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  تعسٓف اخُلُلق -أواًل:  

 يمثل " أم الخيليق "كىو . كجممو أخبلؽه . أم ما جيًبل عليو اإلنساف من الطَّبع. الطبع كالسجية,  بضم الخاء كالبلـ:الخيليق لغة 
كما أف الخىٍلق يمثل صورتو الظاىرة . , التي ىي نفسو التي بين جنبيو كأكصافها كممانيها المختصَّة بها صورة اإلنساف الباطنة
  .كأكصافها كممانيها

  كبهذا الممنل كرد قوؿ اهلل .  حاؿه للنفف راسخةه تصدر عنها األفماؿ من خيرو أك شرو من  ير حاجةو إلل ًف رو ك رىًكيَّةو :كاصطبلحان
  .{كإنك لملل خيليقو عظيم}: سبحانو في مدح نبيو محمد صلل اهلل عليو كسلم

 علل نفف المبادئ كالقواعد المنظمة للسلوؾ اإلنساني علل نحو يحقق الغاية من كجوده في ىذا المالم علل كقد يطلق الخيليق 
  .(إنما بمثت ألتمم صالح األخبلؽ): كبهذا الممنل كرد قوؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم. الوجو األكمل

 ُغسح التعسٓف ّتْضٔخ :
 الصدؽ كالسخاء كالرحمة كالمدؿ كحب  ؼ,كاضح ال لبف فيو"  أعني المبادئ كالقواعد المنظمة للسلوؾ "  التمريف األخير

  .ىم عليهاكالدكتربية أ, يسمل عقبلء الناس للتحلي بها, كفضائل مسلَّمة, أخبلؽ حميدةجميمهم الخير للناس 
 فنقوؿ, توضيحشيء من اؿكيحتاج إلل ,  فهو الذم ي تنفو بمض الغموضكأما التمريف األكؿ:  
  نفف اإلنسانيةؿالهيئة كالصفة ؿ : (الحاؿ)ييقصد بػ.  
  كىو ما يمني أف األفماؿ تت رر من صاحبها علل نسق كاحد حتل تصبح عادة مستقرة لديو. أم ثابتة بممق : (راسخة)ك .

بل البد من , كمن ثمَّ كاف مىٍن ينفق الماؿ مرة أك مرتين أك ثبلث مرات علل المحتاجين ال يوصف بخلق السخاء كالجود
  .ت رره منو بحيث يصبح عادة لو

  بل بسهولة كيسر كبطريقة تلقائية, أم من  ير ت لف أك مجاىدة نفف  : (من  ير حاجةو إلل ًف رو ك رىًكيَّةو )ك  . 
 فبلفه حسني الخيليق كالخىٍلق: يقاؿ, الخىٍلق كالخيليق عبارتاف مستمملتاف ممان : " يقوؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل  .

 كذلك ألف اإلنساف مركبه من جسدو . كيراد بالخيليق الصورة الباطنة, فيراد بالخىٍلق الصورة الظاىرة. حسن الباطن كالظاىر: أم
فالنفف المدركة . كإما جميلةه , إما قبيحةه : كل ل كاحد منهما ىيئةه كصورةه . كمن ركحو كنففو مدرؾو بالبصيرة, مدرؾ بالبصر

, إني خالقه بشران من طين}: إذ قاؿ تمالل, كلذلك عظم اهلل أمره بإضافتو إليو, بالبصيرة أعظم قدران من الجسد المدرؾ بالبصر
, كالركح إلل رب المالمين, فنبو علل أف الجسد منسوب إلل الطين {فإذا سويتو كنفخت فيو من ركحي فقموا لو ساجدين

   .”كالمراد بالركح كالنفف في ىذا المقاـ كاحد

 مْضْع عله األخالق- ثاٌيًا: 
 كىذا , أك توصف بالحسن أك القبح, يبحث علم األخبلؽ في األح اـ القيمية المتملقة باألعماؿ التي توصف بالخير أك الشر

ما يميز األخبلؽ عن الغرائز كالدكافع؛ ألف الغرائز كالدكافع ىي الحاجات التي فطر اهلل اإلنساف عليها كحاجتو لؤلكل 
فإف ميدح اإلنساف أك ذيـ علل , كال ثوابان كال عقابان , كىي أشياء ال تستوجب لصاحبها مدحان كال ذمان ... كالشرب كالن اح كالنـو

فمن يأكل . أك إشباع تلك الر بة, كإنما طريقة صاحبو في تلبية تلك الحاجة, كاف المقصود ليف نفف الفمل, شيء من ذلك
, كانتهل بحمد اهلل, كبدأ باسم اهلل, كمضض الطماـ جيدان , كإنما يمدح إف أكل مما يليو كبهدكءو , ال يمدح كال يذـ علل فملو ذاؾ

  وولاٌته يف اإلضالً, وطبيعته, تعسيف اخُلُمق :احملاضسة األوىل 
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فإنو يذـ علل ... كجالت يده في القصمة , كأدخل اللقمة علل اللقمة, بخبلؼ من أكل بشراىة, فهذا يحمد علل فملو ىذا
  .فملو ذاؾ

 :أقطاو اخللق -ثالجًا
 

 : تقطٔه اخللق إىل قطنني اثيني باعتبازًٓ خمتلفنيميلً
: ينقسم الخلق إللكبهذا االعتبار : الفطرة كاالكتساب باعتبار أوهلىا

 مثاؿ ذلك قوؿ . كليف لئلنساف أم دكر في اكتسابها,  جيًبلى اإلنسافي عليها أم ىي ىبة كمنحة من اهلل تمالل:أخبلؽ فطرية
كعبد القيف - النبي صلل اهلل عليو كآلو كسلم ألشج عبد القيف المنذر بن عائذ ككاف كافد عبد القيف كقائدىم كرئيسهم 

أـ شيءه حدث لي؟ فقاؿ الرسوؿ صلل اهلل , أشيءه جيًبلتي عليو: فقاؿ (كاألناة , الحلم: إف فيك خىلَّتين يحبهما اهلل )قبيلة 
األشج : قاؿ النوكم". الحمد هلل الذم جبلني علل ما يحبو اهلل كرسولو: فقاؿ. (بل شيء جبلت عليو): عليو كآلو كسلم

كسبب قوؿ النبي  صلل اهلل عليو كسلم . كأما األناة فهي التثبت كترؾ المجلة. كأما الحلم فهو المقل.. اسمو المنذر بن عائذ
ذلك لو ما جاء في حديث الوفد أنهم لما كصلوا إلل المدينة بادركا إلل النبي  صلل اهلل عليو كسلم  كأقاـ األشج عند 
رحالهم فجممها كعقل ناقتو كلبف أحسن ثيابو ثم أقبل إلل النبي صلل اهلل عليو كسلم فقربو النبي صلل اهلل عليو كسلم 

 .كأجلسو إلل جانبو
 كمنو قوؿ النبي صلل . كمن خبلؿ مجاىدتو لنفسو, يسمل اإلنساف في تحصيلها بالتدريب كالممارسة المملية: أخبلؽ م تسبة

 . (الملم بالتملم ): اهلل عليو كآلو كسلم كما في الصحيح

 : كبهذا االعتبار ينقسم الخلق إلل:  شرعان القبوؿ كعدمو باعتبار ثاٌيهىا
 كىو األدب كالفضيلة كتنتج عنو أقواؿ كأفماؿ جميلة عقبل كشرعا: حسنخلق  . 
 كىو سوء األدب كالرذيلة كتنتج عنو أقواؿ كأفماؿ قبيحة عقبل كشرعا: سيئخلق  . 

 

  :ملاى٘ األخالق يف اإلضالو -زابعًا

 يقسم كثير من الباحثين المماصرين ما جاء بو اإلسبلـ من تشريمات كأح اـ إلل شمب أربمة ىي: 
كعبادات  (2. عقائد  (1
.  كأخبلؽ (4. كممامبلت  (3

 
 

  كىذا التقسيم إنما . كأخبلؽ, كشريمة, عقيدة: فقالوا,  فدمجوا بين المبادات كالممامبلتثبلث شمبكربما قسمها بمضهم إلل
كإال فمند التأمل كإنماـ النظر نجد أف , يصح بالنظر إلل الجهة الغالبة في تلك القضايا كالمسائل التي تناكلتها نصوص الشرع

فاألخبلؽ التي يرد . كأنها متداخلة متماضدة كالبنياف يشد بمضها بمضان , ىذه الشمب الثبلث أك األربع ال تنفك عن بمضها
. كىي في نفف درجاتها كمستوياتها من األىمية كالطلب, ذكرىا في آخر الشمب ال تنفك عن المقيدة كالمبادات كالممامبلت

 .بل إنها تمثل جوىر رسالة اإلسبلـ كلب شريمتها, ب ل ما  تحملو كلمة األخبلؽ من عمق كشموؿ
  كبياف ذلك من كجوه :  
 ككصل فيها إلل أعلل درجات , حث اإلسبلـ علل الفضائل كحذر من الرذائل في نصوص ال تحصل من القرآف كالسنة

, كالبر يهدم إلل الجنة,  فالصدؽ يهدم إلل البر.اإللزاـ, كرتب عليها أعظم مراتب الجزاء, ثوابان كعقابان, في الدنيا كاآلخرة
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كال ىي دعتها , كامرأة دخلت النار في ىرة حبستها ال ىي أطممتها. كالفجور يهدم إلل النار, كال ذب يهدم إلل الفجور
كالقائم ال , كالمرء يبلض بحسن خلقو درجة الصائم ال يفطر. كبغي دخلت الجنة في كلب سقتو. تأكل من خشاش األرض

  . ...يفتر
  بلض من عناية اإلسبلـ باألخبلؽ أف اهلل سبحانو حين أثنل علل نبيو محمد صلل اهلل عليو كسلم في القرآف ال ريم اختار

.  {كإنك لملل خلق عظيم}:فقاؿ تمالل. الثناء عليو من جهة أخبلقو لييملمنا أنو ال أبلض كال أرفع من ىذه الصفة
  جمل الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم الغاية كالهدؼ من رسالتو إتماـ البناء األخبلقي الذم بدأه من سبقو من األنبياء

 . (إنما بمثت ألتمم صالح األخبلؽ): فقاؿ فيما يركيو أبو ىريرة رضي اهلل عنو, كالمرسلين
  كىو فضيلة خلقية, كما يمتبر " المدؿ"في باب المقائد نجد أف اإلسبلـ يضفي علل التوحيد صبغة خيليقية, فيمتبره من باب

كذاؾ ألنو كضعه للمبادة في  ير  {إف الشرؾ لظلم عظيم}: فيقوؿ سبحانو, كىو رذيلة خلقية" الظلم"الشرؾ من باب 
كال افركف ىم }: بل اعتبر القرآف ال ريم ال فر ب ل أنواعو ظلما, فقاؿ تمالل. موضمها, كتوجو بها إلل من ال يستحقها

  .{الظالموف
 كالمبادات اإلسبلمية ال برل ذات أىداؼ أخبلقية جلية منصوص عليها في كتاب اهلل  :
  فالصبلة كىي المبادة األىم في حياة المسلم, لها كظيفة سامية في ت وين الوازع الذاتي, كتربية الضمير الديني علل االبتماد

كىي كذلك تمين المسلم علل مواجهة  {كأقم الصبلة, إف الصبلة تنهل عن الفحشاء كالمن ر}: قاؿ تمالل. عن الرذائل
.  {يا أيها الذين آمنوا استمينوا بالصبر كالصبلة}: قاؿ تمالل. متاعب الحياة

 كىما من األىمية بم اف في عالم األخبلؽ, كسيلة لتطهير كتزكية النفف, كالزكاة كىي المبادة التي تلي الصبلة في األىمية .
  .{خذ من أموالهم صدقة تطهرىم كتزكيهم بها}:قاؿ تمالل

 كىي جماع األخبلؽ , كالصياـ إنما يقصد بو تدريب النفف علل ال ف عن شهواتها, كإدخاؿ صاحبها في سلك المتقين
  {يا أيها الذين آمنوا كتب علي م الصياـ كما كتب علل الذين من قبل م لمل م تتقوف}: قاؿ تمالل. اإلسبلمية

 الحج أشهر }: قاؿ تمالل. كضبط الجوارح, كالحج تدريب للمسلم علل التطهر كالتجرد كالترفع عن زخارؼ الحياة
 . {مملومات, فمن فرض فيهن الحج فبل رفث كال فسوؽ كال جداؿ في الحج

 كفي مجاؿ الماؿ كاالقتصاد كاف لؤلخبلؽ حضورىا سواءه في ميداف اإلنتاج أـ التداكؿ أـ التوزيع أـ االستهبلؾ  .
 كأما ما كاف ضاران بالناس أك مؤذيان لهم فبل يجوز إنتاجو مهما , ففي مجاؿ اإلنتاج يجب أف ت وف السلمة المنتجة نافمة مفيدة

يسألونك عن الخمر كالميسر, قل فيهما إثم كبير كمنافع للناس كإثمهما }: قاؿ تمالل. كاف سيجلب لصاحبو من أرباحو ماديةو 
.  {أكبر من نفمهما

 كاستغبلؿ حاجة , كإنفاؽ السلمة بالحلف ال اذب, كفي مجاؿ التبادؿ يحـر اإلسبلـ االحت ار كالغش ككتماف الميب
من : "كفيو أيضان . أم آثم" ال يحت ر إال خاطئ: "اآلخرين أك استغبلؿ بساطتهم أك طيشهم لخداعهم ففي الحديث الصحيح

كالتملك, ال يجوز للمسلم أف يتملك ثركة من طريق . الحلف ال اذب منفقة للسلمة ممحقة للبركة: "كفيو".  ش فليف منا
كما ال يحل للمسلم الملك بطريق خبيث, ال يحل لو .خبيث, كال يحل لو أف يأخذ ما ليف لو بحق ال بالمدكاف كال بالحيلة

لهذا حـر اهلل الربا كالميسر, كأكل أمواؿ الناس بالباطل, كالظلم ب ل صوره, كالضرر .تنمية مل و بطريق خبيث كذلك
.  كالضرار ب ل ألوانو
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 كالصدقات , كما كضع نظامان دقيقان في توزيع الميراث, كفل مجاؿ التوزيع أمر بالمدؿ بين األكالد في المطية من الوالدين
  (اتقوا اهلل كاعدلوا بين أكالدكم): فقاؿ صلل اهلل عليو كسلم. كالغنائم كالفيء كالخراج كالجزية كعطايا بيت الماؿ, المفركضة

 قاؿ . كالتبذير كاإلسراؼ كالتقتير, كاالبتماد عن الترؼ, كفي مجاؿ االستهبلؾ كاإلنفاؽ أمر اإلسبلـ باالعتداؿ كالتوسط
ككلوا كاشربوا كال }: كقاؿ أيضان . {كال تجمل يدؾ مغلولة إلل عنقك كال تبسطها كل البسط فتقمد ملومان محسوران }: تمالل

كمن ىذا الباب تحريمو الستمماؿ أكاني الذىب كالفضة مطلقان, ككذا تحريمو لبف الذىب . {تسرفوا, إنو ال يحب المسرفين
  .كالحرير علل الرجاؿ

  كفي مجاؿ السياسة ربط اإلسبلـ السياسة باألخبلؽ, فرفض كل األساليب القذرة للوصوؿ إلل الغايات مهما كانت تلك
كجملو سياستو مبنية علل الصدؽ كالرحمة كالمدؿ كاإلنصاؼ كالمساكاة بين " الغاية تبرر الوسيلة"كرفض مبدأ , الغايات نبيلة

كإما تخافن من قـو }: قاؿ تمالل. المهودfالجميع في الحقوؽ كالواجبات كالمقوبات, كفرض احتراـ االتفاقات, كالوفاء 
  .{..كبمهد اهلل أكفوا }: كقاؿ جل شأنو {خيانة فانبذ إليهم علل سواء

 بل بقيت كما في السلم مبنية علل المدؿ كالرحمة كالصدؽ , كفي مجاؿ الحرب لم تنفصل سياسة اإلسبلـ عن األخبلؽ
كال }: كقاؿ جل في عبله , {كقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلون م كال تمتدكا إف اهلل ال يحب الممتدين}: قاؿ تمالل. كالوفاء

يجرمن م شنآف قـو أف صدككم عن المسجد الحراـ, أف تمتدكا, كتماكنوا علل البر كالتقول كال تماكنوا علل اإلثم كالمدكاف, 
الذين }: قاؿ تمالل. كاالنتصار للحق كالخير, كجمل الغاية من الحرب إعبلء كلمة اهلل. {كاتقوا اهلل إف اهلل شديد المقاب

كفي السنة أف النبي صلل اهلل . {آمنوا يقاتلوف في سبيل اهلل كالذين كفركا يقاتلوف في سبيل الطا وت, فقاتلوا أكلياء الشيطاف
ا زكا باسم اهلل, كفي سبيل اهلل, كقاتلوا من كفر باهلل, ا زكا كال " :عليو كسلم كاف يوصي أصحابو إذا توجهوا للقتاؿ بقولو

أال يقتلوا : "ككذلك كاف الخلفاء الراشدكف المهديوف من بمده يوصوف قوادىم (تغلوا, كال تغدركا, كال تمثلوا, كال تقتلوا كليدان 
  ".شيخا, كال صبيا, كال امرأة, كأال يقطموا شجرا, كال يهدموا بناءن 

 كما ىذا الذم , كى ذا فما من مجاؿ من مجاالت الحياة يميشها المسلم بممزؿ عن القيم األخبلقية كالضوابط السلوكية
  .ذكرناه إال  يض من فيض
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  :ٓقْو اليعاو األخالقٕ يف اإلضالو علٙ أزبع٘ أضظ ٍٕ

كاألساس الواقمي  (2األساس االعتقادم  (1
كمراعاة الطبيمة اإلنسانية  (4كاألساس الملمي  (3

 

 

  األضاع االعتقادٖ -أواًل:  

  : ىيثبلثة أركافيتمثل األساس االعتقادم لؤلخبلؽ اإلسبلمية في 
 اإليماف بوجود اهلل تمالل الذم خلق ال وف كخلق اإلنساف كخلق الموت كالحياة كىو ب ل شيء من :الركن األكؿ 

كىلىقىٍد ]: حتل إنو ليملم ما يدكر في خلجات األنفف من خير أك شر كما قاؿ تمالل, الماضي كالحاضر كالمستقبل عليم
ٍبًل الوىرًيدً    .[خىلىٍقنىا اإًلٍنسىافى كىنػىٍملىمي مىا تػيوىٍسًوسي ًبًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى

 كعرَّفو بطريق الخير ,ف اهلل عز كجل منذ أف خلق اإلنساف فوؽ ىذه األرض عرَّفو بذاتو المليةاإليماف بأ :الركن الثاني 
أىلىٍم نىٍجمىٍل لىوي ]: قاؿ تمالل,  من خبلؿ رساالتو أكحل بها إلل من اختارىم من أنبيائو كرسلو, كطريق الحق كالباطل,كالشر
نػىٍينً  فىتػىٍينً , عىيػٍ اننا كىشى ٍينً , كىًلسى يٍػنىاهي النٍَّجدى  [فىأىٍلهىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا, كىنػىٍففو كىمىا سىوَّاىىا: ]كقاؿ سبحانو [كىىىدى

 كنصب الدالئل ال ثيرة علل ذلك في ىذه ,كما أف اهلل سبحانو خلق في اإلنساف القوة كالقدرة علل إدراؾ تلك الحقائق
نيرًيًهٍم آىيىاتًنىا ًفي اآلىفىاًؽ كىًفي أىنٍػفيًسًهٍم حىتَّل يػىتىبػىيَّنى لىهيٍم أىنَّوي ]: قاؿ تمالل, كبحث عنها, يدركها من تأمل فيها, الطبيمة سى
  [الحىقُّق 

 كتجاه , كبين لهم كاجباتهم تجاه خالقهم, كاجتناب الشر كالباطل,كمن ثىمَّ كلفهم اهلل سبحانو بإتباع الحق كالخير
  . كما بين لهم المحرمات التي يجب عليهم اجتنابها,المخلوقات األخرل

 فاألكلل ي افأ بها من اتبع الحق؛ كىذه الحياة إما نميم كإما جحيم,كجود الحياة بمد الموتاإليماف ب :الركن الثالث , 
 .  كالثانية يجازل بها من اتبع الباطل كارت ب ما حـر اهلل, كاجتنب الشر كما حرمو اهلل تمالل عليو,كفمل الخير

ٍوتىل }: كما قاؿ سبحانو, كىذه كتلك ت وف بمد حساب دقيق  يين يدم الخالق عز كجل  يـو القيامة ًإنَّا نىٍحني نيٍحًيي المى
نىاهي ًفي ًإمىاـو ميًبينو   . {كىنىٍ تيبي مىا قىدَّميوا كىآىثىارىىيٍم كىكيلَّ شىٍيءو أٍحصىيػٍ

ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرًّرا يػىرىهي }: كقاؿ جل جبللو يػٍرنا يػىرىهي كىمىٍن يػىٍممى ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى   {فىمىٍن يػىٍممى
الًَّذم خىلىقى المىٍوتى }: قاؿ تمالل؛  كلمن يريد الشر, فهذه الحياة ميداف عمل كاختبار لئلنساف لمن يريد الخير؛إذف

يىاةى ًليىبػٍليوىكيٍم أىيُّق يٍم أىٍحسىني عىمىبلن  كىنىضىعي المىوىازًينى الًقٍسطى ًليػىٍوـً }: قاؿ تمالل؛ كالحياة األخرل للحساب كالجزاء, {كىالحى
اًسًبينى  نىا ًبهىا كىكىفىل ًبنىا حى بَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ ًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى ٍيئنا كى   .{الًقيىامىًة فىبلى تيٍظلىمي نػىٍففه شى

 ٖأٍنٔ٘ األضاع االعتقاد :
  الممتمد علل اإليماف باهلل كبالرساالت السماكية كبالحياة بمد الموت كالحساب–ىذا األساس االعتقادم بهذا المفهـو -

 كفي عملية , كىو السند الذم ييمتمدي عليو في إقامة النظاـ الخلقي اإلسبلمي,في  اية األىمية في االتجاه األخبلقي في ديننا
 .االلتزاـ بو

 أضظ األخالق يف اإلضالً :احملاضسة الجاٌية 
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 ,بل يستحيل أف تطبق تطبيقان عمليان دقيقان في السر كالملن, كتأثيرىا في اإلنساف, بدكف ىذا األساس تفقد األخبلؽ قدسيتهاك
.   كمن  ير أف يؤمنوا بو إيمانان صادقان ,من  ير أف ي وف لهذا األساس في قلوب البشر م انان راسخان 

دكف كجود ىذا األساس - في الحقيقة– إذ ال ممنل للحياة ؛ بل كذلك للحياة,كليف ىذا أساسه للسلوؾ األخبلقي فحسب
  .كدكف االعتماد عليو

  إف الوجوديين كأمثالهم من المبلحدة الذين ال يؤمنوف باهلل كال باليـو اآلخر يمانوف من قلق كحيرة كاضطراب في أعماؽ قلوبهم
كفي سلوكهم كتف يرىم, ثم يسموف إلل تمميمو علل البشر كلهم بدعول أف ىذا القلق كالحيرة كاالضطراب من مستلزمات 

كهلل -الوجود اإلنساني, كىو ادعاءه باطله ال يستند إلل حجة أك دليل أك شبو دليل, كإف أبسط ما يرده أننا نحن المسلمين 
 .بل نشمر بالطمأنينة كالرضا, ال نماني من تلك الظاىرة- الحمد

كالسر في ذلك ىو أف في طبيمة الحياة اإلنسانية جانبان ال يملؤه إال اإليماف؛ فمن انمدـ لديو اإليماف عانل من الفراغ في 
 . ىذا الجانب, فأحف بالقلق كاالضطراب

كاألمر الذم يؤكد صحة ما نقولو ىو أف ىؤالء الناس ال يمانوف فقران أك حرمانان أك مرضان, كإنما يمانوف من فقداف الطمأنينة 
. التي تجلبها المقيدة الصحيحة كاإليماف القويم

 كاالبتماد , كتدفع باإلنساف إلل فمل الخير, إف اعتماد األخبلؽ علل أساس من المقيدة يضفي عليها طابمان مميزان من القداسة
الف رة المجردة ال تصبح : "كقد اعترؼ بهذا الدكتور أل سيف كاريل حيث يقوؿ, كتجملو صاحب ضمير حي, عن الشر

كىذا ىو السبب في أف األخبلؽ الدينية أقول من األخبلؽ المدنية إلل حد تستحيل , عامبلن فماالن إال إذا تضمنت عنصران دينيان 
كلذلك ال يتحمف اإلنساف في الخضوع لقواعد السلوؾ القائم علل المنطق إال إذا نظر إلل قوانين الحياة علل , ممو المقارنة

 ".  أنها أكامر منزلة من الذات اإللهية
 األضاع الْاقعٕ - ثاٌيًا :  

 فإف دعوتو إلل المثالية كانت , كذـ الذين أخلدكا إلل األرض كشهواتها, إذا كاف اإلسبلـ قد دعا إلل المثالية كالسمو الركحي
  :ككانت كسطان بين نظرتين متطرفتين ىما, كاقمية
 مهما جابهتو ضغوطات الحياة كمهما , كعدـ االستسبلـ لها,  دعوات ركحية تدعو اإلنساف إلل محاربة الطبيمة:أكلهما

كالتسامي , كسموه الركحي كخبلصو من آالـ الحياة إنما تتم بمحاربة الطبيمة, كانت شدتها؛ كاعتبركا سمادة اإلنساف
  .عليها
 دعوات للطبيميين الذين أخلدكا إلل األرض, كقدموا الطاعة لدكاعي ىذا الركوف كالخضوع لؤلرض كمتطلباتها؛ :ثانيهما 

  .كاعتبركا سمادة اإلنساف إنما تتم باستجابتو لمتطلبات الطبيمة
 كقد تجلل ذلك في, فجاء موقف اإلسبلـ نحو الطبيمة كاقميان كسطان ممتدالن بين ىاتين النظرتين:  

دعوتو إلل االستمبلء علل الطبيمة كعدـ االستسبلـ لها؛ كذلك بدعوتو اإلنساف إلل أف ي وف سيدان علل الطبيمة, فيسخر  (1
كأف ي وف كذلك سيدان , {ىيوى أىٍنشىأىكيٍم ًمنى األىٍرًض كىاٍستػىٍممىرىكيٍم ًفيهىا}: مواردىا في عمراف األرض, كنفع المباد, كما قاؿ تمالل

. علل نفسو؛ فيضبط ميولو كر باتو كيوجهها كفقان للمثل المليا التي جاء بها اإلسبلـ
 دعوتو إلل التأقلم كاالنسجاـ مع الطبيمة كمع الواقع, كعدـ التصادـ ممها؛ كذلك عن طريق اتخاذ قواعد للسلوؾ تنسجم  (2

 .تماـ االنسجاـ مع القوانين األساسية للحياة البشرية, كىو ما سنتناكلو في الفقرة التالية
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 األضاع العلنٕ - ثالجًا:  

 كقانوف ت اثر النوع اإلنساني. قانوف المحافظة علل الحياة: كنمني بو القوانين األساسية للحياة البشرية كىذه القوانين ىي .
 . كقانوف االرتقاء المقلي كالركحي

 كفيما يلي نتناكؿ ىذه القوانين بشيء من التفصيل . 
 :قاىٌْ احملافع٘ علٙ احلٔاٗ -القاٌوُ األوه 

  اعتبر اإلسبلـ كل سلوؾ من شأنو أف يحافظ علل الحياة كينميها سلوكان أخبلقيان, ككل سلوؾ يضاد الحياة أك يموقها بصورة من
 . الصور يمد سلوكان  ير أخبلقي

  كمن ىنا كاف القتل حرامان أخبلقيان, ككذا تهديد اآلخرين كإخافتهم, كالتحاسد كالتبا ض كالتدابر حرامان أخبلقيان  .
 ككاف من الواجب احتراـ الناس, كالمحافظة علل أركاحهم كأعراضهم كدمائهم, كالسمي لنفمهم ما أم ن حفاظان علل الحياة.  

 :تلاثس اليْع اإلىطاىٕ -القاٌوُ الجاٌي 

  اعتبر اإلسبلـ كل سلوؾ من شأنو أف يؤدم إلل إبقاء النوع كتحسينو سلوكان أخبلقيان راقيان, فشرع الزكاج كحث عليو, كنهل عن
جاء ثبلثة رىط إلل بيوت أزكاج النبي صلل اهلل عليو : التبتل أك الرىبانية كما في حديث أنف بن مالك رضي اهلل عنو, قاؿ

كأين نحن من النبي صلل اهلل عليو : كسلم, يسألوف عن عبادة النبي صلل اهلل عليو كسلم, فلما أخبركا كأنهم تقالُّقوىا, فقالوا
أنا أصـو الدىر كال : أما أنا, فإني أصلي الليل أبدان, كقاؿ آخر: قاؿ أحدىم. كسلم؟ قد  فر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر

أنتم الذين قلتم كذا : "فجاء رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم إليهم, فقاؿ. أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدان : أفطر, كقاؿ آخر
ككذا, أما كاهلل إني ألخشاكم هلل كأتقاكم لو, ل ني أصـو كأفطر, كأصلي كأرقد, كأتزكج النساء, فمن ر ب عن سنتي فليف 

  .”مني
 (تخيركا لنطف م, كان حوا األكفاء, كأن حوا إليهم): فقاؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم, كما حث علل حسن اختيار الزكجة . 
 إذا جاءكم من ترضوف دينو كخلقو فأن حوه, ): فقاؿ صلل اهلل عليو كسلم, كحث اآلباء علل تزكيج بناتهم من أناس صالحين

.  (إالَّ تفملوا ت ن فتنةه في األرض كفساد
 كمن ثمَّ فقد حـر اإلسبلـ , ثم إف اإلسبلـ حـر كل سلوؾ من شأنو أف يموؽ استمرار التناسل؛ ألنو يمد منمان الستمرار النوع

يا : كنا نغزك مع النبي صلل اهلل عليو كسلم ليف لنا نساء, فقلنا: "كما في حديث ابن مسمود رضي اهلل عنو, قاؿ, الًخصاء
".  رسوؿ اهلل, أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك

 فاإلسبلـ يمد الخركج علل القوانين الطبيمية كاألخبلقية تمديان كخركجان عن جادة الحياة المستقيمة.  
 :االزتقاٛ العقلٕ ّالسّحٕ -القاٌوُ الجالح 

  اعتبر اإلسبلـ كل سلوؾ من شأنو أف يؤدم إلل السمادة كاإلقباؿ علل الحياة بمحبة كانشراح كينمي المقل كيحافظ عليو سلوكان
أخبلقيان راقيان, ككل سلوؾ يضاد ذلك كأف يجمل اإلنساف يميش في عزلة من الناس متشائمان قلقان, أك يضر بمقلو كيجملو مريضان 

 . أك متخلفان مستسلمان للجهل كالخرافات سلوكان  ير أخبلقي
 ال يؤمن : "كمن ثم فقد حث علل الملم كصلة الرحم كمحبة اآلخرين كالرحمة بهم, كالرضا بقضاء اهلل كقدره, كما في الحديث

عجبان ألمر المؤمن, إف أمره كلو خير, كليف ذاؾ ألحد إال  : ", كفي حديث آخر"أحدكم حتل يحب ألخيو ما يحب لنفسو
 . “للمؤمن؛ إف أصابتو سراء ش ر, ف اف خيران لو, كإف أصابتو ضراء صبر, ف اف خيران لو
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 كما حـر االنتحار, أك تماطي المس رات أك المخدرات, أك ما من شأنو أف يضر بصحة اإلنساف البدنية أك بمقلو, قاؿ تمالل :
ا أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًمًهمىا} ًإٍثميهيمى ًبيره كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كى ا ًإٍثمه كى ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمى يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى ]: كقاؿ سبحانو. {يىٍسأىليونىكى عىًن الخىٍمًر كىالمى

ًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىمىلَّ يٍم تػيٍفًلحيوفى  ـي رًٍجفه ًمٍن عىمى ٍيًسري كىاألىٍنصىابي كىاألىٍزالى ًإنَّمىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى , آىمىنيوا ًإنَّمىا الخىٍمري كىالمى
ٍل أىنٍػتيٍم ميٍنتػىهيوفى  ًة فػىهى ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ًذٍكًر اهلًل كىعىًن الصَّبلى ةى كىالبػىٍغضىاءى ًفي الخىٍمًر كىالمى اكى نى يمي المىدى كمثلها من النصوص كثير . [بػىيػٍ

  .جدان 

 :مساعاٗ الطبٔع٘ اإلىطاىٔ٘ – السابعالقاٌوُ 
 كأف ىناؾ صراعان بين طبيمة اإلنساف . اإلسبلـ ينظر إلل اإلنساف علل أنو ركح, كجسد, كعقل, كقلب, كمشاعر, كعواطف

كت وينو المادم الذم يميل إلل األرض كالتراب الذم خلق منو, فيستجيب لؤلىواء كالشهوات كينساؽ لها, كركحو الملوية 
 . التي ىي من نفخ اإللو, كتدعوه إلل السمو كالرقي كالمثالية

  كالمطلوب ىو التنسيق بين ىاتين الطبيمتين في اإلنساف, كتوجيهو إلل السلوؾ الذم يليق بو بصفتو أشرؼ مخلوؽ علل ظهر
. األرض, كصاحب رسالة خيًلق من أجلها في ىذه الدنيا

 كالمرجع في ىذا التنسيق ىو الشرع الذم جاء بو نبينا محمد  صلل اهلل عليو كسلم من رب المالمين تبارؾ كتمالل  .
 كطبيمتو التي , كذلك لما بين سلوؾ اإلنساف,  ىذا األساس علل جانب كبير من األىمية في الدراسات األخبلقيةكمن ىنا كاف

. كألف نجاح أم نظاـ أخبلقي يتوقف علل مدل انسجامو مع كاقع ىذه الطبيمة, جبلو اهلل عليها من صلة كثيقة
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كتمطيها كجودىا كطابمها المتفرد , تمتاز األخبلؽ اإلسبلمية بجملة من الخصائص تميزىا عن  يرىا من األنظمة األخبلقية
  :كىي, كالمستقل
  االىبجاق عً عقٔدٗ اإلضالو -أواًل:  

 األخبلؽ اإلسبلمية مرتبطة بالمقيدة ارتباطان قويان كعميقان؛ بحيث يستحيل الفصل بينهما. 
  كما أكثر النصوص التي تربط بين اإليماف كحسن الخيليق؛ حتل إنها لتجمل اإليماف, ىو نفسو حسن الخيليق, كيف ال؛ كحسن

. , كاالعتراؼ بفضلو, كالثناء عليو, كالوقوؼ عند حدكده بامتثاؿ أكامره, كاجتناب نواىيو(اإللو)الخلق يقتضي شي ر المٍنًمم 
  كأم عقوؽ أعظم من أف يتمرد اإلنساف علل خالقو كمواله, كيتن ر لجميلو, كيخالف أمره كنهيو, كما ىو الشأف في ال فار

  .كالمنافقين
 كقد ذكر اهلل تمالل صفات المؤمنين , كسوء الخلق ىو النفاؽ, حسن الخلق ىو اإليماف: "يقوؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل تمالل

قاؿ اهلل . فلنورد جملة من ذلك لتملم آية حسن الخلق, كسوء الخلق, كىي بجملتها ثمرة حيٍسن الخلق, كالمنافقين في كتابو
ًتًهٍم خىاًشميوفى , قىٍد أىفٍػلىحى الميٍؤًمنيوفى ]: تمالل اًة فىاًعليوفى , كىالًَّذينى ىيٍم عىًن اللٍَّغًو ميٍمًرضيوفى , الًَّذينى ىيٍم ًفي صىبلى كىالًَّذينى , كىالًَّذينى ىيٍم لًلزَّكى

ًإذىا خىاطىبػىهيمي الجىاًىليوفى قىاليوا : ]كقاؿ تمالل, [...ىيٍم ًلفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى  ٍوننا كى كىًعبىادي الرٍَّحمىًن الًَّذينى يىٍمشيوفى عىلىل األىٍرًض ىى
منا كفقد , فوجود جميع ىذه الصفات عبلمة حسن الخلق, من أش ل عليو حالو فليمرض نفسو علل ىذه اآليات.. [...سىبلى

كحفظ ما , فليشتغل بتحصيل ما فقده, ككجود بمضها دكف بمض يدؿ علل البمض دكف البمض, جميمها عبلمة سوء الخلق
فقاؿ صلل , كأشار بجميمها إلل محاسن األخبلؽ, كقد كصف رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم المؤمن بصفات كثيرة. كجده

فىوي كىمىٍن كاف ): اهلل عليو كسلم من كاف يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فبل يػيٍؤًذ جىارىهي كىمىٍن كاف يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فػىٍلييٍ ًرـٍ ضىيػٍ
يػٍرنا أك ًليىٍصميتٍ  أىٍكمىلي : )كقاؿ(. الى يػيٍؤًمني أحدكم حتل ييًحبَّ أًلىًخيًو ما ييًحبُّق ًلنػىٍفًسوً : )كقاؿ. (يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى

نػيهيٍم خيليقان  انان أىٍحسى  . (اٍلميٍؤًمًنينى ًإيمى
 دافمة إلل الم رمات كمن ثمَّ , اإليماف قوة عاصمة عن الدنايا: "كيقوؿ الداعية المماصر الشيخ محمد الغزالي رحمو اهلل تمالل

كما أكثر ما يقوؿ في . يجمل ذلك مقتضل اإليماف المستقر في قلوبهم, فإف اهلل عندما يدعو عباده إلل خير أك يينفرىم من شر
 [يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اهللى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقينى ]: مثل قولو تمالل, ثم يذكر بمدي ما يي لفهم بو" يا أيها الذين آمنوا : " كتابو

ا] ًديدن يلد , كقد كضح صاحب الرسالة صلل اهلل عليو كسلم أف اإليماف القوم .. [يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اهللى كىقيوليوا قػىٍوالن سى
فالرجل الصفيق .. بحسب تفاقم الشر أك تفاىتو, أك فقدانو, كأف انهيار األخبلؽ مرده إلل ضمف اإليماف, الخلق القوم حتمان 

الحياء كاإليماف قرناء : "يقوؿ رسوؿ اإلسبلـ في كصف حالو, المموج السلوؾ الذم يقترؼ الرذائل  ير آبو ألحد, الوجو
يح م الدين عليو ح ما قاسيان فيقوؿ فيو , كالرجل الذم ين ب جيرانو كيرميهم بالسوء"!. جميمان فإذا رفع أحدىما رفع اآلخر

كاهلل الى يػيٍؤًمني كاهلل الى يػيٍؤًمني كاهلل الى يػيٍؤًمني ًقيلى كىمىٍن يا رىسيوؿى اللًَّو قاؿ الذم الى يىٍأمىني جىاريهي ): الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم 
كىمىٍن كاف : )كمجانبة الثرثرة كالهذر يقوؿ, كتجد الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم عندما يملم أتباعو اإلعراض عن اللغو. (بوائقو

يػٍرنا أك ًليىٍصميتٍ  ممتمدان علل , كى ذا يمضل في  رس الفضائل كتمهدىا حتل تؤتل ثمارىا. (يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى
  ..".صدؽ اإليماف ككمالو

 خصائص األخالق اإلضالوية :احملاضسة الجالجة 
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 كىما متبلزماف إلقامة كل مدنية , كىو المقوِّـ لها إذا انحرفت, كىو مصدر الرقابة عليها, إذان فالدين ىو منبت األخبلؽ
  .فاضلة خيرة في مصلحة اإلنساف

 الػنْل -ثاٌيًا: 

 األخبلؽ اإلسبلمية كتشمل جميع المجاالت, كمن ىذه المجاالتتتنوع : 
 كردت نصوص كثيرة من ال تاب كالسنة تبين خيليق المسلم مع اهلل كمع نبيو يتمثل في :خلق مع اهلل كمع النبي عليو السبلـ (1

نػىهيٍم أىٍف يػىقيوليوا سىًمٍمنىا }: قولو تمالل:  من ذلك, السمع كالطاعة ًإنَّمىا كىافى قػىٍوؿى الميٍؤًمًنينى ًإذىا ديعيوا ًإلىل اهلًل كىرىسيوًلًو ًليىٍح يمى بػىيػٍ
ًم اهلًل كىرىسيوًلوً }: كقولو تمالل.  {51:النور }{كىأىطىٍمنىا كقولو صلل اهلل عليو كسلم {, يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تػيقىدِّميوا بػىٍينى يىدى

.  (هلل كل تابو كلرسولو كألئمة المسلمين كعامتهم: قلنا لمن؟ قاؿ. الدين النصيحة)
يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا أىًطيميوا اهللى }: قاؿ تمالل. كبذؿ النصح لو,  كيتمثل في طاعة أكامره في الممركؼ:خلق مع كلي األمر (2

: قػيٍلنىا“ الدِّيني النًَّصيحىةي ”: كيقوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم في الحديث الصحيح.   {كىأىًطيميوا الرَّسيوؿى كىأيكًلي األىٍمًر ًمٍن يمٍ 
 . “لًلًَّو كىًلً تىاًبًو كىًلرىسيوًلًو كىأًلىًئمًَّة اٍلميٍسًلًمينى كىعىامًَّتًهمٍ ”: ًلمىٍن؟ قىاؿى 

من األخوة كاإليثار كالنصح كالمحبة ,  النصوص في بياف ما ينبغي أف يتحلل بو المسلم مع المسلم:المسلمينعامة خلق مع  (3
المسلم أخ المسلم؛ ال يظلمو, : "من ذلك قوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم. كالتماكف كالنصرة كالوالية أكثر من أف تحصل

 . ”كل المسلم علل المسلم حراـ؛ دمو كمالو كعرضو, كال يخذلو, كال يحقره, بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه المسلم
من المدؿ كاإلحساف ,  كردت نصوص كثيرة تبين ما ينبغي أف يتحلل بو المسلم مع  ير المسلم:خلق مع  ير المسلم (4

يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّقكىيٍم }: من ذلك قولو تمالل, كحسن المماملة الى يػىنػٍهىاكيمي اهللي عىًن الًَّذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدِّ
من آذل ذميان فأنا خصمو, كمن كنت خصمو ”: كقوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم.  {كىتػيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اهللى ييًحبُّق الميٍقًسًطينى 

.  كلم يجاىر بمدائو للمسلمين أك لدينهم, كالذمي من رضي بالميش مع المسلمين مسالمان في كنف دكلة اإلسبلـ. “خصمتو
“ ليف منا”: كقولو. “ليف منا من لم يوقر كبيرنا كيرحم صغيرنا”:  يقوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم:خلق مع ال بير كالصغير (5

كال علل نهجهم كمسل هم في الحياة , فهو ليف علل أخبلؽ المسلمين. يدؿ علل ًعظم كخطورة ىذه الجريمة األخبلقية
, فليتنبو لنفسو, كإذا لم ي ن علل أخبلؽ المسلمين. كال يمطف علل من ىو أصغر منو, ماداـ ال يوقر من ىو أكبر منو

.  كما يحفو من المخاطر, كليمرؼ الطريق الذم اختاره لنفسو
كى ذا ...  كاألبناء كالبنات كالزكج كالقرابة, كمع الضيف كالمملم كالصديق, كمع البهائم كالجمادكىناؾ الخلق مع الوالدين (6

 . نجد أف مجاالتو شاملة لميادين الحياة كلها
 كال . تمتبر سمات مميزة لو, قد ت وف ل ل دين شمائر خاصة بو: " الداعية ال بير الشيخ محمد الغزالي رحمو اهلل تمالليقوؿ

 ير أف التماليم الخيليقية , كتمتبر فيما بينهم أموران مقررة ال صلة لغيرىم بها, ألـز بها أتباعو, شك أف في اإلسبلـ طاعات ممينة
فالصدؽ كاجب علل المسلم , ليست من ىذا القبيل؛ فالمسلم م لف أف يلقل أىل األرض قاطبة بفضائل ال ترقل إليها شبهة

.  الخ.. كالسماحة كالوفاء كالمركءة كالتماكف كال ـر, مع المسلم ك يره
  قاؿ اهلل . كقد أمر القرآف ال ريم أال نتورط مع اليهود أك النصارل في مجادالت تهيج الخصومات كال تجدم األدياف شيئان

ًإلىهينىا ]: تمالل نىا كىأيٍنًزؿى ًإلىٍي يٍم كى اًدليوا أىٍىلى الً تىاًب ًإالَّ بًالًَّتي ًىيى أىٍحسىني ًإالَّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم كىقيوليوا آىمىنَّا بًالًَّذم أيٍنًزؿى ًإلىيػٍ كىالى تيجى
ًإلىهي يٍم كىاًحده كىنىٍحني لىوي ميٍسًلميوفى  .  [كى
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 قيٍل أىتيحىاجُّقونػىنىا ًفي اهلًل كىىيوى رىبػُّقنىا ]:كاستغرب من أتباع موسل كعيسل أف يشتب وا مع المسلمين في منازعات من ىذا النوع الحاد
الينىا كىلى يٍم أىٍعمىالي يٍم كىنىٍحني لىوي ميٍخًلصيوفى  . [كىرىبُّق يٍم كىلىنىا أىٍعمى

  فرأل عمر بن الخطاب !! إن م يا بني عبد المطلب قـو ميطل: فجاء يتقاضاه قائبلن ,  أف يهوديان كاف لو دىٍينه علل النبيكحدث
أنا ): ل ن الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم أس ت عمر قائبلن . كىىمَّ بسيفو يبغي قتلو, أف ييؤدب ىذا المتطاكؿ علل مقاـ الرسوؿ

,  (كتأمرني بحيسن األداء, تأمره بحيسن التقاضي, كىو أكلل منك بغير ىذا
 كإف كاف فاجران ففجوره , دعوة المظلـو ميستجابة: "قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ.  أمر اإلسبلـ بالمدؿ كلو مع فاجر أك كافركقد

.  مىنع اإلسبلـ أبناءه أف يقترفوا أية إساءة نحو مخالفيهم في الدين, كبهذه النصوص ... (علل نفسو
 أىديتم : فلما جاء قاؿ؟ أنو ذبحت لو شاة في أىلو :  آيات حسن الخلق مع أىل األدياف األخرل ما كرد عن ابن عمركمن

ما زاؿ جبريل يوصيني بالجار حتل ): سممت رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم يقوؿ. لجارنا اليهودم؟ أىديتم لجارنا اليهودم؟
..  (ظننت أنو سيورثو

 إنما يي فل لها إذا ضمنت حياة , كاستدامة منمتها, فقد قرر اإلسبلـ أف بقاء األمم كازدىار حضارتها,  من الناحية المامةأما
 . فإذا سقطت الخلق سقطت الدكلة ممو, األخبلؽ فيها

كإنما األمم األخبلؽ ما بقيت        فإف ىم ذىبت أخبلقهم ذىبوا 
 كتولي مقاليد الح م , فقد رشحتهم م انتهم في جزيرة المرب لسيادتها,  ىذه الحقيقة حديث الرسوؿ لقومو كعشيرتوكيؤكد

كنا في بيت فيو نفر من المهاجرين : "فمن أنف بن مالك قاؿ. كل ن النبي أفهمهم أال دكاـ لمل هم إال بالخيليق كحده. بها
ثم قاـ إلل الباب .. فجمل كل رجل يوسع رجاء أف يجلف إلل جنبو, فأقبل علينا رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم؟ كاألنصار

فػىٍوا فىمىٍن لم ): فقاؿ, فأخذ بمضادتيو ليوا كىاٍستػيٍرًحميوا فػىرىًحميوا كىعىاىىديكا فػىوى األيمىرىاءي من قػيرىٍيشو ثىبلىثان ما فػىمىليوا ثىبلىثان ما حى ىميوا فػىمىدى
ًمينى  ًة كىالنَّاًس أىٍجمى ىذا الحديث حاسم في أنو ال م انة ألمة كال لدكلة كال ألسرة .  (يػىٍفمىٍل ذلك منهم فػىمىلىٍيًو لىٍمنىةي اللًَّو كىاٍلمىبلىًئ ى

ثم , فلو أف ح مان حمل طابع اإلسبلـ كالقرآف. كما تحقق من أىداؼ كريمة, إال بمقدار ما تمثل في المالم من صفات عالية
فهو باسم اإلسبلـ كالقرآف قد انسلخ , كال يوفي في مماىدة, كال يرحم في حاجة, نظر الناس إليو فوجدكه ال يمدؿ في قضية

.  كأصبح أىبلن ألف يلمن في فجاج األرض كآفاؽ السماء, عن مقوماتو الفاضلة
 كإف كانت مسلمة, كال يقيم الدكلة الظالمة, كإف كانت كافرة, إف اهلل يقيم الدكلة المادلة: " أقواؿ اإلماـ ابن تيميةكمن  . "
 فإف نقصت أمة حظان من رفمة في صلتها , كىو الدنيا كلها, إف الخلق في منابع اإلسبلـ األكلل من كتاب كسنة ىو الدين كلو

 ". فبقدر نقصاف فضائلها كانهزاـ خلقها, أك في م انتها بين الناس, باهلل

 الجبات -ثالجًا: 
  يقصد بالثبات أف الفضائل األساسية للمجتمع من صدؽ ككفاء كأمانة كعفة كإيثار مرتبطة بنظاـ الشريمة المامة, كىي أمور ال

 . يستغني عنها مجتمع كريم, مهما تطورت الحياة, كتقدـ الملم بل تظل قيمان فاضلة ثابتة
  إف األخبلؽ في اإلسبلـ ال تتغير كال تتطور تبما للظركؼ االجتماعية كاألحواؿ االقتصادية, بل ىي حواجز متينة ضد الفوضل

 . {تًٍلكى حيديكدي اهلًل فىبلى تػىٍمتىديكىىا كىمىٍن يػىتػىمىدَّ حيديكدى اهلًل فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى }: كالظلم كالشر, كما قاؿ اهلل تمالل
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 ًإجياش العْامل اليت جعلت أخالق اإلضالو ثابت٘ يف ضببني، ٍناّميل   :
 كالفطرة تتصف بالثبات, كيرثها األحفاد عن اآلباء كاألجداد, كما في الحديث عن رسوؿ اهلل :أنها مرتبطة بالفطرة البشرية (1

 . فالخيلق ًفطرة (كل مولود يولد علل الفطرة): صلل اهلل عليو كسلم
 كالدين يصلح لجميع الناس, كيهدؼ إلل الخير المطلق, ألنو من عند اهلل سبحانو كتمالل, كقد راعل :كونها نابمة من الدين (2

ًبيري }: قاؿ تمالل. ف ذلك األخبلؽ اإلسبلمية, فيو الخير الماـ   {أىالى يػىٍملىمي مىٍن خىلىقى كىىيوى اللًَّطيفي الخى
 بتغير مسو ات , كيترتب علل خاصية الثبات ىذه أف األخبلؽ مختلفة عن التقاليد؛ ألف التقاليد تتغير بين الفينة كاألخرل

 . كجودىا, كليف كذلك األخبلؽ, ألنها تقـو علل أسف ثابتة كالحق كالمدؿ كالخير
 بخبلؼ من ينظر إلل األخبلؽ ,  أف الثبات في األخبلؽ من شأنو أف يبمث الطمأنينة في حياة الفرد, كفي حياة المجتمعكما

فإف من شأنها أف تجمل اإلنساف يميش من  ير قيم , علل أنها تتطور كتتبدؿ بتبدؿ األحواؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
  .كفي اضطراب كقلق, عليا
 اجلنع بني الْاقعٔ٘ ّاملجالٔ٘ -زابعًا:  

 كال يستمصي علل أحد من الناس تطبيقها كتجسيدىا , فأما كوف األخبلؽ في اإلسبلـ كاقمية فتمني أنها عملية كقابلة للتطبيق
 . في حياتو

 كال يرضل لنفسو بأف ي وف كسائر , كأما كونها في الوقت ذاتو مثاليةن أيضان فتمني أف في الناس من تتوؽ نفسو إلل ممالي األمور
.  ففسح الشرع لو ذلك المجاؿ, كر بتو في التحلي بالفضائل, كال يشبع ذلك نػىهىمو كر بتو في التسامي بخلقو, الناس

 كما يم ن أف تملو نفوسهم كتتقاصر , كلم يحملهم علل ما ال يطيقوف, فاإلسبلـ راعل بتشريمو استمدادات ىذا كذاؾ من الناس
, كل ن دعاه في الوقت ذاتو إلل اإلحساف كىي مرتبة فوؽ المدؿ, فشرع المدؿ كذلك بأف يصل كل ذم حق إلل حقو, عنو

اءى بًالًقٍسًط كىالى ]: قاؿ تمالل في تقرير قاعدة المدؿ, فيها التضحية كالصفح كالتجاكز يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمينى هلًل شيهىدى
ا تػىٍممىليوفى  ًبيره ًبمى نىآىفي قػىٍوـو عىلىل أىالَّ تػىٍمًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اهللى ًإفَّ اهللى خى   .[يىٍجًرمىنَّ يٍم شى

 يِّئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىل اهلًل ًإنَّوي الى ييًحبُّق الظَّاًلًمينى ]:  تقرير المثالية كاإلحسافكقاؿ في يِّئىةو سى ًإٍف ]  [كىجىزىاءي سى كى
يػٍره لًلصَّاًبرًينى , عىاقػىٍبتيٍم فػىمىاًقبيوا ًبًمٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبوً   . [كىلىًئٍن صىبػىٍرتيٍم لىهيوى خى

  كاألخبلؽ اإلسبلمية في ىذا يختلف عن الدعوات المثالية التي نادل بها بمض الفبلسفة من أمثاؿ أفبلطوف في كتابو
كيستمصي علل ممظم الناس , ككذلك النصارل في الوصايا التي نسبوىا إلل نبي اهلل عيسل عليو السبلـ, الجمهورية الفاضلة

قاؿ عليو الصبلة . كتسأـ نفوسهم من فملو لما فيها من ت لف شديد, كسرعاف ما يملونها, كال تستقيم ممها حياتهم, تطبيقها
  .[فىاتػَّقيوا اهللى مىا اٍستىطىٍمتيمٍ ]: كفي ممناه قولو تمالل. (عىلىٍي يٍم مىا تيًطيقيوفى ًمٍن اأٍلىٍعمىاًؿ فىًإفَّ اللَّوى الى يىمىلُّق حىتَّل تىمىلُّقوا): كالسبلـ

 :الْضطٔ٘ -خاوطًا
 كتتجلل ىذه الوسطية كاالعتداؿ في جوانب الدين كلو. كتمني أف األخبلؽ اإلسبلمية كسطه بين طرفين متضادين : 

:  ففي نظرة اإلسبلـ إلل ت وين اإلنساف كاف كسطان بين  
  . الذين يمتبركف اإلنساف ركحان علوية محبوسةن في الجسد كيجب عليو أف يتحرر منو بلة المثاليين-
.   الذين يمتبركف اإلنساف جسدان فقط كيتن ركف للركح كمتطلباتو بلة الواقميين-
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 كقد بين اهلل لو طريق الخير , كفيو استمداد للتقول كالفجور,  اإلسبلـ كقرر أف اإلنساف مخلوؽ مركب من عقل كشهوةفجاء
قىٍد * فىأىٍلهىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا * كىنػىٍففو كىمىا سىوَّاىىا }: فقاؿ تمالل, ثم ترؾ لو حرية االختيار, كطريق الشر بوساطة أنبيائو كرسلو

 .  {كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىا* أىفٍػلىحى مىن زىكَّاىىا 
  :كفي نظرة اإلسبلـ إلل الحياة كاف كسطان بين طرفين متقابلين ىما 

 من يرل أف الحياة ىي ىذه الدنيا التي نميشها فقط.  
 كيركف أف السمي يجب أف ي وف لآلخرة فقط, كأكلئك الذين يتن ركف لهذه الحياة الدنيوية كمتمها  .

 كيجب علل اإلنساف أف يممل لها كيسمل في , كأف الدنيا مزرعة لآلخرة,  اإلسبلـ ليقرر االنسجاـ كالتوافق بين الحياتينفجاء
ىيوى أىنشىأىكيم مِّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍممىرىكيٍم }: قاؿ تمالل. عمارتها ألنها تمثل جزءان من المهمة التي خلق اهلل عز كجل البشر من أجلها

ـى زًينىةى الٌلًو الًَّتيى أىٍخرىجى ًلًمبىاًدًه كىاٍلطَّيِّبىاًت ًمنى الرٍِّزًؽ قيٍل ًىي لًلًَّذينى آمىنيوٍا }: كقاؿ أيضان , أم طلب من م عمارتها, {ًفيهىا  قيٍل مىٍن حىرَّ
نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  يىاًة الدُّق . {ًفي اٍلحى

 حث علل, فملل سبيل المثاؿ ال الحصر, كفي دعوتو إلل التحلي بالفضائل الخلقية كاف كسطان ال يقبل الزيادة كال النقصاف:  
ًثيرنا]: قاؿ تمالل, كاعتبرىا فضيلة, الح مة (1 يػٍرنا كى ةى فػىقىٍد أيكًتيى خى ةى مىٍن يىشىاءي كىمىٍن يػيٍؤتى الًحٍ مى كل نها تأتي بين  [يػيٍؤًتي الًحٍ مى

تفريط كنقصاف : كالبلو. إفراطه كزيادة من جهة االتصاؼ بالم ر كالحيلة كسوء الظن: كالخب. الًخبُّق كالبػىلىو: رذيلتين ىما
 . كسذاجة كسفو, عن االعتداؿ

كىالى تىٍجمىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن ]: قاؿ تمالل, اإلسراؼ كالتقتير: ىما, ل نو بين أنو يأتي بين رذيلتين, كاعتبره خلقان كريمان , السخاء (2
كىالًَّذينى ًإذىا أىنٍػفىقيوا لىٍم ييٍسرًفيوا كىلىٍم يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىٍينى ذىًلكى : ]كقاؿ [ًإلىل عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ البىٍسًط فػىتػىٍقميدى مىليومنا مىٍحسيورنا

  .[قػىوىامنا
زيادة عن االعتداؿ, كيقدـ بها اإلنساف علل األمور المحظورة, , فالتهور. كىي كسطه بين رذيلتي التهور كالجبن, الشجاعة (3

ةً ]: قاؿ تمالل, التي يجب في المقل اإلحجاـ عنها قاؿ , نقصاف عن االعتداؿ, كالجبن . [كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًدي يٍم ًإلىل التػٍَّهلي ى
. [رىضيوا بًأىٍف يى يونيوا مىعى الخىوىاًلًف كىطيًبعى عىلىل قػيليوًبًهٍم فػىهيٍم الى يػىٍفقىهيوفى ]: تمالل في كصف المنافقين

كالخمود ىو قصور الشهوة . فالشره ىو إفراط الشهوة كالمبالغة في اللذات. كىي كسط بين رذيلتي الشره كالخمود, المفة  (4
  .عن االندفاع إلل ما يقتضي المقل نيلو كتحصيلو

  .كالخور كالمهانة من جهة أخرل, كىو كسط بين رذيلتي الوقاحة كصفاقة الوجو من جهة, الحياء (5
   .كالذلة كالحقارة من جهة أخرل, كىو كسط بين رذيلتي الً ٍبر من جهة, التواضع (6
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 ٘املقدم:  
  ذكرنا فيما تقدـ أف ىناؾ أخبلقنا فطرية؛ بممنل أف بمض الناس تشملو المناية اإللهية فيولد سليم الفطرة, كامل المقل, حسن

, كما ىو الحاؿ في األنبياء كالرسل ال راـ عليهم السبلـ الذين اصطفاىم اهلل  الخيلق, عاًلمان مؤدَّبان بغير مملِّمو أك مؤدِّبو
 . كاختارىم, كجملهم بفضلو قدكات صالحة تمثل قمة ال ماؿ البشرم

 من يمينُّق اهلل عليو ببمض تلك الصفات الخيلقية الحميدة, كما في حديث أشج عبد القيف حين أثنل عليو النبي صلل  كىناؾ
".  إف فيك خصلتين يحبهما اهلل كرسولو, الحلم كاألناة: "اهلل عليو كسلم كقاؿ

 فإذا ما ". بل اهلل جبلك عليهما: "كحين سأؿ النبي أىما من كسبو أـ جبلو اهلل عليهما؟ قاؿ لو النبي صلل اهلل عليو كسلم
   :كمن أىم ىذه الوسائل .استثنينا ىذه الحاالت, فإف الصفات الخلقية الحميدة تحتاج إلل كسائل الكتسابها كاالتصاؼ بها

 :التدزٓب العنلٕ  -أواًل
 كذلك من خبلؿ مجاىدة النفف, كحملها علل األعماؿ التي يقتضيها الخيلق المطلوب . 
  فمن أراد مثبلن أف ييحىصِّلى لنفسو خيليق الجود؛ فطريقو أف يت لف تماطي فمل الجود, كىو بذؿ الماؿ, فبل يزاؿ يطالب نفسو

.  كطبمان فيو, فيتيسر عليو, كيصير بو جوادان , ببذؿ الماؿ, كيواظب عليو ت لفان, مجاىدان نفسو فيو حتل يصبح ذلك خلقان لو
  ,ككذا من أراد أف ييحىصِّلى لنفسو خيليق التواضع كقد  لب عليو الً ٍبر؛ فطريقو أف يواظب علل أفماؿ المتواضمين مدة مديدة

.  كيصير بو متواضمان , كىو فيها يجاىد نفسو, كيت لف إلل أف يصبح ذلك خلقان لو كطبمان فيو؛ فيتيسر عليو
 (.... كمن يستغن يغنو اهلل , من يستمفف يمفو اهلل): كفي بياف ىذا الممنل كرد في الحديث الشريف  
 أم أنو صلوات اهلل عليو كسبلمو كاف , (كجملت قرة عيني في الصبلة): كفي ىذا الممنل أيضان قوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم

 . ككاف ىذا خلقان لو, يشمر بغاية الراحة كاللذة عند دخولو في المناجاة مع ربو في صبلتو
 ككره الممصية يجب أف ي وف مستمران علل الدكاـ علل مدل الممر, كىذا الشمور بلذة الطاعة .
 كلما كاف الممر أطوؿ, كمن ىنا كاف جواب النبي صلل اهلل عليو كسلم لما سئل , كيبلحظ أف الفضيلة ت وف أرسخ كأكمل :

.  “من طاؿ عمره, كحسن عملو: "أم الناس خير؟ قاؿ
  كىذا ما جمل األنبياء كالصالحين من عباد اهلل ير بوف في طوؿ الممر؛ إذ الدنيا مزرعة اآلخرة, ككلما كانت المبادات أكثر

 . كأرسخ بطوؿ الممر, كاف الثواب أجزؿ, كالنفف أزكل كأطهر, كاألخبلؽ أقول

 :اجللٔظ الصاحل ّالبٔٝ٘ الصاحل٘  -ثاٌيًا
 إذ الطبع يسرؽ من الطبع الشرَّ كالخيرى , كىم قرناء الخير كإخواف الصبلح, كذلك بمشاىدة أرباب الفماؿ الجميلة كمصاحبتهم

اًمًل اٍلًمٍسًك كىنىاًفًخ اٍلً يًر, فىحىاًملي اٍلًمٍسًك ًإمَّا أىٍف ): قاؿ صىلَّل اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى . جميمان  مىثىلي اٍلجىًليًف الصَّاًلًح كىالسٍَّوًء كىحى
ًبيثىةن  ًإمَّا أىٍف تىًجدى رًيحنا خى ًإمَّا أىٍف تىًجدى ًمٍنوي رًيحنا طىيِّبىةن, كىنىاًفخي اٍلً يًر ًإمَّا أىٍف ييٍحًرؽى ثًيىابىكى كى ًإمَّا أىٍف تػىٍبتىاعى ًمٍنوي كى ركاه . (ييٍحًذيىكى كى

في الحديث تمثيلو صلل اهلل عليو كسلم الجليف الصالح بحامل المسك, كالجليف السوء : "قاؿ النوكم. البخارم كمسلم
بنافخ ال ير, كفيو فضيلة مجالسة الصالحين كأىل الخير كالمركءة كم اـر األخبلؽ كالورع كالملم كاألدب, كالنهي عن 

 ". مجالسة أىل الشر كأىل البدع كمن يغتاب الناس أك ي ثر فيٍجريه كبطالتو كنحو ذلك من األنواع المذمومة

  وضائن اكتطاب األخالق :احملاضسة السابعة 
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 اشتمل ىذا الحديث علل الحث علل اختيار : "كيقوؿ الشيخ ناصر السمدم رحمو اهلل تمليقان علل ىذا الحديث الشريف
: كمثل النبي صلل اهلل عليو كسلم بهذين المثالين, مبينان أف الجليف الصالح, األصحاب الصالحين, كالتحذير من ضدىم

: كأقل ذلك. إما بهبة, أك بموض: كأنت في مغنم كخير, كحامل المسك الذم تنتفع بما ممو من المسك, جميع أحوالك ممو
مدة جلوسك ممو, كأنت قرير النفف برائحة المسك فالخير الذم يصيبو المبد من جليسو الصالح أبلض كأفضل من المسك 

فيحثك . األذفر, فإنو إما أف يملمك ما ينفمك في دينك كدنياؾ, أك يهدم لك نصيحة, أك يحذرؾ من اإلقامة علل ما يضرؾ
كبر الوالدين, كصلة األرحاـ, كيبصرؾ بميوب نفسك, كيدعوؾ إلل م اـر األخبلؽ كمحاسنها بقولو كفملو , علل طاعة اهلل

فإف اإلنساف مجبوؿ علل االقتداء بصاحبو كجليسو, كالطباع كاألركاح جنود مجندة, يقود بمضها بمضان إلل الخير, أك . كحالو
 . إلل ضده

 بػىهيٍم, كشر علل من خالطهم: كأما مصاحبة األشرار . فإنها بضد جميع ما ذكرنا, كىم مضرة من جميع الوجوه علل من صىاحى
كلهذا كاف من أعظم . ككم قادكا أصحابهم إلل المهالك من حيث يشمركف, كمن حيث ال يشمركف. ف م ىلك بسببهم أقواـ

 صحبة األخيار توصل. أف يبتليو بصحبة األشرار: كمن عقوبتو لمبده. أف يوفقو لصحبة األخيار: نمم اهلل علل المبد المؤمن
صحبة األخيار توجب لو الملـو النافمة, كاألخبلؽ الفاضلة, . المبد إلل أعلل عليين, كصحبة األشرار توصلو إلل أسفل سافلين

ٍيًو يػىقيوؿي يىالىٍيتىًني اتَّخىٍذتي مىعى الرَّسيوًؿ }: تحرمو ذلك أجمع: كصحبة األشرار. كاألعماؿ الصالحة كىيػىٍوـى يػىمىضُّق الظَّاًلمي عىلىل يىدى
ًبيبلن  ننا خىًليبلن , سى ٍنسىاًف خىذيكالن , يىاكىيٍػلىتىل لىٍيتىًني لىٍم أىتًَّخٍذ فيبلى  . {لىقىٍد أىضىلًَّني عىًن الذٍِّكًر بػىٍمدى ًإٍذ جىاءىًني كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلئٍلً

  ,إف أقل ما تستفيده من الجليف الصالح  كىي فائدة ال يستهاف بها أف تن ف بسببو عن السيئات كالمماصي, رعاية للصحبة
كمنافسة في الخير, كترفمان عن الشر, كأف يحفظك في حضرتك كمغيبك, كأف تنفمك محبتو كدعاؤه في حاؿ حياتك كبمد 

كتلك أمور ال تباشر أنت مدافمتها, كما أنو قد يصلك بأشخاص . مماتك, كأف يدافع عنك بسبب اتصالو بك, كمحبتو لك
كحسب المرء أف يمتبر بقرينو, كأف ي وف علل . كفوائد األصحاب الصالحين ال تمد كال تحصل. كأعماؿ ينفمك اتصالك بهم

  .“دين خليلو
  كىافى ًفيمىٍن كىافى قػىبػٍلى يٍم : "كيؤكد ما أسلفناه من أثر البيئة الفاسدة كالبيئة الصالحة علل المرء, قوؿ النبي صىلَّل اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى

ًإنَّوي قػىتىلى ًتٍسمىةن كىًتٍسًمينى نػىٍفسنا, فػىهىٍل : رىجيله قػىتىلى ًتٍسمىةن كىًتٍسًمينى نػىٍفسنا, فىسىأىؿى عىٍن أىٍعلىًم أىٍىًل األىٍرًض فىديؿَّ عىلىل رىاًىبو فىأىتىاهي, فػىقىاؿى 
, فػىقىاؿى : لىوي ًمٍن تػىٍوبىةو؟ فػىقىاؿى  ًإنَّوي قػىتىلى ًمائىةى نػىٍففو : ال, فػىقىتػىلىوي فى ىمَّلى ًبًو ًمائىةن, ثيمَّ سىأىؿى عىٍن أىٍعلىًم أىٍىًل األىٍرًض, فىديؿَّ عىلىل رىجيلو عىاًلمو

ٍل لىوي ًمٍن تػىٍوبىةو؟ فػىقىاؿى  ا يػىٍمبيديكفى اللَّوى فىاٍعبيٍد اللَّوى : فػىهى ا؛ فىًإفَّ ًبهىا أينىاسن ا كىكىذى نىوي كىبػىٍينى التػٍَّوبىًة, اٍنطىًلٍق ًإلىل أىٍرًض كىذى نػىمىٍم, كىمىٍن يىحيوؿي بػىيػٍ
ًة  ةي الرٍَّحمى , فىاٍختىصىمىٍت ًفيًو مىبلًئ ى , فىاٍنطىلىقى حىتَّل ًإذىا نىصىفى الطَّرًيقى أىتىاهي اٍلمىٍوتي مىمىهيٍم, كىال تػىٍرًجٍع ًإلىل أىٍرًضكى فىًإنػَّهىا أىٍرضي سىٍوءو

ةً  ةي الرٍَّحمى اًب, فػىقىالىٍت مىبلًئ ى ةي اٍلمىذى ابً : كىمىبلًئ ى ةي اٍلمىذى يػٍرنا قىط, : جىاءى تىائًبنا ميٍقًببل ًبقىٍلًبًو ًإلىل اللًَّو, كىقىالىٍت مىبلًئ ى ًإنَّوي لىٍم يػىٍممىٍل خى
نػىهيٍم, فػىقىاؿى  مىليوهي بػىيػٍ ًقيسيوا مىا بػىٍينى األىٍرضىٍيًن؛ فىًإلىل أىيًَّتًهمىا كىافى أىٍدنىل فػىهيوى لىوي, فػىقىاسيوهي فػىوىجىديكهي : فىأىتىاىيٍم مىلىكه ًفي صيورىًة آدىًميٍّي فىجى
ةً  ةي الرٍَّحمى  ". أىٍدنىل ًإلىل األىٍرًض الًَّتي أىرىادى, فػىقىبىضىٍتوي مىبلًئ ى

 في ىذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها : قاؿ الملماء: "قاؿ النوكم. فقد طالبو المالم بتغيير بيئتو الفاسدة
الذنوب, كاألخداف المساعدين لو علل ذلك, كمقاطمتهم ما داموا علل حالهم, كأف يستبدؿ بهم صحبة أىل الخير كالصبلح 

".  كالملماء كالمتمبدين الورعين, كمن يقتدل بهم كينتفىع بصحبتهم



 @Nawi1408   ناكم الرحيل:  إعداد                       ــــــــــ[  16 ]ــــــــــ     عبداهلل الديرشوم: األخبلؽ اإلسبلمية كآداب المهنة الدكتور              
 

  اًنًو, : "كفي نفف السياؽ كرد قوؿ النًَّبيُّق صىلَّل اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كيلُّق مىٍوليودو ييولىدي عىلىل اٍلًفٍطرىًة, فىأىبػىوىاهي يػيهىوِّدىاًنًو أىٍك يػينىصِّرىاًنًو أىٍك ييمىجِّسى
ٍدعىاءى  ٍل تػىرىل ًفيهىا جى ًة تػيٍنتىجي اٍلبىًهيمىةى ىى ثىًل اٍلبىًهيمى , حيث أكد علل دكر كتأثير البيئة المحيطة بالمرء في اكتساب األخبلؽ". كىمى

  .كاف التأثير أكبر, كأكثر مبلزمة,ككلما كانت البيئة بو ألصق
 :القدّٗ احلطي٘ -ثالجًا

 كال يتناطح فيو , ال يتجادؿ فيو اثناف, كىذا أمره كاقعه كمحسوسه في دنيا الناس, اإلنساف بطبمو يميل إلل تقليد  يره كمحاكاتو
كنبَّو إلل أف الذم قادىم إلل الضبلؿ كال فر إنما ىو , كقد قصَّ اهلل علينا في كتابو المزيز حاؿ كثير من ال فار. كبشاف

نىا عىلىٍيًو آىبىاءىنىا أىكىلىٍو كىافى }: قاؿ تمالل. تقليدىم األعمل لآلباء كاألسبلؼ ًإذىا ًقيلى لىهيمي اتًَّبميوا مىا أىنٍػزىؿى اهللي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ كى
ٍيئنا كىالى يػىٍهتىديكفى   . {آىبىاؤيىيٍم الى يػىٍمًقليوفى شى

 كإال فلو كاف قائمان علل , كعلل تمطيل المقل, كإنما التقليد القائم علل التبمية الممياء, إذان فالمن ر في األمر ليف ىو التقليد
.  بل مطلوبان في كثير من األحياف, التبصر كالتمقل كحسن االختيار ل اف مقبوالن 

 كمن ثمَّ رأينا القرآف ال ريم يقص علينا سير األنبياء كالمرسلين, إف دكر القدكة الصالحة كأىميتها في التربية الرشيدة ال ين ر ,
نىةه ًلمىٍن كىافى }: كقاؿ تمالل. كفي مقدمتهم سيد كلد آدـ محمد عليو الصبلة كالسبلـ ةه حىسى لىقىٍد كىافى لى يٍم ًفي رىسيوًؿ اهلًل أيٍسوى

ًثيرنا فهو خير قدكة يقتدم بها األفراد , كخصوصان الطامحوف لبلوغ ال ماؿ اإلنساني في . {يػىٍرجيو اهللى كىاليػىٍوـى اآلىًخرى كىذىكىرى اهللى كى
 . السلوؾ

  كلئن انتقل رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم إلل جوار ربو فإف اهلل قد حفظ لنا من سيرتو المطرة ما ي في أف ت وف شاىدة علل
كىي بفضل اهلل مخدكمة مدكنة مطبوعة متوافرة في أصقاع , سمو ركحو ككماؿ نفسو كرفمة أخبلقو, فتقـو بها الحجة علينا

. كاالقتداء بها إال بذؿ جهد يسير ليتم ن من اقتنائها كمطالمتها  كالممل بما فيها, كما علل الرا ب في الوقوؼ عليها, األرض
 كإف ميادين الحياة التي يم ن من , كتنتزع منهم اإلعجاب ر مان عنهم, إف الشخصية القيادية تفرض نفسها علل اآلخرين

, كذاؾ في سداد الرأم كالح مة, فهذا في الشجاعة, خبللها أف تفرض ىذه الشخصية أك تلك نفسها علل اآلخرين كثيرة جدان 
بل قد ي وف الميداف الذم يبرز فيو كيناؿ إعجاب الناس مما ال , كآخر في اإلحساف كاإليثار ككظم الغيظ, كآخر في التربية

كالنموذج , إال أف الماقل ىو الذم يختار القدكة الصالحة, كما أشبو ذلك, كالتمثيل الساقط, يرضي اهلل كرسولو كالغناء الماجن
 . الذم ي وف التأسي بو خيران كبركة عليو في دنياه كأخراه, الراقي

 أيكلىًئكى الًَّذينى }: كمن ثمَّ كجدنا القرآف ال ريم يقوؿ للرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم بمد أف تحدث عن بمض األنبياء كالمرسلين
اىيمي اقٍػتىًدهً    {ىىدىل اهللي فىًبهيدى

 كة الصالحة تأثيران كبيران في دفع الناس إلل اكتساب الفضائل ألسباب عديدة, منهاإف للقد :
فإف ذلك من شأنو أف يدفع الشخص المحرـك من أسباب , لما كانت القدكة الصالحة محل تقدير كإعجاب كبيرين لدل الناس (1

كمع مركر الوقت فإف ىذا , فيت وف لديو حافز قوم يدفمو إلل تقليده, ىذا المجد إلل تقليده كمحاكاتو لملو يصبح يومان مثلو
.  التقليد يتحوؿ لديو إلل خلق م تسب

كىو ما يدفمهم , يمطي اآلخرين قناعة بأف بلوغ ىذه الفضائل أمر مم ن, كالنماذج الطيبة الراقية, إف كجود القدكات الصالحة (2
. إلل محاكلة التخلق بمثل أخبلقهم
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كإف موقفان عمليان كاحدان ربما يؤثر أكثر من عشر , أف النفف البشرية تتأثر باألمور المملية أكثر ب ثير من تأثرىا باألمور النظرية (3
فمهما حثَّ أحدنا الناس علل الصبر كالتضحية سيبقل تأثيره قليبلن بالمقارنة مع موقف عملي ييبتلل فيو , محاضرات نظرية

نا فيظهر الصبر كالجلد كالتضحية كأما ال بلـ فإف , كموقف كاحد قد يرفمو أك يسقطو. إف الرجاؿ مواقف: ككثيران ما يقاؿ, أحدي
كالمحاضرات , إف الناظر في سير المظماء لن يجد لهم الخطب الرنانة. كال ي لف صاحبو إال جهدان بسيطان , من يحسنو كثيركف

فإنك ستجد أف , كدكنك فانظر إلل سيرة أبي ب ر أك عمر أك عثماف أك علي رضي اهلل عنهم, كإنما يجد المواقف, المنمقة
  .ككقوفهم الحاـز في كجو أعدائو, ىو مواقفهم الحاسمة في نصرة الدين, أكثر ما يمرؼ كيشتهر عنهم

 كتضحيتو ببذؿ النفف كالماؿ فداءن , صحبتو للنبي في ىجرتو,  أكثر ما يمرفو الناس عامة من سيرة أبي ب ر رضي اهلل عنوإف
أيها الناس من : كقولو في الصحابة, ككذا ثباتو علل الحق برباطة جأش يـو كفاة النبي, كلدعوتو, للرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم

كمثل ذلك كقفتو الحازمة في كجو , فإف اهلل حي ال يموت, كمن كاف يمبد اهلل, كاف يمبد محمدان فإف محمدان قد مات
ك اهلل لو لم يخرج إليهم , أينقص الدين كأنا حي: كقولو, المرتدين كفي كجو مانمي الزكاة بمد كفاة النبي صلل اهلل عليو كسلم

.  كاهلل ألقاتلن من فرؽ بين الصبلة كالزكاة , أحده لقاتلتهم بسيفي
 كتحملو التمذيب كالسجن نصرةن للحق,  أكثر ما يمرؼ من سيرة اإلماـ أحمد بن حنبل امتناعو عن القوؿ بخلق القرآفكإف ,

إف فمل رجل في ألف رجل أبلض من قوؿ ألف : كفي ىذا الممنل أثر عن بمض السلف قولو.كعدـ إطاعتو للخليفة في ذلك
.  كىذا أمر في  اية األىمية في التربية السلوكية. رجل في رجل

  إف من كاجب المصلحين كالدعاة المربين أف يبرزكا للناس؛ كخصوصنا للشباب كالنشء النماذجى الصالحة من أسبلفنا من
الصحابة كالتابمين, فيبرزكا سير الملماء الربانيين, كالزىاد األتقياء المابدين, كالقادة األفذاذ الفاتحين, كالمربين الناجحين 

. المؤثرين؛ لتتحرؾ الهمم نحو التأسي بهم, كالسير علل نهجهم
 :الضغط االجتناعٕ -زابعًا

 كنمني بذلك المجتمع المسلم, بما يش لو من رقابة علل سلوؾ األفراد, كييلزمهم بفضائل األخبلؽ . 
  كذلك أف الفرد يميش مع الناس داخل ىذا المجتمع أك ذاؾ, يحتاجهم في شؤكف حياتو, كال يستغني عنهم, كيحتاج منهم

التقدير كاالحتراـ؛ فإذا ما أقدـ علل تصرؼ سيئ, فسيجد من يحاسبو علل سلوكو ذاؾ, كسيشمره بأنو أقدـ علل سلوؾ  ير 
.  مقبوؿ, كأف عليو أف ال يماكده

 كمع ىذه الرقابة من المجتمع , كالضغط الذم يش لو علل سلوكو, فإنو سيهجر ىذا التصرؼ السيئ, كسيبدلو , كيومنا بمد يـو
  .كبذلك يستقيم خلقو,  مقبوؿ, يجلب لو الرضا كاالحتراـ كالتقدير ممن حولوبتصرؼ آخر

 ٘الفسق بني الضغط االجتناعٕ ّتأثري البٔٝ٘ الصاحل: 

  كالحق أف الضغط االجتماعي أعم , فيمتقد أنهما كاحده , يش ل علل البمض الفرؽ بين الضغط االجتماعي كالبيئة الصالحةقد
:  من البيئة؛ ألف المسؤكلية فيو مسؤكلية اجتماعية, كيم ن التفريق بينهما من خبلؿ ما يأتي

, كبصورة مستمرة:البٔٝ٘ - .   تمني تلك المجموعة من الناس الذين يميش ممهم بش ل مباشر كل يـو
   فيمني المجتمع ب ل طبقاتو كأطيافو كفئاتو؛ فهناؾ رقابة من المجتمع علل كسائل اإلعبلـ :ّأما الضغط االجتناعٕ -

المختلفة من جرائد كمجبلت ككتب كإذاعات كخطب كمقاالت كمواعظ كحوارات, فيقـو مستمموه كقراؤه بمحاسبتو 
  .علل أقوالو كتصرفاتو المخالفة للفضائل الخلقية



 @Nawi1408   ناكم الرحيل:  إعداد                       ــــــــــ[  18 ]ــــــــــ     عبداهلل الديرشوم: األخبلؽ اإلسبلمية كآداب المهنة الدكتور              
 

  كىناؾ نصوصه كثيرةه حث فيها اإلسبلـ علل الضغط االجتماعي من خبلؿ األمر بالممركؼ كالنهي عن المن ر, منها  :
ًإفَّ أىكَّؿى مىا دىخىلى النػٍَّقصي عىلىل بىًنل ًإٍسرىائًيلى, كىافى الرَّجيلي يػىٍلقىل الرَّجيلى, : "في بياف ذلك يقوؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم (1

هي, : فػىيػىقيوؿي  , ثيمَّ يػىٍلقىاهي ًمنى اٍلغىًد, فىبلى يىٍمنػىميوي ذىًلكى أىٍف يى يوفى أىًكيلىوي كىشىرًيبىوي كىقىًميدى ا, اتَّقِّ اللَّوى كىدىٍع مىا تىٍصنىعي؛ فىًإنَّوي الى يىًحلُّق لىكى يىا ىىذى
ليًمنى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن بىًنل ًإٍسرىائًيلى عىلىل ًلسىاًف دىاكيدى كىًعيسىل اٍبًن }: فػىلىمَّا فػىمىليوا ذىًلكى ضىرىبى اللَّوي قػيليوبى بػىٍمًضًهٍم ًببػىٍمضو ثيمَّ قىاؿى 

انيوا يػىٍفمىليوفى  انيوا يػىٍمتىديكفى كىانيوا الى يػىتػىنىاىىٍوفى عىٍن ميٍن ىرو فػىمىليوهي لىًبٍئفى مىا كى كىبلَّ كىاللًَّو, لىتىٍأميريفَّ : ثيمَّ قىاؿى  {مىٍريىمى ذىًلكى ًبمىا عىصىٍوا كىكى
ٍمريكًؼ, كىلىتػىنػٍهىويفَّ عىًن اٍلميٍن ىًر, كىلىتىٍأخيذيفَّ عىلىل يىًد الظَّاًلًم, كىلىتىٍأطيرينَّوي عىلىل اٍلحىقِّ أىٍطرنا, كىلىتػىٍقصيرينَّوي عىلىل اٍلحىقِّ قىٍصرنا  "بًاٍلمى

ًفينىةو, فىصىارى بػىٍمضيهيٍم : "قاؿ رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم (2 ثىًل قىوـو اٍستػىهىميوا عىلىل سى مىثىلي القىاًئًم في حيديكًد اهلًل كىالوىاقًع ًفيهىا, كىمى
اًء مىرُّقكا عىلىل مىٍن فػىٍوقهيٍم, فػىقىاليوا ا ًإذىا اٍستػىقىوا ًمنى المى لىٍو أنَّا خىرىقٍػنىا في نىًصيًبنىا : أٍعبلىا كىبػىٍمضيهيٍم أىٍسفىلىهىا, كىكىافى الًَّذينى في أىٍسفىًلهى

ٍوا جىميمنا إٍف أخىذيكا عىلىل أيًديًهٍم نىجىوا كىنىجى   .”خىٍرقنا كىلىٍم نيؤًذ مىٍن فىوقػىنىا, فىًإٍف تػىرىكيوىيٍم كىمىا أرىاديكا ىىلى يوا جىميمنا, كى
 :ضلطاٌ الدّل٘ -خاوطًا

  كنمني بو السلطة الحاكمة بما تمل و من قوة ردع, كأجهزة رقابة كمحاسبة, كفي بياف أثر ىذه الرقابة من الدكلة كأىميتها يقوؿ
 ". إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف: "الخليفة الراشد عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو

  أم أف اهلل تمالل ليدفع بالسلطاف أناسنا عن اقتراؼ المن ر؛ خوفنا من عقوبتو؛ ألف قلوبهم ميتة ال تستجيب لنداء القرآف ال ريم
كمن سياط , فأصبحوا ال يرتدعوف إال خوفان من المقوبة, كإيمانهم قد استبد بو الضمف, كما فيو من التر يب كالترىيب

  .كال ت فيو اإلشارة, حاؿ المبد الذم ييقرع بالمصل, السلطاف
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 كتحمل , المسؤكليةفتتبمو ,  ي وف أكالن اإللزاـبممنل أف .يرتبط كله من اإللزاـ كالمسؤكلية كالجزاء ببمضها ارتباط الملة بالمملوؿ
 .الجزاء ثم يتبمهما االلتزاـ

 :اإللصاو اخللقٕ –أواًل  
 اإللزاـ بصورة عامة ىو الفرض كاإليجاب: تمريف اإللزاـ الخيليقي. 
  ت ليفه بتشريع خيليقي: يم ن تمريفو بأنوكفي باب األخبلؽ  .
 أك اجتناًب خيليقو مذمـو,  أمره صادره من الشرع للم لفين بامتثاؿ خيليقو محمودو :أك بمبارة أخرل  .

. البالض الماقل: كالمقصود بالم لف ىو الشخص -
أك يحمليو علل , يحملو علل خيليقو محمود كالصدؽ كالمدؿ, أم أنو أمره صادر من اهلل أك من الرسوؿ للبالض الماقل -

  .االبتماد عن خيليقو مذموـو كال ذب كالرياء
 ٕمصادز اإللصاو اخللق: 

  كقاؿ جل في , {إٍف الحيٍ مي إالَّ لًلو}: قاؿ تمالل, إنما ىو اهلل سبحانو- كغيره من األح اـ الشرعية – إف مصدر اإللزاـ الخلقي
 .  فالتشريع حقه هلل كحده.{أالى لوي الخىٍلقي كاألىٍمري }: عبله

 كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي , كىمىا آىتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي }:  فقاؿ تمالل,ثم إف اهلل تمالل أمرنا باتباع نبيو محمد صلل اهلل عليو كسلم
اًفرًينى }: كقاؿ أيضان , {فىانٍػتػىهيوا لٍَّوا فىًإفَّ اهللى الى ييًحبُّق ال ى فاتباعنا لنبينا محمد عليو الصبلة  {قيٍل أىًطيميوا اهللى كىالرَّسيوؿى فىًإٍف تػىوى

..  كالسبلـ إنما ىو استجابةه كامتثاؿه ألمر اهلل سبحانو
 العْامل اليت تعني علٙ حتقٔق االلتصاو: 

, كىي متفرعة عن الشرع,  ير أف ىناؾ أموران تمين علل تحقيق االلتزاـ في حياة الناس, ذكرنا أف مصدر اإللزاـ ىو الشرع
كىي المجتمع ): كعوامل خارجية, (اإليماف كالمقل كالفطرة كالضمير الخلقي: كىي) كتتمثل في عوامل داخلية, كمنضبطة بو

.  (كالسلطة الحاكمة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 املطؤولية عَ الطموك األخالقي :احملاضسة اخلاوطة 

 

 

 

 

 
 

 العْامل اليت تعني علٙ حتقٔق االلتصاو

 خارجيةعوامل  عوامل داخلية

 السلطة الحاكمة المجتمع الضمير الخلقي الفطرة المقل اإليماف
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 كفيما يلي بياف موجز ب ل كاحدة منها:  
  الداخميةالعواون :

  :اإلمياٌ باهلل ّبالْٔو اآلخس -أواًل
 كالطمع بالثواب كالرضا من اهلل ,إف كثيران من الممارسات الخلقية الحميدة ال تقـو إال علل أساس اإليماف باهلل كاليـو اآلخر 

 كاإلنفاؽ , كالصبر علل الظلم مع القدرة علل الرد,كذلك كما في مقابلة اإلساءة باإلحساف, كليف من البشر, تبارؾ كتمالل
كىييٍطًمميوفى }:  كما قاؿ اهلل تمالل, كالتضحية بالماؿ مع شدة الحاجة إليو,علل األيتاـ كالمحتاجين من  ير انتظار الجزاء منهم

ـى عىلىل حيبًِّو ًمٍسً ينان كىيىًتيمان كىأىًسيران  .  {ًإنَّمىا نيٍطًممي يٍم ًلوىٍجًو اهلًل الى نيرًيدي ًمٍن يٍم جىزىاءن كىالى شي يوران , الطَّمىا
 :العقل -ثاٌيًا

 أم ,  كإذا رأل أنها ست وف ضارة أك أليمة أحجم عنو,كذلك أف اإلنساف إذا رأل أف عاقبة فملو ست وف نافمة كمفيدة أقدـ عليو
فالمقل يقود , كاإلحجاـ عن التصرفات المشينة, أف المقل كثيران ما ي وف كراء اإلقداـ علل التصرفات األخبلقية الحميدة

كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك ]: كفي ىذا جاء إخبار اهلل عن أىل النار بقولو. كتمطيلو يقوده إلل الم ف, صاحبو إلل الخلق الحميد
 . [نػىٍمًقلي مىا كينَّا ًفي أىٍصحىاًب السًَّميرً 

 أما المقل فقد كضع اهلل سبحانو في المقوؿ كالفطر استحساف الصدؽ كالمدؿ كاإلحساف كالبر : " يقوؿ ابن القيم رحمو اهلل
كالمفة كالشجاعة كم اـر األخبلؽ كأداء األمانات كصلة األرحاـ كنصيحة الخلق كالوفاء بالمهد كحفظ الجوار كنصر المظلـو 

  ".كاإلعانة علل نوائب الحق كقرل الضيف كحمل ال ل كنحو ذلك ككضع في المقوؿ كالفطر استقباح أضداد ذلك 
 :الفطسٗ -ثالجًا

 فالمفة كالسخاء كالحياء كالصدؽ ,  كيرتاح لها قلبو كضميره,اإلنساف بفطرتو السوية السليمة يهتدم إلل األخبلؽ الحميدة
علل الم ف من , كتسمل للتحلي بها, كالشجاعة كاإلحساف كالحلم كاألناة كلها قيم أخبلقية راقية تهفو إليها الًفطىر السوية

كاإلسبلـ دين , كبذاءة اللساف فإف الًفطىر السليمة تستقبحها كتنفر منها, كالجبن, أضداد تلك الصفات كالًخسَّة كصفاقة الوجو
ٍلًق اهلًل ذىًلكى الدِّيني القىيِّمي ]: قاؿ تمالل, الفطرة ًنيفنا ًفٍطرىةى اهلًل الًَّتي فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا الى تػىٍبًديلى ًلخى يًن حى كيقوؿ , [فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدِّ

ما من مولود إال يولد علل الفطرة فأبواه يهودانو كينصرانو كيمجسانو كما تنتج البهيمة بهيمة ): الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم
فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ال } : ثم يقوؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو كاقرؤكا إف شئتم (جمماء ىل تحسوف فيها من جدعاء

  .{تبديل لخلق اهلل
 :الضنري أّ الْاشع الدٓين -زابعًا

 كحين . ينادينا كيدفمنا إلل ممارسة فمل أك ال ف عنو, كنمني بو ذلك الشمور الخفي الذم نحف بو في أعماؽ نفوسنا
فتشمرنا باالنقباض كاأللم النفسي , كأما إذا تجاىلناه حصل ممنا الم ف تمامان . نستجيب لو يغمرنا شمور عاـر بالراحة كاللذة

 . كال نريد أف يطلع عليو أحد, كنلـو أنفسنا علل ذلك التقصير, (كيسمل بوخز الضمير)
 كالتربية التي , كالثقافة التي ينشأ عليها, كىذا الضمير إنما يت وف في الفرد في أكلل ًسًني حياتو كمن خبلؿ القيم التي تغرس فيو

كلمل في قوؿ . كمن ىنا كاف دكر الدين قويان بل أساسان في نشأتو كصيا تو في المجتمع اإلسبلمي. كالبيئة المحيطة بو, يتلقاىا
أىنٍَّت إليو النػٍَّففي كىاإًلٍثمي ما حىاؾى في اٍلقىٍلًب كىتػىرىدَّدى في الصٍَّدرً ”: النبي عليو الصبلة كالسبلـ  ما “ اٍلًبرُّق ما اٍطمىأىفَّ إليو اٍلقىٍلبي كىاٍطمى

  .يشير إلل ىذا الضمير الخفي أك الوازع الديني
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 العواون اخلازجية :
 :اجملتنع -أواًل
 كالمنحرؼ عن جادة الحق,  كأف يأخذكا علل يد الشارد منهم,أمر اهلل سبحانو المسلمين بمراقبة سلوؾ األفراد في المجتمع, 

كىالسَّاًرؽي كىالسَّارًقىةي }: قاؿ تمالل. كأف يماقبوه إذا ارت ب من المحظورات ما يستدعي مماقبتو لي وف زاجران لو كرادعان لغيره
بىا نى ىاالن ًمنى اهللً  ةو كىالى تىٍأخيٍذكيٍم }: كقاؿ تمالل, {فىاٍقطىميوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن ًبمىا كىسى ا ًمئىةى جىٍلدى الزَّانًيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمى

 فليغيره ,من رأل من م من ران ": كيقوؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم {ًبًهمىا رىٍأفىةه ًفي ًديًن اهلًل ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاهلًل كىاليػىٍوـً اآلىًخرً 
 . ” كذلك أضمف اإليماف, فإف لم يستطع فبقلبو, فإف لم يستطع فبلسانو,بيده

 فاألمة كلها مطالبة بأف تراقب أفماؿ أبنائها كتصرفاتهم.  
 :الطلط٘ احلاكن٘ :ثاٌيًا

  ىو حملي الناًس علل االلتزاـ بحدكد الشرع الحنيف  (كالمتمثلة بولي األمر أك من ينوب عنو)إف أىم كاجبات السلطة الحاكمة
كقد لخص اإلماـ الماكردم رحمو اهلل مهاـ كلي األمر .  كاالبتماد عن السلوؾ المنحرؼ, كالتحلي باألخبلؽ النبيلة,أمران كنهيان 

 ." كسياسة الدنيا,حراسة الدين"ىي : ىذه في كتابو األح اـ السلطانية في أربع كلمات فقاؿ
 كقطع الخصومات, كأما سياسة الدنيا فت وف بمنع المنازعات. كردع الخارج عليها, كحراسة الدين إنما ت وف بتطبيق الشريمة ,

  .كإيصاؿ الحقوؽ إلل أصحابها, كتحقيق المدؿ بين الرعية
 ٕخصاٜص اإللصاو اخُلُلق :
 يمتاز اإللزاـ الخلقي في اإلسبلـ بجملة من الخصائص أىمها :  

  .[الى يي ىلِّفي اهللي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسمىهىا]: قاؿ تمالل, فبل ت ليف إال بما يطاؽ, أنو إلزاـ بقدر االستطاعة -
كما جمل علي م في الدين من ]:  قاؿ تمالل, كمن ثم فبل ت ليف بما فيو حرج, أنو إلزاـ بما فيو ييسر علل الناس -

  [حرج
لىٍيفى عىلىل األىٍعمىل } :قاؿ تمالل, كما في إعفاء ذكم األعذار عن الجهاد, إنو إلزاـ ركعيت فيو األحواؿ االستثنائية -

ككما في الترخص بالتلفظ بلسانو بال فر مع بقاء قلبو مطمئنان , [حىرىجه كىالى عىلىل األىٍعرىًج حىرىجه كىالى عىلىل المىرًيًض حىرىجه 
ًئنٌّن بًاإًليمىاًف كىلىً ٍن مىٍن شىرىحى بًال يٍفًر صىٍدران ] :, قاؿ تماللباإليماف اًنًو ًإالَّ مىٍن أيٍكًرهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى   [مىٍن كىفىرى بًاهلًل ًمٍن بػىٍمًد ًإيمى

 :املطؤّلٔ٘ اخُللقٔ٘ – ثاٌيًا
 ينتج عن اإللزاـ بالضركرة المسؤكلية كإال لم ي ن إلزامان بل اختيار. 
 التزاـ الشخص بما يصدر عنو قوالن أك عمبلن : "كتمرؼ المسؤكلية بأنها  ."
  تحمل الشخص النتائج المترتبة علل ما التـز بو من قوؿ أك عمل أك ترؾ: "أك“.  
 ًإمجال غسّط املطؤّلٔ٘ فٔنا ٓلٕميل  : 

  .لقصور فهمو عن إدراؾ مماني خطاب الشرع, كإال فلو كاف صغيران فبل ت ليف كال مسؤكلية عليو :البلوغي  (1
كدليل االثنين قوؿ النبي صلل اهلل عليو . كإال فلو كاف مجنونان فبل ت ليف كال مسؤكلية, ألنَّو ال يمًقل أمر الشرع كنهيو :المىٍقل (2

  .( كعن النائم حتل يستيقظ, كعن الصبي حتل يحتلم,عن المجنوف حتل يفيق: رفع القلم عن ثبلث) :كسلم
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إفَّ اللَّوى ): كفي الحديث يقوؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم.  حران مختاران فيو,أم أف ي وف الممل نابمان من إرادتو :االختيار (3
 . .(كىضىعى عن أمتي الخطأ كالنسيىافى كما استيٍ ًرىيوا عليو

 بممنل أف الممل لو صدر من الشخص .إذ المسؤكلية الحقيقية عند اهلل إنما ىي علل نية المرء دكف ظاىر سلوكو  :النية  (4
اهلل قاؿ . فإف اهلل سبحانو يحاسبو علل نيتو الحقيقية كليف علل ظاىر عملو, كلم ي ن ينوم النتيجة التي ترتبت عليو, بإرادتو

بىٍت قػيليوبي يمٍ }: تمالل في بياف ىذه الحقيقة كيقوؿ النبي صلل . {الى يػيؤىاًخذيكيمي اهللي بًاللٍَّغًو ًفي أىٍيمىاًن يٍم كىلىً ٍن يػيؤىاًخذيكيٍم ًبمىا كىسى
  .(كإنما ل ل امرئ ما نول, إنما األعماؿ بالنيات)اهلل عليو كسلم 

بأف ت وف فرصة ممرفة , أك إم انية الملم بذلك.  ىل ىو محـر أـ كاجبالملم بالممل المطلوب منو كبح مو الشرعي (5
ًبينى حىتَّل نػىبػٍمىثى رىسيوالن }: قاؿ اهلل تمالل. الح م متاحة لو بالتملم المباشر أك السؤاؿ   .{كىمىا كينَّا ميمىذِّ

كتسقط , كإال فمتل كاف الممل فوؽ طاقتو لم يحاسبو اهلل عليو, أم أنو بمقدكره فمل الشيء أك تركو, كوف الممل مما يطاؽ (6
  .{الى يي ىلِّفي اهللي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسمىهىا} : قاؿ تمالل.مسؤكليتو عنو

 ٘ٔخصاٜص املطؤّل :
 دكف تصرفات , تتسم المسؤكلية في اإلسبلـ بأنها شخصية أك فردية, بممنل أف اإلنساف يتحمل مسؤكلية تصرفاتو فحسب

مىًن اٍىتىدل فىًإنَّما يػىٍهتىًدم ًلنػىٍفًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإنَّما يىًضلُّق عىلىٍيها }: كقد أكدت ىذه الحقيقة آيات كثيرة من كتاب اهلل منها,  يره
 . {كىال تىًزري كاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرل

  كمسؤكلية األب عن انحراؼ أبنائو أك الشخص عن من لو كالية عليو ) ير أف ىناؾ مسؤكليات أخرل كالمسؤكلية التقصيرية
كالمسؤكلية االجتماعية أك الت افلية, كىي مسؤكلية كل فرد م لف . ("كل م راع ككل م مسؤكؿ عن رعيتو: "كما في الحديث

: يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ. كاألخذ علل يد المنحرؼ, كالنهي عن المن ر, في المجتمع عن القياـ بواجب األمر بالممركؼ
يمىافً ) اًنًو فىًإٍف لم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو كىذىًلكى أىٍضمىفي اإٍلً   .(من رىأىل ًمٍن يٍم ميٍن ىرنا فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بيده فىًإٍف لم يىٍستىًطٍع فىًبًلسى
 ٘ٔأىْاع املطؤّل :

 

 :تيقطه املطؤّلٔ٘ إىل ثالث٘ أىْاع
  .كتمني االلتزاـ الذاتي من اإلنساف نفسو علل اإلتياف بشيء أك االنتهاء عن فمل شيء :المسئولية األخبلقية المحضة (1
كما يفرضو المجتمع من قواعد , كتمني االلتزاـ تجاه اآلخرين من أبناء المجتمع :المسئولية االجتماعية (2
 كتمني االلتزاـ أماـ الٌلو تمالل: المسئولية الدينية (3

 

  :اجلصاٛ األخالقٕ  –ثالجًا 
كسواءه أكاف في الدنيا . أـ باطنان كتأنيب الضمير, ىو األثر المترتب علل الفمل األخبلقي؛ سواءه أكاف ظاىران كالسجن :تمريفو

 . أـ في اآلخرة كنميم الجنة, كالمقوبات المقررة شرعان علل الجرائم
 ُأىْاع: 

 

 :للجصاٛ ثالث٘ أىْاع ٍٕ
كالجزاء اإللهي  (3كالمقوبات الشرعية  (2 الشمور النفسي (1
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  :الشمور النفسي (1
كقد - كىو ما يسمل برضا الضمير أك كخزه-كنمني بو ما يلمسو المسلم من نفسو من الرضا عند الطاعة كاأللم عند الممصية 
يِّئىتيوي ): فقاؿ, أخبر الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ عن ذلك الشمور كاعتبره من عبلمات اإليماف نىتيوي كىسىاءىٍتوي سى من سىرٍَّتوي حىسى

 . (فذلك اٍلميٍؤًمني 
 : المقوبات الشرعية (2

كالغاية من ىذا الجزاء الشرعي مماقبة . كنمني بو المقوبات التي أقرتها الشريمة اإلسبلمية ألكلئك الذين يتمدكف حدكد الٌلو
  .ككذا ردع اآلخرين ممن يم ن أف تسوؿ لو نفسو ارت اب مثل تلك الجرائم, المجـر كردعو

  :ٍّرِ العقْبات علٙ ىْعني

... . كىي جزاءات حددىا الشرع كحد الزنا, كالسرقة, كالقذؼ: حدكد (1
. أم عقوبات تأديبية يفرضها القاضي علل جناية أك ممصية لم يحدد الشرع فيها عقوبة: كتمزيرات (2

 

 . كنمني بو الجزاء الذم ي وف من اهلل في الدنيا أك اآلخرة: الجزاء اإللهي (3
 كىناؾ آيات كثيرة تؤكد , ففي حالة الطاعة كاالمتثاؿ لو في الدنيا الرضا من اهلل كالتوفيق كالحفظ كتيسير األمور كالنصر كالمزة

  {إف تنصركا اهلل ينصركم } كمنها .{كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى يىٍجمىٍل لىوي مىٍخرىجان كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال يىٍحتىًسبي  }: ىذا منها
 {..إف الذين آمنوا كعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردكس نزالن  }: قاؿ تمالل, كفي اآلخرة لو الجنة كالرضا  
 قاؿ تمالل, كفي حالة الممصية كاالستمرار عليها كعدـ التوبة منها لو في الدنيا ضنك الميش كالمصائب كالسخط من اهلل :

  {كمن أعرض عن ذكرم فإف لو مميشة ضن ا}
 اًلًدينى ًفيهىا ]: قاؿ تمالل, كفي اآلخرة لو نار جهنم كالسخط من اهلل ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل الً تىاًب كىالميٍشرًًكينى ًفي نىاًر جىهىنَّمى خى

   .[أيكلىًئكى ىيٍم شىرُّق البىرًيَّةً 
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 السضْل ذّ اخللق الععٔه:  

 ًإٌنكى لىمىلىلى خيليقو عىًظيمو }: قاؿ تمالل مادحان نبيو ال ريم صلل اهلل عليو كسلم كتقوؿ أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها في   {كى
أم أف أخبلقو عليو الصبلة كالسبلـ كانت تجسيدان عمليان لما . (كاف خلقو القرآف):كصف أخبلؽ النبي عليو الصبلة كالسبلـ

فقاؿ , فهو الذم اختاره اهلل سبحانو لي وف أسوة كمثبلن أعلل للبشرية, جاء بو القرآف ال ريم من أكامر أك نواىي أك ميثيلو عليا
 . {لقد كاف ل م في رسوؿ اهلل أسوةى حسنة لمن كاف يرجو اهلل كاليـو اآلخر كذكر اهلل كثيرا}: تمالل

 زكل اهلل لسانو  {النبي أكلل بالمؤمنين من أنفسهم }: كىو الذم قاؿ اهلل فيو, كىو الذم كصفو اهلل بأنو بالمؤمنين رؤكؼ رحيم
ًإنَّكى لىتػىٍهًدم ]: كزكل ىديو كمنهجو فقاؿ, [أىلىٍم نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى ]: فقاؿ, كزكل صدره [كىمىا يػىٍنًطقي عىًن الهىوىل]: فقاؿ تمالل كى

 [ًإلىل ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 
 مناذج مً أخالق الييب اللسٓه صلٙ اهلل علُٔ ّضلهّفٔنا ٓلٕ عسض  . 

:  عبادٗ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله (1
 كأكثرىم عبادة كتألهان, فمن كريم أخبلقو صلل اهلل , أتقل الناس كأخشاىم هلل, كاف النبي عليو الصبلة كالسبلـ كما كصف نفسو

كاف نبي اهلل صلل اهلل عليو كسلم يقـو من الليل حتل تتفطر قدماه, : تقوؿ عائشة رضي اهلل عنها. عليو كسلم أنو كاف شاكران 
أفبل أكوف عبدان ): لم تصنع ىذا يا رسوؿ اهلل كقد  فر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر؟ فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: فقلت
 (ش وران 

أتيت رسوؿ اهلل صلل اهلل ): يقوؿ عبد اهلل بن الشخير رضي اهلل عنو, ككاف يدعو كيسبح كيثني علل اهلل تبارؾ كتمالل كيخشع -
.  (عليو كسلم كىو يصلي كلجوفو أزيزه كأزيز المرجل من الب اء

  (لو تملموف ما أعلم لضح تم قليبلن كلب يتم كثيران ): ككاف يقوؿ -
كلم أره , كيفطر حتل نقوؿ ال يصـو, كاف يصـو حتل نقوؿ ال يفطر): تقوؿ عائشة رضي اهلل عنها. ككاف ي ثر من الصياـ -

  (كاف يصـو شمباف إال قليبلن , كاف يصـو شمباف كلو, صائمان في شهرو قط أكثر منو في شمباف
  (إنو ليغاف علل قلبي فأستغفر اهلل مائة مرة: ككاف ينظر إلل نفسو كعبادتو فيرل نفسو مقصران في جنب اهلل فيقوؿ -
:  خلقُ صلٙ اهلل علُٔ ّضله يف الدعْٗ (2
  كانت دعوتو عليو الصبلة كالسبلـ لجميع الخلق, ككاف أكثرىم إيذاءن كابتبلءن في سبيلها, كمن ذلك شفقتو بمن يخطئ أك من

:  يخالف الحق ككاف ييحسن إليو كيملمو بأحسن أسلوب, بألطف عبارة كأحسن إشارة, كفيما يلي مواقف من ذلك
يا رسوؿ اهلل, ائذف لي بالزنا, فأقبل : إف فتلن شابان أتل النبي صلل اهلل عليو كسلم فقاؿ: ركل أبو أيمامة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ -

ال كاهلل, جملني اهلل فداءؾ, : قاؿ (أتحٌبو ألٌمك؟): , فدنا منو قريبان, قاؿ(ادنو): فقاؿ لو. مو مو: القـو عليو فزجركه, كقالوا
كال الناس ): قاؿ. ال كاهلل يا رسوؿ اهلل, جملني اهلل فداءؾ: قاؿ (أفتحبو البنتك؟): قاؿ (كال الناس يحبونو ألمهاتهم): قاؿ

(. كال الناس جميمان يحبونو ألخواتهم: )قاؿ. ال كاهلل جملني اهلل فداءؾ: قاؿ( أفتحبو ألختك؟: )قاؿ (جميمان يحبونو لبناتهم
 (أفتحبو لخالتك؟): قاؿ. (كال الناس جميمان يحبونو لمماتهم): قاؿ. ال كاهلل, جملني اهلل فداءؾ: قاؿ (أفتحبو لممتك؟): قاؿ

  عميه الصالة والطالًواذج وَ أخالق الٍيب اللسييـُ :احملاضسة الطادضة والطابعة 
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اللهم ا فر ذنبو, : فوضع يده عليو, كقاؿ :قاؿ (كال الناس جميمان يحبونو لخاالتهم ): قاؿ. ال كاهلل جملني اهلل فداءؾ: قاؿ
 . فلم ي ن بمد ذلك الفتل يلتفت إلل شيء (كطهر قلبو, كحٌصن فرجو

إذ جاء أعرابيٌّن فقاـ  {صلل اهلل عليو كسلم} قاؿ بينما نحن في المسجد مع رسوؿ اهلل :قاؿ أنف بن مالك رضي اهلل عنو عن -
ال تزرموه  {صلل اهلل عليو كسلم}مو مو فقاؿ رسوؿ اهلل  {صلل اهلل عليو كسلم}يبوؿ في المسجد فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل 

دعاه فقاؿ لو إف ىذه المساجد ال تصلح لشيء من ىذا البوؿ  {صلل اهلل عليو كسلم}دعوه فتركوه حتل باؿ ثم إف رسوؿ اهلل 
قاؿ كأمر رجبلن من القـو فجاء  {صلل اهلل عليو كسلم}كالقذر إنما ىي لذكر اهلل كالصبلة كقراءة القرآف أك كما قاؿ رسوؿ اهلل 

. (بدلوو من ماء فشنو عليو
  كقد انتهج النبي صلل اهلل عليو كسلم ذلك في دعوتو كلطيف أسلوبو للناس كلهم حتل شملت ال افرين , ف اف من سبب

ذلك أف أسلم كدخل في دين اهلل تمالل أفواجه من الناس بالمماملة الحسنة كاألسلوب األمثل, ككاف يتمثل في ذلك صلل اهلل 
اًدٍلهيم بًالًٌتي ًىيى أىٍحسىني  }: عليو كسلم قوؿ اهلل عز كجل نىػًة كىجى ػٍوًعظىػًة اٍلحىسى ًة كىاٍلمى ًبيػػًل رىبٌػػكى بًاٍلًحٍ ػمى  . {ادٍعي ًإًللى سى

  :زمحتُ صلٙ اهلل علُٔ ّضله (3
  ؛ مسلمهم ككافرىم, مؤمنهم كمنافقهم, صالحهم كمسيئهمكاف الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم رحمة من اهلل للناس كافة ,

كرسالتو كانت رحمة  {كىمىا كاف اهلل لييمًذبىهم كأنت فيهم}: فوجوده صلل اهلل عليو كسلم كاف رحمة للجميع قاؿ تمالل في شأنو
ةن لًٍلمىالىًمينى }:قاؿ تمالل, للجميع ٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍحمى كفي ". إنما أنا رحمة مهداة: "كيقوؿ ىو صلل اهلل عليو كسلم عن نفسو, {كىمىا أىٍرسى

  .حيث يشفع لهم ليريحهم من ىوؿ الموقف, القيامة ىو رحمة للجميع
 اللهم ”: كدعا لهم بالهداية قائبلن , ”إني لم أبمث لمانان : "كعندما طلب منو بمض أصحابو أف يدعو علل المشركين أجابهم بقولو

بَّوي كلمنوي ًلمىٍن أ ضبو رحمةن , “اىد قومي فإنهم ال يملموف : فقاؿ, كبلض من رحمتو صلل اهلل عليو كسلم أف دعا اهلل بأف يجمل سى
 . ”اللهم إنما أنا بشر, فأمُّق المسلمين سببتو أك لمنتو, فاجملها لو زكاة كأجران "
 ةو ًمنى اللًَّو ًلٍنتى لىهيمٍ }: لقد مؤل اهلل قلبى محمدو رحمة بالمؤمنين فقاؿ تمالل    .{فىًبمىا رىٍحمى
 اللهم من كليى من ": كبلض من شفقتو كرحمتو بأمتو أف دعا علل كالة األمور الذين ال يرفقوف برعاياىم فقاؿ صلل اهلل عليو كسلم

 كقاؿ صلل اهلل عليو كسلم في ".أمًر أمتي شيئان, فشقَّ عليهم, فاشقيق عليو, كمن كلي من أمر أمتي شيئان, فرفق بهم, فارفق بو
  ,”الراحموف يرحمهم الرحمن, ارحموا من في األرض يرحم م من في السماء": بياف فضل الرحمة كالحث عليها

 ب اؤه علل كلده إبراىيم في مجتمع يميب مثل , كمما يدؿ علل أف قلب النبي صلل اهلل عليو كسلم كاف مفممان بالرحمة كالشفقة
ٍلنىا مىعى رىسيوًؿ اهلًل صلل اهلل عليو كسلم عىلىل : أىنىًف ٍبًن مىاًلكو رضي اهلل عنو قىاؿى عن ؼ, كيمتبره ضمفان في الرجاؿ, ىذا األمر دىخى

ـي ,أىًبي سىٍيفو اٍلقىٍينً  ٍلنىا عىلىٍيًو , فىأىخىذى رىسيوؿي اهلًل صلل اهلل عليو كسلم ًإبٍػرىاًىيمى فػىقىبػَّلىوي كىشىمَّوي , كىكىافى ًظٍئران إًلبٍػرىاًىيمى عىلىٍيًو السَّبلى  ثيمَّ دىخى
ًإبٍػرىاًىيمي يىجيودي ًبنػىٍفًسوً  , كى نىا رىسيوًؿ اهلًل صلل اهلل عليو كسلم تىٍذرًفىافً ,بػىٍمدى ذًلكى مىلىٍت عىيػٍ فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي الرٍَّحمًن ٍبني عىٍوؼو رضي ,  فىجى

ا بًأيٍخرىل," ًإنػَّهىا رىٍحمىةه ,يىا اٍبنى عىٍوؼو ":  فػىقىاؿى !كىأىٍنتى يىا رىسيوؿى اهللً : اهلل عنو ًإفَّ اٍلمىٍينى ":  فػىقىاؿى صلل اهلل عليو كسلم, ثيمَّ أىتٍػبػىمىهى
ًإنَّا ًبًفرىاًقكى يىا ًإبٍػرىاًىيمي لىمىٍحزيكنيوفى ,تىٍدمىعي, كىاٍلقىٍلبى يىٍحزىفي, كىالى نػىقيوؿي ًإالَّ مىا يىرضل رىبػُّقنىا   .” كى
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  :صدقُ صلٙ اهلل علُٔ ّضله (4
 كىالًَّذم جاءى بًالصٍِّدًؽ كىصىدَّؽى ًبًو أيكلًئكى ىيمي }: قاؿ تمالل.  الٌصدؽ ًسمةى أقواؿ النبي عليو الصبلة كالسبلـ كأفمالو كإيمانوكاف

كقاؿ . ككذلك آمن أتباعو بما جاء بو, كىو الرسوؿ صٌلل اهلل عليو كسٌلم حيث جاء بالقرآف كآمن بو. (33: الزمر) {اٍلميتػَّقيوفى 
قي يٍم كىأىبػىرُّقكيمٍ ): عليو الصبلة كالسبلـ ألصحابو بالصادؽ األمين حتل قبل إعبلنو  كقد لقب (قد عىًلٍمتيٍم أىنِّي أىتٍػقىاكيٍم لًلًَّو كىأىٍصدى

  :ق الحقيقةؤكد ىذاآلتيتين ما م تينصورفي اؿ ك, كإعبلمهم بأف اهلل قد أرسلو إليهم,تودعو
كأنذر عشيرتك } لما نزلت اآلية : قاؿ,عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهماعن  ؼ:عدائو بصدقو حتل قبل إعبلنو لدعوتوأاعتراؼ  -

 حتل , لبطوف قريش؛" يا بني عدم,يا بني فهر" : فجمل ينادم, صمد النبي صلل اهلل عليو كسلم علل الصفا,{األقربين
أرأيت م لو " : فقاؿ. فجاء أبو لهب كقريش؟ لينظر ما ىو؛ فجمل الرجل إذا لم يستطع أف يخرج أرسل رسوالن ,اجتمموا

فإني نذيره ل م ": قاؿ.  ما جربنا عليك إال صدقنا, نمم: قالوا" كنتم مصدقي؟,أخبرت م أف خيبلن بالوادم تريد أف تغير علي م
كىذه  اية  {تبت يدا أبي لهب كتب} : فنزلت!؟ ألهذا جممتنا,تبان لك سائر اليـو:  فقاؿ أبو لهب,"بين يدم عذاب شديد

كأقاـ عليهم , كجملهم يقركف بو علل رؤكس األشهاد, حيث انتزع منهم االعتراؼ بصدقو, الفطنة منو صلل اهلل عليو كسلم
        .فأبهتهم, ثم أخبرىم بأنو رسوؿه من اهلل إليهم, الحجة

ـى رىسيوؿي اللًَّو صلل اهلل : رضي اهلل عنوعبد اهلل بن سبلـ  قاؿ :ما أخبر بو عبد اهلل بن سبلـ الحبر اليهودم كبسببو أسلم - لىمَّا قىًد
ًدينىةى  ـى : كىًقيلى , اٍنجىفىلى النَّاسي ًإلىٍيوً ,عليو كسلم اٍلمى ـى رىسيوؿي اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم, قىًد ـى رىسيوؿي اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم, قىًد  قىًد

 عىرىٍفتي أىفَّ , فػىلىمَّا اٍستىٍثبىتُّق كىٍجوى رىسيوًؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم,رىسيوؿي اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم, فىًجٍئتي ًفي النَّاًس أًلىٍنظيرى ًإلىٍيوً 
وي لىٍيفى ًبوىٍجًو كىذَّابو  ـى ,أىيػُّقهىا النَّاسي " : كىكىافى أىكَّؿي شىٍيءو تى ىلَّمى ًبًو أىٍف قىاؿى ,كىٍجهى ـى , أىٍفشيوا السَّبلى ـه , كىأىٍطًمميوا الطَّمىا  , كىصىلُّقوا كىالنَّاسي نًيىا
ـو  نَّةى ًبسىبلى   ."تىٍدخيليوا اٍلجى

ى ذا لم يحتج األمر منو ل ي يملم أف محمدان رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم سول أف ينظر إلل كجهو ال ريم ليمرؼ أنو ليف  -
  .بوجو كذاب

  :غجاعتُ صلٙ اهلل علُٔ ّضله (5
  لمل أىم كأبرز ما تتجسد فيو شجاعة النبي صلل اهلل عليو كسلم مواجهتو لقومو كللمشركين من حولو بمبادئ الدين الحنيف

 . كالتي تتمارض مع ما ألفوه كتوارثوه عن آبائهم كأسبلفهم, كعقائده
  كفيما يلي نستمرض بمضان من صور شجاعتو صلل اهلل عليو كسلم : 

كىافى رىسيوؿي اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم أىٍحسىنى : فقد ركم عن أنف بًن مالك رضل اهلل عنو أنو قاؿ: سبقو ل شف أخبار المدك -
ًدينىًة ذىاتى لىيػٍلىةو فىاٍنطىلىقى نىاسه ًقبىلى الصٍَّوًت فػىتػىلىقَّاىيٍم رىسيوؿي اللًَّو  النَّاًس كىكىافى أىٍجوىدى النَّاًس كىكىافى أىٍشجىعى النَّاًس كىلىقىٍد فىًزعى أىٍىلي اٍلمى

بػىقىهيٍم ًإلىل الصٍَّوًت كىىيوى عىلىل فػىرىسو أًلىًبي طىٍلحىةى عيٍرمو ًفي عينيًقًو السٍَّيفي كىىيوى يػىقيوؿي لىٍم تػيرىاعيوا لىٍم  صلل اهلل عليو كسلم رىاًجمنا كىقىٍد سى
ٍدنىاهي بىٍحرنا أىٍك ًإنَّوي لىبىٍحره : تػيرىاعيوا قىاؿى   . أم أف الفرس كاف سريمان فسبقت م إلل الصوت كليف ىناؾ ما يخيف فارجموا (كىجى
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نىا ًبرىسيوًؿ اهلًل صىلَّل اهلل عىلىيو كسىلَّم: كركم عن عليٍّي رضل اهلل عنو أنو قاؿ - , كىلىًقيى اٍلقىوـي اٍلقىوـى, اتػَّقىيػٍ فىمىا , كينَّا ًإذىا اٍحمىرَّ اٍلبىٍأسي
لىقىٍد رىأىيٍػتػينىا يػىٍوـى بىٍدرو كىنىٍحني نػىليوذي ًبرىسيوًؿ اللًَّو صىلَّل اللَّوي عىلىٍيًو : كقاؿ علي رضل اهلل عنو أيضنا. يى يوفي أىحىده أىقٍػرىبى ًإلىل اٍلمىديكِّ ًمٍنوي 

  .كىسىلَّمى كىىيوى أىقٍػرىبػينىا ًإلىل اٍلمىديكِّ كىكىافى ًمٍن أىشىدِّ النَّاًس يػىٍومىًئذو بىٍأسان 
يـو  {صلل اهلل عليو كسلم}فمن سيدنا المباس رضي اهلل عنو قاؿ شهدت مع رسوؿ اهلل , موقفو صلل اهلل عليو كسلم يـو حنين -

يػيرٍكض بغلتو ًقبىل ال فار  {صلل اهلل عليو كسلم}فلما التقل المسلموف كال فار كلل المسلموف مدبرين فطفق رسوؿ اهلل , حنين
صلل اهلل عليو }أكفها إرادة أال تسرع فقاؿ رسوؿ اهلل  {صلل اهلل عليو كسلم}قاؿ المباس كأنا آخذه بلجاـ بغلة رسوؿ اهلل 

أين المهاجركف األكلوف أين أصحاب سورة : ككاف رجبلن صيتان فقلت- قاؿ عباس . أم عباس ناد أصحاب السمرة {كسلم
قاؿ فو اهلل ل أف عطفتهم حين سمموا . أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب: البقرة كالنبي صلل اهلل عليو ك سلم يقوؿ قدما

قاؿ ككأني أنظر إلل النبي . صوتي عطفة البقر علل أكالدىا فقالوا يا لبيك يا لبيك قاؿ فاقتتلوا كال فار حتل انهـز ال فار
  .يركض خلفهم علل بغلتو {صلل اهلل عليو كسلم}

:  عفْ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله (6
 خيًذ اٍلمىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلميٍرًؼ }: كاف النبي صلل اهلل عليو كسلم متخلقان بالمفو في أكمل صوره استجابة ألمر ربو في قولو تمالل

 : كلمل من أركع تلك الصور. (199: األعراؼ) {كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلجاًىًلينى 
كمبلحقتهم إلل , كاضطهادىم, مع شدة إيذائهم لو كألصحابو, عفوه عليو الصبلة كالسبلـ عن أىل م ة الم رمة بمد الفتح -

كل نو عليو الصبلة كالسبلـ حين دخلها . كاالستيبلء علل ديارىم كأموالهم التي تركوىا خلفهم في م ة إبَّاف ىجرتهم, الحبشة
رحيمه , كابني عمو , ابني أخو : نقوؿ: قالوا (يا ممشر قريش؛ ما تقولوف؟): كقف فيهم خطيبان كقاؿ, كأم نو اهلل من رقابهم, فاتحان 
الى تػىثٍػرىيبى عىلىٍي يمي اٍليػىٍوـى }: فإني أقوؿ كما قاؿ أخي يوسف عليو السبلـ: قاؿ. فقالوا مثل ذلك. ثم أعاد عليهم القوؿ. كريمه 

{ صلل اهلل عليو كسلم}عن أنف قاؿ كنت أمشي مع رسوؿ اهلل .فبايموه علل اإلسبلـ, فخرجوا (92: يوسف) {يػىٍغًفري اللَّوي لى يمٍ 
صلل }قاؿ أنف فنظرت إلل صفحة عاتق النبي . كعليو برد نجراني  ليظ الحاشية فأدركو أعرابيٌّن فجبذه بردائو جبذةن شديدة

, فالتفت إليو. يا محمد مر لي من ماؿ اهلل الذم عندؾ: ثم قاؿ. كقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذتو {اهلل عليو كسلم
اًدمان, : كعن عائشة قالت . (فضحك ثم أمر لو بمطاء ٍيئان قىطُّق ًبيىًدًه, كىالى اٍمرىأةن كىالى خى مىا ضىرىبى رسوؿي اهلل صلل اهلل عليو كسلم شى

بيًل اهلًل, كىمىا نًيلى ًمٍنوي شىٍيءه قىطُّق فػىيػىٍنتىًقمى ًمٍن صىاًحًبًو, ًإالَّ أف يػيٍنتػىهىكى شىٍيءه ًمٍن مىحىارًـً اهلًل تػىمىالىل, فػىيػىٍنتىًقمي هلًل  ًإالَّ أٍف ييجىاًىدى ًفي سى
 .تػىمىالىل

اًبرى بن عبد اللًَّو رضي اهلل عنهما أىنَّوي  ىزىا مع : عفوه عليو الصبلة كالسبلـ عن مىٍن ىىمَّ بقتلو بمد أف أم نو اهلل منو - فقد ركل جى
ًثيًر , فلما قػىفىلى رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم قػىفىلى ممو. رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم ًقبىلى نىٍجدو  تػٍهيٍم اٍلقىائًلىةي في كىادو كى فىأىٍدرىكى

فػىنػىزىؿى رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم تىٍحتى . كىتػىفىرَّؽى الناس يىٍستىًظلُّقوفى بًالشَّجىرً , فػىنػىزىؿى رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم, اٍلًمضىاهً 
فىوي , سىميرىةو  يػٍ ًنٍمنىا نػىٍومىةن , كىعىلَّقى بها سى هي أىٍعرىاًبيٌّن , فإذا رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم يىٍدعيونىا. كى ًإفَّ ىذا اٍختػىرىطى ): فقاؿ. كإذا ًعٍندى
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ٍيًفي كأنا نىاًئمه  قىٍظتي كىو في يىًدًه صىٍلتنا, عىلىيَّ سى ثيمَّ لم يػيمىاًقٍبوي  (فػىهىا ىو ذىا جىاًلفه . اهلل: من يىٍمنػىميكى ًمنِّي؟ فقلت: فقاؿ, فىاٍستػىيػٍ
 . “كىجىلىفى , رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم

ك رضنا ىو التمثيل , ك يرىا من الصور كثيرة جدان تزخر بها كتب السنة كالسيرة النبوية  ال يتسع المقاـ لذكر المزيد منها -
  .كالتدليل فحسب

 : تْاضعُ صلٙ اهلل علُٔ ّضله  (7
 ييجيب . كاف عليو الصبلة كالسبلـ ال يتميز عن أصحابو بهيئةو أك لباسو أك م اف جلوسو أك  ير ذلك مما يتميز بو كجهاء الدنيا

كيقبل عذر , كيمود المرضل. كيأكل علل األرض كيحلب الشاة, كيجلف علل األرض, كالغني كالفقير, دعوة الحر كالمبد
 . ىذا ىو: فبل يمرفو حتل يجيبونو, يدخل عليو الرجل ممن ال يمرٍفوي فيسأؿ أيُّق م محمد؟ كالنبيي بين ظهرانيهم. الممتذر

 كنذكر فيما يلي صوران من تواضمو صلل اهلل عليو كسلم :  
فقاؿ : قاؿ جرير, ف لمو فجمل تػيٍرعىدي فرائصو, أتل النبي صلل اهلل عليو كسلم رجله : فمن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ -

ثم تبل جرير بن . (كانت تأكل القديد في ىذه البطحاء, إنما أنا ابن امرأة من قريش, ىوف عليك فإني لست بملك): لو النبي
. قاؿ فنطق الرجل بحاجتو. {كما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآف من يخاؼ كعيد}عبد اهلل البجلي 

كاف رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم يمود المريض كيتبع الجنائز كيجيب دعوة المملوؾ : كعن أنف بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ -
 .كيركب الحمار كلقد كاف يـو خيبر كيـو قريظة علل حمار خطامو حبل من ليف كتحتو أكاؼ من ليف

كاف رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم يأتي ضمفاء المسلمين : كعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيو رضي اهلل عنو قاؿ -
 . كيزكرىم كيمود مرضاىم كيشهد جنائزىم

ال تطركني كما أطرت النصارل ابن مريم, إنما أنا عبده ): ككاف صلل اهلل عليو كسلم ينهل عن مدحو كإلقاء األلقاب عليو, كيقوؿ -
.  (فقولوا عبد اهلل كرسولو

ال يدخل الجنة من كاف في  ”:عن عبد اهلل بن مسمود رضي اهلل عنو عن النبي صلل اهلل عليو كسلم قاؿؼ, ككاف يحذر من الً بر -
إف : " قاؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم.إف الرجل يحب أف ي وف ثوبو حسنان كنملو حسنان :  قاؿ رجل“.قلبو مثقاؿ ذرة من كبر

: كممنل  مط الناس .دفمو كإن اره ترفمان كتجبران : كممنل بطر الحق .” ك ىٍمطي الناس,اهلل جميل يحب الجماؿ, الً بر بىطىري الحق
كصحح المفهـو , كاحتقار الناس, كأنو الت بر علل الحق,  فبين النبي صلل اهلل عليو كسلم الممنل الصحيح للً ٍبر.احتقارىم

بل ىو مما , كليف ىو منو, الخاطئ الذم ربما يمتقده كثير من الناس إلل يومنا ىذا إذ يمتبركف االىتماـ بالمظهر من الً بر
  .كال يتنافل مع خيليق التواضع, يحبو اهلل تمالل

, كراعه ديعيت إلللو : "قاؿكر بتو في جبر خواطر الناس أف , النبي صلل اهلل عليو كسلمقد بلض من تواضع ك - أيىًدمى  كلو ألجبتي
 . ”إليَّ ذراع لقبلتي 

تمني الدىن : كاإلىالة السنخة. كمن تواضمو صلل اهلل عليو كسلم أنو كاف يدعل إلل خبز الشمير كاإلىالة السنخة فيجيب -
كعن أنف أف خياطان دعا النبي صلل اهلل عليو كسلم لطماـ صنمو قاؿ أنف فذىبت مع . الجامد المتغير الريح من طواؿ الم ث
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رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم إلل ذلك الطماـ فقرب إلل رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم خبزان من شمير كمرقان فيو دباء 
.  كقديده قاؿ أنف فرأيت رسوؿ اهلل يتتبع الدباء من حوالي الصحفة

:  شٍدِ صلٙ اهلل علُٔ ّضله (8
, كاف صلل اهلل عليو كسلم أزىد الناس في الدنيا كأر بهم في اآلخرة خيره اهلل تمالل بين أف ي وف مل ان نبيان أك ي وف عبدان نبيان  -

.  فاختار أف ي وف عبدان نبيان 
ـي علل الفراش تارة, كعلل الحصير تارة, كعلل األرض تارة, كعلل السرير تارة - دخل ): قاؿ أنف بن مالك رضي اهلل عنو. كاف ينا

عمر كناس من الصحابة فانحرؼ النبي صلل اهلل عليو كسلم فرأل عمر أثر الشريط في جنبو فب ل فقاؿ النبي صلل اهلل عليو 
كمالي ال أب ي ككسرل كقيصر يميشاف فيما يميشاف فيو من الدنيا كأنت علل الحاؿ الذم أرل : ما يب يك يا عمر قاؿ: كسلم

.  ىو كذلك: قاؿ. بلل: أما ترضل أف ت وف لهم الدنيا كلنا اآلخرة قاؿ : فقاؿ يا عمر
فمن عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ , ككاف من زىده صلل اهلل عليو كسلم كقلة ما بيده أف النار ال توقد في بيتو في الشهر كالشهرين -

كاهلل يا ابن أختي كنا لننظر إلل الهبلؿ ثم الهػبلؿ ثػبلثة أىلو في شهرين ما أكقػد في أبيػات : أنها كانت تقوؿ لمركة بن الزبير
كعن ابن عباس رضي . (األسوداف ػ التمر كالماء ػ: يا خالة فما كاف عيش م؟ قالت: رسػوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم نار, قلت

كاف النبي صلل اهلل عليو كسلم يبيت الليالي المتتابمة طاكيان كأىلو ال يجدكف عشاءان, ككاف أكثر خبزىم ): اهلل عنو قاؿ
. عن أنف بن مالك قاؿ كاف رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم ال يدخر شيئا لغد. (الشمير

  :صرب الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله (9
  كانت , ككلما كاف الطموح في التقرب إلل اهلل أكبر. كمطلوبه من كل مسلم كل ن بدرجات متفاكتة, الصبر خيليق محموده

كقد كاف حظ النبي . كمن ثم كانت حاجة النبي صلل اهلل عليو كسلم إلل التسلح بهذا الخيليق أعظم. الحاجة إلل الصبر أشد
 : كمن صور اإليذاء تلك, كمن المنافقين في المدينة المنورة, فلقد أكذم كثيران من المشركين في م ة, منو كبيران 

كإذا جبريل كممو ملك الجباؿ . فتوجو إلل ربو يبثُّق إليو ش واه, فقد لقي من قومو قدران عظيمان من األذل, ما كاف يـو المقبة -
بىٍل أىٍرجيو أىٍف ): كقاؿ, كل نو صلل اهلل عليو كسلم أبل كصبر- أبو قبيف كاألحمر: جببل م ة-يستأذنو لييطبق عليهم األخشبين 

هي الى ييٍشًرؾي ًبًو شيئان  ًبًهٍم من يػىٍمبيدي اللَّوى كىٍحدى  . (ييٍخًرجى اهلل من أىٍصبلى
رأيت رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم بسوؽ ذم المجاز فمىرَّ كعليو جبة لو حمراء كىو : كمن ذلك ما ركاه طارؽ المحاربي قاؿ -

, كرجل يتبمو بالحجارة كقد أدمل كمبيو كعرقوبيو كىو " تفلحوا- ال إلو إال اهلل : قولوا! يا أيها الناس: " ينادم بأعلل صوتو
فمن ىذا يتبمو يرميو؟ :  بلـ من بني عبد المطلب, قلت: من ىذا؟ قالوا: ال تطيموه فإنو كذاب؛ قلت! يا أيها الناس: يقوؿ
 . كىو أبو لهب- ىذا عمو عبد المزل : قالوا

ما ىذه الجماعة؟ ! يا أبة: فقلت! حججت مع أبي فلما كنا بمنل إذا جماعة علل رجل: كعن الحارث بن الحارث الغامدم قاؿ -
ىذا الصابئ الذم ترؾ دين قومو, ثم ذىب أبي حتل كقف عليهم علل ناقتو, فذىبت أنا حتل كقفت عليهم علل ناقتي, : فقاؿ

فإذا بو يحدثهم كىم يردكف عليو, فلم يزؿ موقف أبي حتل تفرقوا عن ملل كارتفاع من النهار, كأقبلت جارية في يدىا قدح فيو 
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كال تخافي علل أبيك ! خمرم عليك نحرؾ يا بنية : "ىذه بنتو زينب, فناكلتو كىي تب ي, فقاؿ: ماء كنحرىا م شوؼ, فقالوا
.  لبة كال ذالن 

:  مصاح الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله (10
 كليملمهم أف في ديننا , كإلدخاؿ السركر علل قلوبهم, كاف من ىديو صلل اهلل عليو كسلم أف يمزح مع أصحابو لمؤانستهم

ـي . فسحة . (لم ي ن يقوؿ في ًمزاحو إال حقان )كتحتاج إلل التركيح كالترفيو؛ إال أنو عليو الصبلة كالسبلـ , فالنفوس تىمىلُّق كتىٍسأ
كقد تنتهي إلل منازعاتو , كعن التف ير في مهمات الدين, كتيشغل عن ذكر اهلل, كلم ي ن ي ثر منو؛ ألنو كثرتو تيقسي القلب

 .كتيسقط المهابة كالوقار, كأحقاد
 كفيما يلي صوره من ًمزاحو عليو الصبلة كالسبلـ :  

فقاؿ لها النبي . ادع اهلل أف يدخلني الجنة! يا رسوؿ اهلل: ذلك أف امرأة عجوزان سألتو صلل اهلل عليو كآلو كسلم فقالت من -
أخبركىا أنها ال تدخلها كىي عجوز, إف : فقاؿ. يا أيـ فبلف إف الجنة ال تدخلها عجوز, فولت تب ي ): صلل اهلل عليو كسلم

مىٍلنىاىيٌن أىٍب ىاران عيريبان أىتٍػرىابان }: اهلل تمالل يقوؿ ٍأنىاىيٌن ًإنشىآءن فىجى  . {ًإنٌآ أىنشى
: فقاؿ. يا رسوؿى اهلل احًمٍلنا علل بمير: أفَّ رجبلن أتل رسوؿى اهلل صلل اهلل عليو كسلم, فقاؿ)كعن أنف بن مالك رضي اهلل عنو  -

.  (ىل تىًلدي اإلًبلى إال النُّقوؽي ؟: كما نىٍصنىع بولًد الناقًة ؟ فقاؿ رسوؿي اهلل صلل اهلل عليو كسلم: قاؿ. أٍحًملي يٍم علل كىلىًد الناقةً 
كىل : كمتل رأيتىو؟ قاؿ, عىٍقرىل: زكيجًك, ذلك البياضي في عينيو؟ قالت“: كسممتو صلل اهلل عليو كسلم يقوؿ المرأة: كقاؿ أنف -

كال يريدكف حقيقة , يستمملها المرب للدعاء علل الشخص, تمني جملها اهلل عاقران ال تلد كعقرل. “من عين إال كفيها بياض
َـّ لك: بل مثل قولهم, ذلك  . كناية عن عدـ الرضا باألمر. ال أي

زاىر بن حراـ كاف يهدم إلل النبي صلل اهلل عليو ك سلم الهدية فيجهزه : كعن أنف بن مالك أف رجبل من أىل البادية يقاؿ لو  -
. (إف زاىرا بادينا كنحن حاضركه ): رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو ك سلم إذا أراد أف يخرج فقاؿ رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو ك سلم

من ىذا؟ فالتفت , أرسلني: فقاؿ, فأتاه النبي صلل اهلل عليو ك سلم كىو يبيع متاعو فاحتضنو من خلفو كالرجل ال يبصره: قاؿ
من يشترم ): فقاؿ رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو ك سلم. إليو فلما عرؼ أنو النبي صلل اهلل عليو ك سلم جمل يلزؽ ظهره بصدره

بل : )أك قاؿ صلل اهلل عليو ك سلم(. ل نك عند اهلل لست ب اسد: )قاؿ. تجدني يا رسوؿ اهلل كاسدا: ؟ فقاؿ زاىر(ىذا المبد
.  (أنت عند اهلل  اؿ

:  حٔاؤِ صلٙ اهلل علُٔ ّضله (11
 يىاءي , ًإفَّ ًل يلِّ ًدينو خيليقان ): يقوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم ـً اٍلحى ٍسبلى ًإفَّ خيليقى اإٍلً كطبع ىذا الدين , أم؛ أف ل ل دين طبمان . (كى

 . الذم بو ًقواميو كجىماليو ىو الحياء
 بل إف كثيران من , كلم يمتنع من فاحشة, كلواله لم يستر المرء لو عورة, كمن أفضل خصاؿ األخبلؽ, كىو خيليق يخص اإلنساف

  .كلم يراع حقان لمخلوؽو , الناس لوال الحياء لم يؤدِّ كاجبان 
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ًميدو اٍلخيٍدًرمِّ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي بأنو كاف , فإنو كاف شديد الحياء, كفيما يخص النبي صلل اهلل عليو كسلم - أىشىدَّ "حتل قاؿ فيو أىًبو سى
ٍيئنا عيًرؼى ًفي كىٍجًهوً  يىاءن ًمٍن اٍلمىٍذرىاًء ًفي ًخٍدًرىىا, ككاف ًإذىا كىًرهى شى ألف : كإنما قاؿ أبو سميد ذلك. الستر أك الخلوة: كالًخدر". حى
 كيضيف أبو سميد أنو . ل وف الخلوة مظنة كقوع الفمل بها, حياء المذراء في الخلوة يشتد أكثر مما لو كانت في  ير خلوة

 فيفهم أصحابو كراىيتو لذلك األمر, بل كاف يتغير كجهو, لم ي ن يواجو أحدان كيصارحو بما ي رىو منو لشدة حيائو   .
 : عدل الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله  (12
  كالشًر بتركو أك بأقل منو, كاإلحسافي مقابلةي الخيًر بأكثر منو. المدؿ ىو المساكاة في الم افأة في خيرو أك شرو . 
 فإنو كاف , ففيما يتملق بإنصاؼ  يره من نفسو. كمن يقرأ في سيرة الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم يجده المثل ال امل في األمرين

.  فإنو كاف يأخذ باإلحساف, كفيما يتملق باالنتصاؼ لنفسو من  يره. يأخذ بالمدؿ
ًميدو اٍلخيٍدًرلَّ قىاؿى ركل - نىا نىٍحني ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو :  أبي سى ٍيًصرىًة كىىيوى - صلل اهلل عليو كسلم-بػىيػٍ ا أىتىاهي ذيك اٍلخيوى كىىيوى يػىٍقًسمي قىٍسمن

كىٍيحىكى كىمىٍن يػىٍمًدؿي ًإذىا لىٍم أىٍعًدٍؿ لىقىٍد ًخٍبتى كىخىًسٍرتى ًإٍف لىٍم أىكيٍن أىٍعًدٍؿ » :يىا رىسيوؿى اللًَّو اٍعًدٍؿ فػىقىاؿى : رىجيله ًمٍن بىًنل تىًميمو فػىقىاؿى 
ٍف ًلل ًفيًو أىٍضًرٍب عينػيقىوي . « : فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم. فػىقىاؿى عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب رىًضلى اللَّوي عىٍنوي يىا رىسيوؿى اللًَّو اٍئذى
ابنا يىٍحًقري أىحىديكيٍم صىبلىتىوي مىعى صىبلىًتًهٍم كىًصيىامىوي مىعى ًصيىاًمًهٍم يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى يىجيوزي تػىرىاًقيػىهيٍم يىٍمريقيوفى ًمنى “ دىٍعوي فىًإفَّ لىوي أىٍصحى

. (...اإًلٍسبلىـً كىمىا يىٍمريؽي السٍَّهمي ًمنى الرًَّميًَّة 
فػىقىاليوا من يي ىلِّمي رىسيوؿى اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم؟ كىمىٍن يىٍجتىًرئي عليو إال أيسىامىةي , كلما سرقت المرأة المخزكمية أىمَّ قػيرىٍيشنا شأنها -

ثيمَّ قاـ  (أىتىٍشفىعي في حىدٍّي من حيديكًد اللًَّو؟): فقاؿ, فى ىلَّمى رىسيوؿى اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم! ًحبُّق رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم
انيوا إذا سىرىؽى الشَّرًيفي تػىرىكيوهي ): فىخىطىبى قاؿ كإذا سىرىؽى الضًَّميفي ًفيًهٍم أىقىاميوا , يا أىيػُّقهىا الناس؛ إنما ضىلَّ من كاف قػىبػٍلى يٍم أىنػَّهيٍم كى
ىىا. عليو اٍلحىدَّ  ةى ًبٍنتى ميحىمَّدو سىرىقىٍت لىقىطىعى ميحىمَّده يىدى   (كأيم اللًَّو لو أىفَّ فىاًطمى

ٍيدي بن حيضىٍيرو ييحىدِّثي قػىٍومىو ذات مرة كييٍضًح يهيٍم بمزاحو كمليح كبلمو - , كالنبي صلل اهلل عليو كسلم ممهم في المجلف, ككاف أيسى
كىلىٍيفى عىلىيَّ , ًإفَّ عىلىٍيكى قىًميصان : قاؿ. (اٍصطىًبرٍ ): فقاؿ. (أم؛ أقدني من نفسك)أىٍصًبٍرًني : فقاؿ. فطىمىنىوي النبي في خىاًصرىًتًو ًبميودو 

وي . فػىرىفىعى النبي صلل اهلل عليو كسلم عن قىًميًصوً . قىًميصه  إنما : قاؿ. (أم؛ بطنو فوؽ مشد اإلزار)فىاٍحتىضىنىوي كىجىمىلى يػيقىبِّلي كىٍشحى
 ” أىرىٍدتي ىذا يا رىسيوؿى اللَّوً 

 كمن آذكه في جسده , كأما صور إحسانو فقد مر ممنا بمض األمثلة كمماملتو لقريش بمد فتح م ة, ىذه بمض صور عدلو
 .كلم يقتص منهم بل عفا كأصفح, أك ب بلمهم فيو, الشريف

:  أخالق الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله مع أٍلُ  (13
كحسن عشرتو لزكجاتو كبإكرامو كاحترامو لمشاعرىن, قاؿ , كقد تمثل ذلك في طيب كبلمو, كاف صلل اهلل خير الناس ألىلو -

.  (خيركم خيركم ألىلو كأنا خيركم ألىلي): عليو الصبلة كالسبلـ
تركم , كيمازحهن, كيرأؼ بهن, ككاف من كريم أخبلقو صلل اهلل عليو كسلم في تماملو مع أىلو كزكجو أنو كاف يتودد إليهن -

اًبوً  ا أىنػَّهىا كىانىٍت مىعى النًَّبلِّ صلل اهلل عليو كسلم ًفل سىفىرو كىًىلى جىارًيىةه فػىقىاؿى ألىٍصحى . “تػىقىدَّميوا”: السيدة عائشة رىًضلى اللَّوي عىنػٍهى
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اًبٍقكً ”: فػىتػىقىدَّميوا ثيمَّ قىاؿى  اًبًو . “تػىمىاًؿ أيسى بػىٍقتيوي عىلىل رًٍجًلل فػىلىمَّا كىافى بػىٍمدي خىرىٍجتي أىٍيضنا مىمىوي ًفل سىفىرو فػىقىاؿى ألىٍصحى ابػىٍقتيوي فىسى فىسى
اًبٍقكً ”: تػىقىدَّميوا ثيمَّ قىاؿى  ًذًه . “تػىمىاًؿ أيسى اًبقيكى يىا رىسيوؿى اللًَّو كىأىنىا عىلىل ىى كىنىًسيتي الًَّذل كىافى كىقىٍد حىمىٍلتي اللٍَّحمى فػىقيٍلتي كىكىٍيفى أيسى
بػىقىًنل فػىقىاؿى . “لىتػىٍفمىًلنَّ “: اٍلحىاًؿ فػىقىاؿى  ابػىٍقتيوي فىسى قىةً ): فىسى ًذًه ًبًتٍلكى السَّبػٍ  . (ىى

كاهلل لقد رأيت رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم يقـو علل باب حجرتي : كتركم السيدة الطاىرة عائشة أـ المؤمنين أيضان فتقوؿ -
كالحبشة يلمبوف بحرابهم في مسجد رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم يسترني بردائو ل ي أنظر إلل لمبهم ثم يقـو من أجلي 

 . (حتل أكوف أنا التي أنصرؼ فاقدركا قدر الجارية الحديثة السن حريصة علل اللهو
كتقوؿ أنو صلل . (كاف ي وف في مهنة أىلو, فإذا حضرت الصبلة يتوضأ كيخرج إلل الصبلة): كتقوؿ في عمل النبي في بيتو -

كحبو الشديد , كمن دالئل احترامو ال بير. (كاف يخيط ثوبو كيخصف نملو كيممل ما يممل الرجاؿ في بيوتهم): اهلل عليو كسلم
.  لزكجتو خديجة رضي اهلل عنها, إف كاف يذبح الشاة ثم يهديها إلل صديقاتها, كذلك بمد مماتها

:  أخالق الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله مع األطفال (14
تقوؿ السيدة عىاًئشىةى . كيسمع جوارم يغنين في بيتو كيلمبن فبل يمنمهن. كاف صلل اهلل عليو كسلم يمر بالصبياف فيسلم عليهم -

ا تػىقىاكىلىٍت ًبًو اأٍلىٍنصىاري يـو بػيمىاثى : "رضي اهلل عنو : قالت. دخل عىلىيَّ أبو بىٍ رو كىًعٍنًدم جىارًيػىتىاًف من جىوىاًرم اأٍلىٍنصىاًر تػيغىنػِّيىاًف ًبمى
تىا ًبميغىنػِّيىتػىٍينً  فقاؿ رسوؿ . أىًبمىٍزميوًر الشٍَّيطىاًف في بػىٍيًت رسوؿ اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم كىذىًلكى في يػىٍوـً ًعيدو : فقاؿ أبو بىٍ رو . كىلىٍيسى

نىا): اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم ا ًعيدي ا كىىىذى  .  (يا أىبىا بىٍ رو ًإفَّ ًل يلِّ قػىٍوـو ًعيدن
, كمع أصحابو يؤمهم جماعة- التي ىي أعظم عبادة-أنو كاف كىو في الصبلة , ككاف من شدة شفقتو علل األطفاؿ كرحمتو بهم -

: يقوؿ صلل اهلل عليو كسلم. يسمع ب اء الصبي فيخفف من صبلتو رحمة بو كبأمو ًلما يملمو من كىٍجد األـ كعطفها علل كلدىا
ًتي كىرىاًىيىةى أىٍف أىشيقَّ علل أيمِّوً ) ًة أيرًيدي أىٍف أيطىوِّؿى فيها فىأىٍسمىعي بي ىاءى الصًَّبيِّ فىأىتىجىوَّزي في صىبلى ىقيوـي في الصَّبلى  .  (إني ألى
ُّـق الناس كىأيمىامىةي ًبٍنتي أبي اٍلمىاًص "ككاف صلل اهلل عليو كسلم  - , علل عىاًتًقوً - كىل ابٍػنىةي زىيٍػنىبى ًبٍنًت النبي صلل اهلل عليو كسلم-يػىؤي

 .  )("كإذا رىفىعى من السُّقجيوًد أىعىادىىىا, فإذا رىكىعى كىضىمىهىا
فنظر إليهما فإذا , كالنبي صلل اهلل عليو كسلم يخطب في الناس, كدخل الحسن كالحسين رضي اهلل عنهما المسجد ذات مرة -

صىدىؽى اهلل ): ككضمهما بين يديو علل المنبر كقاؿ, فنزؿ إليهما, فخشي أف يصيبهما األذل من تمثرىما, ىما يمشياف كيمثراف
نىةه } ديكيٍم ًفتػٍ ًديًثي كىرىفػىٍمتػيهيمىا {أنما أىٍموىالي يٍم كىأىٍكالى ٍيًن الصًَّبيػٍَّيًن يىٍمًشيىاًف كىيػىٍمثػيرىاًف فلم أىٍصًبٍر حتل قىطىٍمتي حى   .(نىظىٍرتي إلل ىىذى
  :أخالق الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله مع اخلدو (15

 كالمواقف كالمشاىد التي . ككاف يوصي المسلمين بهم خيران , كاف النبي صلل اهلل عليو كسلم رحيمان بالمبيد كالخدـ  اية الرحمة
  :تدؿ لذلك كتؤكده كثيرة جدان منها

كقىًدـ كالده إلل النبي صلل اهلل عليو كسلم , فأىدتو للنبي صلل اهلل عليو كسلم بمد زكاجهما, كاف زيد بن حارثة عبدان لخديجة -
كسيرَّ بو؛ ألنو لم ي ن , فقىًبل كالده بذلك, فأخبره الرسوؿ بأنو سيناديو كيخيره. يطلب إعتاقو كيبدم استمداده لشرائو بالماؿ
ما أنا : ف اف جوابو. فناداه الرسوؿ كخيره بين البقاء عنده أك اللحاؽ بوالده, يساكره أية ش وؾ بأنو سيختاره كالده كأىلو
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نمم؛ قد : كيحك يا زيد أتختار المبودية علل الحرية؟ كعلل أبيك كأىل بيتك؟ قاؿ: قاؿ كالده. بالذم أختار عليك أحدان أبدان 
كتبناه . كاطمأف علل كضع ابنو, فانصرؼ كالده بمد أف أسلم. رأيت من ىذا الرجل شيئان ما أنا بالذم أختار عليو أحدان أبدان 

  (اٍدعيوىيٍم آًلبىاًئًهٍم ىو أىٍقسىطي ًعٍندى اللَّوً ): فأصبح ينادل بزيد بن محمد حتل نػىزىؿى في اٍلقيٍرآفً , الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم
:   صلٙ اهلل علُٔ ّضله يف السفق باحلْٔاٌٍدُٓ (16

 ًإفَّ اللَّوى كىتىبى ): النبي صلل اهلل عليو كسلميقوؿ . خص النبي صلل اهلل عليو كسلم الحيوانات بأح اـ شرعية تؤصل للرفق بها
ٍبحى , فإذا قػىتػىٍلتيٍم فىأىٍحًسنيوا اٍلًقتػٍلىةى , اإٍلًٍحسىافى علل كل شىٍيءو  ٍفرىتىوي , كإذا ذىبىٍحتيٍم فىأىٍحًسنيوا الذَّ تىوي , كىٍلييًحدَّ أحدكم شى ٍلييًرٍح ذىًبيحى   .(كى

 فأن ركا عليهم لما فيو من , فرآىم بمض الصحابة, ككاف بمض الفتياف يلجؤكف علل سبيل اللمب إلل نصب بهائم للرمي إليها
.  إيذاء كتمذيب لها يتنافل مع رحمة اإلسبلـ

ةن يػىٍرميونػىهىا: من ذلك - نهل رسوؿ : "فقاؿ. أف أنف بن مالك رضي اهلل عنو دخل دار الح م بن أيوب فوجد قػىٍومان قد نىصىبيوا دىجىاجى
اًئمي  ".  اللًَّو صلل اهلل عليو كسلم أىٍف تيٍصبػىرى اٍلبػىهى

اًطئىةو من نػىٍبًلًهمٍ  - مىليوا ًلصىاًحًب الطٍَّيًر كيلَّ خى يىافو من قػيرىٍيشو قد نىصىبيوا طىٍيران كىىيٍم يػىٍرميونىوي كقد جى فلما رىأىٍكا , كمىرَّ عبد اهلل بن عيمىرى ًبًفتػٍ
 . " لىمىنى من اتَّخىذى شيئان فيو الرُّقكحي  ىرىضان ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو . من فػىمىلى ىذا؟ لىمىٍن اهلل من فػىمىلى ىذا: "فقاؿ ابن عيمىرى . ابن عيمىرى تػىفىرَّقيوا

تػٍهىا حتل مىاتىٍت جيوعان . ك فر اهلل لرجل في كلب سقاه -   .كدخلت اٍمرىأىةه النار في ًىرَّةو حىبىسى
كإف , إف ىذه الصور لم ت ن سول  يض من فيض عن أخبلؽ الحبيب محمد صلوات ربي كسبلمو عليو: ّختامًا ىقْل 

كمهما كتبوا عن أخبلقو صلل اهلل عليو كآلو كسلم فلن يبلغوا ثناء , إف البشر مهما قالوا. المجلدات المظاـ لن تحيط بوصفها
فماذا عسل أف , {كإنك لملل خليقو عظيم}إف إلهنا المظيم عندما يصف خلق الحبيب بأنو عظيم . اهلل عليو كعلل أخبلقو

 .يبلض كصف البشر ألخبلقو صلل اهلل كسلم عليو
, كنربي عليو أكالدنا, فنتحلل بها,  ير أف الذم يجب أف ال نغفل عنو ىو السمي في إحياء ىذه األخبلؽ النبوية في حياتنا -

خصوصان في ىذا الوقت الذم كادت األخبلؽ الحميدة , بل نسمل لنشرىا بين  ير المسلمين, كندعو إليها بين المسلمين
, إف البشرية اليـو ظامئة, كأصبحت المادة كالمصلحة ىي الغاية القصول من الوجود, كالمثل المليا أف تختفي من حياة الناس

.  كىي بأمف الحاجة إلل إحياء ىذه القيم السامية في كاقع حياتها
ن وف قد قدمنا لهم  من ىو؟ كلماذا نتخذه أسوة كمثبلن في حياتنا؟, إننا حين نمرؼ اآلخرين بمحمد عليو الصبلة كالسبلـ -
.  يم ن تقديمها اليـولئلسبلـ أعظم خدمةك
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 ٘تعسٓف املَي :
 ٘كبممنل . كما تطلق علل الًحذؽ كالمهارة فيها, كتطلق علل الخدمة كالممل. كالفتح أشهر, ب سر الميم كفتحها :امِلََي٘ لغ

ٍدتيٍم أىٍف يػىتًَّخذى ثػىٍوبػىٍيًن ًليػىٍوـً ): الخدمة كرد قوؿ النبي صلل اهلل عليو كآلو كسلم ما علل أىحىدًكيٍم إف كىجىدى أك ما علل أىحىدًكيٍم إف كىجى
كال تتم المحافظة علل , إذ إف ثوب الخدمة كالممل ي وف مبتذالن , أم سول ثوبي الخدمة كالممل. (اٍلجيميمىًة ًسوىل ثػىٍوبىٍي ًمٍهنىًتوً 

حين سئلت عن مىا كىافى النًَّبيُّق صىلَّل اللَّوي , كبهذا الممنل أيضان ما كرد عىٍن أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها. نظافتو كال يصاف
ةً , كىافى يى يوفي ًفي مىٍهنىًة أىٍىًلًو تػىٍمًني ًخٍدمىةى أىٍىًلوً : "عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىٍصنىعي ًفي بػىٍيًتًو؟ فقىالىتٍ  ةي خىرىجى ًإلىل الصَّبلى كفي ". فىًإذىا حىضىرىٍت الصَّبلى

هي : "حديث آخر قالت “ كاف يفمل مىا يػىٍفمىلي أىحىديكيٍم ًفي ًمٍهنىًة أىٍىًلًو, يىٍخًصفي نػىٍملىوي, كىيىًخيطي ثػىٍوبىوي, كىيػىٍرقىعي دىٍلوى
 ٙالحرفة التي تشتمل علل مجموعة من الممػارؼ المقلية كمجموعة من الممارسػات : ّيف االصطالح املعاصس تطلق املَي٘ عل

, كالطب. عمل يحتاج إلل ممارؼ عقلية كخبرة ميدانية: أك ىي. يؤديها الفرد من خبلؿ ممارستو للممل, كالخبرات التدريبية
  .كالمحاسبة, كالتدريف, كالهندسة

 ٘مسادفات لفغ املَي : 
 ٘احلسف : 

 كفيما يلي بياف لممانيها كأكجو  .. كالحرفة كالصنمة كالممل كالوظيفة, ىناؾ ألفاظ قريبة في ممناىا من المهنة كربما التبست بها
  :الفرؽ بينها

 من زراعة أك صناعة أك تجارة, بال سر؛ الصنمة أك كسيلة ال سب التي يػىٍرتزؽ منها المرء بصفة مستمرة:  كىي لغةن :الًحرفة ,
ىو : كاالحتراؼ. أم؛ دأبو كديدنو: كيقاؿ ًحٍرفػىتيوي أٍف يفمل كذا. كسميت بذلك ألنو ميٍنحًرؼ إليها. كتحتاج إلل تدريب قصير

.  االكتساب
 سواء كانت بآلة أك بغير ك البان ما تستممل في األعماؿ اليدكية. كليف لبلحتراؼ ممنل اصطبلحي خارج عن الممنل اللغوم 

إلل : فقاؿ لو عمر, فأراد أف يخرج لتجارتو, ككاف تاجران , من ذلك ما كرد أف أبا ب ر الصديق رضي اهلل عنو لما استيٍخًلف. آلة
فرجع , ارجع كييصرؼ لك من بيت الماؿ حاجتك. كمن لمصالح المسلمين كإدارة شؤكنهم: قاؿ. أحترؼ ألىلي: أين؟ قاؿ

لىقىٍد "كقاؿ أىبيو بىٍ رو رضي اهلل عنو . فزادكه خمسمائة, كقد شغلتموني عن التجارة, زيدكني فإف لي عياالن : فقاؿ. فجملوا لو ألفين
ا اٍلمىاؿً , كىشيًغٍلتي بًأىٍمًر اٍلميٍسًلًمينى , عىًلمى قػىٍوًمي أىفَّ ًحٍرفىًتي لىٍم تى يٍن تػىٍمًجزي عىٍن مىئيونىًة أىٍىًلي يىٍأكيلي آؿي أىًبي بىٍ رو ًمٍن ىىذى كىيىحتىًرؼي , فىسى

.  كقد سماه حرفة, فممل أبي ب ر رضي اهلل عنو كأرضاه كاف في التجارة". لًٍلميٍسًلًمينى ًفيوً - أم أبو ب ر–
 العنل:  

 ً٘  . , كعلل الفمل  ييطلق علل المهنة:العنل لغ
 ّ٘الفازق بٔيُ ّبني كٍل مً املَي٘ ّاحلسف   :
كالطائر , فالثور الذم يحرث األرض يممل. كالحرفة ال ت وف إال من اإلنساف, أف الممل قد ي وف من اإلنساف أك الحيواف ( أ

  .كل ن ال ييقاؿ إنو محترؼه أك ذك مهنة, الذم يبني لنفسو عشان يممل
  .كأما الحرفة فالغالب أنها تيطلق علل األعماؿ اليدكية, كقد ي وف بدنيان , الممل قد ي وف ذىنيان  ( ب

 أخالق املهٍة وودى احلاجة إىل دزاضتها :احملاضسة الجاوٍة 
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بخبلؼ المهنة أك الحرفة فبل بد فيها من بمض التدريب , كال يحتاج إلل التدريب, الممل يستممل للمرة الواحدة كألكثر ( ت
  .كاالستمرارية

 ٘الصيع:   
 ٘كال يقاؿ , فيقاؿ للنجار صانع. كبما يوصل إلل المقصود منو,  ترتيب الممل كإٍح امو علل النحو الذم تملمو:الصيع٘ لغ

ككذا سبق علمو باألسباب التي توصلو إلل المقصود , للتاجر صانع؛ الف النجار قد سبق علمو بما يريد عملو من سرير أك باب
 . كأما التاجر فبل يملم إذا اتجر ىل سيصل إلل ما يريده من الربح أـ ال ؟, منو
 ميلً تلدٔص أّجُ الفسق بني االثيني فٔنا ٓأتٕ: الفسق بني الصيع٘ ّالعنل:  
  .بينما ال تيطلق الصنمة إال علل ما صدر من اإلنساف, الممل ييطلق علل ما يصدر من اإلنساف أك الحيواف ( أ

بل إف الصنمة ال تيطلق إال علل ما كاف , بخبلؼ الصنمة فإنها تتطلب الملم كالمهارة, الممل ال يتطلب الملم بما يممل لو ( ب
  .كفيو ممنل الحرفة, بإجادة

  .ككل صنمةو عمله, كليف كل عملو صنمةن . الصنمة أخص كالممل أعم ( ت
 ٘الْظٔف:  

 ً٘   . ما يقدَّر من عمل أك طماـ أك رزؽ في زمن مميَّن, كتأتي أيضان بممنل الخدمة المميَّنة:الْظٔف٘ لغ
 تت وف من عدة أنشطة مجتممة مع بمضها في المضموف ,  تطلق علل كحدة من كحدات الممل:ّيف االصطالح املعاصس

تحتوم علل مجموعة من , كالمحاسبة في شركة مثبلن فإنها كظيفة. كيم ن أف يقـو بها موظف كاحد أك أكثر, كالش ل
كإجراء المقابلة كالمقاصة بين الوارد , كجممها, كتصنيفها كإدخالها في الحاسوب, األنشطة من جمع للبيانات كالفواتير

كقد ي وف للشركة محاسب كاحد أك مجموعة ... كى ذا,  ثم للسنة, ثم للشهر, كالصادر منها ثم إخراج النتيجة النهائية لليـو
.  من المحاسبين

 ٘خصاٜص املَي :
  :للمهنة جملة من الخصائص أىمها

  .تقديم خدمات أساسية كمفيدة للمجتمع (1
  .كمن جهات علمية ممترؼ بها, حاجتها إلل اإلعداد الملمي من خبلؿ برامج ذات أىداؼ محددة ككاضحة (2
  .ل ل مهنة ممارؼ كمهارات خاصة بها (3
  .كتح م الممل بها, ل ل مهنة قوانين كآداب تنظمها (4
  . البان ما يوجد في كقتنا الحالي تجمع للماملين بالمهنة يتحدث باسمها كيدافع عنها كالنقابات كالجمميات (5
  .ل ل مهنة ممالمها الواضحة التي تميزىا عن  يرىا من المهن (6
 ٘احلله الػسعٕ للنَي :
 كيرفع من , يجد أف اإلسبلـ يحث علل الممل, أك في أحاديث النبي صلل اهلل عليو كسلم, إف من يقرأ في كتاب اهلل تمالل

أك , أك يقرأ في سير الخلفاء الراشدين, أك  يره من األنبياء, كما أف من يقرأ سيرة النبي صلل اهلل عليو كسلم المطرة. شأنو
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يجد أنهم جميمان قد مارسوا مختلف المهن من تجارة , أك في سير سلف األمة كأئمتها, الصحابة ال راـ رضواف اهلل عليهم
 : من ذلك مثبلن . كرعي كزراعة كخياطة كحدادة ك يرىا

 ٍل أىنٍػتيٍم شىاًكريكفى ]: قوؿ اهلل تمالل عن نبيو داكد عليو السبلـ مىةى لىبيوسو لى يٍم ًلتيٍحًصنى يٍم ًمٍن بىٍأًس يٍم فػىهى : كاللبوس [كىعىلٍَّمنىاهي صىنػٍ
  .الدركع

 كإف نبي اهلل داكد كاف يأكل من , ما أكل أحده طمامان قط خيران من أف يأكل من عمل يده): كقوؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم
.  (عمل يده

 (ما من مسلم يغرس  رسان أك يزرع زرعان فيأكل منو طيره أك إنساف أك بهيمة إال كاف لو بو صدقة): كقولو . 
 ككاف , ككاف نوح نجاران , ككاف إدريف خياطان , (زراعان )كاف آدـ عليو السبلـ حراثان : "كيقوؿ عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما

, ككاف سليماف خواصان , (أم حدادان )ككاف داكد زرادان , (ك كرد بزازان أم تاجران يبيع المبلبف)ككاف إبراىيم راعيان , ىود تاجران 
كعمل محمد صلل اهلل عليو كسلم في التجارة كالرعي كما أخبر عن نفسو , ككاف عيسل سياحان , أجيران  (راعيان )ككاف موسل 

  ".صلل اهلل عليو كسلم
 كفي ". ال؛ سقط من عيني: ىل لو حرفة؟ فإف قالوا: إني ألرل الرجل فيمجبني, فأقوؿ: "كيقوؿ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو

. إذ ليف الغرض الحصر كاالستقصاء, ىذا القدر كفاية
  كعلل مدل إعبلئو من شأنو, تدؿ علل مدل حث الشريمة علل الممل- ك يرىا مما في ممناىا كثير-فهذه النصوص.  
 ٘تعسٓف أخالق املَي :

كالتي ينبغي للشخص أف يتحلل , نمني بأخبلؽ المهنة تلك التوجيهات النابمة من القيم كالمبادئ التي يؤمن بها أفراد المجتمع
 . بها أثناء ممارستو للمهنة

 الفسق بني أخالق املَي٘ ّأىعنتَا:  
  .كأما أنظمتها فتػيمىرَّؼ بأنها تلك القوانين كالتشريمات التي تحدد كتنظم عمل الممارسين للمهنة, ذكرنا آنفان تمريف أخبلؽ المهنة

:  كىذا يمني
كأما أنظمة المهنة فتهتم بما , كي سبو احترامهم, أف أخبلؽ المهنة تهتم بما ينبغي فملو, كبما ييجىمِّل صورتو أماـ اآلخرين ( أ

.  يجب فملو
كال , كأما من يخالف أنظمتها فإنو يستحق المقوبة الزاجرة أيضان , إف من يخالف أخبلؽ المهنة يستحق اللـو كالمتاب ( ب

  .ي تفل ممو باللـو كالمتاب
 ٘مصادز أخالق املَي :
 كأخبلؽ المهنة بصفتها تمثل جانبان , نصوص الشريمة كتابان كسنةن ىي مصدر الت اليف الشرعية عامةن بما فيها الجانب األخبلقي

كقد جاءت الشريمة لتأخذ بيد اإلنساف إلل الحياة الهانئة الطيبة , فإف مصدرىا أيضان ىو الشرع, من جوانب السلوؾ األخبلقي
, كعلل كل ما ىو من م اـر األخبلؽ, كمن ثمَّ كانت تحثُّق علل كل فضيلة, كليميش في ظبلؿ اإليماف الوارفة, اآلمنة السميدة

 .كعلل مراقبة اهلل عز كجل في كل شؤكف الحياة,  كعلل بذؿ النصيحة لآلخرين كالسمي فيما ينفمهم,كعلل إتقاف الممل
مىٍن عىًملى صىاًلحان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىل كىىيوى ميٍؤًمنه ]:  قوؿ اهلل تمالل:نذكر منها علل سبيل المثاؿ, كنصوص الشرع في ذلك كثيرة
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انيوا يػىٍممىليوفى  يىاةن طىيِّبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم بًأىٍحسىًن مىا كى يػىٍهًدم ًبًو , قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى اهلًل نيوره كىًكتىابه ميًبينه : ]كقولو تمالل[فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى
ـً كىييٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُّقليمىاًت ًإلىل النُّقوًر بًًإٍذًنًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإلىل ًصرىاطو ميٍستىًقيمو  فهذه اآليات ك يرىا ,  [اهللي مىًن اتػَّبىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى السَّبلى

: كيقوؿ الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم, كليف  يره,  شرع اهللإتباعتؤكد أف الحياة السميدة الهانئة الطيبة إنما ىي في , كثير
 . (إنما بمثت ألتمم م اـر األخبلؽ)
  االستفادة مما ىو متوافر لدل اآلخرين من  ير المسلمين من أنظمة من ككوف الشرع مصدر أخبلؽ المهنة ال يمني المنع

كحيثما ,  فالح مة ضالة المؤمن, ت ن مصادمةن للشرعما لم, كتشريمات كإجراءات كأساليب نافمة كمفيدة في ىذا الباب
  .ككاف أحق بها, كجدىا أخذىا

 ٘مدٚ احلاج٘ إىل دزاض٘ أخالق املَي: 

 كمن خبلؿ مراعاتها تتم المحافظة علل المهنة كم انتها, ل ل مهنة أخبلؽ كآداب عامة تحددىا القوانين كاللوائح الخاصة بها .
 . يطلق عليها ميثاؽ الشرؼ المهني, ككثيران ما تجمع ىذه اآلداب كاألخبلؽ في عصرنا ىذا في كثيقة كاحدة

ىي األداة المنفذة  (كالتدريف كالقضاء كالطب كالهندسة كالمحاسبة ك يرىا)كمن المملـو أف مجموع المهن في المجتمع 
,  كعلل مجتممهم, كاف ذلك نذير شـؤ عليهم, فإذا فقد الماملوف فيها آداب كأخبلؽ مهنتهم,ألىداؼ كتطلمات أبناء المجتمع

:    ف ما يقوؿ الشاعر ,ككاف دليبلن علل قرب نهايتهم
كإنما األمم األخبلؽ ما بقيت          فإف ىمي ذىبت أخبلقهم ذىبوا 

 كألف مجاالت الممل قد ,ظران التساع سلطاف الملم في عصرنا ىذا كما رافقو من تقنيات مذىلة في ممظم مجاالت الحياةفك 
كأشد ضركرةن تبلفيان لما ,  فقد أصبحت الحاجة إلل أخبلؽ المهنة أكثر إلحاحان ,تضاعفت أضمافان كثيرة عن المصور السابقة

فتصبح كسيلة لئلفساد كالتدمير , كمرضل النفوس, يم ن أف يوجو إليو المهنة من االستغبلؿ السيئ من قبل بمض المنحرفين
كالحبوب ) كال أدؿ علل ذلك مما نجده في أيامنا ىذه من المبث بالجينات الوراثية للمواد الغذائية ,كالمبث بمصير البشرية

كإدخاؿ كثير من المواد ال يميائية في تركيبة األ ذية علل الر م من التحذيرات الطبية المالمية من كونها مواد  (الممدلة كراثيان 
كالسمي بمد , كمثل ذلك االستنساخ كالمبث بًخٍلقة بمض الحيوانات كجملها قطع  يار, مسرطنة أك ضارة باإلنساف أك بالبيئة

 إلل الصواريخ ,ككذلك التنافف المحمـو بين كثير من دكؿ المالم في تصنيع القنابل النوكية, ذلك للمبث بًخٍلقة اإلنساف
 . كى ذا... سف ج إلل  زك الفضاء من خبلؿ أقمار الت,المابرة للقارات

 بل علل ال وف برمتو ب ائناتو الحية كجماداتو, كىذه األمور التي ىي علل درجة كبيرة من الخطورة ليف علل البشرية فحسب ,
 كي وف من ,دفمت كثيران من رجاؿ الملم كالف ر في المالم للدعوة إلل كضع مواثيق شرؼ أخبلقي تخص كل مهنة من المهن

.   كالمحافظة عليها من االنحراؼ كاالستغبلؿ,شأف ىذا الميثاؽ حماية سممة المهنة
 كمن ىنا , انطبلقان من قيم البلد كمبادئو, كقد تمت االستجابة لهذه الدعوات ككيًضمٍت كثيره من المواثيق في البلداف المختلفة

  .كإف كاف ذلك من خبلؿ الخطوط المريضة لها, كانت الحاجة إلل دراستها كالوقوؼ عليها
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 ٕصفات املٔجاق األخالق :
  : الميثاؽ األخبلقي أىدافو يجب أف يتصف بما يلييحققل ي 
  .أف ت وف مواده منسجمة مع قيم المجتمع كمبادئو .1
  .أف ت وف مختصرة .2
  .أف ت وف سهلة ككاضحة .3
  .أف ت وف ممقولة كمقبولة من الناحية المملية .4
  .أف ت وف شاملة .5
  .أف ت وف إيجابية .6

 
 كسي وف لنا في المحاضرة األخيرة بمشيئة اهلل كقفة مع أنموذج من ىذه المواثيق.  
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 متَٔد: 

 

: للنَي٘ عياصس أزبع٘ ٍٕ
كالمجتمع  (4كالمستفيد  (3كرب الممل  (2المامل  (1

 

  تلك الصفات التي تنشد ال ماؿ في ىذه المناصر األربمةكييقصد بأخبلؽ المهنة ىنا.  
 فإنو  البان ما يشتمل ىذا القانوف أك المقد علل بمض الخصاؿ ,كلما كانت ممارسة المهنة تتم في إطار التزاـ قانوني أك تماقدم 

.  األخبلقية باعتبارىا التزامان كاجبان 
 كنحن في دراستنا ىذه سنستبمد تلك الخصاؿ الواجبة عن محل البحث.  
  كما سنستبمد الخصاؿ األخبلقية المامة المطلوبة دائمان كفي كل مجاالت الحياة كبر الوالدين كاإلحساف للجار كبذؿ النصيحة

. لآلخرين عن محل البحث
 كسنقتصر علل ما لو صلة ب ماؿ المهنة مما لم يشتمل عليو قانوف  المهنة أك التماقد . 

 

 :يف مخظ دلنْعات ٍٕ (أخالق املَي٘)ّضيجنع ٍرِ األخالق 
المحبة المهنية األمانة المهنية التماكف المهني االستقامة المهنية الطهارة المهنية 

 

 ٘ٔالطَازٗ املَي:   
 ٘كالطاىر . حسية كانت تلك األقذار أك ممنوية, كتمني النظافة كالنقاء كالتنزه عن األقذار, مصدره من طىهيرى يىٍطهيري  :الطَازٗ لغ

  .كالشرًيف, كىو النزيو, البرئ من الميوب: ىو
 أك إزالة نجاسةو , (أم رفع الحدث األصغر أك األكبر)تطلق علل  سل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة  :ّيف الػسع .
 ٗأقطاو الطَاز:  

 

 .ّمعيْٓ٘، حطٔ٘: الطَازٗ علٙ ضسبني
كتتحقق برفع الحدث أك إزالة النجف أك ما في ممناىما كعلل صورتهما : الحسية (1
. كتتحقق بترؾ الٌذنب كتنقية الٌنفف من الميوب: كالممنوية (2

 

 ٘ٔكتمني تطهير المهنة كتنزيهها عن , الطهارة الممنويةأم , تحت القسم الثانيالطهارة المهنية تدخل  :حتقق الطَازٗ املَي
  .النقائص كالميوب

 كيتحقق ذلك من خبلؿ المحافظة علل أمرين:  
  . كذلك بأف يترفع عن النقائص كالميوب كيتصف بسممة طيبة:السممة الطيبة ممن يقدـ المهنة (1
  . كذلك من خبلؿ تنزيو المهنة نفسها عن الميوب كالنقائص:جودة األداء (2
 
 

  األخالق اجلاوعة لمىهٍة :احملاضسة التاضعة 
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 ٘ٔغسّط الطَازٗ املَي :
 يشترط في المهنة لتتصف بالطهارة أف تتوافر فيها ما يأتي:  
كأف  (شهادة حسن سلوؾ: أم) كيتمتع بسيرة طيبة ,صفحة بيضاء في سجل المهنةأف يمتلك كله من المامًل كرب الممل  (1

كلو عرؼ ,  كلم تمد بيضاء,فلو عيرؼ عن قاض أك موظف قبولو للهدية تلوثت صفحتو المهنية. يحرص علل استمرارىا كذلك
  .كى ذا... كلو عرؼ عن تاجر  شو تلوثت صفحتو , عن طبيب تتبمو لمورات النساء تلوثت صفحتو

فرب الممل يجب أف يحصل علل ترخيص . بالقواعد المنظمة لممارستها (الماملي كربي الممل)أف يلتـز كله من طرفي المهنة   (2
 ,(كالمؤىل الدراسي ك يرىا, كالسن القانونية) كأف ال يتماقد مع من لم يستوؼ شركط التميين ,مزاكلة المهنة قبل ممارستها
كأف ي وف حاصبلن علل المؤىل الدراسي في ) كما يجب أف ي وف المامل مستوفيان شركط التميين ,كإال تلوثت صفحتو المهنية

  .(كأف ي وف ضمن حدكد السن القانونية المحدد, المهن التي تشترطو كالطب كالصيدلة كالهندسة
كممارسة مهنة المحاماة فبل يمارسها إال من . في األعماؿ التي يستلـز ممارستها خبرةخبرة المطلوبة أف يمتلك المامل اؿ (3

فبل يقـو بها إال من مارسها فترة محددة بمد , ككالممليات الجراحية, أمضل فترة محددة بمد تخرجو لدل محاـو آخر متمرس
 ككإنتاج , ككالمناقصات أك المزايدات ال بيرة فبل يقـو بها عامل مبتدئ,تخرجو تحت إشراؼ طبيب آخر جراح متمرس

  .المصنوعات التي تحتاج إلل تقنية عالية فبل يشرؼ عليها إال خبير
كإال كاف , كأف يتصف المنتج بالجودة,  متم نان منها,متقنان لمهنتو (سواء أكاف عامبلن أـ رب عمل)أف ي وف صاحب المهنة  (4

  . اشان في عملو
 كمخالفان لما يتطلبو, فإذا افتقد أم شرط من ىذه الشركط كاف ذلك مىسَّان بخلق الطهارة المهنية .
 ٘ٔالتْجُٔ الفقَٕ خللق الطَازٗ املَي :
 كمطلبان ال  نل عنو, ال تقـو مهنة ممتبرة بغير طهارة, كمن ثىمَّ كاف الحد األدنل من ىذه الطهارة ضركرة الزمة . 
  كىذه الضركرة استلزمت مع مركر الزمن كتغير الظركؼ كاألحواؿ صدكر قوانين تنظم كضع كل مهنة, كما أف ىذه الضركرة

دفمت الجهات المختلفة إلل كضع صيضو للمقود تتضمن الشركط كالضوابط التي يجب علل المتماقدين االلتزاـ بها إما بش ل 
كبذلك تحولت تلك الصفات األخبلقية من كونها أخبلقنا . مباشر, أك بش ل  ير مباشرة كاإلحالة إلل عرؼ أك جهة كنحوىا

  .يترتب علل مخالفتها المساءلة القضائية, كريمة مر وب فيها إلل التزاـ كاجب
 كالتساع , إال أف اإلحاطة بخصاؿ الطهارة المهنية من خبلؿ تلك القوانين كالمقود  ير مم ن ل ثرة كتشمب تلك الخصاؿ

كمن ثمَّ كاف الزائد عن حد الضركرة أك الواجب مما لم ينص عليو المقد أك القانوف , الذم ىو ميداف الفضيلة كالسمو, ميدانها
ىو المراد بخصاؿ الطهارة المهنية, كىو الذم يدخل في أخبلؽ كآداب المهنة, كيترتب علل اإلخبلؿ بها المساءلة األخبلقية 

  .دكف القضائية
  :كىنا يجب علينا أف ننبو ألمرين  

فما ىو مطلوب لمهنة القضاء قد يختلف عن ما ىو مطلوب لمهنة , ل ل مهنة ما يناسبها من أخبلؽ الطهارة المهنية -أّهلنا
, أك التاجر, يختلف عن الذم يلـز الطبيب, كما يلـز القاضي للحفاظ علل سممتو الطيبة. الطب أك الصيدلة أك التجارة كى ذا

  .كيقاؿ الشيء نفسو عن آداب ممارسة المهنة
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 كليف األكجو األخرل للطهارة الخيلقية التي ال ,المقصود ىنا ما يؤثر علل سممة المهنة كطهارتها علل كجو الخصوص -ثاىَٔنا
  .شأف لها بالمهنة كسممتو بين أىلو أك لدل جيرانو مثبلن 

   ٘ٔأدل٘ الطَازٗ املَي :
 منها, يدؿ لخلق الطهارة المهنية آيات عديدة من كتاب اهلل كأحاديث كثيرة من سنة رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم:  
.  كاإلتقاف كالجودة ممنل من مماني الطهارة المهنية {88:النمل} {صيٍنعى اهلًل الًَّذم أىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو }: قوؿ اهلل تمالل (1
كإذا تولل , كمن الناس من يمجبك قولو في الحياة الدنيا كيشهد اهلل علل ما في قلبو كىو ألد الخصاـ}: كمنها قولو تمالل (2

فال ف عن الفساد كاإلفساد كالترفع عنهما من , {سمل في األرض ليفسد فيها كيهلك الحرث كالنسل كاهلل ال يحب الفساد
.  خلق الطهارة المهنية؛ ألنها من باب التنزه عن النقائص كالميوب

, كلين الجانب, فالتواضع {كإذا خاطبهم الجاىلوف قالوا سبلمان , كعباد الرحمن الذين يمشوف علل األرض ىونان  }: كمنها (3
.  كتحقق لصاحبها السممة الطيبة, كل ذلك من خلق الطهارة المهنية, كاإلعراض عن السفيو

 ,داللة علل طلب اإلتقاف في المملكفيو . (إف اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمبلن أف يتقنو): قوؿ النبي عليو الصبلة كالسبلـ (4
  .كىو من خلق الطهارة المهنية, كجودة األداء

فيو داللة علل أىمية ك. (...مثل الجليف الصالح كجليف السوء كحامل المسك كنافخ ال ير): كقولو عليو الصبلة كالسبلـ (5
كىو من مماني الطهارة ,  إذ المرء علل دين خليلو,السممة الطيبة كالسلوؾ القويم من خبلؿ الحرص علل مجالسة الصالحين

 . المهنية
كيحقق لصاحبو السممة , فالترفع عن الغش من خلق الطهارة المهنية. (من  ش فليف منا): كقولو عليو الصبلة كالسبلـ (6

.   الطيبة
 ٛمعاٍس الطَازٗ املَئ٘ عيد الفقَا :
 كإف لم يسموىا بهذا , كجودة األداء كاإلتقاف, كالسيرة الحميدة, ت لم فقهاؤنا عن الطهارة المهنية التي تمني السممة الطيبة

  :كسنمرض فيما يأتي أمثلة من باب القضاء علل سبيل التمثيل كالبياف كليف الحصر. االسم
 ٛكإف تمَّ ذلك فهو باطل, ال يجوز تولية الفاسق القضاء مع كجود القاضي المدؿ: قاؿ فقهاؤنا : بطالٌ تْلٔ٘ الفاضق القضا ,

 كإقامة المدؿ بين الناس من جهة , كلتحقيق جودة األداء في الح م,كذلك حفاظان علل سممة القضاء كسممة القاضي من جهة
  .كال يخفل أنهما من خصاؿ الطهارة المهنية, أخرل

 ٛكتحقيق , للحفاظ علل جودة األداء؛ يحـر تولية الجاىل القضاء مع كجود المالم: قاؿ فقهاؤنا:حتسٓه تْلٔ٘ اجلاٍل القضا 
  .كىي من خصاؿ الطهارة المهنية, المدالة

 ٛللحفاظ علل جودة ؛(أك األفضل)ي ره تولية المفضوؿ القضاء مع كجود الفاضل : قاؿ فقهاؤنا :كساٍ٘ تْلٔ٘ املفضْل القضا 
  .كتحقيق الطهارة المهنية, األداء أيضان 

 كفي الوالية علل الماؿ للقيصَّر , كفي الوالية في الن اح,كمثل ىذه المسائل نجدىا أيضان في باب اإلمامة في الصبلة 
  . كفي كالية الحسبة ك يرىا كثير, كفي ناظر الوقف,(كالمجنوف كالسفيو كاليتيم)
 كمن ىذا الباب ما تطلبو جهات الممل أك التماقد من المدرس أك الموظف أك الطبيب شهادةن بحسن سلوكهم  .
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 كمنو ما نجده في بمض المواثيق من النص علل أنو يفصل من الممل من يرت ب ما يخل باآلداب المامة في م اف الوظيفة, 
 .  أك جريمةن تمف الشرؼ أك األخبلؽ أك األمانة  كى ذا,كالسرقة مثبلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 @Nawi1408   ناكم الرحيل:  إعداد                       ــــــــــ[  43 ]ــــــــــ     عبداهلل الديرشوم: األخبلؽ اإلسبلمية كآداب المهنة الدكتور              
 

 
  ٘معيٙ االضتقام :
 ٘كما أنها تفيد ممنل االعتداؿ , كتمني الثبات كالدكاـ كالمبلزمة كاالستمرار علل الشيء,  مشتقة من القياـ:االضتقام٘ لغ

 .  كاالستواء
 ٍدتيٍم ًعٍندى المىٍسًجًد الحىرىاـً فىمىا اٍستػىقىاميوا }: فمن األكؿ قولو تمالل كىٍيفى يى يوفي لًٍلميٍشرًًكينى عىٍهده ًعٍندى اهلًل كىًعٍندى رىسيوًلًو ًإالَّ الًَّذينى عىاىى

فاستمركا , فما استمر كثبت أكلئك المشركوف مم م علل المهد: أم, {7:التوبة }{لى يٍم فىاٍستىًقيميوا لىهيٍم ًإفَّ اهللى ييًحبُّق الميتًَّقينى 
.  أنتم ممهم كاثبتوا

 أم اعتدلوا كاستوكا كال . (أقيموا صفوف م): كمن الثاني قوؿ النبي صلل اهلل عليو كسلم للمأمومين خلفو في صبلة الجماعة
  .تختلفوا

  أم أنها تفيد االعتداؿ في أداء المهنة من جهة, كمبلزمة ,  ال تخرج عن ممناىا اللغوم:ّاالضتقام٘ املَئ٘ يف االصطالح
  .المهنة كالوفاء بمصالحها من الطاعة كالمشورة كالصدؽ من جهة أخرل

 ٘ٔغسّط االضتقام٘ املَي:   
  البد من توافر الشركط التالية (أم االعتداؿ كاالستقرار كالوفاء بمصالحها)ل ي تتحقق االستقامة المهنية:  
مطالبه بالتحلي بالصفات  (المامل كرب الممل)أم أف كل كاحد من طرفي المقد  :حرص كل كاحد من الطرفين علل اآلخر (1

. كتشمره بحرصو علل االستمرار في التماقد ممو, األخبلقية الحميدة التي من شأنها أف تغرس في نفف صاحبو الثقة كالطمأنينة
أنا ثالث الشري ين ما ": ففي الحديث القدسي يركم النبي عليو الصبلة كالسبلـ عن ربو عز كجل, كقد حث الشرع علل ىذا
  .” فإذا خانو خرجت من بينهما,لم يخن أحدىما صاحبو

, فالثبات كاالستقرار كاالستمرار في المهنة ال يم ن أف يتحقق إال إذا كاف كل كاحد يراعي مشاعر صاحبو :مطاكعة الزمبلء (2
  كفي بياف أىمية ذلك نجد النًَّبيُّق صلل اهلل عليو كسلم, يوصي بو أىبىا ميوسل, كيتنازؿ لو عن بمض ما يراه, كيحتـر رأيو

 . "يىسِّرىا كىالى تػيمىسِّرىا, كىبىشِّرىا كىالى تػينػىفِّرىا, كىتىطىاكىعىا كال تختلفا": األشمرم كىميمىاذ بن جبل حين أرسلهما ًإلىل اٍليىمىًن, فيقوؿ لهما
ككاف اإلضرار بالمهنة , ككاف االضطراب, كإال كانت الفوضل, إف طاعة الرؤساء في المهنة ضركرة ال بد منها :طاعة الرؤساء (3

يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا أىًطيميوا اهللى }: كمن ثمَّ نجد أف القرآف ال ريم يأمر بإطاعة كالة األمر فيقوؿ تمالل, كاستقرارىا كمصالحها
  {.59:النساء}{كىأىًطيميوا الرَّسيوؿى كىأيكًلي األىٍمًر ًمٍن يمٍ 

كالمقود أك , كيتنافل مع مصالحو ببل شك,  إذ التغيب عن الممل يضر بو:عدـ التغيب عن الممل إال في حاالت الضركرة (4
كالمطلوب منو ىنا , كي وف ممذكران بها,  ير أف الفرد قد يتغيب لظركؼ خاصة تواجهو, األنظمة كالقوانين تماقب علل ذلك

يىا }: كاهلل سبحانو كتمالل يقوؿ, ألنو من مقتضل الوفاء بالمقود, كيجمل مصلحة الممل نصب عينيو, أف ال يتوسع في ذلك
{.  1:المائدة}{أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا أىٍكفيوا بًالميقيودً 

 مطلب ,كتضع الخطط, االلتزاـ بمنهج الشورل كخصوصان في الوظائف التي تصنع السياسات المهنية :االلتزاـ بمنهج الشورل (5
كىو ما , كالرؤية الواحدة, كتح يم المقل الواحد, كإال كاف الوقوع في شىرىؾ االستبداد بالرأم, ضركرم لبلستقامة المهنية

تنبيهان إلل , كمن ىنا فقد أخبرنا اهلل أف الشورل من صفات المجتمع المسلم, ينم ف سلبان علل مصلحة الممل كاستقراره
 . {كأمرىم شورل بينهم}: فقاؿ تمالل, أىمية االلتزاـ بها

 االضتقاوة املهٍية :احملاضسة العاشسة 
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 اًكٍرىيٍم ًفي األىٍمرً }:  تمالل قاؿؼ, بل إف اهلل سبحانو أمر نبيو صلل اهلل عليو كسلم بالشورل  . {كىشى
 ال شك أنو مطالبه بو من باب أكلل.!ف يف بغيره؟, كإذا كاف النبي كىو الممصـو كالمسدد بالوحي مطالبان بالشورل .  
إذ ال يم ن للمهنة أف تستقر كتستمر كتتحقق , االلتزاـ بالصدؽ ضركرة البد منها لتحقيق االستقامة المهنية :االلتزاـ بالصدؽ (6

.  {يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اهللى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقينى }: اهلل تماللقاؿ , مصالحها من  ير االتصاؼ بالصدؽ
 ٘ٔالتْجُٔ الفقَٕ خللق االضتقام٘ املَي :
 ما أسلفناه في حديثنا عن الطهارة المهنية من ضركرة توافر الحد األدنل منها يقاؿ ىنا أيضان كفي كل خصاؿ أخبلؽ المهنة ,

يترتب , فخرجت من مجرد خصاؿ أخبلقية إلل كاجبات ملزمة, كقد نصت عليو القوانين كالمقود, فالحد األدنل منها ال بد منو
ألف المقود تستحدث ,  ير أف القوانين كالمقود لن تحيط ب ل خصاؿ االستقامة المهنية. علل اإلخبلؿ بها مسؤكلية قضائية
  .بحيث يتحقق الغرض منو, كمن ثمَّ كانت الحاجة إلل المزيد من ىذا الخلق, باستمرار كالوقائع تتجدد دائمان 

 كننبو ىنا أيضان إلل ما أسلفناه في خلق الطهارة المهنية من أف:  
أم أف االستقامة المهنية المطلوبة من القاضي تختلف في , االستقامة المهنية تختلف في بمض جوانبها من مهنة إلل أخرل (1

.  بمض جوانبها عن المطلوبة من الطبيب أك التاجر أك المدرس
  .كال شأف لنا بمبلقاتو األسرية أك االجتماعية, كما أننا ال نبحث ىنا إال في االستقامة ذات المبلقة بالمهنة كما يؤثر فيها (2
 ٘ٔأدل٘ االضتقام٘ املَي :
 دلت آيات كأحاديث كثيرة علل طلب ىذا الخلق من المسلم من ذلك:  
ا تػىٍممىليوفى بىًصيره ]: قوؿ اهلل تمالل (1 كجو الداللة في اآلية أنها تطالب الرسوؿ  [فىاٍستىًقٍم كىمىا أيًمٍرتى كىمىٍن تىابى مىمىكى كىالى تىٍطغىٍوا ًإنَّوي ًبمى

 فيدخل فيها االستقامة المهنية ,كىي عامة, كمن ممو من المؤمنين باالتصاؼ بخلق االستقامة صراحةصلل اهلل عليو كسلم 
.   ألنها فرع عنها؛أيضان 

أم أف ىؤالء المباد   {كىالًَّذينى ًإذىا أىنٍػفىقيوا لىٍم ييٍسرًفيوا كىلىٍم يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىٍينى ذىًلكى قػىوىامان }: ق تمالل في صفات عباد الرحمنؿقو (2
كيتجنبوف , المؤمنين الصالحين الواقفين عند حدكد الشرع يتصفوف باالعتداؿ حتل في حالة اإلنفاؽ في أكجو الًبر كالخير

مع حث الشرع –كإذا كاف ىذا االعتداؿ مطلوبان في اإلنفاؽ في سبل الخير , اإلفراط كالتفريط لمنافاتها لخلق االستقامة
  .فؤلف ي وف مطلوبان في  يره من األمور المباحة من باب أكلل- عليو

  {يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اهللى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقينى }: ق تماللؿقو (3
 ك يرىا من اآليات التي تحث علل ىذه , كالتزاـ منهج الشورل, ككذا ما كرد في طاعة كالة األمر, كقد سبق ذكره في الشركط

 . القيم األخبلقية كثير
 يضاؼ إليها أنها جميمان قد تأكدت بأحاديث شريفة كاردة في ممناىا تدؿ علل طلب تلك الخصاؿ الخلقية من ذلك  :
يىا رىسيوؿى اهلًل, قيٍل ًلي ًفي : صلل اهلل عليو كسلم لسيٍفيىافى ٍبًن عىٍبًد اهلًل الثػَّقىًفيِّ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي حين جاء إليو يقوؿرسوؿ اؿؿ كؽ (1

 فقد أمره الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم باالستقامة ”آمىٍنتي بًاللًَّو ثيمَّ اٍستىًقمٍ : قيلٍ ": قىاؿى . اإًلٍسبلـً قػىٍوال ال أىٍسأىؿي عىٍنوي أىحىدان بػىٍمدىؾى 
  .في وف شامبلن كمستغرقان لجميمها, من  ير تخصيص بجانب ممين من جوانب الحياة

 كىو يدؿ علل ". ما أقاـ في م كتاب اهلل كإف أيمِّرى علي م عبد حبشياسمموا كأطيموا,: "رسوؿ صلل اهلل عليو كسلماؿؿ كؽ (2
  .كإف لم ي ن يراه أىبلن لذاؾ المنصب, كجوب طاعة الرئيف
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 ٛمعاٍس االضتقام٘ املَئ٘ عيد الفقَا :
 كحذركا من الخصاؿ التي تتنافل مع , ت لم الفقهاء عن مظاىر االستقامة في بمض المهن كالحيٍ ًم كالقضاء كالممامبلت المالية

  : كفيما يلي ذكر لبمض ىذه المظاىر,خلق االستقامة المهنية
:  العدل يف املعاّضات املالٔ٘ (1
 كاألصل في الطرفين أنهما عاقبلف بالغاف راشداف , األصل في المماكضات المالية أنها تقـو علل التراضي بين طرفي المقد

إذ ليست مصلحة أحد الطرفين بأكلل , كال يتدخل بينهما, كمن ثمَّ فإف الشرع يتركهما إلرادتهما كاتفاقهما, يدركاف مصلحتهما
فمندىا يتدخل الشرع , إال أف بمض األشخاص قد يتمرض للخديمة أك االستغبلؿ من الطرؼ اآلخر لظركؼ خاصة, من اآلخر

, الشخص الذم يتصف بسبلمة السريرة: كالمسترسل ىو. كمن ىذا الباب ما يحصل للمسترسل, ليحمي الطرؼ الضميف
فيبيمو بغبن , ذلك فيو فيستغل البائع, كيستسلم لو, فيطمئن إلل صدؽ البائع, كال يحسن المساكمة, كيجهل قيمة السلمة

فقد قاؿ الرسوؿ   (كإنما تحصل ىنا استغبلالن لحالة المشترم كاسترسالو, أم بزيادة كبيرة ال ت وف عادة بين المتبايمين)فاحش 
أم أف خداعو كاستغبللو حراـ ". ربا: ", كفي بمض الركايات" بن المسترسل حراـ: "صلل اهلل عليو كسلم في النهي عن ذلك

أم )كقد كرد أف أناسان أخبركا النبي صلل اهلل عليو كسلم عن رجل ييستغل كيػيٍغبىني . كال تحل لو, كأف تلك الزيادة ربا, شرعان 
بىةى ”: فقاؿ لو النبي صلل اهلل عليو كسلم , في بيمو (ييخدع أم أني اشتريت . , كالخبلبة ىي الخديمة"إذا بايمت فقيٍل الى ًخبلى

كال شك أف ىذا الخداع كىذا . فلي الخيار في إبطالو, منك بشرط أف ال ت وف قد خدعتني, فإذا تبين أنك قد خدعتني
 .كمصادمة لخيلق االستقامة المهنية, كخارجة عن المدؿ الذم جاء بو الشرع, االستغبلؿ مناؼو لؤلخوة اإليمانية

:  العدل يف امللٔال ّاملٔصاٌ (2
 في جميع مجاالت الحياة, فالمطلوب ىو المدؿ بإطبلؽ. {...إف اهلل يأمر بالمدؿ كاإلحساف كإيتاء ذم القربل }: قاؿ تمالل ,

فقد كرد , كمن ذلك المدؿ في الم ياؿ كالميزاف. مهما اختلف الزماف أك الم اف أك الجنف أك الدين, كمع جميع الناس
بل إف سورة من , كتطلع النفوس إلل المزيد منو, ألىمية الماؿ كخطورتو, أكثر من موضع في القرآف ال ريم التأكيد عليو في

, فحذرت من ىذا الفمل أشد التحذير, أم المتبلعبين بالم اييل كالموازين, سور القرآف ال ريم سميت باسم المطففين
, الذين إذا اكتالوا علل الناس يستوفوف, كيل للمطففين}: قاؿ تمالل. كخوفتهم من المصير األليم الذم ينتظرىم في القيامة

فالمدؿ من خلق  {يـو يقـو الناس لرب المالمين, ليـو عظيم, أال يظن أكلئك أنهم مبموثوف, إذا كالوىم أك كزنوىم يخسركفك
 .كيجب االبتماد عنو, كالتطفيف في الم اييل كالموازين ينافيو, االستقامة المهنية

:  االلتصاو مبتطلبات املَي٘ ّبأداَٜا علٙ ّجََا املطلْب (3
 كعدـ اإلخبلؿ بمتطلباتها ,أجمع الفقهاء علل كجوب االلتزاـ بأداء المهنة علل كجهها الممركؼ في صور المماكضات المالية 

كال يخفل ما لهذا من أثر طيب كإيجابي علل تحقيق الثبات كالدكاـ  {يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا أىٍكفيوا بًالميقيودً }:  لقولة تمالل؛البلزمة
 . كىي من خصاؿ خلق االستقامة المهنية,كاالستقرار للممامبلت
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 : الػْزٚ (4
 ثم الممل ,  ألخذ رأيهم في الموضوع الذم ينظر فيو؛كيم ن تمريف الشورل بأنها مراجمة اآلخرين من أىل االختصاص كالخبرة

.  بموجبو
 كشاكرىم في }:  تمالل مخاطبان نبيوقاؿ . كمطلوبة بصورة أكيدة كما أسلفنا في الشركط,كىي من خصاؿ خلق االستقامة المهنية

كمن يقرأ في سيرة الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم أك , {كأمرىم شورل بينهم}:  تماللكقاؿ, {األمر فإذا عزمت فتوكل علل اهلل
في القضاء , كمن كقائع متنوعة في السلم كالحرب, ًسيىًر خلفائو الراشدين رضواف اهلل عليهم يقف علل صور كثيرة منها

ككلها تجسد مبدأ الشورل الذم كاف يلتـز بو الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم كخلفاؤه الراشدكف رضواف اهلل , كاإلدارة كالتشريع
.  عليهم في حياتهم

 كفي ىذا القدر من األمثلة كفاية للتدليل علل أىمية ىذا الخلق في الدين كالدنيا  .
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  خلق التعاٌّ املَين
 ٘المساعد: كالمماكف.  المساعدة, ًمٍن عاكنو كأعانو إذا ساعده:التعاٌّ لغ.  
 كىو المساعدة علل أداء المهنة,  ال يخرج عن ممناه اللغومّالتعاٌّ املَين يف االصطالح.  
 كإنما يتحقق ذلك بأكمل صوره بالتزاـ جميع األطراؼ . كأداء مهامها بركح الفريق الواحد, أم المساعدة في إيجاد المهنة

  .بتسييد مماني األخوة كاالحتراـ الصبر علل الم اره, ثم االرتقاء إلل مراتب التناصح كالتنافف الشريف
 إذان فتحقيق التماكف المهني علل أكمل كجو يوجب علل أطراؼ المهنة أف يسموا في كاقع مهنتهم إلل تحقيق أمرين اثنين ىما :
  .تسييد مماني األخوة كاالحتراـ كالصبر علل الم اره بين أطراؼ المهنة من عاملين كأرباب عمل أك رؤساء (1
.  االرتقاء إلل درجات التناصح كالتنافف باعتبارىا ثمرة لتسييد مماني األخوة كاالحتراـ كسياسة الصبر (2
 غسّط التعاٌّ املَين :
 البد لتحقيق مماني األخوة كاالحتراـ كالصبر كالتناصح كالتنافف الشريف من توافر الشركط التالية:  

:   اضتخضاز معيٙ األخْٗ مع شمالٛ املَي٘ (1
 إذ ت اد الشركط األخرل ت وف نابمة, كىذه أكلل كأىم الشركط لتحقق التماكف المهني {إنما المؤمنوف أخوة}:  تماللقاؿ ,

كقد بين الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم تلك , فاألخوة تستلـز المحبة كالسماحة كالنصح ك يرىا, كمتفرعة عن ىذا الممنل
كل , بحسب امرئو من الشر أف يحقر أخاه المسلم, ال يظلمو كال يخذلو كال يحقره, المسلم أخو المسلم”: المماني في قولو

  .“دمو كمالو كعرضو, المسلم علل المسلم حراـ
:  إىلاز الرات (2
 ي وف استمداده للتماكف , كبقدر ما يستطيع المرء التخلص منها, إن ار الذات كالترفع عن األنا من ضركرات التماكف المهني

 :قاؿذلك دليبلن علل است ماؿ اإليماف ؼصلل اهلل عليو كسلم كقد جمل الرسوؿ , كي وف محبتو للخير لآلخرين أعظم, أكبر
.  "ال يؤمن أحدكم حتل يحب ألخيو ما يحبو لنفسو"

 : الطناح٘ يف امليَج (3
 سمحان إذا ,رحم اهلل عبدان سمحان إذا باع": عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم قاؿ 

, كالتبا ض, كمن دكنها ي وف التشاحح, فالسماحة ككـر النفف من ضركرات التماكف المهني. "ضلتؽا سمحان إذا ,اشترل
.  كالتدابر

:  الصرب علٙ امللازِ (4
 فإف لم يوطن نفسو , إذ ال بد أف يجد كل كاحد من زميلو أموران ال تمجبو, فمن  ير الصبر ال يم ن أف يتحقق التماكف المهني

ا يػيوىفَّل الصَّاًبريكفى أىٍجرىىيٍم ًبغىٍيًر ًحسىابو }:  تماللقاؿ. كاف الًصداـ, علل الصبر   .{ًإنَّمى
:  برل اليصٔخ٘ (5
 هلل ":  لمن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: قلنا,"الدين النصيحة":  قاؿ صلل اهلل عليو كسلمعن تميم الدارم رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل

  . فالتماكف يستدعي بذؿ النصيحة ضركرة".كلرسولو كل تابو كألئمة المسلمين كعامتهم
 

  التعاوُ املهين :احملاضسة احلادية عشس 
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:   امليافط٘ الػسٓف٘ (6
 صلل اهلل عليو كسلمأف رسوؿ اهللكفي الحديث , التنافف الشريف فيما ىو لصالح المهنة كلما فيو خيرىا أمره مفيده كمطلوب  

.  كما ذلك إال للتشجيع كالمنافسة كالحث علل المزيد من الببلء في الممركة. " فلو سلبو,من قتل قتيبل": قاؿ
 التْجُٔ الفقَٕ خللق التعاٌّ املَين :
  فإف الحد األدنل من ىذا التماكف أيضان ضركرم كإلزامي بنص  (الطهارة المهنية كاالستقامة)كما أسلفنا في الخصاؿ السابقة

كيستوجب مسؤكلية , كيبقل ما فوقو مطلوبان من جهة األخبلؽ, كاإلخبلؿ بو يستوجب مسؤكلية قضائية, القانوف أك المقد
  .أخبلقية

 كأيضان ننبو ىنا إلل ما أسلفناه من قبل من أف التماكف المطلوب في كل مهنة بحسب طبيمتها  :
  .كى ذا... أك طاقم الطائرة, فالتماكف المطلوب بين المدرسين يختلف عن التماكف المطلوب بين الطبيب كالمريض (1
  .كنحو ذلك... كما أننا ال شأف لنا بالجوانب األخرل التي ال تتصل بالمهنة كالتماكف بين أفراد األسرة أك الجيراف  (2
 أدل٘ التعاٌّ املَين :
 كفيما يلي نذكر بمضان منها, يدؿ لخلق التماكف المهني أدلة كثير من القرآف كالسنة:  
فالتماكف علل كل ما ىو من الًبر  {2:المائدة} {كىتػىمىاكىنيوا عىلىل الًبرِّ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىمىاكىنيوا عىلىل اإًلٍثًم كىالميٍدكىافً }: قاؿ اهلل تمالل (1

  .كال شك أف التماكف في أداء مهاـ المهنة أحد صورىا, كالتماكف علل كل ما فيو نفع المباد مطلوب, كالخير مطلوب
نػىهيٍم رىٍدمان : }علل لساف ذم القرنينكقاؿ تمالل  (2 نى يٍم كىبػىيػٍ ةو أىٍجمىٍل بػىيػٍ يػٍره فىأىًعينيوًني ًبقيوَّ {. 95:ال هف} {قىاؿى مىا مى َّنِّي ًفيًو رىبِّي خى

  .كثير بإخوانو, فالفرد قليل بنفسو, فهذا ذك القرنين كىو مىٍن ىو في قوتو كدىائو يطلب اإلعانة إلنجاز ما ىو مطلوبه منو
ةه }: كقاؿ تمالل (3 كقد سبق أف بينا في الشركط مماني ىذه األخوة كضركرتها للتماكف .  {10:الحجرات} {ًإنَّمىا الميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى

  .المهني
فاآلية ال تأمر .  {200:آؿ عمراف} {يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا اٍصًبريكا كىصىاًبريكا كىرىاًبطيوا كىاتػَّقيوا اهللى لىمىلَّ يٍم تػيٍفًلحيوفى } :كقاؿ تمالل (4

  .حيث فيها حمل النفف علل المزيد من التحمل كالثبات, كىي أشد كأبلض من الصبر, بل بالمصابرة أيضان , بالصبر فحسب
, كبالجملة فهذه اآليات كاضحة الداللة في الحث علل التماكف كاألخوة كالصبر التي ىي من جملة خصاؿ خلق التماكف المهني

 .كاآليات في ممناىا كثير
 كمن األحاديث النبوية الشريفة في الموضوع  :
 أفضل من المؤمن الذم ال يخالط , كيصبر علل أذاىم,المؤمن الذم يخالط الناس: "رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلماؿؿ كؽ (1

كإذا , إذ ال يتصور ممارستها بممزؿ عن الناس,  كمملوـه أف ممارسة المهنة تستلـز المخالطة". كال يصبر علل أذاىم,الناس
  .كمن ثم كاف الصبر مطلوبان كما حث عليو الحديث الشريف, تمت المخالطة فبل بد أف ينتج عنها األذل بقصد أك بغير قصد

هلل كلرسولو كل تابو كألئمة المسلمين ":  لمن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: قلنا,"الدين النصيحة: " صلل اهلل عليو كسلمقؿككؽ (2
.  كعلل ما فيو النفع كالفائدة,  كبذؿ النصح كجو من كجوه التماكف علل الخير".كعامتهم

 كمن , من كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو, ال يظلمو كال يسلمو؛المسلم أخو المسلم: " صلل اهلل عليو كسلمقؿككؽ (3
 فالحديث يبين الواجب ". كمن ستر مسلمنا ستره اهلل يـو القيامة,فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنو كربة من كرب يـو القيامة
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, كتفريج كربو, بل يسمل في قضاء حوائجو, كال يتخلل عنو, فبل يظلمو, األخبلقي علل كل مسلم تجاه إخوانو من المسلمين
.  كتحقيق الستر لو

 ٛمعاٍس التعاٌّ املَين عيد الفقَا :
 كسنشير إلل بمض منها فيما يأتي, ذكرىا الفقهاء في مصنفاتهم,ىناؾ عقود كمهن كثيرة يتجلل فيها مظاىر التماكف المهني :  

:  اإلقال٘ يف العقْد (1
 أم أف أحد ؛ بناءن علل طلبو من أحدىما بمد إبراـ المقد كلزكمو كترتب آثاره؛كاإلقالة تمني فسخ المقد كإبطالو برضا الطرفين 

 , تقديران لظركفو؛ فيستجيب لو اآلخر,الطرفين يندـ كيريد إبطاؿ البيع أك اإلجارة أك نحوىما من بمد إبراـ المقد كلزـك آثاره
 كيقوؿ , كقد أجمع الفقهاء علل أف اإلقالة مندكبة؛ ألنها من باب التماكف علل البر.كمراعاة لحق األخوة التي قررىا الشرع

كاإلقالة قد ت وف بين متماقدين في عقد بيع أك . " أقاؿ اهلل عثرتو يـو القيامة,من أقاؿ مسلمان عثرتو": صلل اهلل عليو كسلمفيها 
 .  أك مهندس أك شركة للمقاكالت مع من يريد إنشاء مبافو أك محبلت تجارية, أك مريض مع طبيب,إجارة

 كىما من خصاؿ التماكف المهني, كاالستجابة لدكاعي األخوة,كال شك أف ذلك من باب التماكف علل البر .  
 : عدو اخلطب٘ علٙ خطب٘ أخُٔ ّعدو البٔع علٙ بٔعُ (2
 أم أف الشرع ينهل عن ".إال بإذنو,  يبع علل بيع أخيوالك, ال يخطب أحدكم علل ًخطبة أخيو" :صلل اهلل عليو سلم قاؿ 

لما في ذلك من المنافاة , كتجلب ال راىية كالحقد, كالتي من شأنها أف تو ر الصدكر, المزاحمة كالمنافسة  ير الشريفة
من بمد أف تمت , فالرجل الذم يقدـ علل ًخطبة امرأة, لحقوؽ األخوة كالتماكف التي يجب أف تسود المبلقات بين الناس

ـي علل عملو مشين, كتم االتفاؽ بينهما, ًخطبتها من ًقبل آخر فيقوؿ , ككذا من يأتي كيسمل لنقض عقد بيعو قد تمَّ كأبـر, يػىٍقًد
مثل ىذا الممل ينافي خلق األخوة ! أك أبيمك أحسن منها بنفف السمر, ردَّ عليو سلمتو كأبيمك مثلها بسمر أرخص: للمشترم
كال شك أف الشرع ال يرضل ألتباعو مثل , كالتنافف  ير الشريف, كعلل الم ف من ذلك يؤدم إلل التدابر كالتنافر, كالتماكف

.   كي ره ًسفسافها, فاهلل عز كجل يحب ممالي األمور, ىذه األخبلؽ المشينة كالمذمومة
 : التصسٓح مبا يف الطلع٘ مً العْٔب  (3
 فقد كاف رسوؿ اهلل يأخذ علل الناس فل البيمة بذؿ النصيحة , ال خبلؼ في أف بذؿ النصح كاجب للمسلم علل أخيو المسلم

 كىذا ,“كالنصح ل ل مسلم: بايمت رسوؿ اهلل علل السمع كالطاعة, فشرط عليَّ ”: كما يأخذ عليهم الفرائض, يقوؿ جرير
كإال , فيبذؿ لو النصيحة, أك يخبر المشترم بأنها مغشوشة مثبلن , الخيلق يتطلب من البائع أف يذكر كل عيب يملمو في سلمتو

قىا كىبػىيػَّنىا بيوًرؾى لىهيمىا ًفل ”: كالنبي صلل اهلل عليو كسلم يقوؿ,  اشان لو, كاف كاتمان للميب اٍلبػىيػِّمىاًف بًاٍلًخيىاًر, مىا لىٍم يػىتػىفىرَّقىا, فىًإٍف صىدى
ا ةي بػىٍيًمًهمى بىا ميًحقىٍت بػىرىكى تىمىا كىكىذى ًإٍف كى كيػيمىًرض فاعلو للمذاب في , كيمحق بركة البيع في الدنيا, ف تماف الميب محـر. “بػىٍيًمًهمىا, كى

إف كجد , كيقاؿ مثل ذلك في المشترم.  (ال يحل المرئو بيعي سلمةو يملمي بها داءن إال أخبره): قاؿ بمض أئمة السلف . اآلخرة
كقد كرد أف , فالذم يتطلبو الخلق القويم أف يخبره بذلك, كأف صاحبها يجهل قيمتها, أف السلمة تستحق أكثر مما يطلبو البائع

كأنو , فوجد جرير أف الفرس تستحق أكثر, اشترل فرسان فطلب صاحبها منو مائتي درىم- راكم الحديث–جرير بن عبداهلل 
.  “كالنصح ل ل مسلم”ثم ذكر الحديث السابق , فزاده في سمرىا حتل أكصلها إلل ثماف مائة درىم, يجهل قيمتها
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 ٘ٔتعسٓف األماى٘ املَي :
 ٘ع ف الخيانة, كتفيد األمن كاالطمئناف كعدـ الخوؼ: األماى٘ لغ . 
  كتطلق أيضان علل كل ما عيًهد بو إلل اإلنساف من حقوؽ أك كاجبات أك حاجات لآلخرين؛ فييطالب بالحفاظ عليها كإيصالها إلل

.  ذكيها سالمة
 ( .  58النساء ) {ًإفَّ اهللى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّقكا األىمىانىاًت ًإلىل أىٍىًلهىا}: قاؿ تمالل
  (.  28األنفاؿ ) {يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تىخيونيوا اهللى كىالرَّسيوؿى كىتىخيونيوا أىمىانىاًت يٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍملىميوفى }: كقاؿ أيضان
 كعدـ الخيانة فيها, , كىي تمني الحفاظ علل المهنة بحفظ عهدىا,  ال تخرج عن ممناىا اللغومّاألماى٘ املَئ٘ يف االصطالح

  :ّتتنجل يف أصْل ثالث٘ ٍٕ
كالحفاظ علل كل ,  كذلك بالحفاظ علل خصوصية المبلقة بين أطراؼ المهنة بحسب طبيمة المهنة:ما يخص حقيقة المهنة (1

  . كخيانة ألسرار المهنة,ما يمرؼ عند الناس بأنو إفشاءه نقض للمهد
 كعدـ تقديم مصالحو الشخصية علل مصالح , كذلك بالحفاظ علل مصالح المهنة الحقيقية:ما يخص التصرؼ في المهنة (2

  . كال يستغل مهنتو أك منصبو من أجل مصالحو الشخصية, فبل يسرؼ في اإلنفاؽ فيما يستلـز اإلنفاؽ؛المهنة
 كللوسائل , فيجب أف ت وف مشركعة ألف الغاية ال تبرر الوسيلة؛ سواءه في الوصوؿ إليها أك في أدائها:ما يخص كسيلة المهنة (3

 .  فبل كذب كال  ش كال نفاؽ كال  يبة كال نميمة؛ح م المقاصد
 ٘ٔغسّط األماى٘ املَي :
 في اآلتي, يم ن إجماؿ أىم الشركط التي يجب توافرىا لتحقيق األمانة المهنية : 

 الػسط األّل  :
 مما يمد إفشاؤه نقضان للمهد؛أف يحافظ جميع األطراؼ علل أسرار المهنة . 
  فمثبلن الطبيب يطالب بالحفاظ علل نوعين من األسرار:  

. ما يتملق بجهة عملو كالمستشفل فبل يفشي أسراره ( أ
.  ما يتملق بالمريض ككضمو الصحي مما يمد سران فبل يفشيو ( ب

 كعليو فبل يدخل في أسرار المهنة:  
 أك أنو اعتدل , كأف يمترؼ المريض أماـ الطبيب بأنو قد ارت ب جريمة أك جناية في حق آخرين؛ما ال عبلقة لو بالمهنة (1

 . فهذه ال عبلقة لها باألسرار الطبية كيجب ال شف عنها إذا تملقت بها حقوؽ لآلخرين, عليهم
 . كما أشبو ذلك,  كأف يذكر اسم المريض أك مهنتو أك م اف إقامتو؛ كال يمد ال شف عنو نقضان للمهد,ما ال يمد سران بين الناس (2
نزاع عند كجود  كذلك . لتملق مصالحهم بال شف عنها؛ كل ن إفشاءه في تلك الحالة مطلوب لجهات ممينة,ما يمد سران  (3

في ىذه الحالة يجب ؼ ؛ إجراؤىاالتي تمطبية اؿحوصات كضع الف علل ال شف عن حقيقةالبت فيو حق يتوقف حوؿ 
كالضركرة تقدر , ألف ال شف إنما ىو للضركرة, كإف كانت تبقل أسراران بالنسبة إلل  يرىم, ال شف عنها لؤلطراؼ المتنازعة

 .كال ضركرة لل شف عنها أماـ  يرىم, بقدرىا
 

  األواٌة املهٍية :احملاضسة الجاٌية عشس 
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 كالمستشفل تحتفظ بنوعين من األسرار  :
 .ما يتملق بالطبيب من حيث أجرتو أك الجزاءات اإلدارية الواقمة عليو مثبلن  ( أ

  . كمضران بو, مما يمد كشفو نقضان للمهد؛ما يتملق بالمريض ( ب
 كالمريض أيضا يحتفظ بنوعين من األسرار  :

  .كمراعاة ظركفو الخاصة, كتخفيض األجرة مثبلن , مستشفلما يتملق باؿ ( أ
 أك , مثل السماح لو بمراجمتو خارج أكقات الدكاـ الرسمي,كأف ي وف قد عاملو بصورة مخصوصة, طبيبما يتملق باؿ ( ب

  . مما يمد ال شف عنو مزعجان للطبيب؛ أك  ير ذلك,مراجمتو في بيتو
 ٕالػسط الجاى : 

 الطبيب ال يستغل ما كضع تحت :فمثبلن . أف يلتـز أصحاب الشأف في المهنة الرشدى في التصرؼ من  ير إسراؼ أك استغبلؿ 
 كما أنو ال يسرؼ في استمماؿ األدكات ,تصرفو من األجهزة في سبيل ممالجة أصحابو كقرابتو من  ير إذف صاحب الممل

  .الطبية التي كضمت تحت تصرفو
 أك ال شف علل مرضل  ير مدرجين في ,كالمستشفل ال تستغل الطبيب في طلبو خارج أكقات دكامو في سبيل مصالحها 

  .قائمة عملو
 كى ذا ...ض ال يستغل فرصة كجوده مع الطبيب في السؤاؿ عن أعراض مرضية يماني منها بمض من يخصونومكالمر .  

 الػسط الجالح  :
 فبل مجاؿ لل ذب كال ؛أف يسلك أصحاب الشأف في المهنة السبل المشركعة التي تحفظ شرؼ الوسيلة كشرؼ المقصد 

  .للنفاؽ كال للغش كال الغيبة كال النميمة
 ٘ٔالتْجُٔ الفقَٕ خللق األماى٘ املَي :
 ما ذكرناه سابقان في الطهارة المهنية كما بمدىا يت رر ىنا, كمن ثمَّ فبل داعي إلعادتو مرة أخرل . 
  بممنل أف الحد األدنل من األمانة المهنية ضركرية, كقد تم التنصيص عليو من خبلؿ القوانين كالمقود؛ كمن ثمَّ فإننا دراستنا ىنا

  .تقتصر علل ما كراء ذلك
 ككذلك ال , كما أف األمانة المهنية تختلف من مهنة إلل أخرل, فما يطالب بو الطبيب يختلف عن المدرس كالمهندس كى ذا

  .شأف لنا بما كراء المهنة كالبيت كالشارع  كنحوىما
 ٘ٔاألدل٘ يف احلح علٙ األماى٘ املَي :
  ما يلي منها, آيات عديدة من كتاب اهلل كأحاديث كثيرة من سنة رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلمةالمهنياألمانة يدؿ لخلق :  
  . {ًإفَّ اهللى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّقكا األىمىانىاًت ًإلىل أىٍىًلهىا}: قاؿ اهلل تمالل (1

 . {يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تىخيونيوا اهللى كىالرَّسيوؿى كىتىخيونيوا أىمىانىاًت يٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍملىميوفى }:  تماللكقاؿ
 كاألمانة المهنية جزء منها, بالحفاظ علل األمانات كأدائها علل كجهها المطلوبافتأمراآليتاف ؼ .  
ًديثنا فػىلىمَّا نػىبَّأىٍت ًبًو كىأىٍظهىرىهي اهللي عىلىٍيًو عىرَّؼى بػىٍمضىوي كىأىٍعرىضى عىٍن بػىٍمضو فػىلىمَّا نػىبَّأىىىا }: قاؿ تمالل (2 ًإٍذ أىسىرَّ النًَّبيُّق ًإلىل بػىٍمًض أىٍزكىاًجًو حى كى

ًبيري  ا قىاؿى نػىبَّأىًنيى المىًليمي الخى   . {ًبًو قىالىٍت مىٍن أىنٍػبىأىؾى ىىذى
 كفي ىذا ما يدؿ علل أنو ما كاف ينبغي لهن اإلفضاء بالسر الذم أسره النبي صلل اهلل عليو كسلم لهن . 
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 . {كىالى تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسى يٍم كىالى تػىنىابػىزيكا بًاألىٍلقىابً }: قاؿ تمالل (3
  . {كىالى تىجىسَّسيوا كىالى يػىٍغتىٍب بػىٍمضي يٍم بػىٍمضنا}: كقاؿ تمالل
ـو كىًذبو }: كقاؿ تمالل  . {كىجىاءيكا عىلىل قىًميًصًو ًبدى

 مع خلق األمانة التي يجب تتمارضكلها ك ,مثل ال ذب كالغش كالغيبة كاللمز, فهذه اآليات تنهل عن صفات خلقية ذميمة 
 . كمنها األمانة المهنية,التحلي بها

 ". كإذا أؤتمن خاف: "قاؿ رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم في صفات المنافقين (4
".   كال تخن من خانك,أد األمانة إلل من ائتمنك: "كقاؿ صلل اهلل عليو كسلم

 كتؤكد الممنل ذاتو, كالحديثاف في ممنل اآليات السابقة.  
 ".  فىًهيى أىمىانىةه ,مىٍن حىدَّثى ًفي مىٍجًلفو ًبحىًديثو فىاٍلتػىفىتى : "قاؿ صلل اهلل عليو كسلم (5
 بل ي في أف يفهم منو ذلك , ىذه أمانة: أك يقل, حتل كإف لم يطلب كتمانو صراحة,قؤأم أنو ال يجوز نقل كبلـ شخص كإفشا 

 كال يريد أف يسممو  ير من , كااللتفاتة التي تومئ إلل أف صاحبها يريد أف يخفي الخبر عن اآلخرين؛بمجرد اإلشارة كاإليماء
  .يتحدث إليو

 ٘ٔمعاٍس األماى٘ املَي :
 منها,ذكر الفقهاء كثيران من األح اـ الفقهية ذات المبلقة بخصاؿ األمانة المهنية :  

 أك لما يم ن أف تحقق لو , ىو تسخيرىا لتحقيق مصالحو الشخصية: كالمقصود باستغبلؿ المهنة:المنع من استغبلؿ المهنة :أّال
كحـر كذلك ىدايا المماؿ , فقد حذر الشرع من استغبلؿ المهنة فحـر الرشوة, كمن صورىا الفقهية قبوؿ الهدايا. ذلك

كمن ىنا أن ر الرسوؿ صلل اهلل , إذ لوال ذلك لما كانت تهدل إليو, كالمسؤكلين التي تأخذ صورة الهدية ل نها في حقيقتها رشوة
ـى رىسيوؿي اهلًل صىلَّل ! ىذا ل م كىذا أىدم إليَّ : فجاء كقاؿ (ليجممها)عليو كسلم علل ابن اللتبية فملو حين استمملو علل الزكاة  فػىقىا
ا أيٍىًدمى ًلي, أىفىبلى قػىمىدى ًفي : مىا بىاؿي عىاًملو أىبٍػمىثيوي, فػىيػىقيوؿي : " اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلىل اٍلًمٍنبىًر, فىحىًمدى اهللى, كىأىثٍػنىل عىلىٍيًو, كىقىاؿى  ا لى يٍم, كىىىذى ىىذى

؟ ثم حذر من عقوبة ىذا الفمل يـو القيامة ـٍ الى ىدايا ": كقاؿ في حديث آخر. “بػىٍيًت أىًبيًو, أىٍك ًفي بػىٍيًت أيمًِّو, حىتَّل يػىٍنظيرى أىيػيٍهدىل ًإلىٍيًو أى
من استمملناه من م علل عمل ف تمنا  : "كقاؿ أيضان ". المماؿ  لوؿ

 ًمٍخيطان فما فوقو, كاف  لوالن يأتي بو يـو القيامة ." 
 لما فيو من نقض المهد؛كسمي ىذا  لوالن , أخذ شيء من ماؿ الغنيمة أك الماؿ المشترؾ قبل القسمة: كالغلوؿ في األصل  ,

 . كخيانة األمانة
 أك كثرة را بيها إل راء ,كالغش في المهنة يمني التدليف كالخداع في أدائها بما يوىم السبلمة :المنع من الغش في المهنة :ثاىًٔا

  . أك رفع األجر عليهم,اآلخرين بها
 كاألصل الفقهي الذم يتأسف عليو المنع من التدليف كالخداع في المهنة ىو تحريم التصرية.  
 كاألصل الفقهي الذم يتأسف عليو المنع من ادعاء كثرة الطالبين للمهنة ىو تحريم النجش.  
 فيتوىم الرا ب في الشراء أنها ,حتل يجتمع قدره كبيره منو في ضرع الدابة,  ترؾ حلب الدابة مدة من الزمن:أما التصرية فهي 

 . فيقدـ علل شرائها,كثيرة اللبن
 كاإلخبلؿ باألمانة المهنية, لما فيو من الخداع كالغش؛كىذا الممل محـر ببل خبلؼ .  
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 ال تىصيركا ":  فقاؿ صلل اهلل عليو كسلم؛ كعن التصرية بش ل خاص,كقد كردت األحاديث في النهي عن الغش بصورة عامة
 . "اإلبل كالغنم

 كأف يستخدـ أصبا ان , مع كوف الحقيقة علل خبلؼ ذلك, ىم بوؤ كإ را,كيلحق بهذا كل عمل من شأنو خداع اآلخرين بالشيء
 أك أنواعان من زيوت المحركات إلخفاء , أك ن هات تخفي حقيقة الطمم األصلي لها,أك ألوانان خادعةن تخفي حقيقة كضع السلمة

 . كيخالف األمانة الخيلقية, كىذا كلو تدليفه ك شه محرـه ..  كى ذا,كضع محرؾ السيارة ساعة من الزمن حتل يتم بيمها
 كلئليهاـ ب ثرة الرا بين فيها,بل إل راء  يره بها, ال ليشتريها,  أف يبدم الشخص ر بة في شراء سلمة:كأما النجش فهو  . 
  كالتغرير بهم, لما فيو من خداع اآلخرين, كمن أنواع الغش, كىو محرـه شرعان  .
 كال تناجشوا: "كقد كردت أحاديث نبوية شريفة في النهي عن ىذا الفمل, منها قولو صلل اهلل عليو كسلم  ."
 كيغريهم بالشراء,كيلحق بو ما يشبهو من أنواع الغش كالخداع مما يستثير الناس  . 

فيقدـ عليها بدافع , كال يقدر عواقب تصرفاتو,  كالسفيو ىو الذم ال يحسن التصرؼ في الماؿ:الحجر علل السفيو :ثالجا
 . كبميدان عن المقبلنية كالرشد الذم ىو إصبلح الماؿ كتنميتو كالمحافظة عليو, الطيش كالهول

 كمن صور السفو مثبلن . كالسفو ع ف الرشد, إذان فالسفيو ع ف الرشيد:  
  أك أف يستهلك المامل أضماؼ ما . أف يستهلك الممرض أضماؼ المطلوب من الشاش كالمراىم في ممالجة جرح مريض مثبلن

 . كنحو ذلك.  أك األسبلؾ لتمديدات كهربائية,يحتاج من الوقود للسيارة
 كىالى تػيٍؤتيوا }: فقاؿ تمالل, حفاظان عليها من الضياع كالتبديد, كقد طالب الشرع بالحجر علل السفيو كمنمو من التصرؼ بأموالو

(.  5النساء ) {السُّقفىهىاءى أىٍموىالى يمي الًَّتي جىمىلى اهللي لى يٍم ًقيىامنا كىاٍرزيقيوىيٍم ًفيهىا كىاٍكسيوىيٍم كىقيوليوا لىهيٍم قػىٍوالن مىٍمريكفنا
  من شأنها أف تؤسف لخلق األمانة  (الغلوؿ كالرشوة كالتصرية كالنجش كاإلسراؼ)كال شك أف النهي عن ىذه التصرفات

  .المهنية
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 ٘ٔتعسٓف احملب٘ املَي :
 بُّقوا ال يٍفرى عىلىل ]: المحبة تمني الميل كالود كاإليثار قاؿ تمالل ًإٍخوىانى يٍم أىٍكًليىاءى ًإًف اٍستىحى يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا آىبىاءىكيٍم كى

  .أم؛ إف اختاركا كآثركا كقدموا ال فر علل اإليماف [اإًليمىافً 
 ّللخب أىْاع متعددٗ ميَا:  
كحب , كحب قراءة القرآف,  كحب آؿ بيت رسوؿ اهلل,كحب رسولو صلل اهلل عليو كسلم,  كىو حب اهلل:حب عقيدة كإيماف (1

أف ي وف : ثبلث من كن فيو كجد حبلكة اإليماف": كمن ذلك ما في الحديث. كى ذا...كحب الجهاد , اإلنفاؽ في سبيل اهلل
 كأف ي ره أف يمود في ال فر كما ي ره أف يقذؼ في , كأف يحب المرء ال يحبو إال هلل,اهلل كرسولو أحبَّ إليو مما سواىما

           .”النار
كىي أشياء , كى ذا... كحب المناظر الجميلة , كحب الطيب, كحب الحياة, كحب الماؿ,  كحب الولد:حب فطرة كطبع (2

 فالجميع ,كالمتملم كالجاىل, كالحضرم كالبدكم, كالرجل كالمرأة, كال بير كالصغير, يستوم في حبها المؤمن كال افر
اًء كىالبىًنينى كىالقىنىاًطيًر الميقىٍنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىالًفضًَّة }: كما في قولو تمالل, مفطوره عليو زييِّنى لًلنَّاًس حيبُّق الشَّهىوىاًت ًمنى النِّسى

هي حيٍسني المىآىبً  نٍػيىا كىاهللي ًعٍندى يىاًة الدُّق ٍيًل الميسىوَّمىًة كىاألىنٍػمىاـً كىالحىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي الحى أك , زين للمؤمنين:   فاآلية لم تقل{كىالخى
 . للناس فدلت علل أف الجميع مفطوره عليو: بل قالت, أك للرجاؿ, للنساء

أك صبلح الدين األيوبي أك محمد الفاتح لبطوالتهم , أك عبد الرحمن الداخل,  كحب عقبة بن نافع:حب تقدير كإعجاب (3
كحب آخر , , كحب عنترة لشجاعتو, كحب حاتم الطائي كابنو عدم ل رمهما, كالفتوحات التي أجراىا اهلل علل أيديهم

ارى كىاإًليمىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ييًحبُّقوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهمٍ }:  كمنو قولو تمالل,للنجاحات التي حققها في حياتو  . {كىالًَّذينى تػىبػىوَّءيكا الدَّ
ـى إلينا يد الموف كالمساعدة:حب مصلحة كمنفمة (4 جبلت القلوب علل حب : "يقوؿ ابن مسمود رضي اهلل عنو,  كحبنا لمن قدَّ

 "  كبغض من أساء إليها,من أحسن إليها
  :(عنواف الًح م)كيقوؿ الشاعر أبو الفتح البستي في قصيدتو 

 فطالما استمبد اإلنسافى إحسافي  *** أحسن إلل الناس تستمبد قلوبهم
 كمن صور ذلك ما أخبر عنو القرآف ال ريم , أك حب الفواحش كالرذائل, كحب الشر لؤلعداء,حب الرذائل كحب الشماتة (5

نٍػيىا كىاآلىًخرىًة كىاهللي يػىٍملىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍملىميوفى }: بقولو ابه أىًليمه ًفي الدُّق ةي ًفي الًَّذينى آىمىنيوا لىهيٍم عىذى   {ًإفَّ الًَّذينى ييًحبُّقوفى أىٍف تىًشيعى الفىاًحشى
 أٖ؛ احلب املبين علٙ املصلخ٘ ّامليفع٘، ّما ٓتعلق ببخجيا ٍْ اليْع السابع .

 ٘ٔأصْل احملب٘ املَي :
  : إف المحبة المهنية تمني الميل تجاه المهنة لتحقيق أصوؿ المحبة الثبلثة

  .التوادد بمراعاة آداب اللياقة في عبلقات المهنة (1
  .التراحم باإلحساف إلل زمبلء المهنة كالمنتفمين منها (2
  .التماطف من خبلؿ اإليثار لمصلحة المهنة (3

 احملبة املهٍية :احملاضسة الجالجة عشس 
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 مثلي المؤمنين في توادىم كتراحمهم كتماطفهم مىثىلي الجسد ): ىذه األصوؿ الثبلثة جممها الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم في قولو
.  (إذا اشت ل منو عضوه تداعل لو سائر الجسد بالسهر كالحمل

 ككذلك تجمل من الشخص الواحد , ىذه األصوؿ الثبلثة ىي جسور المحبة التي تجمل من الجماعة كأنها شخص كاحد
  .كمهنتو ككأنهما شيءه كاحده 

 فإذا تحقق ىذا االتحاد أم ن القوؿ بأف خلق المحبة المهنية متحقق بالفمل.  
 ٘ٔغسّط احملب٘ املَي :
 يتحقق خلق المحبة المهنية إذا توافرت الشركط التالية:  
بممنل أف ت وف مهنتو ىي الشغل األىم لو من بين أعمالو اليومية  :تقديم مصلحة المهنة علل سائر مصالحو الحياتية األخرل (1

كجهده منصب في أكثره علل خدمتها بحيث , فتف يره في ممظمو منصب علل كيفية تطويرىا بحيث ت وف أنفع, األخرل
.. كاستمرارىا كنجاحها نجاح لو, كسممتها الطيبة رأس ماؿ لو, كمستقبلها مستقبلو ىو, فهي مصدر رزقو, تحقق نجاحان أكبر

 .كبذلك يصل إلل إتقانها علل النحو الذم يحبو اهلل كرسولو, كتفانيو في حبها, كبهذا ي وف قد أثبت إخبلصو لمهنتو. كى ذا
, كيسمل دائمان لتطويرىا, فالمدرس الذم يحب مهنتو ىو الذم يجمل مهنة التدريف شغلو األىم في شؤكف حياتو اليومية

كى ذا الطبيب كالمهندس , كيسخر كقتو كجهده كعلمو كعبلقاتو باآلخرين في سبيل تطويرىا كالتقدـ بها كإنجاحها
  .ي وف تضحيتو في سبيل الرقي بها, كبقدر محبتو لمهنتو...  كالمحاسب كالمحامي

ككاف مخلصان , بممنل أنو إذا أحب مهنتو,  كىذه نتيجة حتمية للشرط األكؿ:االنتصار للمهنة بالدفاع عنها كعن الماملين فيها (2
كرأل أف كل انتقاص لها أك , كعلل الماملين بها, ك يرتو عليها, نتج عن ذلك بداىة دفاعو عنها, متفانيان في محبتها, لها

كىذه المحبة ستدفمو إلل الوقوؼ في كجو كل من . كمستقبلو, كسممتو, ألنو يرل فيها نفسو, انتقاص لو, للماملين عليها
كذلك بالمفهـو الذم , ألنو يرل في ذلك حمايتها كاالنتصار لها, كإٍف كاف من الماملين فيها, أك يسيء إليها, يشوه سممتها

ا نىٍصريهي مىٍظليومان :  قىاليوا,"اٍنصيٍر أىخىاؾى ظىاًلمان أىٍك مىٍظليومان ": نبو إليو الرسوؿ صلل اهلل عليو كسلم حين قاؿ أم )يىا رىسيوؿى اهلًل, ىىذى
, فأنا عندما آخذ علل يد شقيقي أك كلدم أك صديقي فأمنمو من الظلم. "تىٍمنػىميوي ًمنى الظُّقٍلمً ": فى ىٍيفى نػىٍنصيريهي ظىاًلمان؟ قىاؿى  (عرفناه

كصنت سممتو كسممتي , كمن الوقوع في الممصية, ألني أنقذتو من  ضب اهلل, أكوف قد نصرتو كأحسنت إليو من  ير شك
ككذلك االنتصار للمهنة ت وف باألخذ علل , كسميت في إرساء مبادئ المدالة التي بها قامت السماكات كاألرض, بين الناس

كسميان لتحقيق نجاح المهنة في بلوغ أىدافها علل أكمل , كسممتو كسممة الماملين بها, يد المسيء إليها حفاظان علل سممتها
 . كجو

كإلقاؤه يمني ,  فالسبلـ اسم من أسماء اهلل تمالل:إفشاء السبلـ لنشر المحبة بين الناس كخصوصان زمبلء المهنة الواحدة (3
, كىو بذلك يفتح طريقو إلل قلبو, فهو في أماف منو, تطمين الميسىلَّم عليو بأنو لن يجد األذل أك ما ي رىو أك يخافو من جهتو

 ال ,كالذم نفسي بيده": كفي ذلك يقوؿ الرسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم, كتمتد جسور التواصل, فتتولد المحبة بينهما
 ".  أفشوا السبلـ بين م؟ أكال أدل م علل شيء إذا فملتموه تحاببتم, كال تؤمنوف حتل تحابوا,تدخلوف الجنة حتل تؤمنوا

, إف السبلـ يجلب المحبة! إذ ما قيمة السبلـ بوجو عبوس؟,  كىذه بمثابة الت ملة للشرط السابق:طبلقة الوجو بش ل دائم (4
ألنها الدليل األقول كاألكضح علل ما ي نو القلب لسامع , إذا صاحبتو البشاشة كطبلقة الوجو, كيجد طريقو إلل القلوب
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 اؿكؽ. "تبسمك في كجو أخيك صدقة":  صلل اهلل عليو كسلمرسوؿ اهللاؿقاؿ كمن ثمَّ جاء الشرع بالحًث عليو ؼ, السبلـ
 . “كمن الممركؼ أف تلقل أخاؾ بوجو طلق ...كل ممركؼ صدقة ": أيضان 

, كينفر من القذارة,  ألف الذكؽ السليم يحب النظافة:االعتناء بالنظافة الشخصية كاختيار الزم المناسب لطبيمة المهنة (5
كمن ىنا حثَّ , كدين مراعاة المشاعر, كديننا الحنيف دين الذكؽ الرفيع, كالشخص النظيف محبوب لدل زمبلئو يألف كيؤلف

, كأمرنا بأف ن وف كالشامة بين الناس, كلئلحراـ بالحج كالممرة, كصبلة الميد, علل اال تساؿ ل ل تجمع مثل صبلة الجممة
يىا }:  كفي ىذا السياؽ جاءت اآلية القرآنية.كما الوضوء للصلوات كاال تساؿ إال أدلة عملية علل مدل حب الدين للنظافة

ـى خيذيكا زًينىتى يٍم ًعٍندى كيلِّ مىٍسًجدو     .{بىًني آىدى
أك  ير ذلك من , أك ساعة ضمف, أك جهل, أك إىماؿ,  اإلنساف عرضة للوقوع في الخطأ لنسياف:إكراـ ذكم الهيئات (6

كبين المرتبتين مراتب , كىناؾ من ال يردعو إال المقوبة القاسية, فهناؾ من تردعو اإلشارة, كالناس ليسوا جميمان سواءه , األسباب
حتل ال نمتقد خطأن كجهبلن منا , كقد نبهنا ديننا إلل مراعاة ذلك, كأصالتو, كاستقامتو, كأخبلقو, بحسب تربية الشخص, كثيرة

خطأ يستوجب إقامة عقوبة : بمبدأ المساكاة فنذىب إلل مماملة جميع الناس بنفف الطريقة فبين أف الخطأ علل قسمين
أيان كانت صفتو أك مركزه في المجتمع لخطورة ىذا , كتقاـ علل الجميع, كىذه ال مراعاة فيها, شرعان كتسمل الحدكد محددة

كىنا نجد أف الشرع . فهذا يستوجب التمزير, ل نو ال يخلو منها, كخطأ ال حدَّ فيو ألنو ليف بتلك الخطورة. النوع من الخطأ
كالسبب ىو أف الغرض من ىذه , كبين  يره ممن ىو ليف كذلك, يميز بين من ىو من أصحاب الم انة كالوجاىة في قومو

, كأصحاب الهيئات ي فيهم التنبيو كاإلشارة لينتبهوا كال يميدكه ثانية, المقوبة التأديب كالردع لئبل يميد ذاؾ الخطأ ثانية
حسب , كالمقوبة الجسدية أك السجن, كىذه المقوبة تتفاكت ما بين ال لمة الزاجرة, بخبلؼ  يرىم فقد ال تردعو إال المقوبة

أقيلوا ذكم الهيئات عثراتهم إال ":  صلل اهلل عليو كسلم قاؿعن عائشة رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهللؼ, ما يراه القاضي رادعان لو
  ."الحدكد

كال ,  كذلك ألف ىذه األمور تشمره بأنو محل تقدير كاحتراـ المسؤكلين عنو:إراحة الماملين في المواصبلت كالمواعيد كاإلقامة (7
 :صلل اهلل عليو كسلم موصيان بحسن مماملة المبيدرسوؿ اهلل قاؿ , شك أنهم أيضان سي ونوف محل محبتو كاحترامو كتقديره

لي يمٍ " , كىالى تي ىلِّفيوىيٍم ,ًإٍخوىاني يٍم خىوى ٍليػيٍلًبٍسوي ًممَّا يػىٍلبىفي مىلىهيمي اهللي تىٍحتى أىٍيًدي يٍم, فىمىٍن كىافى أىخيوهي تىٍحتى يىًدًه فػىٍلييٍطًمٍموي ًممَّا يىٍأكيلي, كى  جى
, ف يف يجب أف ي وف الحاؿ مع حرو مثلو, كإذا كاف ىذا ما ينبغي لو فملو مع عبده. "مىا يػىٍغًلبػيهيٍم, فىًإٍف كىلٍَّفتيميوىيٍم فىأىًعينيوىيم

فالت ريم كاإلحساف إلل اآلخر يجلب محبتو . {ىىٍل جىزىاءي اإًلٍحسىاًف ًإالَّ اإًلٍحسىافي }: كصدؽ اهلل إذ يقوؿ! كزميلو في المهنة
  .كإحسانو

كيقدـ مصلحة اآلخرين كحاجتهم علل مصلحة نفسو مع , اإليثار ىو أف يحـر الشخص نفسو :اإليثار كتقديم مصالح اآلخرين (8
كىي سبب , كقليل من الناس من يصل إلل ىذه المرتبة, كىي مرتبة فوؽ اإلحساف في سيلَّم القيم األخبلقية, شدة حاجتو

:  تماللقاؿؼ, كقد أثنل اهلل علل الصحابة األنصار لتحققهم بهذا الخلق المظيم, رئيف للفوز بمحبة اهلل كمحبة المباد
أم أنهم كانوا يؤثركف كيقدموف  يرىم علل أنفسهم ,  كالخصاصة شدة الجوع{كىيػيٍؤًثريكفى عىلىل أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًبًهٍم خىصىاصىةه }

 .كليف يدفمهم إلل ذلك إال الطمع فيما عند اهلل, مع شدة حاجتهم إليو, فيما يمل ونو من زادو 
 كال يخفل مدل أىمية ىذه الشركط في تحصيل كتحقيق المحبة المهنية . 
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 ٘ٔالتْجُٔ الفقَٕ خللق احملب٘ املَي :
  أم أف الحد , كمن ثمَّ فبل داعي لت راره,ما ذكرناه سابقان في التوجيو الفقهي لخلق الطهارة المهنية كما بمدىا يقاؿ ىنا أيضان 

 . كبحثنا ىنا يتناكؿ ما كراء ذلك,  كقد تم التنصيص عليو من خبلؿ القوانين كالمقود,األدنل من المحبة المهنية ضركرية
 فما يطلب من المدرس يختلف في بمض جوانبو عن ما يطلب من ,كما أف ىذه المحبة المهنية تختلف من مهنة إلل أخرل 

 . الطبيب أك القاضي أك المحاسب
 ككذلك ال شأف لنا بما كراء المهنة كالبيت كالشارع . 
 إال أف , كيجد فيها راحتو النفسية, كتنسجم مع ميولو كتوجهاتو, ثم ننبو ىنا إلل أف األصل في اإلنساف أف يختار مهنةن يحبها

كالم انة االجتماعية بين , كالسممة,  بل الدخل األكثر,كثيرنا من الناس اليـو لم تمد محبتو كميولو للمهنة ىي التي توجهو
كال شمور بوالء , فأصبحنا نجد أناسان يمارسوف مهنهم بغير ر بة منهم, كىو ما انم ف سلبان علل خيليق المحبة المهنية! الناس
  .بل ربما مارسوىا كىم لها كارىوف, تجاىها

 ٘ٔاألدل٘ يف احلح علٙ احملب٘ املَي :
  : نذكر منها,يدؿ لخلق المحبة المهنية آيات عديدة من كتاب اهلل كأحاديث نبوية

ةن ًممَّا أيكتيوا }: قاؿ اهلل تمالل (1 ارى كىاإًليمىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ييًحبُّقوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى يىًجديكفى ًفي صيديكًرًىٍم حىاجى كىالًَّذينى تػىبػىوَّءيكا الدَّ
 فقد امتدح اهلل األنصار التصافهم {كىيػيٍؤًثريكفى عىلىل أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًبًهٍم خىصىاصىةه كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي الميٍفًلحيوفى 

 كأعطل المهاجرين من الفضل كالشرؼ أكثر , فملل الر م من أف اهلل قدـ ذكر المهاجرين علل ذكرىم,بخلق المحبة كاإليثار
 فسجل اهلل لهم , كلم تتم ن دكافع الغيرة كاألنانية من التأثير علل نفوسهم الطيبة الزكية,فإنهم لم يتأثركا بذلك, مما أعطاىم

 . تلك الصفة الخلقية الراقية
  .كاإلحساف من خلق المحبة المهنية, فاآلية تثني علل المحسنين {ًإفَّ اهللى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ميٍحًسنيوفى }: كقاؿ تمالل (2
, قاؿى  (3 نىمىا نىٍحني جيليوسه ًعٍندى رىسيوًؿ اهلًل صىلَّل اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : عن أنف بن مالكو يىٍطليعي عىلىٍي يمي اآٍلفى رىجيله ًمٍن أىٍىًل »: بػىيػٍ

نَّةً  فىطىلىعى رىجيله ًمنى اأٍلىٍنصىاًر تػىٍنطيفي ًلٍحيىتيوي مىاءن ًمٍن كىضيوًئًو ميمىلِّقه نػىٍملىٍيًو ًفي يىًدًه الشِّمىاًؿ, فػىلىمَّا كىافى ًمنى اٍلغىًد قىاؿى رىسيوؿي اهلًل « اٍلجى
نَّةً »: صىلَّل اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  فىطىلىعى ذىًلكى الرَّجيلي عىلىل ًمٍثًل مىٍرتػىبىًتًو اأٍليكلىل, فػىلىمَّا كىافى ًمنى اٍلغىًد « يىٍطليعي عىلىٍي يمي اآٍلفى رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلجى

نَّةً »: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّل اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  فىطىلىعى ذىًلكى الرَّجيلي عىلىل ًمٍثًل مىٍرتػىبىًتًو اأٍليكلىل, « يىٍطليعي عىلىٍي يمي اآٍلفى رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلجى
ـى رىسيوؿي اهلًل صىلَّل اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اتػَّبػىمىوي عىٍبدي اهلًل ٍبني عىٍمًرك ٍبًن اٍلمىاًصي فػىقىاؿى  حىٍيتي أىًبي فىأىٍقسىٍمتي أىٍف الى أىٍدخىلى : فػىلىمَّا قىا ًإنِّي الى

, فػىقىاؿى  , فىًإٍف رىأىٍيتى أىٍف تػيٍؤًكيىًني ًإلىٍيكى حىتَّل تىًحلَّ يىًميًني فػىمىٍلتى ثى لىيىاؿو فى ىافى عىٍبدي اهلًل ٍبني عىٍمًرك ٍبًن : نػىمىٍم, قىاؿى أىنىفه : عىلىٍيًو ثىبلى
بػَّرى  ,  ىيػٍرى أىنَّوي ًإذىا انٍػقىلىبى عىلىل ًفرىاًشًو ذىكىرى اهللى, كىكى , فػىلىٍم يػىرىهي يػىقيوـي ًمنى اللٍَّيًل ًبشىٍيءو ثى لىيىاؿو اٍلمىاًصي ييحىدِّثي أىنَّوي بىاتى مىمىوي لىيػٍلىةن أىٍك ثىبلى

ًة اٍلفىٍجًر فػىييٍسًبضى اٍلويضيوءى, قىاؿى عىٍبدي اهللً  ثي لىيىاؿو ًكٍدتي : حىتَّل يػىقيوـى ًلصىبلى يػٍرنا, فػىلىمَّا مىضىًت الثَّبلى ميوي يػىقيوؿي ًإالَّ خى  ىيػٍرى أىنِّي الى أىٍسمى
ًىٍجرىةو, كىلىً نِّي سىًمٍمتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّل اهللي عىلىٍيًو  يىا عىٍبدى اهلًل, ًإنَّوي لىٍم يى يٍن بػىٍيًني كىبػىٍينى كىاًلًدم  ىضىبي كىالى : أىٍحتىًقري عىمىلىوي, قػيٍلتي 

ًث مىجىاًلفى  ثى مىرَّاتو ًفي ثىبلى نَّةً »: كىسىلَّمى يػىقيوؿي لىكى ثىبلى , « يىٍطليعي عىلىٍي يمي اآٍلفى رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلجى ثى مىرَّاتو فىطىلىٍمتى أىٍنتى تًٍلكى الثَّبلى
, فىمىا الًَّذم بػىلىضى ًبكى مىا قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّل اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى؟ قىاؿى  ًبيرى عىمىلو , فػىلىٍم أىرىؾى تػىٍممىلي كى : فىأىرىٍدتي آًكم ًإلىٍيكى فىأيٍنًظري عىمىلىكى

, فىاٍنصىرىٍفتي عىٍنوي, فػىلىمَّا كىلٍَّيتي دىعىاًني, فػىقىاؿى  مىا ىيوى ًإالَّ مىا رىأىٍيتى  ىيػٍرى أىنِّي الى أىًجدي ًفي نػىٍفًسي ً بلًّر أًلىحىدو ًمنى : مىا ىيوى ًإالَّ مىا رىأىٍيتى
ٍيرو أىٍعطىاهي اهللي ًإيَّاهي, قىاؿى عىٍبدي اهلًل ٍبني عىٍمروك هي عىلىل خى , كىالى أىٍحًسدي , كىًىيى الًَّتي الى نيًطيقي : اٍلميٍسًلًمينى ًذًه الًَّتي بػىلىغىٍت ًبكى فهذا  .“ىى
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 مقداران زائدان من المبادة أكثر من  يره بحيث ت وف ىذه الزيادة ىي السبب كراء استحقاقو ذلك الفضل من ـالرجل لم يقد
 بل قدـ سبلمة الصدر من الغش كالحسد كنحوه تجاه أحدو من ,كتلك الشهادة من رسوؿ اهلل صلل اهلل عليو كسلم, اهلل

 .  كىذه السبلمة للصدر ىي من أخبلؽ المحبة المهنية,المسلمين
 ٘ٔمعاٍس احملب٘ املَي :

  : نشير ىنا إلل بمض منها,ذكر الفقهاء كثيران من األح اـ الفقهية ذات المبلقة بخصاؿ المحبة الخلقية
  :اضتٝراٌ املسؤّع مً السٜٔظ يف املَي٘ (1
 كمن شأنو أف يحقق , كال شك أنو من خلق اللياقة المهنية, اتفق الفقهاء علل أف االستئذاف من الرئيف في المهنة مطلوب

كيؤدم إلل التنافر , كما أف عدـ االستئذاف كتجاىل المسؤكؿ فيو ما فيو من ال بر, كينمي المحبة بين الرئيف كمرؤكسيو
من ذلك قوؿ اهلل , كمن ثمَّ كجدنا اإلسبلـ يملم المسلمين ىذا الخلق الرفيع في أكثر من موضع, كالتبا ض بين األطراؼ

يىا أىيػُّقهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تىٍدخيليوا بػيييوتنا  ىيػٍرى بػيييوًت يٍم حىتَّل تىٍستىٍأًنسيوا كىتيسىلِّميوا عىلىل ]: تمالل في الحث علل االستئذاف بصفة عامة
يػٍره لى يٍم لىمىلَّ يٍم تىذىكَّريكفى  ًإنَّمىا الميٍؤًمنيوفى الًَّذينى : ]كفي الحث علل االستئذاف من الرئيف خاصة يقوؿ اهلل تمالل, [أىٍىًلهىا ذىًل يٍم خى

بيوا حىتَّل يىٍستىٍأًذنيوهي  انيوا مىمىوي عىلىل أىٍمرو جىاًمعو لىٍم يىٍذىى ًإذىا كى ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍأًذنيونىكى أيكلىًئكى الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاهلًل , آىمىنيوا بًاهلًل كىرىسيوًلًو كى
ٍأًنًهٍم فىٍأذىٍف ًلمىٍن ًشٍئتى ًمنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر لىهيمي اهللى ًإفَّ اهللى  ىفيوره رىًحيمه , كىرىسيوًلوً   . [فىًإذىا اٍستىٍأذىنيوؾى ًلبػىٍمًض شى

 ال تحتاج توضيحان أكثر, كداللة اآلية علل أدب االستئذاف كاضحة جلية.  
:  إفػاٛ الطالو ّزدِ (2
 أكال أدل م علل شيء إذا فملتموه : "أجمع الفقهاء علل أف إلقاء السبلـ مندكب إليو شرعان, لقولو صلل اهلل عليو كسلم

".  تحاببتم, أفشوا السبلـ بين م
 يُّقوا بًأىٍحسىنى ًمنػٍهىا أىٍك ريدُّقكىىا}: كأما الرد فواجب؛ لممـو قولو تمالل ًإذىا حييِّيتيٍم ًبتىًحيَّةو فىحى  . {كى
 كمن ثمَّ كاف الفرؽ بين , فقد أمرت اآلية بالرد كجوبان, كعلقت ذلك علل حاؿ إلقاء السبلـ, كأما اإللقاء فلم تأمر بو اآلية

.  كالثاني كاجبه , فاألكؿ مندكبه , كحالة الرد, حالة اإللقاء, الحالتين
 كمن , كال يخفل أف السبلـ عمومان من عوامل زرع المحبة بين الناس, كما أخبر النبي صلل اهلل عليو كسلم في الحديث السابق

  .ثمَّ كاف مطلوبان شرعان 
 : اإلحطاٌ إىل شمٔل املَي٘ (3
 اًر ًذم القيٍربىل كىالجىاًر }: قاؿ تمالل اننا كىًبًذم القيٍربىل كىاليىتىامىل كىالمىسىاًكيًن كىالجى ٍيًن ًإٍحسى ٍيئنا كىبًالوىاًلدى كىاٍعبيديكا اهللى كىالى تيٍشرًكيوا ًبًو شى

ٍنًب كىاٍبًن السًَّبيًل كىمىا مىلى ىٍت أىٍيمىاني يٍم ًإفَّ اهللى الى ييًحبُّق مىٍن كىافى ميٍختىاالن فىخيورنا  . {الجينيًب كىالصَّاًحًب بًالجى
 الزكجية: كىو من كاف بينهما قرابة النسب, كقيل, كجو الداللة أف اهلل سبحانو أمر المؤمن باإلحساف إلل الجار ذم القربل  .

ككذلك أمر باإلحساف إلل , كقد نزؿ بينهم, كىو الجار الغريب ليف من القـو أك القبيلة, كما أمر باإلحساف إلل الجار الجنب
كالرفق بو في , كزميل المهنة ال يقل منزلة عن ىؤالء فيجب اإلحساف إليو, كىو رفيق السفر أك الضيف, الصاحب بالجنب

  .المماملة
 جملة حق الجار أف يبدأه بالسبلـ, كال يطيل ممو ال بلـ, كال ي ثر : "يقوؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل في كتابو إحياء علـو الدين

عن حالو السؤاؿ, كيموده في المرض, كيمزيو في المصيبة, كيقـو ممو في المزاء, كيهنئو في الفرح, كيظهر الشركة في السركر 
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ممو, كيصفح عن زالتو, كال يتطلع من السطح إلل عوراتو, كال يضايقو في كضع الجذع علل جداره, كال في مصب الماء في 
فنائو, كال يضيق طرقو إلل الدار, كال يتبمو النظر فيما يحملو إلل داره, كيستر ما ين شف لو  ميزابو, كال في مطرح التراب في

من عوراتو, كينمشو من صرعتو إذا نابتو نائبة, كال يغفل عن مبلحظة داره عند  يبتو, كال يسمع عليو كبلما, كيغض بصره عن 
حرمتو, كال يديم النظر إلل خادمتو, كيتلطف بولده في كلمتو, كيرشده إلل ما يجهلو من أمر دينو كدنياه, ىذا إلل جملة 

 ". الحقوؽ التي ذكرناىا لمامة المسلمين
 كقد كردت نصوص كثيرة من الشرع في بياف حق الجار ن تفي بذكر ىذين الحديثين:  
 ما زاؿ جبريل يوصيني بالجار حتل ظننت أنو سيورثو: "قولو صلل اهلل عليو كسلم  ."
 من ال يؤمن جاره : "من يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: قالوا". كاهلل ال يؤمن, كاهلل ال يؤمن, كاهلل ال يؤمن: "كقولو صلل اهلل عليو كسلم

  ".بوائقو
 فينبغي أف يمامل بنفف , فهذاف الحديثاف يبيناف بجبلء حق الجوار في اإلسبلـ, كيلحق بهما زميل المهنة, ألنو جار في الممل

  .القدر من االحتراـ كالرحمة كاإلحساف التي ىي من خصاؿ المحبة المهنية
 
 
 
 

 ..كهلل الحمد كالمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
 ..كل الدعوات ل م بالتوفيق بآعلل الدرجات 

 كال تنسوني من صالح دعوات م 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املمصوة وطابقة لمىختوى

 

 !!مت حرفها وَ قبن الدكتوز باحملاضسة املباشسة الجاٌية فميطت وعٍا باالختباز  :احملاضسة السابعة عشس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  " ( 4Anwar@ "أٌواز) و  ( "  awjaa778@ " زشوة : ) األخوات أشلس
 (دعواتلي  )..        الدكتوز تعدينعمى وساجعة املمصوة بعد 

 

 

 

 

 

 

  ( 13 – 12 – 11 – 10 )ىَآ٘ امللصم٘ ْٓجد جدّل خمتصس للنخاضسات 
 ال تغئم عً امللصم٘ ّللً مفٔدٗ للنراكسٗ بعد االىتَاٛ مً امللصم٘ 
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  (13 – 12 – 11 – 10 )جدوه خمتصس لمىخاضسات 
 

 (احملاضسٗ العاغسٗ  )االضتقام٘ املَئ٘ 
 معاٍسٍا عيد الفقَاٛ األدل٘ غسّطَا تعسٓفَا

 :لغة 
مشتقة من القيام وتعين 
الثبات والدوام وادلالزمة 
 .واالستمرار على الشيء 

حرص كل واحد من الطرفٌن 
على اآلخر 

َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك ]
 [َواَل َتْطَ ْ ا ِإ َّنُو دبَا تَتْعَمُل َن َ ِ ًنٌ 

 يف اآلية أهنا تطالب كجو الداللة
الرس ل صلى اهلل عليو وسلم ومن 
معو من ادلؤمنٌن  االت اف خبلق 

وىي عامة, , االستقامة صراحة
فيدخل فيها االستقامة ادلهنية أيضًا؛ 

. ألهنا فرع عنها

: العدل يف ادلعاوضات ادلالية
العدل يف ادلكيال وادليزان 

االلتزام دبتطلبات ادلهنة و أدائها 

مطاوعة الزمالء 
على وجهها ادلطل ب 

الش رى 

 :كاالصطبلح 
تفيد االعتدال يف أداء ادلهنة 

ومالزمة ادلهنة من جهة 
وال فاء دب احلها من الطاعة 
وادلش رة وال دق من جهة 

 .أخرى

طاعة الرؤساء 

عدم الت يب عن العمل إال 
يف حاالت الضرورة 

االلتزام دبنهج الش رى 
 يرجى مراجعة ادللزمة لباقي األدلة

االلتزام  ال دق 
 

 (احملاضسٗ الجاىٔ٘ عػس  )األماى٘ املَئ٘ 
 معاٍسٍا عيد الفقَاٛ األدل٘ غسّطَا أصْهلا تعسٓفَا

 :لغة 
عكس اخليا ة, وتفيد 
األمن واالطمئنان وعدم 

اخل ف 

أن حيافظ مجيع األطراف ما خيص حقيقة ادلهنة 
على أسرار ادلهنة 

ِإنَّن اهللَ يَْأُمرُُكْم َأْن تَتَؤدُّوا }
 {اأَلَما َاِت ِإََل َأْىِلَها

ادلنع من است الل ادلهنة 
 

ما خيص الت رف يف 
 أصحاب الشأن التزامادلهنة 

الرشَد يف الت رف من 
  است اللغًن إسراف أو

َواَل تَتْلِمُزوا أَ َتُفَسُكْم َواَل }
 {تَتَنا َتُزوا ِ اأَلْلَقابِ 

َوَجاُءوا َعَلى َقِميِ ِو }
 {ِ َدٍم َكِ بٍ 

ادلنع من ال ش يف ادلهنة 
 

 :اصطبلحان 
احلفاظ على ادلهنة حبفظ 

وعدم اخليا ة , عهدىا
 فيها

ما خيص وسيلة ادلهنة 
أن يسلك أصحاب 
الشأن يف ادلهنة السبل 
ادلشروعة اليت ربفظ 
شرف ال سيلة وشرف 

ادلق د 

َواَل ذَبَسَّنُس ا َواَل يَتْ َتْب }
احلجر على السفيو  { َتْعُضُكْم  َتْعًضا
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 (احملاضسٗ احلادٓ٘ عػس  )التعاٌّ املَين 
 معاٍسٍا عيد الفقَاٛ األدل٘ غسّطَا حتقٔقَا تعسٓفَا

 :لغة 
ادلساعدة, ِمْن عاو و 

. وأعا و إذا ساعده
ادلساعد : وادلعاون

 

تسييد معاين األخ ة 
واالحرتام وال رب على 
ادلكاره  ٌن أطراف ادلهنة 
من عاملٌن وأر اب عمل 

أو رؤساء 

استحضار معىن األخ ة 
 مع زمالء ادلهنة

َوتَتَعاَو ُ ا َعَلى الربِّ }
َوالتَتَّنْقَ ى َواَل تَتَعاَو ُ ا َعَلى 

 {اِا ِْ َوالُعْدَوانِ 
ااقالة يف العق د 

إ كار ال ات 

َقاَل َما َمكَّنينِّ ِفيِو َرِّبِّ }السماحة يف ادلنهج 
ٌر َفَأِعيُن ين ِ ُق َّنٍة َأْجَعْل  َخيَتْ

نَتُهْم َرْدماً  َنُكْم َو َتيَتْ  { َتيَتْ

عدم اخلطبة على خطبة 
أخيو وعدم البيع على 

ال رب على ادلكاره  يعو 

 :اصطبلحان 
وى  ادلساعدة على أداء 

 .ادلهنة

االرتقاء إَل درجات 
التناصح والتنافس 

 اعتبارىا مثرة لتسييد 
معاين األخ ة واالحرتام 

وسياسة ال رب 

  ل الن يحة 

ْؤِمُن َن ِإْخَ ةٌ }ادلنافسة الشريفة 
ُ
َا ادل الت ريح دبا يف السلعة  {ِإ َّن

من العي ب 
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 (احملاضسٗ الجالج٘ عػس  )احملب٘ املَئ٘ 

 األدل٘ غسّطَا أصْهلا أىْاعَا تعسٓفَا
 معاٍسٍا

 عيد الفقَاٛ

احملبة تعين 
ادليل وال د 
واايثار 

 حب عقيدة كإيماف
وحب رس لو , حب اهللك

الت ادد دبراعاة آداب 
اللياقة يف عالقات 

. ادلهنة

تقدمي م لحة ادلهنة على 
سائر م احلو احلياتية 

 األخرى
َوالَّنِ يَن تَتبَت َّنُءوا الدَّناَر }

َواِاديَاَن ِمْن قَتْبِلِهْم 
بُّ َن َمْن َىاَجَر  حيُِ

ِإَلْيِهْم َواَل َيَُِدوَن يف 
ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِمَّنا 
أُوُت ا َويَُتْؤِثُروَن َعَلى 
أَ َتُفِسِهْم َوَلْ  َكاَن ِِبِْم 
َخَ اَصٌة َوَمْن يُ َق 
ُشحَّن  َتْفِسِو َفُأوَلِئَك 

ْفِلُح نَ 
ُ
 {ُىُم ادل

 

استئ ان ادلرؤوس 
من الرئيس يف 

ادلهنة 
 حب فطرة كطبع

, كحب ال لد
الرتاحم  ااحسان وحب احلياة  وحب ادلال

إَل زمالء ادلهنة 
وادلنتفعٌن منها 

اال ت ار للمهنة  الدفاع 
عنها وعن العاملٌن فيها 

 
إفشاء السالم 

ورده 
 

 حب تقدير كإعجاب
كحب عقبة  ن  افع 

إفشاء السالم لنشر احملبة 
 ٌن الناس وخ  صاً زمالء 

ادلهنة ال احدة 
حب مصلحة كمنفمة 
َم إلينا يد  كحبنا دلن قدَّن

الع ن وادلساعدة 
التعاطف من خالل 
اايثار دل لحة 

. ادلهنة
 

طالقة ال جو  شكل دائم 
االعتناء  النظافة الشخ ية 

واختيار الزي ادلناسب 
لطبيعة ادلهنة 

احسان إَل 
زميل ادلهنة 

حب الرذائل كحب 
 الشماتة

كحب الشر لألعداء, أو 
حب الف احش والرذائل 

 :إكرام ذوي اذليئات

ِإنَّن اهللَ َمَع الَّنِ يَن }
اتَتَّنَقْ ا َوالَّنِ يَن ُىْم 

 {ُ ِْسُن نَ 

إراحة العاملٌن يف 
ادل اصالت وادل اعيد 

وااقامة 
اايثار وتقدمي م احل 

اآلخرين 
 
 
 
 
 


