدافه يجب  ن يتصؾ بما يلي
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  . ن تكون مواده منسجمة مع قيم المجتمع ومبادبه .1

  . ن تكون مختصرة .2

  . ن تكون سهلة وواضالة .3

  . ن تكون معقولة ومقبولة من الناالية العملية .4

  . ن تكون شاملة .5

  . ن تكون  يجابية .6

  .وسيكون لنا في المالاضرة ااخيرة بمشيبة هللا وقفة مع  نموذج من هذه المواثيق

 

المالاضرة التاسعة 

  المالاضرة التاسعة •

  ااخالق الجامعة للمهنة •

  : تمهيد •

.  العامل ورب العمل والمستفيد والمجتمع: للمهنة عناصر  ربعة هي •

  .وُيقصد بأخالق المهنة هنا تلك الصفات التي تنشد الكمال في هذه العناصر ااربعة •

 فإنه ؼالباًال ما يشتمل هذا القانون  و ,ولما كانت ممارسة المهنة تتم في  طار التزام قانوني  و تعاقدي •

.  العقد علل بعض الخصال ااخالقية باعتبارها التزاماًال واجباًال 

  .ونالن في دراستنا هذه سنستبعد تلك الخصال الواجبة عن مالل البالث •

كما سنستبعد الخصال ااخالقية العامة المطلوبة دابماًال وفي كل مجاوت الالياة كبر الوالدين واإلالسان  •

. للجار وبذل النصيالة لآلخرين عن مالل البالث

  .وسنقتصر علل ما له صلة بكمال المهنة مما لم يشتمل عليه قانون  المهنة  و التعاقد •

  :في خمف مجموعات هي ( خالق المهنة)وسنجمع هذه ااخالق  •

  .المالبة المهنية, اامانة المهنية, التعاون المهني, اوستقامة المهنية, الطهارة المهنية •

•               

الطهارة المهنية   •

السية كانت تلك , وتعني النظافة والنقاء والتنزه عن ااقذار, مصدرٌق من َطُهَر َيْطُهرُ : الطهارة لؽة-  •

  .والشِريؾ, وهو النزيه, البرئ من العيوب: والطاهر هو. ااقذار  و معنوية
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 ي رفع الالدث ااصؽر  و )تطلق علل ؼسل  عضاء مخصوصة بصفة مخصوصة : وفي الشرع •

.  و  زالة نجاسةٍر , (ااكبر

.  ومعنوية, السية:  الطهارة علل ضربين: قسام الطهارة-  •

.  وتتالقق برفع الالدث  و  زالة النجف  و ما في معناهما وعلل صورتهما: الالسية •

.  وتتالقق بترك الّذنب وتنقية الّنفف من العيوب: والمعنوية •

وتعني , الطهارة المعنوية ي , تالت القسم الثانيالطهارة المهنية  تدخل :تالقق الطهارة المهنية-  •

  : ويتالقق ذلك من خالل المالافظة علل  مرين,تطهير المهنة وتنزيهها عن النقابص والعيوب

  .وذلك بأن يترفع عن النقابص والعيوب ويتصؾ بسمعة طيبة: السمعة الطيبة ممن يقدم المهنة - 1 •

  .وذلك من خالل تنزيه المهنة نفسها عن العيوب والنقابص: جودة ااداء - 2 •

:  شروط الطهارة المهنية •

  :يشترط في المهنة لتتصؾ بالطهارة  ن تتوافر فيها ما يأتي

شهادة :  ي) ويتمتع بسيرة طيبة ,صفالة بيضاء في سجل المهنة ن يمتلك كلٌق من العامِل ورب العمل - 1

فلو ُعرؾ عن قاض  و موظؾ قبوله للهدية تلوثت صفالته . و ن يالرص علل استمرارها كذلك (السن سلوك

ولو عرؾ عن تاجر , ولو عرؾ عن طبيب تتبعه لعورات النساء تلوثت صفالته,  ولم تعد بيضاء,المهنية

  .وهكذا... ؼشه تلوثت صفالته 

فرب العمل يجب  ن . بالقواعد المنظمة لممارستها (العاملُ ورُب العمل) ن يلتزم كلٌق من طرفي المهنة - 2 

كالسن ) و ن و يتعاقد مع من لم يستوؾ شروط التعيين ,يالصل علل ترخيص مزاولة المهنة قبل ممارستها

 كما يجب  ن يكون العامل مستوفياًال , و و تلوثت صفالته المهنية,(والمؤهل الدراسي وؼيرها, القانونية

, كأن يكون الاصالًال علل المؤهل الدراسي في المهن التي تشترطه كالطب والصيدلة والهندسة)شروط التعيين 

  .(و ن يكون ضمن الدود السن القانونية المالدد

كممارسة مهنة المالاماة فال . في ااعمال التي يستلزم ممارستها خبرةخبرة المطلوبة  ن يمتلك العامل ال- 3

فال يقوم بها , وكالعمليات الجراالية, يمارسها  و من  مضل فترة مالددة بعد تخرجه لدى مالامٍر آخر متمرف

 وكالمناقصات  و المزايدات , و من مارسها فترة مالددة بعد تخرجه تالت  شراؾ طبيب آخر جراح متمرف

 وكإنتاج المصنوعات التي تالتاج  لل تقنية عالية فال يشرؾ عليها  و ,الكبيرة فال يقوم بها عامل مبتدئ

  .خبير

و ن يتصؾ المنتج ,  متمكناًال منها,متقناًال لمهنته (سواء  كان عامالًال  م رب عمل) ن يكون صاالب المهنة - 4

  .و و كان ؼاشاًال في عمله, بالجودة

اًال بخلق الطهارة المهنية   .ومخالفاًال لما يتطلبه, فإذا افتقد  ي شرط من هذه الشروط كان ذلك َمسَّ

 : التوجيه الفقهي لخلق الطهارة المهنية
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ومطلباًال و ؼنل ,  ومن َثمَّ كان الالد اادنل من هذه الطهارة ضرورة وزمة,و تقوم مهنة معتبرة بؽير طهارة

  .عنه

 كما ,وهذه الضرورة استلزمت مع مرور الزمن وتؽير الظروؾ وااالوال صدور قوانين تنظم وضع كل مهنة

 ن هذه الضرورة دفعت الجهات المختلفة  لل وضع صيػٍر للعقود تتضمن الشروط والضوابط التي يجب علل 

وبذلك .   و بشكل ؼير مباشرة كاإلالالة  لل عرؾ  و جهة ونالوها,المتعاقدين اولتزام بها  ما بشكل مباشر

يترتب علل مخالفتها , تالولت تلك الصفات ااخالقية من كونها  خالقًالا كريمة مرؼوب فيها  لل التزام واجب

  .المساءلة القضابية

 و  ن اإلالاطة بخصال الطهارة المهنية من خالل تلك القوانين والعقود ؼير ممكن لكثرة وتشعب تلك 

ومن ثمَّ كان الزابد عن الد الضرورة  و الواجب , الذي هو ميدان الفضيلة والسمو, ووتساع ميدانها, الخصال

 وهو الذي يدخل في  خالق وآداب ,مما لم ينص عليه العقد  و القانون هو المراد بخصال الطهارة المهنية

  . ويترتب علل اإلخالل بها المساءلة ااخالقية دون القضابية,المهنة

  :وهنا يجب علينا  ن ننبه امرين 

فما هو مطلوب لمهنة القضاء قد يختلؾ عن ما هو , لكل مهنة ما يناسبها من  خالق الطهارة المهنية-  ولهما

يختلؾ عن , وما يلزم القاضي للالفاظ علل سمعته الطيبة. مطلوب لمهنة الطب  و الصيدلة  و التجارة وهكذا

  .ويقال الشيء نفسه عن آداب ممارسة المهنة,  و التاجر, الذي يلزم الطبيب

 وليف ااوجه ااخرى ,المقصود هنا ما يؤثر علل سمعة المهنة وطهارتها علل وجه الخصوص- ثانيهما

  .للطهارة الُخلقية التي و شأن لها بالمهنة كسمعته بين  هله  و لدى جيرانه مثالًال 

 :  دلة الطهارة المهنية  

, يدل لخلق الطهارة المهنية آيات عديدة من كتاب هللا و الاديث كثيرة من سنة رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

  :منها

واإلتقان والجودة معنل من معاني الطهارة  {88:النمل} {ُصْنَع هللاِ الَِّذي  َْتَقَن ُكلَّ َشْيءٍر }: قول هللا تعالل- 1

.  المهنية

ومن الناف من يعجبك قوله في الالياة الدنيا ويشهد هللا علل ما في قلبه وهو  لد }: ومنها قوله تعالل- 2

فالكؾ عن , {و ذا تولل سعل في اارض ليفسد فيها ويهلك الالرث والنسل وهللا و يالب الفساد, الخصام

.  الفساد واإلفساد والترفع عنهما من خلق الطهارة المهنية؛ انها من باب التنزه عن النقابص والعيوب

, فالتواضع {و ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماًال , وعباد الرالمن الذين يمشون علل اارض هوناًال  }: ومنها- 3

.  وتالقق لصاالبها السمعة الطيبة, كل ذلك من خلق الطهارة المهنية, واإلعراض عن السفيه, ولين الجانب

دولة علل طلب وفيه . ( ن هللا يالب  ذا عمل  الدكم عمالًال  ن يتقنه): قول النبي عليه الصالة والسالم- 4

  .وهو من خلق الطهارة المهنية,  وجودة ااداء,اإلتقان في العمل
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فيه و. (...مثل الجليف الصالح وجليف السوء كالامل المسك ونافخ الكير): وقوله عليه الصالة والسالم- 5

  ذ المرء علل ,دولة علل  همية السمعة الطيبة والسلوك القويم من خالل الالرص علل مجالسة الصالالين

 . وهو من معاني الطهارة المهنية, دين خليله

ويالقق , فالترفع عن الؽش من خلق الطهارة المهنية. (من ؼش فليف منا): وقوله عليه الصالة والسالم- 6

.   لصاالبه السمعة الطيبة

 : مظاهر الطهارة المهنية عند الفقهاء

و ن , وجودة ااداء واإلتقان, والسيرة الالميدة, تكلم فقهاؤنا عن الطهارة المهنية التي تعني السمعة الطيبة

  :وسنعرض فيما يأتي  مثلة من باب القضاء علل سبيل التمثيل والبيان وليف الالصر. لم يسموها بهذا اوسم

و ن تمَّ , و يجوز تولية الفاسق القضاء مع وجود القاضي العدل: قال فقهاؤنا :بطالن تولية الفاسق القضاء- 

 , ولتالقيق جودة ااداء في الالكم,وذلك الفاظاًال علل سمعة القضاء وسمعة القاضي من جهة, ذلك فهو باطل

  .وو يخفل  نهما من خصال الطهارة المهنية, و قامة العدل بين الناف من جهة  خرى

 للالفاظ علل جودة ؛ يالرم تولية الجاهل القضاء مع وجود العالم:قال فقهاؤنا: تالريم تولية الجاهل القضاء- 

  .وهي من خصال الطهارة المهنية,  وتالقيق العدالة,ااداء

 ؛( و اافضل)يكره تولية المفضول القضاء مع وجود الفاضل : قال فقهاؤنا :كراهة تولية المفضول القضاء- 

  .وتالقيق الطهارة المهنية, للالفاظ علل جودة ااداء  يضاًال 

 وفي الووية علل المال , وفي الووية في النكاح,ومثل هذه المسابل نجدها  يضاًال في باب اإلمامة في الصالة

ر    . وفي ووية الالسبة وؼيرها كثير, وفي ناظر الوقؾ,(كالمجنون والسفيه واليتيم)للقُصَّ

.  ومن هذا الباب ما تطلبه جهات العمل  و التعاقد من المدرف  و الموظؾ  و الطبيب شهادةًال بالسن سلوكهم

ومنه ما نجده في بعض المواثيق من النص علل  نه يفصل من العمل من يرتكب ما يخل باآلداب العامة في 

 .   و جريمةًال تمف الشرؾ  و ااخالق  و اامانة  وهكذا, كالسرقة مثالًال ,مكان الوظيفة
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المالاضرة العاشرة 

  المالاضرة العاشرة

  اوستقامة المهنية

  :معنل اوستقامة 

كما  نها تفيد , وتعني الثبات والدوام والمالزمة واوستمرار علل الشيء, مشتقة من القيام: اوستقامة لؽة

.   معنل اوعتدال واوستواء

َكْيَؾ َيُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعْهدٌق ِعْنَد هللاِ َوِعْنَد َرُسولِِه  ِوَّ الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد الَمْسِجِد }: فمن ااول قوله تعالل

قِينَ  فما استمر وثبت  ولبك :  ي, {7:التوبة }{الاَلَراِم َفَما اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاْسَتقِيُموا لَُهْم  ِنَّ هللاَ ُياِلبُّ الُمتَّ

.  فاستمروا  نتم معهم واثبتوا, المشركون معكم علل العهد

 ي . ( قيموا صفوفكم): ومن الثاني قول النبي صلل هللا عليه وسلم للمأمومين خلفه في صالة الجماعة

  .اعتدلوا واستووا وو تختلفوا

 ي  نها تفيد اوعتدال في  داء المهنة من , و تخرج عن معناها اللؽوي: واوستقامة المهنية في اوصطالح 

  . ومالزمة المهنة والوفاء بمصالالها من الطاعة والمشورة والصدق من جهة  خرى,جهة

              

:  شروط اوستقامة المهنية

  :وبد من توافر الشروط التالية ( ي اوعتدال واوستقرار والوفاء بمصالالها)لكي تتالقق اوستقامة المهنية 

مطالبٌق  (العامل ورب العمل) ي  ن كل واالد من طرفي العقد : الرص كل واالد من الطرفين علل اآلخر- 1

وتشعره , بالتاللي بالصفات ااخالقية الالميدة التي من شأنها  ن تؽرف في نفف صاالبه الثقة والطمأنينة

ففي الالديث القدسي يروي النبي عليه , وقد الث الشرع علل هذا. بالرصه علل اوستمرار في التعاقد معه

 فإذا خانه خرجت من , نا ثالث الشريكين ما لم يخن  الدهما صاالبه": الصالة والسالم عن ربه عز وجل

  .”بينهما

فالثبات واوستقرار واوستمرار في المهنة و يمكن  ن يتالقق  و  ذا كان كل واالد  :مطاوعة الزمالء- 2

بِيُّ صلل , ويتنازل له عن بعض ما يراه, ويالترم ر يه, يراعي مشاعر صاالبه وفي بيان  همية ذلك نجد النَّ

  هللا عليه وسلم, يوصي به  ََبا ُموسل

َرا َووَ ُتَنفَِّرا, َوَتَطاَوَعا ": ااشعري َوُمَعاذ بن جبل الين  رسلهما  ِلَل اْلَيَمِن, فيقول لهما َرا, َوَبشِّ َرا َووَ ُتَعسِّ َيسِّ

 . "وو تختلفا

, وكان اوضطراب, و و كانت الفوضل,  ن طاعة الرؤساء في المهنة ضرورة و بد منها: طاعة الرؤساء- 3

ومن ثمَّ نجد  ن القرآن الكريم يأمر بإطاعة ووة اامر فيقول , وكان اإلضرار بالمهنة واستقرارها ومصالالها

ُسولَ َو ُولِي ااَْمِر ِمْنُكمْ }: تعالل َها الَِّذيَن آََمُنوا  َِطيُعوا هللاَ َو َِطيُعوا الرَّ   {.59:النساء}{َيا  َيُّ
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ويتنافل مع مصالاله بال ,   ذ التؽيب عن العمل يضر به:عدم التؽيب عن العمل  و في الاوت الضرورة- 4

ويكون , ؼير  ن الفرد قد يتؽيب لظروؾ خاصة تواجهه, والعقود  و اانظمة والقوانين تعاقب علل ذلك, شك

انه من مقتضل , ويجعل مصلالة العمل نصب عينيه, والمطلوب منه هنا  ن و يتوسع في ذلك, معذوراًال بها

َها الَِّذيَن آََمُنوا  َْوفُوا بِالُعقُودِ }: وهللا سبالانه وتعالل يقول, الوفاء بالعقود {.  1:المابدة}{َيا  َيُّ

, اولتزام بمنهج الشورى وخصوصاًال في الوظابؾ التي تصنع السياسات المهنية :اولتزام بمنهج الشورى- 5

و و كان  ,  مطلب ضروري لالستقامة المهنية,وتضع الخطط

وهو ما ينعكف سلباًال علل مصلالة , والرؤية الواالدة, وتالكيم العقل الواالد, الوقوع في َشَرك اوستبداد بالر ي

تنبيهاًال  لل  همية اولتزام , ومن هنا فقد  خبرنا هللا  ن الشورى من صفات المجتمع المسلم, العمل واستقراره

 {. 38: الشورى} {و مرهم شورى بينهم}: فقال تعالل, بها

آل  }{َوَشاِوْرُهْم فِي ااَْمرِ }:  تعالل قالؾ, بل  ن هللا سبالانه  مر نبيه صلل هللا عليه وسلم بالشورى

  {159:عمران

 و شك  نه مطالبٌق به من .!فكيؾ بؽيره؟, و ذا كان النبي وهو المعصوم والمسدد بالوالي مطالباًال بالشورى

  .باب  ولل

 ذ و يمكن للمهنة  ن , اولتزام بالصدق ضرورة وبد منها لتالقيق اوستقامة المهنية: اولتزام بالصدق- 6

قُوا هللاَ }: هللا تعاللقال , تستقر وتستمر وتتالقق مصالالها من ؼير اوتصاؾ بالصدق َها الَِّذيَن آََمُنوا اتَّ َيا  َيُّ

اِدقِينَ  {.  119:التوبة} {َوُكوُنوا َمَع الصَّ

 : التوجيه الفقهي لخلق اوستقامة المهنية

ما  سلفناه في الديثنا عن الطهارة المهنية من ضرورة توافر الالد اادنل منها يقال هنا  يضاًال وفي كل خصال 

فخرجت من مجرد خصال , وقد نصت عليه القوانين والعقود, فالالد اادنل منها و بد منه,  خالق المهنة

ؼير  ن القوانين والعقود لن تاليط . يترتب علل اإلخالل بها مسؤولية قضابية,  خالقية  لل واجبات ملزمة

ومن ثمَّ كانت الالاجة  لل , ان العقود تستالدث باستمرار والوقابع تتجدد دابماًال , بكل خصال اوستقامة المهنية

  .باليث يتالقق الؽرض منه, المزيد من هذا الخلق

  :وننبه هنا  يضاًال  لل ما  سلفناه في خلق الطهارة المهنية من  ن

 ي  ن اوستقامة المهنية المطلوبة من , اوستقامة المهنية تختلؾ في بعض جوانبها من مهنة  لل  خرى- 1

.  القاضي تختلؾ في بعض جوانبها عن المطلوبة من الطبيب  و التاجر  و المدرف

وو شأن لنا بعالقاته ااسرية , كما  ننا و نبالث هنا  و في اوستقامة ذات العالقة بالمهنة وما يؤثر فيها- 2

  . و اوجتماعية

:   دلة اوستقامة المهنية

  :دلت آيات و الاديث كثيرة علل طلب هذا الخلق من المسلم من ذلك
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ُه بَِما َتْعَملُوَن َبِصيرٌق ]: قول هللا تعالل- 1 وجه  {112:هود} [َفاْسَتقِْم َكَما  ُِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َوَو َتْطَؽْوا  ِنَّ

ومن معه من المؤمنين باوتصاؾ بخلق اوستقامة صلل هللا عليه وسلم الدولة في اآلية  نها تطالب الرسول 

.   انها فرع عنها؛ فيدخل فيها اوستقامة المهنية  يضاًال ,وهي عامة, صراالة

 {َوالَِّذيَن  َِذا  َْنَفقُوا لَْم ُيْسِرفُوا َولَْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذلَِك َقَواماًال }: ه تعالل في صفات عباد الرالمنلقو- 2

 ي  ن هؤوء العباد المؤمنين الصالالين الواقفين عند الدود الشرع يتصفون باوعتدال التل  {67:الفرقان}

و ذا كان هذا , ويتجنبون اإلفراط والتفريط لمنافاتها لخلق اوستقامة, في الالة اإلنفاق في  وجه البِر والخير

فألن يكون مطلوباًال في ؼيره من اامور - مع الث الشرع عليه–اوعتدال مطلوباًال في اإلنفاق في سبل الخير 

  .المباالة من باب  ولل

اِدقِينَ }: ه تعالللقو- 3 قُوا هللاَ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َها الَِّذيَن آََمُنوا اتَّ  { 119:التوبة }{َيا  َيُّ

وؼيرها من اآليات , والتزام منهج الشورى, وكذا ما ورد في طاعة ووة اامر, وقد سبق ذكره في الشروط

 . التي تالث علل هذه القيم ااخالقية كثير

يضاؾ  ليها  نها جميعاًال قد تأكدت بأالاديث شريفة واردة في معناها تدل علل طلب تلك الخصال الخلقية من 

:  ذلك

ُ َعْنُه الين جاء  ليه يقولرسول الل وق- 1 َقفِيِّ َرِضَي هللاَّ َيا َرُسولَ : صلل هللا عليه وسلم لُسْفَياَن ْبِن َعْبِد هللاِ الثَّ

ِ ُثمَّ اْسَتقِمْ : قُلْ ": َقالَ . هللاِ, قُلْ لِي فِي اإلِْسالِم َقْوو و  َْسأَلُ َعْنُه  اََلداًال َبْعَدكَ   فقد  مره الرسول صلل ”آَمْنُت بِاهللَّ

فيكون شامالًال ومستؽرقاًال , هللا عليه وسلم باوستقامة من ؼير تخصيص بجانب معين من جوانب الالياة

  .لجميعها

َر عليكم عبد البشياسمعوا و طيعوا,: "رسول صلل هللا عليه وسلمالل وق- 2  ". ما  قام فيكم كتاب هللا و ن  ُمِّ

  .و ن لم يكن يراه  هالًال لذاك المنصب, وهو يدل علل وجوب طاعة الربيف

 : مظاهر اوستقامة المهنية عند الفقهاء

والذروا من الخصال , تكلم الفقهاء عن مظاهر اوستقامة في بعض المهن كالاُلْكِم والقضاء والمعامالت المالية

  : وفيما يلي ذكر لبعض هذه المظاهر,التي تتنافل مع خلق اوستقامة المهنية

 : العدل في المعاوضات المالية- 1

وااصل في الطرفين  نهما عاقالن , ااصل في المعاوضات المالية  نها تقوم علل التراضي بين طرفي العقد

 ذ , وو يتدخل بينهما, ومن ثمَّ فإن الشرع يتركهما إلرادتهما واتفاقهما, بالؽان راشدان يدركان مصلالتهما

 و  ن بعض ااشخاص قد يتعرض للخديعة  و اوستؽالل من , ليست مصلالة  الد الطرفين بأولل من اآلخر

ومن هذا الباب ما يالصل , فعندها يتدخل الشرع ليالمي الطرؾ الضعيؾ, الطرؾ اآلخر لظروؾ خاصة

وو يالسن , ويجهل قيمة السلعة, الشخص الذي يتصؾ بسالمة السريرة: والمسترسل هو. للمسترسل

  فيستؽل البابع, ويستسلم له, فيطمبن  لل صدق البابع, المساومة

و نما تالصل هنا استؽالوًال لالالة ,  ي بزيادة كبيرة و تكون عادة بين المتبايعين)فيبيعه بؽبن فاالش , ذلك فيه

 ,"ؼبن المسترسل الرام": فقد قال الرسول صلل هللا عليه وسلم في النهي عن ذلك  (المشتري واسترساله

وقد . وو تالل له, و ن تلك الزيادة ربا,  ي  ن خداعه واستؽالله الرام شرعاًال . "ربا": وفي بعض الروايات
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فقال له النبي , في بيعه ( ي ُيخدع)ورد  ن  ناساًال  خبروا النبي صلل هللا عليه وسلم عن رجل ُيستؽل وُيْؽَبُن 

 ي  ني اشتريت منك بشرط  ن و .  والخالبة هي الخديعة," ذا بايعت فقُلْ َو ِخاَلَبةَ ”: صلل هللا عليه وسلم 

وو شك  ن هذا الخداع وهذا اوستؽالل . فلي الخيار في  بطاله,  فإذا تبين  نك قد خدعتني,تكون قد خدعتني

 .ومصادمة لُخلق اوستقامة المهنية, وخارجة عن العدل الذي جاء به الشرع, مناؾٍر لألخوة اإليمانية

 : العدل في المكيال والميزان- 2

في جميع , فالمطلوب هو العدل بإطالق. {... ن هللا يأمر بالعدل واإلالسان و يتاء ذي القربل }: قال تعالل

ومن ذلك العدل في . مهما اختلؾ الزمان  و المكان  و الجنف  و الدين, ومع جميع الناف, مجاوت الالياة

  فقد ورد التأكيد عليه في, المكيال والميزان

بل  ن سورة من , وتطلع النفوف  لل المزيد منه, اهمية المال وخطورته,  كثر من موضع في القرآن الكريم

فالذرت من هذا الفعل  شد ,  ي المتالعبين بالمكاييل والموازين, سور القرآن الكريم سميت باسم المطففين

الذين  ذا اكتالوا , ويل للمطففين}: قال تعالل. وخوفتهم من المصير االيم الذي ينتظرهم في القيامة, التالذير

يوم يقوم , ليوم عظيم,  و يظن  ولبك  نهم مبعوثون,  ذا كالوهم  و وزنوهم يخسرونو, علل الناف يستوفون

ويجب , والتطفيؾ في المكاييل والموازين ينافيه, فالعدل من خلق اوستقامة المهنية {الناف لرب العالمين

 .اوبتعاد عنه

 : اولتزام بمتطلبات المهنة وبأدابها علل وجهها المطلوب- 3

 وعدم , جمع الفقهاء علل وجوب اولتزام بأداء المهنة علل وجهها المعروؾ في صور المعاوضات المالية

َها الَِّذيَن آََمُنوا  َْوفُوا بِالُعقُودِ }:  لقولة تعالل؛اإلخالل بمتطلباتها الالزمة وو يخفل ما لهذا  {1:المابدة }{َيا  َيُّ

 وهي من خصال خلق اوستقامة ,من  ثر طيب و يجابي علل تالقيق الثبات والدوام واوستقرار للمعامالت

. المهنية

 : الشورى- 4

 اخذ ر يهم في الموضوع الذي ؛ويمكن تعريؾ الشورى بأنها مراجعة اآلخرين من  هل اوختصاص والخبرة

.  ثم العمل بموجبه, ينظر فيه

 تعالل مخاطباًال قال . ومطلوبة بصورة  كيدة كما  سلفنا في الشروط,وهي من خصال خلق اوستقامة المهنية

ومن يقر  في , {و مرهم شورى بينهم}:  تعاللوقال, {وشاورهم في اامر فإذا عزمت فتوكل علل هللا}: نبيه

, سيرة الرسول صلل هللا عليه وسلم  و ِسَيِر خلفابه الراشدين رضوان هللا عليهم يقؾ علل صور كثيرة منها

وكلها تجسد مبد  الشورى الذي كان , في القضاء واإلدارة والتشريع, ومن وقابع متنوعة في السلم والالرب

.  يلتزم به الرسول صلل هللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان هللا عليهم في الياتهم

.  وفي هذا القدر من اامثلة كفاية للتدليل علل  همية هذا الخلق في الدين والدنيا
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المالاضرة الالادية عشر 

  المالاضرة الالادية عشرة

  التعاون المهني

خلق التعاون المهني  

  :تعريؾ التعاون المهني

  . المساعد:والمعاون.  ِمْن عاونه و عانه  ذا ساعده, المساعدة:التعاون لؽة

  .وهو المساعدة علل  داء المهنة, والتعاون المهني في اوصطالح و يخرج عن معناه اللؽوي

و نما يتالقق ذلك بأكمل صوره بالتزام . و داء مهامها بروح الفريق الواالد,  ي المساعدة في  يجاد المهنة

 ثم اورتقاء  لل مراتب التناصح والتنافف ,جميع ااطراؾ بتسييد معاني ااخوة واوالترام الصبر علل المكاره

  .الشريؾ

 ذاًال فتالقيق التعاون المهني علل  كمل وجه يوجب علل  طراؾ المهنة  ن يسعوا في واقع مهنتهم  لل تالقيق 

:  مرين اثنين هما

تسييد معاني ااخوة واوالترام والصبر علل المكاره بين  طراؾ المهنة من عاملين و رباب عمل  و - 1

  .رؤساء

.  اورتقاء  لل درجات التناصح والتنافف باعتبارها ثمرة لتسييد معاني ااخوة واوالترام وسياسة الصبر- 2

:  شروط التعاون المهني

  :وبد لتالقيق معاني ااخوة واوالترام والصبر والتناصح والتنافف الشريؾ من توافر الشروط التالية

 : استالضار معنل ااخوة مع زمالء المهنة- 1

 ذ تكاد الشروط ااخرى , وهذه  ولل و هم الشروط لتالقق التعاون المهني { نما المؤمنون  خوة}:  تعاللقال

وقد بين الرسول , فااخوة تستلزم المالبة والسماالة والنصح وؼيرها, ومتفرعة عن هذا المعنل, تكون نابعة

بالسب , و يظلمه وو يخذله وو يالقره, المسلم  خو المسلم”: صلل هللا عليه وسلم تلك المعاني في قوله

  .“دمه وماله وعرضه, كل المسلم علل المسلم الرام, امرئٍر من الشر  ن يالقر  خاه المسلم

 :  نكار الذات- 2

يكون , وبقدر ما يستطيع المرء التخلص منها,  نكار الذات والترفع عن اانا من ضرورات التعاون المهني

ذلك دليالًال صلل هللا عليه وسلم وقد جعل الرسول , ويكون مالبته للخير لآلخرين  عظم, استعداده للتعاون  كبر

.  "و يؤمن  الدكم التل يالب اخيه ما يالبه لنفسه" :قالعلل استكمال اإليمان ؾ

 : السماالة في المنهج- 3
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 ,رالم هللا عبداًال سمالاًال  ذا باع": عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  ن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال

ومن دونها , فالسماالة وكرم النفف من ضرورات التعاون المهني. "ضلتقا سمالاًال  ذا ,سمالاًال  ذا اشترى

.  والتدابر, والتباؼض, يكون التشاالح

 : الصبر علل المكاره- 4

فإن ,  ذ و بد  ن يجد كل واالد من زميله  موراًال و تعجبه, فمن ؼير الصبر و يمكن  ن يتالقق التعاون المهني

ابُِروَن  َْجَرُهْم بَِؽْيِر اِلَسابٍر }:  تعاللقال. كان الِصدام, لم يوطن نفسه علل الصبر َما ُيَوفَّل الصَّ   .{ ِنَّ

 : بذل النصيالة- 5

 لمن يا : قلنا,"الدين النصيالة":  قال صلل هللا عليه وسلمعن تميم الداري رضي هللا عنه  ن رسول هللا

 فالتعاون يستدعي بذل النصيالة ".هلل ولرسوله ولكتابه وابمة المسلمين وعامتهم": رسول هللا؟ قال

  .ضرورة

 : المنافسة الشريفة- 6

 صلل  ن رسول هللاوفي الالديث , التنافف الشريؾ فيما هو لصالح المهنة ولما فيه خيرها  مرٌق مفيدٌق ومطلوب

وما ذلك  و للتشجيع والمنافسة والالث علل المزيد من البالء . " فله سلبه,من قتل قتيال":  قالهللا عليه وسلم

.  في المعركة

فإن الالد اادنل من هذا التعاون  يضاًال ضروري  (الطهارة المهنية واوستقامة)كما  سلفنا في الخصال السابقة 

ويبقل ما فوقه مطلوباًال من جهة , واإلخالل به يستوجب مسؤولية قضابية, و لزامي بنص القانون  و العقد

  .ويستوجب مسؤولية  خالقية, ااخالق

:  و يضاًال ننبه هنا  لل ما  سلفناه من قبل من  ن التعاون المطلوب في كل مهنة بالسب طبيعتها

...  و طاقم الطابرة, فالتعاون المطلوب بين المدرسين يختلؾ عن التعاون المطلوب بين الطبيب والمريض- 1

  .وهكذا

... كما  ننا و شأن لنا بالجوانب ااخرى التي و تتصل بالمهنة كالتعاون بين  فراد ااسرة  و الجيران - 2

  .ونالو ذلك

 : التوجيه الفقهي لخلق التعاون المهني

فإن الالد اادنل من هذا التعاون  يضاًال ضروري  (الطهارة المهنية واوستقامة)كما  سلفنا في الخصال السابقة 

ويبقل ما فوقه مطلوباًال من جهة , واإلخالل به يستوجب مسؤولية قضابية, و لزامي بنص القانون  و العقد

  .ويستوجب مسؤولية  خالقية, ااخالق

:  و يضاًال ننبه هنا  لل ما  سلفناه من قبل من  ن التعاون المطلوب في كل مهنة بالسب طبيعتها

...  و طاقم الطابرة, فالتعاون المطلوب بين المدرسين يختلؾ عن التعاون المطلوب بين الطبيب والمريض- 1

  .وهكذا
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... كما  ننا و شأن لنا بالجوانب ااخرى التي و تتصل بالمهنة كالتعاون بين  فراد ااسرة  و الجيران - 2

  .ونالو ذلك

:   دلة التعاون المهني

  :وفيما يلي نذكر بعضاًال منها, يدل لخلق التعاون المهني  دلة كثير من القرآن والسنة

ْقَوى َوَو َتَعاَوُنوا َعلَل اإلِْثِم َوالُعْدَوانِ }: قال هللا تعالل- 1 فالتعاون علل  {2:المابدة} {َوَتَعاَوُنوا َعلَل البِرِّ َوالتَّ

وو شك  ن التعاون في  داء , والتعاون علل كل ما فيه نفع العباد مطلوب, كل ما هو من البِر والخير مطلوب

  .مهام المهنة  الد صورها

ةٍر  َْجَعلْ َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدماًال : }علل لسان ذي القرنينوقال تعالل - 2 نِّي فِيِه َربِّي َخْيرٌق َفأَِعيُنونِي بِقُوَّ  {َقالَ َما َمكَّ

فالفرد , فهذا ذو القرنين وهو َمْن هو في قوته ودهابه يطلب اإلعانة إلنجاز ما هو مطلوبٌق منه. {95:الكهؾ}

  .كثير بإخوانه, قليل بنفسه

َما الُمْؤِمُنوَن  ِْخَوةٌق }: وقال تعالل- 3 وقد سبق  ن بينا في الشروط معاني هذه ااخوة .  {10:الالجرات} { ِنَّ

  .وضرورتها للتعاون المهني

قُوا هللاَ لََعلَُّكْم ُتْفلاُِلونَ } :وقال تعالل- 4 َها الَِّذيَن آََمُنوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ { 200:آل عمران} {َيا  َيُّ

اليث فيها المل النفف علل , وهي  شد و بلػ من الصبر, بل بالمصابرة  يضاًال , فاآلية و تأمر بالصبر فالسب. 

  .المزيد من التالمل والثبات

وبالجملة فهذه اآليات واضالة الدولة في الالث علل التعاون وااخوة والصبر التي هي من جملة خصال خلق 

 .واآليات في معناها كثير, التعاون المهني

:  ومن ااالاديث النبوية الشريفة في الموضوع

  فضل من , ويصبر علل  ذاهم,المؤمن الذي يخالط الناف: "رسول هللا صلل هللا عليه وسلمالل وق- 1

 ذ و ,  ومعلومٌق  ن ممارسة المهنة تستلزم المخالطة". وو يصبر علل  ذاهم,المؤمن الذي و يخالط الناف

, و ذا تمت المخالطة فال بد  ن ينتج عنها ااذى بقصد  و بؽير قصد, يتصور ممارستها بمعزل عن الناف

  .ومن ثم كان الصبر مطلوباًال كما الث عليه الالديث الشريؾ

هلل ولرسوله ولكتابه ":  لمن يا رسول هللا؟ قال: قلنا,"الدين النصيالة: " صلل هللا عليه وسلمهلووق- 2

.  وعلل ما فيه النفع والفابدة,  وبذل النصح وجه من وجوه التعاون علل الخير".وابمة المسلمين وعامتهم

 من كان في الاجة  خيه كان هللا , و يظلمه وو يسلمه؛المسلم  خو المسلم: " صلل هللا عليه وسلمهلووق- 3

ا ستره هللا , ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة,في الاجته  ومن ستر مسلمًال

وو , فال يظلمه,  فالالديث يبين الواجب ااخالقي علل كل مسلم تجاه  خوانه من المسلمين".يوم القيامة

.  وتالقيق الستر له, وتفريج كربه, بل يسعل في قضاء الوابجه, يتخلل عنه

 : مظاهر التعاون المهني عند الفقهاء

 وسنشير  لل , ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم,هناك عقود ومهن كثيرة يتجلل فيها مظاهر التعاون المهني

  :بعض منها فيما يأتي
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:  اإلقالة في العقود -1

 بناءًال علل طلبٍر من  الدهما بعد  برام العقد ولزومه وترتب ؛واإلقالة تعني فسخ العقد و بطاله برضا الطرفين

 ,  ي  ن  الد الطرفين يندم ويريد  بطال البيع  و اإلجارة  و نالوهما من بعد  برام العقد ولزوم آثاره؛آثاره

 وقد  جمع الفقهاء علل  ن . ومراعاة لالق ااخوة التي قررها الشرع, تقديراًال لظروفه؛فيستجيب له اآلخر

 ,من  قال مسلماًال عثرته": صلل هللا عليه وسلم ويقول فيها ,اإلقالة مندوبة؛ انها من باب التعاون علل البر

  و ,  و مريض مع طبيب,واإلقالة قد تكون بين متعاقدين في عقد بيع  و  جارة. " قال هللا عثرته يوم القيامة

 . مهندف  و شركة للمقاووت مع من يريد  نشاء مبانٍر  و مالالت تجارية

  . وهما من خصال التعاون المهني, واوستجابة لدواعي ااخوة,وو شك  ن ذلك من باب التعاون علل البر

 : عدم الخطبة علل خطبة  خيه وعدم البيع علل بيعه -2

  ي  ن الشرع ". و بإذنه,  يبع علل بيع  خيهوو, و يخطب  الدكم علل ِخطبة  خيه" :صلل هللا عليه سلمقال 

, وتجلب الكراهية والالقد, والتي من شأنها  ن توؼر الصدور, ينهل عن المزاالمة والمنافسة ؼير الشريفة

فالرجل الذي يقدم , لما في ذلك من المنافاة لالقوق ااخوة والتعاون التي يجب  ن تسود العالقات بين الناف

وكذا من , َيْقِدُم علل عملٍر مشين, وتم اوتفاق بينهما, من بعد  ن تمت ِخطبتها من قِبل آخر, علل ِخطبة امر ة

 و , ردَّ عليه سلعته و بيعك مثلها بسعر  رخص: فيقول للمشتري, يأتي ويسعل لنقض عقد بيعٍر قد تمَّ و برم

وعلل العكف من ذلك يؤدي  لل , مثل هذا العمل ينافي خلق ااخوة والتعاون!  بيعك  السن منها بنفف السعر

وو شك  ن الشرع و يرضل اتباعه مثل هذه ااخالق المشينة , والتنافف ؼير الشريؾ, التدابر والتنافر

.   ويكره ِسفسافها, فاهلل عز وجل يالب معالي اامور, والمذمومة

 : التصريح بما في السلعة من العيوب - 3

فقد كان رسول هللا يأخذ علل الناف فل البيعة , و خالؾ في  ن بذل النصح واجب للمسلم علل  خيه المسلم

: بايعت رسول هللا علل السمع والطاعة, فشرط عليَّ ”: بذل النصيالة كما يأخذ عليهم الفرابض, يقول جرير

 و يخبر المشتري ,  وهذا الُخلق يتطلب من البابع  ن يذكر كل عيب يعلمه في سلعته,“والنصح لكل مسلم

: والنبي صلل هللا عليه وسلم يقول, ؼاشاًال له, و و كان كاتماًال للعيب, فيبذل له النصيالة, بأنها مؽشوشة مثالًال 

َنا ُبوِرَك لَُهَما فِل َبْيِعِهَما, َو ِْن َكَتَما َوَكَذَبا ُماِلَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَما” َقا, َفإِْن َصَدَقا َوَبيَّ َعاِن بِاْلِخَياِر, َما لَْم َيَتَفرَّ . “اْلَبيِّ

قال بعض  بمة السلؾ . وُيَعِرض فاعله للعذاب في اآلخرة, ويمالق بركة البيع في الدنيا, فكتمان العيب مالرم

 ن وجد  ن السلعة تستالق , ويقال مثل ذلك في المشتري.  (و يالل ومرئٍر بيُع سلعةٍر يعلُم بها داءًال  و  خبره): 

وقد ورد  ن , فالذي يتطلبه الخلق القويم  ن يخبره بذلك, و ن صاالبها يجهل قيمتها,  كثر مما يطلبه البابع

فوجد جرير  ن الفرف , اشترى فرساًال فطلب صاالبها منه مابتي درهم- راوي الالديث–جرير بن عبدهللا 

ثم ذكر الالديث السابق , فزاده في سعرها التل  وصلها  لل ثمان مابة درهم, و نه يجهل قيمتها, تستالق  كثر

.  “والنصح لكل مسلم”
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المالاضرة الثانية عشر 

  المالاضرة الثانية عشرة

  اامانة المهنية

  :تعريؾ اامانة المهنية

.   وتفيد اامن واوطمبنان وعدم الخوؾ,عكف الخيانة: اامانة لؽة

 فُيطالب بالالفاظ ؛وتطلق  يضاًال علل كل ما ُعِهد به  لل اإلنسان من القوق  و واجبات  و الاجات لآلخرين

.  عليها و يصالها  لل ذويها سالمة

وا ااََماَناِت  ِلَل  َْهلَِها}: قال تعالل  . ( 58النساء ) { ِنَّ هللاَ َيأُْمُرُكْم  َْن ُتَؤدُّ

ُسولَ َوَتُخوُنوا  ََماَناتُِكْم َو َْنُتْم َتْعلَُمونَ }: وقال  يضاًال  َها الَِّذيَن آََمُنوا َو َتُخوُنوا هللاَ َوالرَّ (.  28اانفال ) {َيا  َيُّ

, وهي تعني الالفاظ علل المهنة بالفظ عهدها, واامانة المهنية في اوصطالح و تخرج عن معناها اللؽوي

  : وتتمثل في  صول ثالثة هي,وعدم الخيانة فيها

,  وذلك بالالفاظ علل خصوصية العالقة بين  طراؾ المهنة بالسب طبيعة المهنة:ما يخص القيقة المهنة- 1

  . وخيانة اسرار المهنة,والالفاظ علل كل ما يعرؾ عند الناف بأنه  فشاءه نقض للعهد

 وعدم تقديم مصالاله , وذلك بالالفاظ علل مصالح المهنة الالقيقية:ما يخص التصرؾ في المهنة- 2

 وو يستؽل مهنته  و منصبه من , فال يسرؾ في اإلنفاق فيما يستلزم اإلنفاق؛الشخصية علل مصالح المهنة

  . جل مصالاله الشخصية

 فيجب  ن تكون مشروعة ان الؽاية و ؛ سواءٌق في الوصول  ليها  و في  دابها:ما يخص وسيلة المهنة- 3

 .  فال كذب وو ؼش وو نفاق وو ؼيبة وو نميمة؛ وللوسابل الكم المقاصد,تبرر الوسيلة

  :شروط اامانة المهنية •

:  في اآلتي, يمكن  جمال  هم الشروط التي يجب توافرها لتالقيق اامانة المهنية

 : الشرط ااول

.  مما يعد  فشاؤه نقضاًال للعهد؛ ن يالافظ جميع ااطراؾ علل  سرار المهنة

  :فمثالًال الطبيب يطالب بالالفاظ علل نوعين من ااسرار 

. ما يتعلق بجهة عمله كالمستشفل فال يفشي  سراره -  

  .ما يتعلق بالمريض ووضعه الصالي مما يعد سراًال فال يفشيه - ب

  :وعليه فال يدخل في  سرار المهنة
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 , كأن يعترؾ المريض  مام الطبيب بأنه قد ارتكب جريمة  و جناية في الق آخرين؛ما و عالقة له بالمهنة- 1

.  فهذه و عالقة لها بااسرار الطبية ويجب الكشؾ عنها  ذا تعلقت بها القوق لآلخرين,  و  نه اعتدى عليهم

 كأن يذكر اسم المريض  و مهنته  و مكان ؛ وو يعد الكشؾ عنه نقضاًال للعهد,ما و يعد سراًال بين الناف- 2

 . وما  شبه ذلك,  قامته

 وذلك . لتعلق مصالالهم بالكشؾ عنها؛ ولكن  فشاءه في تلك الالالة مطلوب لجهات معينة,ما يعد سراًال - 3

 ؛  جراؤهاالتي تمطبية الالوصات وضع الؾ علل الكشؾ عن القيقةالبت فيه الق يتوقؾ نزاع الول عند وجود 

ان , و ن كانت تبقل  سراراًال بالنسبة  لل ؼيرهم, في هذه الالالة يجب الكشؾ عنها لألطراؾ المتنازعةؾ

. وو ضرورة للكشؾ عنها  مام ؼيرهم, والضرورة تقدر بقدرها, الكشؾ  نما هو للضرورة

  :والمستشفل تالتفظ بنوعين من ااسرار

. ما يتعلق بالطبيب من اليث  جرته  و الجزاءات اإلدارية الواقعة عليه مثالًال  -  

  . ومضراًال به, مما يعد كشفه نقضاًال للعهد؛ما يتعلق بالمريض - ب

  :التفظ بنوعين من ااسراري المريض  يضاو

  .ومراعاة ظروفه الخاصة, كتخفيض ااجرة مثالًال , مستشفلما يتعلق بال -  

 مثل السماح له بمراجعته خارج  وقات ,كأن يكون قد عامله بصورة مخصوصة, طبيبما يتعلق بال - ب

  . مما يعد الكشؾ عنه مزعجاًال للطبيب؛  و ؼير ذلك,  و مراجعته في بيته,الدوام الرسمي

  :الشرط الثاني - ت

 الطبيب و :فمثالًال .  ن يلتزم  صالاب الشأن في المهنة الرشَد في التصرؾ من ؼير  سراؾ  و استؽالل - ث

يستؽل ما وضع تالت تصرفه من ااجهزة في سبيل معالجة  صالابه وقرابته من ؼير  ذن صاالب 

  . كما  نه و يسرؾ في استعمال اادوات الطبية التي وضعت تالت تصرفه,العمل

  و الكشؾ علل ,والمستشفل و تستؽل الطبيب في طلبه خارج  وقات دوامه في سبيل مصالالها - ج

  .مرضل ؼير مدرجين في قابمة عمله

ض و يستؽل فرصة وجوده مع الطبيب في السؤال عن  عراض مرضية يعاني منها بعض من يوالمر - ح

  . وهكذا ...يخصونه

 : الشرط الثالث - خ

 فال ؛ ن يسلك  صالاب الشأن في المهنة السبل المشروعة التي تالفظ شرؾ الوسيلة وشرؾ المقصد - د

  .مجال للكذب وو للنفاق وو للؽش وو الؽيبة وو النميمة

 : التوجيه الفقهي لخلق اامانة المهنية - ذ

.   ومن ثمَّ فال داعي إلعادته مرة  خرى,ما ذكرناه سابقاًال في الطهارة المهنية وما بعدها يتكرر هنا - ر
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 وقد تم التنصيص عليه من خالل القوانين ,بمعنل  ن الالد اادنل من اامانة المهنية ضرورية - ز

  . ومن ثمَّ فإننا دراستنا هنا تقتصر علل ما وراء ذلك؛والعقود

 فما يطالب به الطبيب يختلؾ عن المدرف ,كما  ن اامانة المهنية تختلؾ من مهنة  لل  خرى - ف

  .وكذلك و شأن لنا بما وراء المهنة كالبيت والشارع  ونالوهما, والمهندف وهكذا

:  اادلة في الالث علل اامانة المهنية - ش

 آيات عديدة من كتاب هللا و الاديث كثيرة من سنة رسول هللا صلل ةالمهنياامانة يدل لخلق  - ص

  : ما يلي منها,هللا عليه وسلم

وا ااََماَناِت  ِلَل  َْهلَِها}: قال هللا تعالل- 1 - ض   (.58النساء ) { ِنَّ هللاَ َيأُْمُرُكْم  َْن ُتَؤدُّ

ُسولَ َوَتُخوُنوا  ََماَناتُِكْم َو َْنُتْم َتْعلَُمونَ }: وقال تعالل - ط َها الَِّذيَن آََمُنوا َو َتُخوُنوا هللاَ َوالرَّ اانفال ) {َيا  َيُّ

27) . 

  . واامانة المهنية جزء منها, بالالفاظ علل اامانات و دابها علل وجهها المطلوبانتأمراآليتان ؾ - ظ

َؾ َبْعَضُه }: قال تعالل- 2 - ع أَْت بِِه َو َْظَهَرهُ هللاُ َعلَْيِه َعرَّ ا َنبَّ ا َفلَمَّ بِيُّ  ِلَل َبْعِض  َْزَواِجِه اَلِديثًال َو ِْذ  ََسرَّ النَّ

أَنَِي الَعلِيُم الَخبِيرُ  أََها بِِه َقالَْت َمْن  َْنَبأََك َهَذا َقالَ َنبَّ ا َنبَّ   .(3التالريم ) {َو َْعَرَض َعْن َبْعضٍر َفلَمَّ

وفي هذا ما يدل علل  نه ما كان ينبؽي لهن اإلفضاء بالسر الذي  سره النبي صلل هللا عليه وسلم  - غ

 . لهن

  .(11الالجرات ) {َوَو َتْلِمُزوا  َْنفَُسُكْم َوَو َتَناَبُزوا بِااَْلَقابِ }: قال تعالل- 3 - ؾ

ا}: وقال تعالل - ق ُسوا َوَو َيْؽَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًال   (.12الالجرات ) {َوَو َتَجسَّ

  .(18يوسؾ ) {َوَجاُءوا َعلَل َقِميِصِه بَِدمٍر َكِذبٍر }: وقال تعالل - ك

 مع تتعارضكلها و ,مثل الكذب والؽش والؽيبة واللمز, فهذه اآليات تنهل عن صفات خلقية ذميمة - ل

.  ومنها اامانة المهنية,خلق اامانة التي يجب التاللي بها

 ". و ذا  ؤتمن خان: "قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم في صفات المنافقين- 4 - م

 ".  وو تخن من خانك, د اامانة  لل من ابتمنك: "وقال صلل هللا عليه وسلم - ن

  .وتؤكد المعنل ذاته, والالديثان في معنل اآليات السابقة - ه

َث فِي َمْجلِفٍر باَِلِديثٍر َفاْلَتَفتَ : "قال صلل هللا عليه وسلم- 5 - و  ".  َفِهَي  ََماَنةٌق ,َمْن اَلدَّ

 بل , هذه  مانة:  و يقل, التل و ن لم يطلب كتمانه صراالة,هؤ ي  نه و يجوز نقل كالم شخص و فشا - ي

 كاولتفاتة التي توما  لل  ن صاالبها يريد  ن يخفي ؛يكفي  ن يفهم منه ذلك بمجرد اإلشارة واإليماء

  . وو يريد  ن يسمعه ؼير من يتالدث  ليه,الخبر عن اآلخرين
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 : مظاهر اامانة المهنية

  : منها,ذكر الفقهاء كثيراًال من ااالكام الفقهية ذات العالقة بخصال اامانة المهنية

  و , هو تسخيرها لتالقيق مصالاله الشخصية: والمقصود باستؽالل المهنة:المنع من استؽالل المهنة:  وو

فقد الذر الشرع من استؽالل المهنة فالرم , ومن صورها الفقهية قبول الهدايا. لما يمكن  ن تالقق له ذلك

 ذ لوو ذلك , والرم كذلك هدايا العمال والمسؤولين التي تأخذ صورة الهدية لكنها في القيقتها رشوة, الرشوة

ومن هنا  نكر الرسول صلل هللا عليه وسلم علل ابن اللتبية فعله الين استعمله علل , لما كانت تهدى  ليه

َفَقاَم َرُسولُ هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَل اْلِمْنَبِر, َفاَلِمَد ! هذا لكم وهذا  هدي  ليَّ : فجاء وقال (ليجمعها)الزكاة 

َهَذا لَُكْم, َوَهَذا  ُْهِدَي لِي,  ََفاَل َقَعَد فِي َبْيِت  َبِيِه,  َْو فِي : َما َبالُ َعاِملٍر  َْبَعُثُه, َفَيقُولُ : " هللاَ, َو َْثَنل َعلَْيِه, َوَقالَ 

ِه, اَلتَّل َيْنُظَر  َُيْهَدى  ِلَْيِه  َْم َو؟ ثم الذر من عقوبة هذا الفعل يوم القيامة : وقال في الديث آخر. “َبْيِت  ُمِّ

  من استعملناه منكم علل عمل فكتمنا": وقال  يضاًال . "هدايا العمال ؼلول"

 . " كان ؼلووًال يأتي به يوم القيامة,ِمْخيطاًال فما فوقه

 لما فيه من ؛وسمي هذا ؼلووًال ,  خذ شيء من مال الؽنيمة  و المال المشترك قبل القسمة: والؽلول في ااصل

.  وخيانة اامانة, نقض العهد

  و ,والؽش في المهنة يعني التدليف والخداع في  دابها بما يوهم السالمة: المنع من الؽش في المهنة: ثانياًال 

  .  و رفع ااجر عليهم,كثرة راؼبيها إلؼراء اآلخرين بها

  .وااصل الفقهي الذي يتأسف عليه المنع من التدليف والخداع في المهنة هو تالريم التصرية

  .وااصل الفقهي الذي يتأسف عليه المنع من ادعاء كثرة الطالبين للمهنة هو تالريم النجش

 فيتوهم ,التل يجتمع قدرٌق كبيرٌق منه في ضرع الدابة,  ترك اللب الدابة مدة من الزمن: ما التصرية فهي

.  فيقدم علل شرابها,الراؼب في الشراء  نها كثيرة اللبن

  . واإلخالل باامانة المهنية, لما فيه من الخداع والؽش؛وهذا العمل مالرم بال خالؾ

 فقال صلل هللا عليه ؛ وعن التصرية بشكل خاص,وقد وردت ااالاديث في النهي عن الؽش بصورة عامة

 . "و َتُصروا اإلبل والؽنم": وسلم

كأن , مع كون الالقيقة علل خالؾ ذلك, هم بهؤ و ؼرا,ويلالق بهذا كل عمل من شأنه خداع اآلخرين بالشيء

  و ,  و نكهات تخفي القيقة الطعم ااصلي لها,يستخدم  صباؼاًال  و  لواناًال خادعةًال تخفي القيقة وضع السلعة

وهذا كله ..  وهكذا, نواعاًال من زيوت المالركات إلخفاء وضع مالرك السيارة ساعة من الزمن التل يتم بيعها

.  ويخالؾ اامانة الُخلقية, تدليفٌق وؼشٌق مالرمٌق 

 ولإليهام بكثرة ,بل إلؼراء ؼيره بها, و ليشتريها,   ن يبدي الشخص رؼبة في شراء سلعة:و ما النجش فهو

.  الراؼبين فيها

 . والتؽرير بهم, لما فيه من خداع اآلخرين, ومن  نواع الؽش, وهو مالرمٌق شرعاًال 

.  "وو تناجشوا":  منها قوله صلل هللا عليه وسلم,وقد وردت  الاديث نبوية شريفة في النهي عن هذا الفعل
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.   ويؽريهم بالشراء,ويلالق به ما يشبهه من  نواع الؽش والخداع مما يستثير الناف

فيقدم , وو يقدر عواقب تصرفاته, والسفيه هو الذي و يالسن التصرؾ في المال: هيالسؾالالجر علل : ثالثا

 . وبعيداًال عن العقالنية والرشد الذي هو  صالح المال وتنميته والمالافظة عليه, عليها بدافع الطيش والهوى

  :ومن صور السفه مثالًال . والسفه عكف الرشد,  ذاًال فالسفيه عكف الرشيد

 و  ن يستهلك .  ن يستهلك الممرض  ضعاؾ المطلوب من الشاش والمراهم في معالجة جرح مريض مثالًال 

.  ونالو ذلك.   و ااسالك لتمديدات كهربابية,العامل  ضعاؾ ما يالتاج من الوقود للسيارة

فقال , الفاظاًال عليها من الضياع والتبديد, وقد طالب الشرع بالالجر علل السفيه ومنعه من التصرؾ بأمواله

ا َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم َقْووًال َمْعُروفًالا}: تعالل َفَهاَء  َْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعلَ هللاُ لَُكْم قَِيامًال  {َوَو ُتْؤُتوا السُّ

(.  5النساء )

من شأنها  ن تؤسف  (الؽلول والرشوة والتصرية والنجش واإلسراؾ)وو شك  ن النهي عن هذه التصرفات 

  .لخلق اامانة المهنية
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المالاضرة الثالثة عشر 

  المالبة المهنية

  :تعريؾ المالبة المهنية

ِخُذوا آََباَءُكْم َو ِْخَواَنُكْم  َْولَِياَء  ِِن ]: المالبة تعني الميل والود واإليثار قال تعالل َها الَِّذيَن آََمُنوا َو َتتَّ َيا  َيُّ

  . ي؛  ن اختاروا وآثروا وقدموا الكفر علل اإليمان {23:التوبة} [اْسَتاَلبُّوا الُكْفَر َعلَل اإلِيَمانِ 

  :وللالب  نواع متعددة منها

والب ,  والب آل بيت رسول هللا,والب رسوله صلل هللا عليه وسلم, وهو الب هللا: الب عقيدة و يمان .1

ثالث ": ومن ذلك ما في الالديث. وهكذا...والب الجهاد , والب اإلنفاق في سبيل هللا, قراءة القرآن

 و ن يالب المرء و , ن يكون هللا ورسوله  البَّ  ليه مما سواهما: من كن فيه وجد الالوة اإليمان

   .” و ن يكره  ن يعود في الكفر كما يكره  ن يقذؾ في النار,يالبه  و هلل

والب المناظر الجميلة , والب الطيب, والب الالياة, والب المال, كالب الولد: الب فطرة وطبع. 2     

, والرجل والمر ة, والكبير والصؽير, وهي  شياء يستوي في البها المؤمن والكافر, وهكذا... 

اِف اُلبُّ }: كما في قوله تعالل,  فالجميع مفطورٌق عليه,والمتعلم والجاهل, والالضري والبدوي َن لِلنَّ ُزيِّ

َمِة َوااَْنَعاِم  ِة َوالَخْيِل الُمَسوَّ َهِب َوالفِضَّ َساِء َوالَبنِيَن َوالَقَناِطيِر الُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َهَواِت ِمَن النِّ الشَّ

ْنَيا َوهللاُ ِعْنَدهُ اُلْسُن الَمآَبِ  زين : فاآلية لم تقل. {14:آل عمران} {َوالاَلْرِث َذلَِك َمَتاُع الاَلَياِة الدُّ

 . للناف فدلت علل  ن الجميع مفطورٌق عليه: بل قالت,  و للرجال,  و للنساء, للمؤمنين

 و صالح الدين اايوبي  و ,  و عبد الرالمن الداخل, كالب عقبة بن نافع: الب تقدير و عجاب. 3

والب الاتم الطابي وابنه عدي , مالمد الفاتح لبطووتهم والفتوالات التي  جراها هللا علل  يديهم

:  ومنه قوله تعالل,والب آخر للنجاالات التي الققها في الياته, , والب عنترة لشجاعته, لكرمهما

اَر َواإلِيَماَن ِمْن َقْبلِِهْم ُياِلبُّوَن َمْن َهاَجَر  ِلَْيِهمْ } ُءوا الدَّ   {.9:الالشر }{َوالَِّذيَن َتَبوَّ

َم  لينا يد العون والمساعدة: الب مصلالة ومنفعة- 4 : يقول ابن مسعود رضي هللا عنه, كالبنا لمن قدَّ

 "  وبؽض من  ساء  ليها,جبلت القلوب علل الب من  السن  ليها"

  :(عنوان الاِلكم)ويقول الشاعر  بو الفتح البستي في قصيدته 

  فطالما استعبد اإلنساَن  السانُ  ***  السن  لل الناف تستعبد قلوبهم

 ومن صور ذلك ما ,  و الب الفواالش والرذابل,كالب الشر لألعداء, الب الرذابل والب الشماتة- 5

 ِنَّ الَِّذيَن ُياِلبُّوَن  َْن َتِشيَع الَفااِلَشُة فِي الَِّذيَن آََمُنوا لَُهْم َعَذابٌق  َلِيمٌق }:  خبر عنه القرآن الكريم بقوله

ْنَيا َواآلَِخَرِة َوهللاُ َيْعلَُم َو َْنُتْم َو َتْعلَُمونَ  {  19:النور} {فِي الدُّ

  . ي؛ الالب المبني علل المصلالة والمنفعة, وما يتعلق ببالثنا هو النوع الرابع

 :  صول المالبة المهنية •

  : ن المالبة المهنية تعني الميل تجاه المهنة لتالقيق  صول المالبة الثالثة •
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  .التوادد بمراعاة آداب اللياقة في عالقات المهنة- 1 •

  .التراالم باإلالسان  لل زمالء المهنة والمنتفعين منها- 2 •

  .التعاطؾ من خالل اإليثار لمصلالة المهنة- 3 •

مثلُ المؤمنين في توادهم ): هذه ااصول الثالثة جمعها الرسول صلل هللا عليه وسلم في قوله •

.  (وتراالمهم وتعاطفهم َمَثلُ الجسد  ذا اشتكل منه عضوٌق تداعل له سابر الجسد بالسهر والالمل

وكذلك تجعل من , هذه ااصول الثالثة هي جسور المالبة التي تجعل من الجماعة كأنها شخص واالد •

  .الشخص الواالد ومهنته وكأنهما شيءٌق واالدٌق 

.  فإذا تالقق هذا اوتالاد  مكن القول بأن خلق المالبة المهنية متالقق بالفعل •

  :شروط المالبة المهنية •

  :يتالقق خلق المالبة المهنية  ذا توافرت الشروط التالية

بمعنل  ن تكون مهنته هي الشؽل : تقديم مصلالة المهنة علل سابر مصالاله الالياتية ااخرى- 1

فتفكيره في معظمه منصب علل كيفية تطويرها باليث تكون , ااهم له من بين  عماله اليومية ااخرى

ومستقبلها , فهي مصدر رزقه, وجهده منصب في  كثره علل خدمتها باليث تالقق نجاالاًال  كبر,  نفع

وبهذا يكون قد . وهكذا.. واستمرارها ونجاالها نجاح له, وسمعتها الطيبة ر ف مال له, مستقبله هو

 .وبذلك يصل  لل  تقانها علل النالو الذي يالبه هللا ورسوله, وتفانيه في البها,  ثبت  خالصه لمهنته

, فالمدرف الذي يالب مهنته هو الذي يجعل مهنة التدريف شؽله ااهم في شؤون الياته اليومية

ويسخر وقته وجهده وعلمه وعالقاته باآلخرين في سبيل تطويرها والتقدم , ويسعل دابماًال لتطويرها

يكون , وبقدر مالبته لمهنته...  وهكذا الطبيب والمهندف والمالاسب والمالامي, بها و نجاالها

  .تضاليته في سبيل الرقي بها

بمعنل  نه ,  وهذه نتيجة التمية للشرط ااول:اونتصار للمهنة بالدفاع عنها وعن العاملين فيها- 2  

وؼيرته , نتج عن ذلك بداهة دفاعه عنها, متفانياًال في مالبتها, وكان مخلصاًال لها,  ذا  الب مهنته

انه يرى فيها , انتقاص له, ور ى  ن كل انتقاص لها  و للعاملين عليها, وعلل العاملين بها, عليها

 و , وهذه المالبة ستدفعه  لل الوقوؾ في وجه كل من يشوه سمعتها. ومستقبله, وسمعته, نفسه

وذلك بالمفهوم , انه يرى في ذلك المايتها واونتصار لها, و ْن كان من العاملين فيها, يسيء  ليها

َيا :  َقالُوا,"اْنُصْر  ََخاَك َظالِماًال  َْو َمْظلُوماًال ": الذي نبه  ليه الرسول صلل هللا عليه وسلم الين قال

ْلمِ ": َفَكْيَؾ َنْنُصُرهُ َظالِماًال؟ َقالَ  ( ي عرفناه)َرُسولَ هللاِ, َهَذا َنْصُرهُ َمْظلُوماًال   . "َتْمَنُعُه ِمَن الظُّ

 كون قد نصرته و السنت  ليه , فأنا عندما آخذ علل يد شقيقي  و ولدي  و صديقي فأمنعه من الظلم

وصنت سمعته وسمعتي بين , ومن الوقوع في المعصية, اني  نقذته من ؼضب هللا, من ؼير شك

وكذلك اونتصار للمهنة , وسعيت في  رساء مبادئ العدالة التي بها قامت السماوات واارض, الناف

وسعياًال لتالقيق , وسمعته وسمعة العاملين بها, تكون بااخذ علل يد المسيء  ليها الفاظاًال علل سمعتها

.  نجاح المهنة في بلوغ  هدافها علل  كمل وجه
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 فالسالم اسم من  سماء : فشاء السالم لنشر المالبة بين الناف وخصوصاًال زمالء المهنة الواالدة- 3

فهو , و لقاؤه يعني تطمين الُمَسلَّم عليه بأنه لن يجد ااذى  و ما يكرهه  و يخافه من جهته, هللا تعالل

وفي , وتمتد جسور التواصل, فتتولد المالبة بينهما, وهو بذلك يفتح طريقه  لل قلبه, في  مان منه

 وو , و تدخلون الجنة التل تؤمنوا,والذي نفسي بيده": ذلك يقول الرسول هللا صلل هللا عليه وسلم

 ".   فشوا السالم بينكم؟  وو  دلكم علل شيء  ذا فعلتموه تالاببتم,تؤمنون التل تالابوا

!  ذ ما قيمة السالم بوجه عبوف؟,  وهذه بمثابة التكملة للشرط السابق:طالقة الوجه بشكل دابم- 4

انها الدليل ,  ذا صاالبته البشاشة وطالقة الوجه, ويجد طريقه  لل القلوب,  ن السالم يجلب المالبة

رسول القال ومن ثمَّ جاء الشرع بالالِث عليه ؾ, ااقوى وااوضح علل ما يكنه القلب لسامع السالم

ومن  ...كل معروؾ صدقة ":   يضاًال الوق. "تبسمك في وجه  خيك صدقة":  صلل هللا عليه وسلمهللا

 . “المعروؾ  ن تلقل  خاك بوجه طلق

 ان الذوق السليم يالب :اوعتناء بالنظافة الشخصية واختيار الزي المناسب لطبيعة المهنة- 5 

وديننا الالنيؾ دين , والشخص النظيؾ مالبوب لدى زمالبه يألؾ ويؤلؾ, وينفر من القذارة, النظافة

, ومن هنا الثَّ علل اوؼتسال لكل تجمع مثل صالة الجمعة, ودين مراعاة المشاعر, الذوق الرفيع

وما الوضوء للصلوات , و مرنا بأن نكون كالشامة بين الناف, ولإلالرام بالالج والعمرة, وصالة العيد

َيا }:  وفي هذا السياق جاءت اآلية القرآنية.واوؼتسال  و  دلة عملية علل مدى الب الدين للنظافة

  { .31:ااعراؾ}{َبنِي آََدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍر 

 و ساعة ,  و جهل,  و  همال,  اإلنسان عرضة للوقوع في الخطأ لنسيان: كرام ذوي الهيبات- 6

وهناك من , فهناك من تردعه اإلشارة, والناف ليسوا جميعاًال سواءٌق ,  و ؼير ذلك من ااسباب, ضعؾ

, و خالقه, بالسب تربية الشخص, وبين المرتبتين مراتب كثيرة, و يردعه  و العقوبة القاسية

التل و نعتقد خطأًال وجهالًال منا بمبد  المساواة , وقد نبهنا ديننا  لل مراعاة ذلك, و صالته, واستقامته

خطأ يستوجب  قامة : فنذهب  لل معاملة جميع الناف بنفف الطريقة فبين  ن الخطأ علل قسمين

  عقوبة مالددة

 ياًال كانت صفته  و مركزه في , وتقام علل الجميع, وهذه و مراعاة فيها, شرعاًال وتسمل الالدود

, لكنه و يخلو منها, وخطأ و الدَّ فيه انه ليف بتلك الخطورة. المجتمع لخطورة هذا النوع من الخطأ

وهنا نجد  ن الشرع يميز بين من هو من  صالاب المكانة والوجاهة في . فهذا يستوجب التعزير

والسبب هو  ن الؽرض من هذه العقوبة التأديب والردع لبال , وبين ؼيره ممن هو ليف كذلك, قومه

بخالؾ , و صالاب الهيبات يكفيهم التنبيه واإلشارة لينتبهوا وو يعيدوه ثانية, يعيد ذاك الخطأ ثانية

والعقوبة الجسدية  و , وهذه العقوبة تتفاوت ما بين الكلمة الزاجرة, ؼيرهم فقد و تردعه  و العقوبة

 صلل هللا عليه عن عابشة رضي هللا عنها  ن رسول هللاؾ, السب ما يراه القاضي رادعاًال له, السجن

  ." قيلوا ذوي الهيبات عثراتهم  و الالدود": وسلم قال

 وذلك ان هذه اامور تشعره بأنه مالل تقدير : راالة العاملين في المواصالت والمواعيد واإلقامة- 7

رسول قال , وو شك  نهم  يضاًال سيكونون مالل مالبته واالترامه وتقديره, واالترام المسؤولين عنه

 َجَعلَُهُم هللاُ َتاْلَت  َْيِديُكْم, َفَمْن , ِْخَواُنُكْم َخَولُُكمْ  ":صلل هللا عليه وسلم موصياًال بالسن معاملة العبيدهللا 

ا َيأُْكلُ,   َكاَن  َُخوهُ َتاْلَت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ
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ا َيْلَبُف, َووَ ُتَكلِّفُوُهْم َما َيْؽلُِبُهْم, َفإِْن َكلَّْفُتُموُهْم َفأَِعيُنوُهم و ذا كان هذا ما ينبؽي له فعله . "َوْلُيْلبِْسُه ِممَّ

َهلْ }: وصدق هللا  ذ يقول! وزميله في المهنة, فكيؾ يجب  ن يكون الالال مع الرٍر مثله, مع عبده

المن} {َجَزاُء اإلاِْلَساِن  ِوَّ اإلاِْلَسانُ    .فالتكريم واإلالسان  لل اآلخر يجلب مالبته و السانه.  {60:الرَّ

ويقدم مصلالة اآلخرين , اإليثار هو  ن يالرم الشخص نفسه :اإليثار وتقديم مصالح اآلخرين- 8

, وهي مرتبة فوق اإلالسان في ُسلَّم القيم ااخالقية, والاجتهم علل مصلالة نفسه مع شدة الاجته

وقد , وهي سبب ربيف للفوز بمالبة هللا ومالبة العباد, وقليل من الناف من يصل  لل هذه المرتبة

َوُيْؤثُِروَن َعلَل  َْنفُِسِهْم َولَْو }:  تعاللقالؾ,  ثنل هللا علل الصالابة اانصار لتالققهم بهذا الخلق العظيم

 ي  نهم كانوا يؤثرون ويقدمون ؼيرهم , والخصاصة شدة الجوع. {9:الالشر} {َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌق 

وليف يدفعهم  لل ذلك  و الطمع فيما عند , مع شدة الاجتهم  ليه, علل  نفسهم فيما يملكونه من زادٍر 

. هللا

.  وو يخفل مدى  همية هذه الشروط في تالصيل وتالقيق المالبة المهنية

 : التوجيه الفقهي لخلق المالبة المهنية

 ومن ثمَّ فال ,ما ذكرناه سابقاًال في التوجيه الفقهي لخلق الطهارة المهنية وما بعدها يقال هنا  يضاًال 

 وقد تم التنصيص عليه من خالل ,  ي  ن الالد اادنل من المالبة المهنية ضرورية,داعي لتكراره

.  وبالثنا هنا يتناول ما وراء ذلك, القوانين والعقود

 فما يطلب من المدرف يختلؾ في بعض ,كما  ن هذه المالبة المهنية تختلؾ من مهنة  لل  خرى

.  جوانبه عن ما يطلب من الطبيب  و القاضي  و المالاسب

 . وكذلك و شأن لنا بما وراء المهنة كالبيت والشارع

ويجد , وتنسجم مع ميوله وتوجهاته, ثم ننبه هنا  لل  ن ااصل في اإلنسان  ن يختار مهنةًال يالبها

ا من الناف اليوم لم تعد مالبته وميوله للمهنة هي التي توجهه, فيها راالته النفسية  بل , و  ن كثيرًال

وهو ما انعكف سلباًال علل ُخلُق المالبة ! والمكانة اوجتماعية بين الناف, والسمعة, الدخل ااكثر

بل ربما , وو شعور بووء تجاهها, فأصبالنا نجد  ناساًال يمارسون مهنهم بؽير رؼبة منهم, المهنية

  .مارسوها وهم لها كارهون

:  اادلة في الالث علل المالبة المهنية

  : نذكر منها,يدل لخلق المالبة المهنية آيات عديدة من كتاب هللا و الاديث نبوية

اَر َواإلِيَماَن ِمْن َقْبلِِهْم ُياِلبُّوَن َمْن َهاَجَر  ِلَْيِهْم َوَو َيِجُدوَن فِي }: قال هللا تعالل- 1 ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن َتَبوَّ

ا  ُوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعلَل  َْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌق َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُولَبَِك  ُصُدوِرِهْم اَلاَجةًال ِممَّ

 . {9:الالشر} {ُهُم الُمْفلاُِلونَ 

 فعلل الرؼم من  ن هللا قدم ذكر المهاجرين ,فقد امتدح هللا اانصار وتصافهم بخلق المالبة واإليثار

 ولم ,فإنهم لم يتأثروا بذلك,  و عطل المهاجرين من الفضل والشرؾ  كثر مما  عطاهم,علل ذكرهم

 فسجل هللا لهم تلك الصفة ,تتمكن دوافع الؽيرة واانانية من التأثير علل نفوسهم الطيبة الزكية

 . الخلقية الراقية
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َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُماْلِسُنونَ }: وقال تعالل- 2 فاآلية تثني علل  {128:النالل} { ِنَّ هللاَ َمَع الَِّذيَن اتَّ

  .واإلالسان من خلق المالبة المهنية, المالسنين

, قالَ - 3 َيْطلُُع َعلَْيُكُم »: َبْيَنَما َناْلُن ُجلُوفٌق ِعْنَد َرُسوِل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَ : عن  نف بن مالكٍر

ةِ  َفَطلََع َرُجلٌق ِمَن اْاَْنَصاِر َتْنُطُؾ لاِْلَيُتُه َماءًال ِمْن َوُضوبِِه ُمَعلِّقٌق َنْعلَْيِه فِي َيِدِه « اآْلَن َرُجلٌق ِمْن  َْهِل اْلَجنَّ

ا َكاَن ِمَن اْلَؽِد َقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َماِل, َفلَمَّ َيْطلُُع َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجلٌق ِمْن  َْهِل »: الشِّ

ةِ  ا َكاَن ِمَن اْلَؽِد َقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه « اْلَجنَّ ُجلُ َعلَل ِمْثِل َمْرَتَبتِِه اْاُولَل, َفلَمَّ َفَطلََع َذلَِك الرَّ

ةِ »: َوَسلَّمَ  ا َقاَم « َيْطلُُع َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجلٌق ِمْن  َْهِل اْلَجنَّ ُجلُ َعلَل ِمْثِل َمْرَتَبتِِه اْاُولَل, َفلَمَّ َفَطلََع َذلَِك الرَّ

َبَعُه َعْبُد هللاِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي َفَقالَ   ِنِّي َواَلْيُت  َبِي َفأَْقَسْمُت  َْن : َرُسولُ هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّ

, َفإِْن َر َْيَت  َْن ُتْؤِوَينِي  ِلَْيَك اَلتَّل َتاِللَّ َيِمينِي َفَعْلَت, َفَقالَ  َفَكاَن : َنَعْم, َقالَ  ََنفٌق : َو  َْدَخلَ َعلَْيِه َثاَلَث لََيالٍر

 , , َفلَْم َيَرهُ َيقُوُم ِمَن اللَّْيِل بَِشْيءٍر ُه َباَت َمَعُه لَْيلَةًال  َْو َثاَلَث لََيالٍر ُث  َنَّ َعْبُد هللاِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي ُياَلدِّ

َر اَلتَّل َيقُوَم لَِصاَلِة اْلَفْجِر َفُيْسبَِػ اْلُوُضوَء, َقالَ َعْبُد هللاِ  ُه  َِذا اْنَقلََب َعلَل فَِراِشِه َذَكَر هللاَ, َوَكبَّ : َؼْيَر  َنَّ

اَلُث لََيالٍر ِكْدُت  اَْلَتقُِر َعَملَُه, قُْلتُ  ا َمَضِت الثَّ ا, َفلَمَّ ُه لَْم : َؼْيَر  َنِّي َو  َْسَمُعُه َيقُولُ  ِوَّ َخْيرًال َيا َعْبَد هللاِ,  ِنَّ

  َيُكْن َبْينِي َوَبْيَن َوالِِدي َؼَضُب َوَو 

اتٍر فِي َثاَلِث َمَجالِفَ  َيْطلُُع »: ِهْجَرةٍر, َولَِكنِّي َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لََك َثاَلَث َمرَّ

ةِ  , َفأََرْدُت آِوي  ِلَْيَك َفأُْنِظُر َعَملََك, َفلَْم « َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجلٌق ِمْن  َْهِل اْلَجنَّ اتٍر اَلَث َمرَّ َفَطلَْعَت  َْنَت تِْلَك الثَّ

, َفَما الَِّذي َبلََػ بَِك َما َقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ َقالَ  َما ُهَو  ِوَّ َما :  ََرَك َتْعَملُ َكبِيَر َعَملٍر

ا َولَّْيُت َدَعانِي, َفَقالَ  َما ُهَو  ِوَّ َما َر َْيَت َؼْيَر  َنِّي َو  َِجُد فِي َنْفِسي ِؼاّلًال : َر َْيَت, َفاْنَصَرْفُت َعْنُه, َفلَمَّ

و اهُ, َقالَ َعْبُد هللاِ ْبُن َعْمرٍر َهِذِه الَّتِي َبلََؽْت بَِك, : ِااََلدٍر ِمَن اْلُمْسلِِميَن, َوَو  اَْلِسُدهُ َعلَل َخْيرٍر  َْعَطاهُ هللاُ  ِيَّ

  .“َوِهَي الَّتِي َو ُنِطيقُ 

 مقداراًال زابداًال من العبادة  كثر من ؼيره باليث تكون هذه الزيادة هي السبب وراء مفهذا الرجل لم يقد

 بل قدم سالمة ,وتلك الشهادة من رسول هللا صلل هللا عليه وسلم, استالقاقه ذلك الفضل من هللا

 وهذه السالمة للصدر هي من  خالق ,الصدر من الؽش والالسد ونالوه تجاه  الدٍر من المسلمين

 . المالبة المهنية

 : مظاهر المالبة المهنية

  : نشير هنا  لل بعض منها,ذكر الفقهاء كثيراًال من ااالكام الفقهية ذات العالقة بخصال المالبة الخلقية

  :استبذان المرؤوف من الربيف في المهنة- 1

, وو شك  نه من خلق اللياقة المهنية, اتفق الفقهاء علل  ن اوستبذان من الربيف في المهنة مطلوب

كما  ن عدم اوستبذان وتجاهل المسؤول , ومن شأنه  ن يالقق وينمي المالبة بين الربيف ومرؤوسيه

ومن ثمَّ وجدنا اإلسالم يعلم , ويؤدي  لل التنافر والتباؼض بين ااطراؾ, فيه ما فيه من الكبر

من ذلك قول هللا تعالل في الالث علل اوستبذان , المسلمين هذا الخلق الرفيع في  كثر من موضع

ا َؼْيَر ُبُيوتُِكْم اَلتَّل َتْسَتأْنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعلَل  َْهلَِها َذلُِكْم ]: بصفة عامة َها الَِّذيَن آََمُنوا َو َتْدُخلُوا ُبُيوتًال َيا  َيُّ

ُرونَ  : وفي الالث علل اوستبذان من الربيف خاصة يقول هللا تعالل, {27:النور} [َخْيرٌق لَُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

َما الُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آََمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َو َِذا َكاُنوا َمَعُه  ]  ِنَّ
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َفإَِذا ,  ِنَّ الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك  ُولَبَِك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاهللِ َوَرُسولِهِ , َعلَل  َْمرٍر َجاِمعٍر لَْم َيْذَهُبوا اَلتَّل َيْسَتأِْذُنوهُ 

 {. 62:النور} [اْسَتأَْذُنوَك لَِبْعِض َشأْنِِهْم َفأَْذْن لَِمْن ِشْبَت ِمْنُهْم َواْسَتْؽفِْر لَُهُم هللاَ  ِنَّ هللاَ َؼفُورٌق َراِليمٌق 

  .و تالتاج توضيالاًال  كثر, ودولة اآلية علل  دب اوستبذان واضالة جلية

:   فشاء السالم ورده- 2

 وو  دلكم علل ": صلل هللا عليه وسلم لقوله , جمع الفقهاء علل  ن  لقاء السالم مندوب  ليه شرعاًال 

.  "  فشوا السالم بينكم,شيء  ذا فعلتموه تالاببتم

وَها}:  تعالل لعموم قوله؛و ما الرد فواجب ةٍر َفاَليُّوا بِأاَْلَسَن ِمْنَها  َْو ُردُّ يُتْم بَِتاِليَّ {  86:النساء }{َو َِذا اُليِّ

ومن ,  و ما اإللقاء فلم تأمر به اآلية, وعلقت ذلك علل الال  لقاء السالم,فقد  مرت اآلية بالرد وجوباًال 

  .والثاني واجبٌق , فااول مندوبٌق , والالة الرد, الالة اإللقاء, ثمَّ كان الفرق بين الالالتين

 كما  خبر النبي صلل هللا عليه وسلم ,وو يخفل  ن السالم عموماًال من عوامل زرع المالبة بين الناف

  .ومن ثمَّ كان مطلوباًال شرعاًال , في الالديث السابق

 : اإلالسان  لل زميل المهنة- 3

ا َوبِِذي القُْرَبل َوالَيَتاَمل َوالَمَساِكيِن }: قال تعالل ا َوبِالَوالَِدْيِن  اِْلَسانًال َواْعُبُدوا هللاَ َوَو ُتْشِرُكوا بِِه َشْيبًال

بِيِل َوَما َملََكْت  َْيَماُنُكْم  ِنَّ هللاَ َو ُياِلبُّ َمْن  ااِلِب بِالَجْنِب َواْبِن السَّ َوالَجاِر ِذي القُْرَبل َوالَجاِر الُجُنِب َوالصَّ

ا {  36:النساء }{َكاَن ُمْخَتاوًال َفُخورًال

وهو من كان بينهما قرابة , وجه الدولة  ن هللا سبالانه  مر المؤمن باإلالسان  لل الجار ذي القربل

وهو الجار الؽريب ليف من القوم  و , كما  مر باإلالسان  لل الجار الجنب.   الزوجية: وقيل,النسب

, وهو رفيق السفر  و الضيؾ, وكذلك  مر باإلالسان  لل الصاالب بالجنب, وقد نزل بينهم, القبيلة

  .والرفق به في المعاملة, وزميل المهنة و يقل منزلة عن هؤوء فيجب اإلالسان  ليه

 وو ,جملة الق الجار  ن يبد ه بالسالم: " في كتابه  الياء علوم الدينالؽزالي رالمه هللااإلمام يقول 

 ويقوم معه , ويعزيه في المصيبة, ويعوده في المرض, وو يكثر عن الاله السؤال,يطيل معه الكالم

 وو يتطلع من , ويصفح عن زوته, ويظهر الشركة في السرور معه, ويهنبه في الفرح,في العزاء

 وو , وو في مصب الماء في ميزابه, وو يضايقه في وضع الجذع علل جداره,السطح  لل عوراته

  في مطرح التراب في

 ويستر ما ينكشؾ له من , وو يتبعه النظر فيما يالمله  لل داره, وو يضيق طرقه  لل الدار,فنابه

 وو يسمع عليه , وو يؽفل عن مالالظة داره عند ؼيبته, وينعشه من صرعته  ذا نابته ناببة,عوراته

 ويرشده  لل , ويتلطؾ بولده في كلمته, وو يديم النظر  لل خادمته, ويؽض بصره عن الرمته,كالما

 ".  هذا  لل جملة الالقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين,ما يجهله من  مر دينه ودنياه

  : بذكر هذين الالديثينيوقد وردت نصوص كثيرة من الشرع في بيان الق الجار نكتؾ

  ".ما زال جبريل يوصيني بالجار التل ظننت  نه سيورثه": قوله صلل هللا عليه وسلم
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 من يا رسول هللا؟ :قالوا. " وهللا و يؤمن, وهللا و يؤمن,وهللا و يؤمن": وقوله صلل هللا عليه وسلم

  ."من و يؤمن جاره بوابقه": قال

,  انه جار في العمل, ويلالق بهما زميل المهنة,فهذان الالديثان يبينان بجالء الق الجوار في اإلسالم

  .فينبؽي  ن يعامل بنفف القدر من اوالترام والرالمة واإلالسان التي هي من خصال المالبة المهنية

 

 

المالاضرة الرابعة عشر 

   و المهنة)نموذج من مواثيق الشرؾ ) 

مقدمة عامة  

ْمنا فيما سبق ُنبذة عن  مهات  خالق المهنة من الطهارة واامانة واوستقامة والتعاون والمالبة , قدَّ

ومن ثمَّ فهي , وذكرنا  ن القدر الضروري من هذه ااخالق منصوص عليه في اانظمة والعقود

خالفاًال اخالق المهنة التي هي سلوكٌق راقٍر متعارؾ عليه بين , ُيلزُم بها المرُء بقوة القانون, واجبات

.  وينعكف  يجاباًال علل  دابهم لمهنتهم,  هل المهنة

 سموها ميثاق , وقد درج العاملون في كثير من المهن في عالم اليوم علل وضع مواثيق لمهنتهم

وقد تختلؾ في بعض الجزبيات من , وهذه المواثيق في معظم بنودها مالل اتفاق بين العقالء, الشرؾ

كما  نها تختلؾ في بعض بنودها من مهنة  لل . بلد  لل بلد السب القيم التي يمجدها  هل كل بلد

فما يطالب به الطبيب يختلؾ عن ما يطالب به القاضي , وما يناسبها, مراعاة لطبيعة المهنة,  خرى

كما  ن هذه المواثيق تقتصر علل ما يخص المهنة . و ن كانت قليلة,  و المدرف في بعض الجوانب

. وو شأن لها بما وراء ذلك, من اليث المكان والزمان وااشخاص

لنقؾ من خالله علل الجوانب التي , وفيما يلي نقدم ميثاق الشرؾ لمهنة التعليم في المملكة  نموذجاًال 

  : شرنا  ليها آنفاًال 

  ميثاق  خالقيات مهنة التعليم

  مقدمة

  . يقصد بالمصطلالات اآلتية المعاني الموضالة قرين كل منها: المادة ااولل 

  .  هداؾ الميثاق: المادة الثانية 

  . رسالة التعليم: المادة الثالثة 

  . المعلم و داؤه المهني: المادة الرابعة 

  . المعلم وطالبه: المادة الخامسة 

  . المعلم والمجتمع: المادة السادسة 
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  . المعلم والمجتمع المدرسي: المادة السابعة 

  . المعلم وااسرة: المادة الثامنة 

              

:  مقدمة 

 لما لها من تأثير عظيم ؛ تالظل باهتمام الجميع, عالية المنزلة,تعد مهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن

  .في الاضر اامة ومستقبلها

ويتجلل سمو هذه المهنة ورفعتها في مضمونها ااخالقي الذي يالدد مسارها المسلكي, ونتابجها 

. التربوية والتعليمية, وعابدها علل الفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاء

وبديهي  ن تستمد اامم والمجتمعات  خالقيات المهنة من قيمها ومقوماتها, ونالن بفضل هللا نستمد 

 خالقيات هذه المهنة من عقيدتنا اإلسالمية المقررة في القرآن الكريم والسنة المطهرة, ورسول هللا 

لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاِ  ُْسَوةٌق }:  قال تعالل.صلل هللا عليه وسلم قدوتنا ومعلمنا في هذا الشأن

ا ا ,فهو خير قدوة يقتدي بها اافراد. {اَلَسَنةٌق لَِمْن َكاَن َيْرُجو هللاَ َوالَيْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر هللاَ َكثِيرًال  وخصوصًال

.  الطامالون لبلوغ الكمال اإلنساني في السلوك

 ن هذا الميثاق يتضمن ما يشعر به كل معلم  نه يتعين عليه مراعاته في  دابه لرسالته, وقيامه بعمله 

قَِبلَ  بنابه الطالب وزمالبه العاملين في الميدان التربوي, وقَِبلَ الوطن بوجه عام, واامة التي ينتمي 

 .  ليها بوجه  عم واإلنسانية جمعاء

 وينال ,فالمعلم الناجح هو الذي يأسر قلوب طالبه بلطفه, والسن خلقه, والبه لهم, والنوه عليهم

 .  عجابهم واالترامهم بتمكنه من مادته التي يعلمها, وببراعة  يصالها  ليهم

والمعلم المالب لعمله يخلص له, ويجد المتعة فيه, وتهون عليه الصعاب والطالب يالب معلمه 

 . ويالترمه لما يجد فيه من قدوة السنة, وعلم راسخ والكمة ورفق

 لم و, الرفق في شيء  و زانهلم يدخل": ورسولنا المعلم مالمد بن عبد هللا صلل هللا عليه وسلم يقول

  ”ينزع من شيء  و شانه

 فينظر المعلم كيؾ يدخل  لل ؛ ويتألق فيها, ويستسهل صعبها, يالب المادة,وبالب الطالب للمعلم

 . قلوب  بنابه ليؤدي المسؤولية العظيمة الملقاة علل عاتقه

 فالجاهل و يستطيع  ن ينفع العلم, والضعيؾ و يقدر  ن يعين بقوة, ؛ومعلوم  ن فاقد الشيء و يعطيه

 و ّنل للمربي  ذا لم يكن رصيده من القوة في العلم واامانة والخلق ما !و نل للمعلم  ن يرقل بالمتعلم

  !يسع المتعلمين

 فالمعلم في المملكة العربية السعودية ينتمي  لل بلد شرفها هللا بأنها منطلق رسالة اإلسالم, ,ومن هنا

 لذا عليه  ن يمثل المسلم الذي يعبد هللا علل بصيرة بعيداًال عن ؛كما شرفها بخدمة الالرمين الشريفين

 و ن يكون لطالبه قدوة السنة يتأسون به, مهتدياًال بهدي ,الؽلو  و التطرؾ  و الجفاء  و اونالالل
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وكذلك }: الرسول صلل هللا عليه وسلم في الوسطية, التي دعا  ليها الدين الالنيؾ في قول هللا تعالل

(  143البقرة ) {جعلناكم  مة وسطاًال لتكونوا شهداء علل الناف ويكون الرسول عليكم شهيداًال 

  :المصطلالات الواردة في الميثاق: المادة ااولل

:  يقصد بالمصطلالات اآلتية المعاني الموضالة قرين كل منها 

السجايا الالميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين  ن يتاللل بها العاملون في  :  خالقيات مهنة التعليم

القل التعليم العام فكراًال وسلوكاًال  مام هللا ثم  مام ووة اامر و مام  نفسهم واآلخرين, وترتب عليهم 

  .واجبات  خالقية

المعلم والمعلمة والقابمون والقابمات علل العملية التربوية من مشرفين ومشرفات ومديرين : المعلم

  .ومديرات ومرشدين ومرشدات ونالوهم

  . الطالب والطالبة في مدارف التعليم العام وما في مستواها: الطالب

:   هداؾ الميثاق: المادة الثانية

يهدؾ الميثاق  لل تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته, واورتقاء بها واإلسهام في تطوير المجتمع 

الذي يعيش فيه وتقدمه, وتالبيبه لطالبه وشدهم  ليه, واإلفادة منه  

  :وذلك من خالل اآلتي

  .توعية المعلم بأهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل وطنه- 1

  .اإلسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية واوجتماعية- 2

 .الفز المعلم علل  ن يتمثل قيم مهنته و خالقها سلوكاًال في الياته- 3 

:  رسالة التعليم: المادة الثالثة

التعليم رسالة تستمد  خالقياتها من هدي شريعتنا ومبادئ الضارتنا, وتوجب علل القابمين بها  داء  .1

الق اونتماء  ليها  خالصاًال في العمل, وصدقاًال مع النفف والناف, وعطاءًال مستمراًال لنشر العلم 

  .وفضابله

  .المعلم صاالب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها, ويؤدي القها بمهنية عالية .2

اعتزاز المعلم بمهنته و دراكه المستمر لرسالته يدعوانه  لل الالرص علل نقاء السيرة وطهارة   .3

  .السريرة , الفاظاًال علل شرؾ مهنة التعليم

:  المعلم و داؤه المهني: المادة الرابعة

المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول هللا صلل هللا عليه وسلم في جميع  قواله, الوسطي  .1

  .في تعامالته و الكامه
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المعلم يدرك  ن النمو المهني واجب  ساف, والثقافة الذاتية المستمرة منهج في الياته, يطور نفسه   .2

  .وينمي معارفه منتفعاًال بكل جديد في مجال تخصصه, وفنون التدريف ومهاراته

يدرك المعلم  ن اوستقامة والصدق, واامانة, والاللم, والالزم, واونضباط, والتسامح, والسن   .3

  .المظهر, وبشاشة الوجه, سمات ربيسة في تكوين شخصيته

المعلم يدرك  ن الرقيب الالقيقي علل سلوكه, بعد هللا سبالانه وتعالل, هو ضمير يقظ والفٌق ناقد,   .4

و ن الرقابة الخارجية مهما تنوعت  ساليبها و ترقل  لل الرقابة الذاتية, لذلك يسعل المعلم بكل 

  .وسيلة متاالة  لل بث هذه الروح بين طالبه ومجتمعه, ويضرب المثل والقدوة في التمسك بها

يسهم المعلم في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطالب, وؼرف  همية مبد  اوعتدال والتسامح   .5

  .والتعايش بعيداًال عن الؽلو والتطرؾ

:  المعلم وطالبه: المادة الخامسة

لاُْلمتها الرؼبة في نفعهم, وَسداها الشفقة عليهم , العالقة بين المعلم وطالبه, والمعلمة وطالباتها .1

والبر بهم, و ساسها المودة الالانية, والارسها الالزم الضروري, وهدفها تالقيق خيرّي الدنيا 

  .واآلخرة للجيل المأمول للنهضة والتقدم

المعلم قدوة لطالبه خاصة, وللمجتمع عامة, وهو الريص علل  ن يكون  ثره في الناف الميداًال باقياًال,   .2

لذلك فهو يستمسك بالقيم ااخالقية, والمثل العليا ويدعو  ليها وينشرها بين طالبه والناف كافة, 

  .ويعمل علل شيوعها واالترامها ما استطاع  لل ذلك سبيالًال 

يالسن المعلم الظن بطالبه ويعلمهم  ن يكونوا كذلك في الياتهم العامة والخاصة ليلتمسوا العذر   .3

  .ويروا عيوب  نفسهم قبل رؤية عيوب اآلخرين, لؽيرهم قبل التماف الخطأ

المعلم  الرص الناف علل نفع طالبه, يبذل جهده كله في تعليمهم, وتربيتهم, وتوجيههم, يدلهم علل  .4

طريق الخير ويرؼبهم فيه ويبين لهم الشر ويذودهم عنه, في رعاية متكاملة لنموهم دينياًال وعلمياًال 

  .وخلقياًال ونفسياًال واجتماعياًال وصالياًال 

المعلم يعدل بين طالبه في عطابه وتعامله ورقابته وتقويمه ادابهم, ويصون كرامتهم ويعي - 5 .5

القوقهم, ويستثمر  وقاتهم بكل مفيد وهو بذلك و يسمح باتخاذ دروسه ساالة لؽير ما يعنل بتعليمه, 

  .في مجال تخصصه

المعلم  نموذج للالكمة والرفق, يمارسهما ويأمر بهما, ويتجنب العنؾ وينهي عنه ويعّود طالبه  - 6 .6

علل التفكير السليم والالوار البناء, والسن اوستماع  لل آراء اآلخرين والتسامح مع الناف والتخلق 

  .بخلق اإلسالم في الالوار, ونشر مبد  الشورى

يعي المعلم  ن الطالب ينفر من المدرسة التي يستخدم فيها العقاب البدني والنفسي, لذا فإن - 7 .7

.  المربي القدير يتجنبهما, وينهل عنهما

يسعل المعلم إلكساب الطالب المهارات العقلية والعلمية, التي تنمي لديه التفكير العلمي الناقد, - 8 .8

  . والب التعلم الذاتي المستمر وممارسته
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 : المعلم والمجتمع: المادة السادسة

يعزز المعلم لدى الطالب اإلالساف باونتماء لدينه ووطنه, كما ينمي لديهم  همية التفاعل اإليجابي  .1

  .مع الثقافات ااخرى, فالالكمة ضالة المؤمن  ّنل وجدها فهو  الق الناف بها

المعلم  مين علل كيان الوطن ووالدته وتعاون  بنابه, يعمل جاهداًال لتسود المالبة المثمرة واوالترام  .2

الصادق بين الموطنين جميعاًال وبينهم وبين ولي اامر منهم, تالقيقاًال امن الوطن واستقراره, وتمكيناًال 

  .لنمابه وازدهاره, والرصاًال علل سمعته ومكانته بين المجتمعات اإلنسانية الراقية

المعلم موضع تقدير المجتمع, واالترامه, وثقته, وهو لذلك الريص علل  ن يكون في مستوى هذه   .3

الثقة, وذلك التقدير واوالترام, ويالرص علل  ن و يؤثر عنه  و ما يؤكد ثقة المجتمع به واالترامه 

  .له

المعلم عضو مؤثر في مجتمعه, تعلق عليه اآلمال في التقدم المعرفي واورتقاء العلمي واإلبداع  .4

  .الفكري واإلسهام الالضاري ونشر هذه الشمابل الالميدة بين طالبه

المعلم صورة صادقة للمثقؾ المنتمي  لل دينه ووطنه, اامر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته,  .5

, وتنويع مصادرها, ليكون قادراًال علل تكوين ر ي ناضج مبني علل العلم والمعرفة والخبرة الواسعة

يعين به طالبه علل سعة اافق ورؤية وجهات النظر المتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل 

  .وتتعاون في بناء الالضارة اإلنسانية

:  المعلم والمجتمع المدرسي: المادة السابعة

الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواالد هو  ساف العالقة بين المعلم وزمالبه, وبين المعلمين  .1

  .واإلدارة التربوية

يدرك المعلم  ن االترام قواعد السلوك الوظيفي واولتزام باانظمة والتعليمات وتنفيذها والمشاركة  .2

اإليجابية في نشاطات المدرسة وفعالياتها المختلفة,  ركان  ساسية في تالقيق  هداؾ المؤسسة 

  .التعليمية

:  المعلم وااسرة: المادة الثامنة

المعلم شريك الوالدين في التربية والتنشبة فهو الريص علل توطيد  واصر الثقة بين البيت  .1

  .والمدرسة

المعلم يعي  ن التشاور مع ااسرة بشأن كل  مر يهم مستقبل الطالب  و يؤثر في مسيرتهم العلمية,  .2

  .وفي كل تؽير يطر  علل سلوكهم,  مر بالػ النفع وااهمية

يؤدي العاملون في مهنة التعليم واجباتهم كافة ويصبؽون سلوكهم كله بروح المبادئ التي تضمنتها   .3

هذه ااخالقيات ويعملون علل نشرها وترسيخها وتأصيلها واولتزام بها بين زمالبهم وفي المجتمع 

  .بوجه عام

انتهل  سبل هللا لكم التوفيق والسداد 


