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 المحاضرة األولى 

 مكانته في اإلسالم ، موضوعه ، أقسامه ،تعريؾ الُخلُق 

 : تعرٌف الُخلُق - أووًال 

بع وجمعه أخالٌق وهو. بضم الخاء والالم الطبع والسجية:  الُخلُق لؽة •  أي الُخلُق - أي ما ُجبِل عليه اإلنسان من الطَّ

ة بها أو بتعبير آخر الباطنة  يمثل صورة اإلنسان- :  ، التي هي نفسه التي بين جنبيه وأوصافها ومعانيها المختصَّ

:  أو بتعبير آخر  كما أن الَخْلق يمثل صورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ،الجانب المعنوي في شخصية اإلنسان

  .الجانب المادي في شخصية اإلنسان

وبهذا المعنل  الاٌل للنفف راسخٌة تصدر عنها اافعال من خيرٍر أو شرٍر من ؼير الاجةٍر  لل فِكرٍر و َرِويَّةٍر : واصطالالاًا  •

. {و نك لعلل ُخلُقٍر عظيم}: ورد قول هللا سبالانه في مدح نبيه مالمد صلل هللا عليه وسلم

وقد يطلق الُخلُق علل نفف المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني علل نالو يالقق الؽاية من وجوده في هذا العالم علل 

 ( نما بعثت اتمم صالح ااخالق): وبهذا المعنل ورد قول الرسول صلل هللا عليه وسلمالوجه ااكمل 

 : شرح التعرٌف وتوضٌحه •

 والسخاء فيه ، فالصدقواضح ال لبف -  نعني المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني – التعريؾ ااخير •

وتربية ، يسعل عقالء الناف للتاللي بها، وفضابل مسلَّمة، والرالمة والعدل والب الخير للناف كلها أخالق الميدة

 .أبنابهم عليها

 : في بيان ذلكفنقول، ويالتاج  لل توضيح، وأما التعريؾ ااول فهو الذي يكتنفه بعض الؽموض •

لتي في ا الصفُة  ، أي ،فالٌن خلقه الميد: وبهذا االعتبار يقال ، الهيبة والصفة للنفف اإلنسانية : (الالال)قصد بـ 

 الميدةٌ  - والتي هي وراء تصرفاته السلوكية - نفسه

وهو ما يعني أن اافعال تتكرر من صاالبها علل نسق واالد التل تصبح عادة . أي ثابتة بعمق : (راسخة)و  •

ومن ثمَّ كان َمْن ينفق المال مرة أو مرتين أو ثالث مرات علل المالتاجين ال يوصؾ بخلق السخاء . مستقرة لديه

  .بل البد من تكرره منه باليث يصبح عادة له، والجود

 .بل بسهولة ويسر وبطريقة تلقابية، أي من ؼير تكلؾ أو مجاهدة نفف :  (من ؼير الاجةٍر  لل فِكرٍر و َرِويَّةٍر )و  •

السن : أي. فالٌن السُن الُخلُق والَخْلق: يقال، الَخْلق والُخلُق عبارتان مستعملتان معاًا : "يقول اإلمام الؽزالي رالمه هللا

وذلك ان اإلنسان مركٌب من . ويراد بالُخلُق الصورة الباطنة، فيراد بالَخْلق الصورة الظاهرة. الباطن والظاهر

   . و ما جميلةٌ ،  ما قبيالةٌ : ولكل واالد منهما هيبٌة وصورةٌ . ومن روحٍر ونففٍر مدركٍر بالبصيرة، جسدٍر مدرك بالبصر

:  ذ قال تعالل، ولذلك عظم هللا أمره بإضافته  ليه، فالنفف المدركة بالبصيرة أعظم قدراًا من الجسد المدرك بالبصر

فنبه علل أن الجسد منسوب  لل  {فإذا سويته ونفخت فيه من روالي فقعوا له ساجدين،  ني خالٌق بشراًا من طين}

 .والمراد بالروح والنفف في هذا المقام واالد، والروح  لل رب العالمين، الطين



 
  يزيد األدمـري     د ربدالله الديرذوي.أ/  األخالق اإلدالميظ وآداب المهنظ 

3 

: موضوع علم األخالق-   ثنٌثًال 

 ٤ُظ ع٤ٔغ ٓب ٣غزوش ك٢ اُ٘لظ ٖٓ اُقلبد ٖٓ هج٤َ ا٧خ٬م ، ثَ ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٖٓ هج٤َ اُـشائض ٝاُذٝاكغ ٫ٝ فِخ ُٜب ثبُخِن

أٝ ،  ثبُخ٤ش أٝ اُؾش ٣ٌٖٔ ٝفلٜب ك٢ ا٧ؽٌبّ اُو٤ٔ٤خ أُزؼِوخ ثب٧ػٔبٍ اُز٢إٔ ا٧خ٬م ٣جؾش  : ٝٓب ٤ٔ٣ض ث٤ٖ ا٫ص٤ٖ٘ ٛٞ 

...   هللا ا٩ٗغبٕ ػ٤ِٜب ًؾبعزٚ ٨ًَُ ٝاُؾشة ٝاٌُ٘بػ ٝا٣ُّٞ٘خ ، عجَ كطشؽبعبداُـشائض ٝاُذٝاكغ ٝ، ثبُؾغٖ أٝ اُوجؼ

َّّ - ،  ػوبة ٝأًٔب ٫ ٣زشرت ػ٠ِ ئؽجبػٚ صٞاة ،  ٫ رغزٞعت ُقبؽجٜب ٓذؽبًا ٫ٝ رٓبًا ٝٛزٙ ُٕ أٝ ُر ِذَػ ا٩ٗغب ُٓ كإ ؽقَ ٝ

ػ٠ِ رؼبه٤ٚ ٓغ ثؼل رِي اُـشائض أٝ اُذٝاكغ، ًبٕ أُوقٞد ٤ُظ ٗلظ اُلؼَ، ٝئٗٔب اُطش٣وخ اُز٢ ارجؼٜب فبؽجٜب ك٢ رِج٤خ 

ُّّ . رِي اُؾبعخ، أٝ ئؽجبع رِي اُشؿجخ كٖٔ ٣أًَ ُذكغ اُغٞع ػٖ ٗلغٚ ٫ ٣ُٔذػ ٫ٝ ٣ُزّ ػ٠ِ ٗلظ كؼَ ا٧ًَ، ٝئٗٔب ٣ُٔذػ أٝ ٣ُز

ذ ػ٠ِ كؼِٚ . ػ٠ِ هش٣وزٚ ك٢ ا٧ًَ ِٔ كإ أًَ ٓض٬ًا ٓٔب ٤ِ٣ٚ، ٝثٜذٍٝء، ٝٓنؾ اُطؼبّ ع٤ذاًا، ٝثذأ ثبعْ هللا، ٝاٗز٠ٜ ثؾٔذ هللا، ُؽ

 . ٛزا

َّّ ػ٠ِ كؼِٚ راى-  ٌٝٛزا ٣وبٍ ك٢ رؼبه٤ٚ ٓغ ع٤ٔغ . ٝئٕ أًَ ثؾشاٍٛخ، ٝأدخَ اُِؤخَ ػ٠ِ اُِؤخ، ٝعبُذ ٣ذٙ ك٢ اُوقؼخ، ُر

  .اُذٝاكغ ٝاُـشائض ٖٓ ؽشاة ٌٝٗبػ ّٝٗٞ ٝؽٍت ُِٔبٍ ٝاُُٞذ

: أقسثم الخلق-   ثل ثًال 

 : يمكن تقسيم الخلق  لل قسمين اثنين باعتبارين مختلفين

:  وبهذا االعتبار ينقسم الخلق  لل: باعتبار الفطرة واالكتساب  -أولهما

. اكتسابها أي أنها هبٌة ومنالٌة من هللا تعالل، وليف لإلنسان أي دور في.  َجَبَل هللا اإلنسان عليها:أخالق فطرٌة •

اليث قال له النبي   وكان وافدهم وقابدهم وربيسهم وعبد القيف قبيلة-مثال ذلك ما جاء في الديث أشج عبد القيف 

ُهَما هللا اْلاِلْلُم َواْاََناةُ ): صلل هللا عليه وسلم ِ . ( ِنَّ فِيَك َخلََّتْيِن ُياِلبُّ أََتَخلَُّق بِِهَما، أَْم هللاُ َجَبلَنِي  أنا: قال يا َرُسوَل هللاَّ

ِ الذي َجَبلَنِي علل َخلََّتْينِ : قال (َبْل هللاُ َجَبلََك َعلَْيِهَما): َعلَْيِهَما؟ قال ُهَما هللا َوَرُسولُهُ  اْلاَلْمُد ِ َّ أما : " قال النووي". ُياِلبُّ

 النبيوسبب قول .... فهي التثبت وترك العجلة: ااناة  وأما. فهو العقل: وأما الاللم... ااشج فاسمه المنذر بن عابذ 

 صلل هللا عليه وسلم، النبيأنهم لما وصلوا المدينة بادروا  لل  صلل هللا عليه وسلم ذلك له، ما جاء فل الديث الوفد

َبه النبيأالسن ثيابه، ثم أقبل  لل  ناقته، ولبف  وأقام ااشج عند رالالهم، فجمعها وعقل  صلل هللا عليه وسلم، َفَقرَّ

تبايعون علل أنفسكم وقومكم؟ :  صلل هللا عليه وسلمالنبيجانبه، ثم قال لهم   صلل هللا عليه وسلم، وأجلسه  للالنبي

نبايعك علل أنفسنا، . يا رسول هللا  نك لم تزاول الرجل عن شيء أشدَّ عليه من دينه  :ااشج: فقال. نعم: فقال القوم

الالديث قال  (... ن فيك خصلتين ). صدقت: قال. فمن اتََّبعنا، كان ِمنَّا، وَمْن أبل قاتلناه  يدعوهم، ونرسل من

والاللم هذا القول الذي قاله، الدال علل صالة .  مصالاله ولم يعجلفيتربصه التل نظر : فااناة: ض القاضي عيا

 . وجودة نظره للعواقب عقله

ومنه قول . ومن خالل مجاهدته لنفسه،  يسعل اإلنسان في تالصيلها بالتدريب والممارسة العملية:أخالق مكتسبة •

 (.َوَمْن َيْسَتْعفِْؾ ُيِعفَُّه هللا، َوَمْن َيْسَتْؽِن ُيْؽنِِه هللا)، وفي الديث آخر  (لعلم بالتعلم نما ا): النبي

: وبهذا االعتبار ينقسم الخلق  لل:  القبول وعدمه شرعاًا باعتبار  -ثانيهما

 .اادب وتنتج عنه أقوال وأفعال جميلة عقال وشرعاًا السن  وهو :محمود خلق  .1

 . وهو سوء اادب وتنتج عنه أقوال وأفعال قبيالة عقال وشرعاًا :مذموم خلق  .2
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  :مكثنة األخالق فً اإلسالم - رابعثًال 

الث اإلسالم علل الفضابل والذر من تمثل ااخالق جوهر رسالة اإلسالم ، بكل ما تالمله كلمة ااخالق من معنل ، فقد 

ووصل فيها  لل أعلل درجات اإللزام، ورتب عليها أعظم مراتب ، الرذابل في نصوص ال تالصل من القرآن والسنة

والكذب . الصدق يهدي  لل البر، والبر يهدي  لل الجنة)فـالرسول أخبرنا أن   .الجزاء، ثواباًا وعقاباًا، في الدنيا واآلخرة

دخلت امرأة النار في هرة البستها ال هي أطعمتها، وال هي دعتها  ) : وقال(ريهدي  لل الفجور، والفجور يهدي  لل النا

 .)المرء يبلػ بالسن خلقه درجة قابم الليل، صابم النهار)، و(ؼفر هللا لبؽي في كلب سقته)، و(تأكل من خشاش اارض

بلػ من عناية اإلسالم بااخالق أن هللا سبالانه الين أثنل علل نبيه مالمد في القرآن الكريم اختار الثناء عليه من و •

. {و نك لعلل خلق عظيم}:فقال تعالل. جهة أخالقه لُيعلمنا أنه ال أبلػ وال أرفع من هذه الصفة

جعل الرسول صلل هللا عليه وسلم الؽاية والهدؾ من رسالته  تمام البناء ااخالقي الذي بدأه من سبقه من اانبياء و •

ولعله يشير بذلك  لل أنه (  نما بعثت اتمم صالح ااخالق): فقال فيما يرويه أبو هريرة رضي هللا عنه، والمرسلين

 كما أخبر بذلك، وما بعثوا به من القيم والفضابل، كان المتمم والمكمل لرساالت من سبقوه من اانبياء عليهم السالم

ا َفأاَْلَسَنُه َوأَْجَملَهُ ، ْنبَِياِء من َقْبلِيا َمَثلِي َوَمَثَل ا نَ ):  لفقا  َفَجَعَل ،  ال َمْوِضَع لَبَِنةٍر من َزاِوَيةٍر ، َكَمَثِل َرُجلٍر َبَنل َبْيتًا

بِيِّينَ ، َفأََنا اللَّبَِنةُ : )قال (َهالَّ ُوِضَعْت هذه اللَّبَِنةُ  :الناف َيُطوفُوَن بِِه َوَيْعَجُبوَن له َوَيقُولُونَ   .(وأنا َخاتُِم النَّ

والسن الخلق من أكثر الوسابل التي توصل المرء  لل الفوز بمالبة هللا ورسوله، والظفر بقربه يوم القيامة، اليث  •

ا يوم اْلقَِياَمِة أاََلاِسَنُكْم أَْخاَلقاًا ): (ص)يقول  ُكْم  لي َوأَْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجلِسًا ِ  لل "ولما سبل ، ( ِنَّ من أاََلبِّ َمْن أاََلبُّ ِعَباِد هللاَّ

ِ؟  . (أاَْلَسُنُهْم ُخلُقاًا ): أجاب" هللاَّ

وأما من اليث مكانة ااخالق بين علوم الشرع فإن كثيراًا من . هذا من اليث مكانة ااخالق وأهميتها بصورة عامة •

 عقابد، وعبادات: الباالثين المعاصرين يقسمون ما جاء به اإلسالم من تشريعات وأالكام  لل شعب أربعة

وربما قسمها بعضهم  لل ثالث شعب فدمجوا بين العبادات والمعامالت تالت اسم الشريعة، . ومعامالت وأخالق

 . عقيدة، وشريعة، وأخالق: فقالوا

وكال التقسيمين  نما يصح بالنظر  لل الجهة الؽالبة في تلك القضايا والمسابل التي تناولتها نصوص الشرع، و ال  •

فعند التأمل و نعام النظر نجد أن هذه الشعب الثالث أو ااربع ال تنفك عن بعضها، وأنها متداخلة متعاضدة كالبنيان 

 . فااخالق ال تنفك عن العقيدة والعبادات والمعامالت، وفي نفف درجتها ومستواها من ااهمية. يشد بعضها بعضاًا 

ففي باب العقابد نجد أن اإلسالم يربط بين اإليمان وااخالق ربطاًا مالكماًا فيجعل السن الُخلق عالمة كمال اإليمان  •

ا أاَْلَسُنُهْم ُخلُقًاا): (ص)والتفاضل فيه، فيقول  ، ويضفي علل التواليد صبؽة ُخلُقية، فيعتبره من (أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن  ِيَمانًا

 ِنَّ الّشْرَك }: وهو رذيلة خلقية، فيقول سبالانه" الظلم"وهو فضيلة خلقية، كما يعتبر الشرك من باب " العدل"باب 

بل اعتبر القرآن الكريم . ، وذاك انه وضٌع للعبادة في ؼير موضعها، وتوجه بها  لل من ال يستالقها {لَُظْلٌم َعِظيمٌ 

الُِمونَ }: الكفر بكل أنواعه ظلماًا، فقال تعالل  . {َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّ

فالصالة وهي العبادة ااهم في : وفي باب العبادات نجد أن الكبرى منها ذات أهداؾ أخالقية منصوص عليها بجالء •

قال . الياة المسلم، لها وظيفة سامية في تكوين الوازع الذاتي، وتربية الضمير الديني علل االبتعاد عن الرذابل

الََة َتْنَهل َعِن اْلَفاْلَش ِء َواْلُمْنَكرِ }: تعالل الََة  ِنَّ الصَّ . ، وهي كذلك تعين المسلم علل مواجهة متاعب الالياة {َوأَقِِم الصَّ

ابِِرينَ }: قال تعالل َ َمَع الصَّ لَواِة  ِنَّ هللاَّ ْبِر َوالصَّ َها الَِّذيَن َءاَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ بِالصَّ .  {َياأَيُّ
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وهما من ااهمية بمكان في عالم ، وسيلة لتطهير وتزكية النفف،  والزكاة وهي العبادة التي تلي الصالة في ااهمية •

. {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}:قال تعالل. ااخالق

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

 {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علل الذين من قبلكم لعلكم تتقون}: قال تعالل. ااخالق اإلسالمية

الالج أشهر }: قال تعالل. وضبط الجوارح، والالج تدريب للمسلم علل التطهر والتجرد والترفع عن زخارؾ الالياة •

. {معلومات، فمن فرض فيهن الالج فال رفث وال فسوق وال جدال في الالج

. وفي مجال المال واالقتصاد كان لألخالق الضورها سواٌء في ميدان اإلنتاج أم التداول أم التوزيع أم االستهالك •

وأما ما كان ضاراًا بالناف أو مؤذياًا لهم فال يجوز ، ففي مجال اإلنتاج يجب أن تكون السلعة المنتجة نافعة مفيدة •

يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما  ثم كبير }: قال تعالل.  نتاجه مهما كان سيجلب لصاالبه من أرباحٍر ماديةٍر 

 .{ومنافع للناف و ثمهما أكبر من نفعهما

وفي مجال التبادل يالرم اإلسالم االالتكار والؽش وكتمان العيب، و نفاق السلعة بالاللؾ، واستؽالل الاجة اآلخرين  •

َمْن ؼشنا، فليف ): وفيه أيضاًا . ، أي آثم(ال يالتكر  ال خاطا): أو استؽالل بساطتهم أو طيشهم لخداعهم ففي الالديث

 .( للربح الاَللُِؾ َمْنَفَقٌة للسلعة، َمْماَلقٌة : )، وفيه(ِمنَّا

وال يالل له أن يأخذ ما ليف له بالق كأن يأخذه . وفي مجال الملكية، ال يالل للمسلم تملك ثروةٍر من طريق خبيث •

وال يجوز له تنمية ملكه بطريق مالرمة، ومن َثمَّ الرم هللا الربا والقمار والرشوة، وكل ما يعد . بالعدوان أو الاليلة

رار بكل ألوانه. من قبيل أكل المال بالباطل رر والضِّ  . والرم كذلك الظلم بكل صوره وأشكاله، والضَّ

َ َواْعِدلُوا بين أَْواَلِدُكمْ ): (ص)وفل مجال التوزيع أمر بالعدل بين ااوالد في العطية فقال  • كما وضع ، (اتَّقُوا هللاَّ

 . والؽنابم والفيء والخراج والجزية وعطايا بيت المال، والصدقات المفروضة، نظاماًا دقيقاًا في توزيع الميراث

وفي مجال االستهالك واإلنفاق أمر اإلسالم باالعتدال والتوسط، واالبتعاد عن الترؾ، والتبذير واإلسراؾ  •

ا}: قال تعالل. والتقتير ا َماْلُسورًا       :  وقال أيضاًا ، {َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْؽلُولَةًا  لَل ُعُنقَِك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُومًا

ُه الَ ُياِلبُّ اْلُمْسِرفِينَ }  ومن هذا الباب تالريم اإلسالم الستعمال أواني الذهب . {وُكلُواْ َواْشَرُبواْ َوالَ ُتْسِرفُواْ  ِنَّ

 .والفضة مطلقاًا، وكذا تالريمه لبف الذهب والالرير علل الرجال

وفي مجال السياسة ربط اإلسالم السياسة بااخالق، فرفض كل ااساليب القذرة للوصول  لل الؽايات مهما كانت  •

وبنل سياسته علل الصدق والرالمة والعدل واإلنصاؾ ، "الؽاية تبرر الوسيلة"ورفض مبدأ ، تلك الؽايات نبيلة

: قال تعالل. والمساواة بين الجميع في الالقوق والواجبات والعقوبات، وفرض االترام االتفاقات، والوفاء بالعهود

ا َتَخاَفنَّ من َقْومٍر ِخَياَنةًا َفاْنبِْذ  ِلَْيِهْم علل َسَواءٍر  ِنَّ هللّاَ ال ُيالبُّ الخابنينَ } َو َِذا قُْلُتْم َفاْعِدلُواْ َولَْو }: وقال جل شأنه {َو ِمَّ

ِ أَْوفُواْ   . {َكاَن َذا قُْرَبل َوبَِعْهِد هللاَّ

ْلم مبنية علل العدل والرالمة  • وفي مجال الالرب لم تنفصل سياسة اإلسالم عن ااخالق، بل بقيت كما في السِّ

َ الَ ُياِلبُّ اْلُمْعَتِدينَ }: قال تعالل. والصدق والوفاء ِ الَِّذيَن ُيَقاتِلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدواْ  ِنَّ هللاَّ   }َوَقاتِلُواْ فِي َسبِيِل هللاَّ
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وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلاَلَراِم أَن َتْعَتُدواْ َوَتَعاَوُنواْ َعلَل اْلبرِّ َوالتَّْقَوى }: وقال جل في عاله ُكْم َشَن ُن َقْومٍر أَن َصدُّ َوالَ َيْجِرَمنَّ

قال . وجعل اإلسالم الؽاية من الالرب  عالء كلمة هللا، واالنتصار للالق والخير. {َوالَ َتَعاَوُنواْ َعلَل اإلِْثِم َواْلُعْدَوانِ 

ِ َوالَِّذيَن َكَفُرواْ ُيَقاتِلُوَن }: تعالل اُؼوتِ فيالَِّذيَن َءاَمُنواْ ُيَقاتِلُوَن فِل َسبِيِل هللاَّ  . { َسبِيِل الطَّ

ِ َوَمْن معه من اْلُمْسلِِميَن  • تِِه بَِتْقَوى هللاَّ ةٍر أَْوَصاهُ في َخاصَّ َر أَِميراًا علل َجْيشٍر أو َسِريَّ وفي السنة أن النبي كان  ذا أَمَّ

ِ، اْؼُزوا وال َتُؽلُّوا وال َتْؽِدُروا وال َتْمُثلُوا وال َتْقُتلُوا ): َخْيراًا ُثمَّ قال ِ، َقاتِلُوا من َكَفَر بِا َّ ِ في َسبِيِل هللاَّ اْؼُزوا بِاْسِم هللاَّ

فقد كانوا يوصون قوادهم وأمراءهم عند تسيير ، وكذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. (َولِيداًا 

من ذلك ما جاء في وصية أبي ، وعدم اإلفساد واإلضرار بالممتلكات، وعدم قتل ؼير المالارب، الجيوش بتقوى هللا

 ني : "فكان مما قال، فقد خرج يتبعه ويوصيه، بكر رضي هللا عنه ليزيد بن أبي سفيان الين بعث جيوشاًا  لل الشام

وال َتْعقرنَّ ، وال َتْخربن عامراًا ، وال َتْقَطَعنَّ شجراًا مثمراًا ، وال امرأةًا وال كبيراًا هرماًا ، أوصيك بعشرر ال َتْقُتلَنَّ صبياًا 

 ".وال َتْؽلْل وال َتْجبنْ ، وال َتْؽرقنَّ نخالًا وال تالرقنَّه ,شاةًا وال بعيراًا  ال لمأكلةٍر 

 

وهكذا فمث من مجثل من مجثوت الحٌثة ٌعٌشهث المسلم بمعزل عن القٌم األخالقٌة والضوابط السلوكٌة 

ومث هذا الذي ذكرنثه إو غٌض من فٌض 
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 المحاضرة الثانيظ

أسف ااخالق في اإلسالم 

 ومراعاة الطبيعة، وااساف الواقعي والعلمي، ااساف االعتقادي :يقوم النظام ااخالقي في اإلسالم علل ثالثة أسف هي

. اإلنسانية

:  األسثس اوعتقثدي- أووًال 

:   هيثالثة أركانيتمثل ااساف االعتقادي لألخالق اإلسالمية في  •

واإليمان بأنه تعالل قد . وخالق الموت والالياة. وخالق اإلنسان. اإليمان با  تعالل، وبأنه خالق الكون: الركن األول •

أالاط بكل شيءٍر علماًا، ويعلم خابنة ااعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما يدور في خلجات النفف من خيرٍر أو شر 

 . {َولََقْد َخلَْقَنا اإلِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُف بِِه َنْفُسُه َوَناْلُن أَْقَرُب  ِلَْيِه ِمْن اَلْبِل الَوِريدِ }: قال هللا تعالل

 اإليمان بأن هللا عز وجل منذ أن أوجد اإلنسان فوق هذه البسيطة هداهم لمعرفته، وعرفهم بطريق :الركن ال ثنً •

قُْلَنا اْهبُِطواْ ِمْنَها  }: الخير والشر، والالق والباطل، من خالل الرساالت السماوية التي أرسلها للبشر قال تعالل

ى َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفالَ َخْوٌؾ َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َياْلَزُنونَ  نِّل ُهدًا ا َيأْتَِينَُّكم مِّ ا َفإِمَّ اَها،  : } وقال سبالانه { َجِميعًا َوَنْففٍر َوَما َسوَّ

  .{  َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها

،  كما أن هللا سبالانه وهب اإلنسان العقل والفطرة، وأوجد فيه القوة والقدرة علل  دراك تلك الالقابق، من معرفة هللا •

 الالق والخير، واجتناب الشر والباطل، و دراك ما بإتباعومن َثمَّ جاء تكليفهم . ومعرفة الخير والشر، ومعرفة الالق

عليهم من واجبات تجاه خالقهم، وتجاه المخلوقات ااخرى، وكذلك معرفة ما هو مالرم عليهم، ومطلوب منهم 

 .اجتنابه

الخير،  فعلأقدم علل و،  الالقوالنعيم لمن أتبع. ئٓب ٗؼ٤ْٝئٓب ٗؼ٤ْ ئٜٗب ٝ، ا٧خشٟ ا٣٩ٔبٕ ثبُؾ٤بح: انشكٍ انثبنث •

 . والجاليم لمن اتبع الباطل، وارتكب ما الرم هللا. واجتناب الشر

ا َيَرهُ }: قال تعالل.  يدي الخالق عز وجل يوم القيامةبينوكالهما يكون بعد الساب دقيق  ةٍر َخْيرًا َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرهُ  ةٍر َشّرًا .   {َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ُكْم أاَْلَسُن َعَمالًا }: قال تعالل.  ذنر فهذه الالياة ميدان عمل واختبار لإلنسان   {الَِّذي َخلََق الَمْوَت َوالاَلَياَة لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ

ا َو ِْن َكاَن }: قال تعالل. والالياة ااخرى للالساب والجزاء َوَنَضُع الَمَواِزيَن القِْسَط لَِيْوِم القَِياَمِة َفاَل ُتْظلَُم َنْفٌف َشْيبًا

ةٍر ِمْن َخْرَدلٍر أََتْيَنا بَِها َوَكَفل بَِنا اَلاِسبِينَ   .{ِمْثَقاَل اَلبَّ

 

في  - المعتمد علل اإليمان با ، وبرساالته، وبالالياة ااخرى، والالساب- هذا ااساف االعتقادي بهذا المفهوم  •

 . ؼاية ااهمية، بل  نه السند الذي ُيعتمُد عليه في  قامة النظام ااخالقي اإلسالمي، وفي عملية االلتزام به

بل يستاليل أن تطبق تطبيقاًا عملياًا دقيقاًا في . ومن ؼير هذا ااساف تفقد ااخالق قدسيتها، وتأثيرها في اإلنسان •

، يكون االمتثال  ثم بقدر تمكن هذا ااساف في قلب المؤمن، ورسوخه فيه، و يمانه الصادق به. السر والعلن

 . والتاللي بتلك الفضابل والقيم
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.  وليف هذا أساٌف للسلوك ااخالقي فالسب، بل كذلك للالياة كلهار ومن ؼيره ال يكون للالياة معنل في الالقيقة •

اليث  - الذين ال يؤمنون با  وال باليوم اآلخر -ودليل ذلك ما نلالظه في سلوك الوجوديين وأمثالهم من المالالدة  •

وأما المؤمن فهو في طمأنينة ورضا، مهما واجهته . القلق والاليرة واالضطراب يستبد بأعماق قلوبهم، وبتفكيرهم

وتسليمه بقضاء هللا ، يكون شعوره بالرضا أعظم، وبقدر زيادة  يمانه، وتمكنه من قلبه. من المصابب والمشاكل

 .وقدره أتم

كٖٔ اٗؼذّ ُذ٣ٚ ا٣٩ٔبٕ ػب٠ٗ ٖٓ اُلشاؽ ك٢ ٛزا ،  إٔ ك٢ هج٤ؼخ اُؾ٤بح ا٩ٗغب٤ٗخ عبٗجبًا ٫ ٣ِٔإٙ ئ٫ ا٣٩ٔبٕ رُيٝاُغش ك٢

 ٫ ٣ؼبٕٗٞ كوشاًا أٝ  - ٖٓ ؿ٤ش أُإ٤ٖ٘ٓ -ٝئٕ ٓٔب ٣إًذ ٓب عجن إٔ أُٝئي اُ٘بط ،  كأؽظ ثبُوِن ٝا٫مطشاة،  اُغبٗت

.  ٝئٗٔب ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ كوذإ اُطٔأ٤ٗ٘خ اُز٢ رغِجٜب اُؼو٤ذح اُقؾ٤ؾخ، ٝا٣٩ٔبٕ اُو٣ْٞ! ؽشٓبٗبًا أٝ ٓشمبًا 

ئٕ اػزٔبد ا٧خ٬م ػ٠ِ ٛزا ا٧عبط اُؼوذ١، ٣نل٢ ػ٤ِٜب هبثؼبًا ٤ٔٓضاًا ٖٓ اُوذاعخ ٝا٫ؽزشاّ، ٣ٝٞهع ك٢ فبؽجٚ اُٞاصع 

:   ؽ٤ش ٣وٍٞٝٛزا ٓب ٣وش ثٚ اُذًزٞس أٌُغ٤ظ ًبس٣َ. ٣ٝغؼِٚ أًضش اعزغبثخ ُلؼَ اُخ٤ش (أٝ ٓب ٣غ٠ٔ ثبُن٤ٔش)اُذ٢٘٣ 

اُلٌشح أُغشدح ٫ رقجؼ ػب٬ًٓا كؼب٫ًا ئ٫ ئرا رنٔ٘ذ ػ٘قشاًا د٤٘٣بًا، ٝٛزا ٛٞ اُغجت ك٢ إٔ ا٧خ٬م اُذ٤٘٣خ أهٟٞ ٖٓ "

ا٧خ٬م أُذ٤ٗخ ئ٠ُ ؽذ رغزؾ٤َ ٓؼٚ أُوبسٗخ، ُٝزُي ٫ ٣زؾٔظ ا٩ٗغبٕ ك٢ اُخنٞع ُوٞاػذ اُغِٞى اُوبئْ ػ٠ِ أُ٘طن، 

 ".ئ٫ ئرا ٗظش ئ٠ُ هٞا٤ٖٗ اُؾ٤بح ػ٠ِ أٜٗب أٝآش ٓ٘ضُخ ٖٓ اُزاد ا٤ُٜ٩خ

 

: األسثس الواقعً -  ثنٌثًال 

   لل المثالية هذه كانت ال أن دعوته، وذم الذين أخلدوا  لل اارض وشهواتها،  اإلسالم  لل المثالية والسمو الرواليدعا

 :  والنظرتان المتطرفتان هما. واقعية في نفف الوقت، وكانت وسطاًا بين نظرتين متطرفتين

 اُز٢ رذػٞ ا٩ٗغبٕ ئ٠ُ ٓغبثٜخ اُطج٤ؼخ ٝا٫عزؼ٬ء ػ٤ِٜب، ٜٓٔب ًبٗذ اُنـٞهبد اُز٢ رٞاعٜٚ ك٢  :انذعىاد انشوزيخ* 

  .اُؾ٤بح ؽذ٣ذح، ٝرُي ٧ٗٚ ثٜزا ا٫عزؼ٬ء ٝثٜزٙ أُغبثٜخ، ٣ؾون ُ٘لغٚ اُغؼبدح أُ٘ؾٞدح ٝاُغٔٞ اُشٝؽ٢ اُز١ ٣طٔؼ ئ٤ُٚ

 - ٝاُز٢ رذػٞ ئ٠ُ ا٫عزغ٬ّ ُِطج٤ؼخ، ٝا٫عزغبثخ ُٜب، ٧ٕ عؼبدح ا٩ٗغبٕ (أٝ دػٞاد اُطج٤ؼ٤٤ٖ)  :انذعىاد انًبديخ* 

َّْ كاْٜٗ - ٖٓ ٝعٜخ ٗظشْٛ .   ٣زغبِٕٛٞ ٓزطِجبد اُشٝػ ئٗٔب رزؾون ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ ا٫عزغبثخ ٝا٩خ٬د ئ٠ُ ا٧سك، ٖٝٓ ص

 

:  وقد تجلل ذلك في،  الطبيعة واقعياًا وسطاًا معتدالًا بين هاتين النظرتينمن وأما اإلسالم فكان موقفه •

فيضبط ميوله ورؼباته ويوجهها وفقاًا للمثل العليا التي جاء بها ، نفسهاإلنسان  لل أن يكون سيداًا علل دعوته  .1

:  كما قال تعالل،  ونفع العباد،  فيسخر مواردها في عمران اارضالطبيعة،أن يكون سيداًا علل ، واإلسالم

 .[ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن ااَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها]

وذلك عن طريق اتخاذ قواعد ، وعدم التصادم معها، دعوته  لل التأقلم واالنسجام مع الطبيعة ومع الواقع .2

 .التاليةوهو ما سنتناوله في الفقرة ، للسلوك تنسجم تمام االنسجام مع القوانين ااساسية للالياة البشرية
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:  األسثس العلمً-  ثل ثًال 

قانون المالافظة علل ) ، وهيونعني به القوانين ااساسية للالياة البشرية، والتي أقام اإلسالم نظامه ااخالقي عليها

 وفيما يلي نتناول هذه القوانين بشيء من (وقانون االرتقاء العقلي والروالي، وقانون تكاثر النوع اإلنساني، الالياة

. التفصيل

  : المحثفظة على الحٌثةقثنون-  األول القثنون

ًٔب أٗٚ .  ٓؾشٝػبًا ٝٓطِٞثبًا عًِٞبًا أخ٬ه٤بًا ، ا٩ع٬ّ اػزجش ًَ عِٞى ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣ؾبكع ػ٠ِ اُؾ٤بح ٤ٔ٘٣ٜٝبإٔ  ٝٗؼ٢٘ ثٚ

َّْ كٜٞ ٓشكٌٞك ٝٓؾشّ   .اػزجش ًَ عِٞى ٣نبد اُؾ٤بح، أٝ ٣ؼٞهٜب ثقٞسح ٖٓ اُقٞس، عًِٞبًا ؿ٤ش أخ٬ه٢، ٖٝٓ ص

ٖٝٓ ٛ٘ب ًبٕ اُوزَ ؽشآبًا؛ ٧ٗٚ عٌِٞى ؿ٤ش أخ٬ه٢، ًٝزا رٜذ٣ذ ا٥خش٣ٖ ٝئخبكزْٜ، أٝ اُزؾبعذ ٝاُزجبؿل ٝاُزذاثش،  -

 . ًِٜب ٓؾشٓبٍد، ٣ٝؼزجش عًِٞبًا ؿ٤ش أخ٬ه٢

كب٩ع٬ّ عبء ثزؾش٣غ ًَ ٓب ٖٓ ؽأٗٚ اؽزشاّ ؽ٤بح اُ٘بط، ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ أسٝاؽْٜ ٝأػشامْٜ ٝدٓبئْٜ، ٝاُغؼ٢  -

 . ُزؾو٤ن ٓب ك٤ٚ ٗلؼْٜ

 :  تكث ر النوع اإلنسثنً  –القثنون ال ثنً

ونعني به أن اإلسالم اعتبر كل سلوك من شأنه أن يؤدي  لل  بقاء النوع اإلنساني وتالسينه سلوكاًا أخالقياًا راقياًا 

ومطلوباًا، ومن ثمَّ شرع الزواج، والث عليه، ونهل عن التبتل أو الرهبانية، ففي الديث أنف بن مالك رضي هللا 

جاء ثالثة رهط  لل بيوت أزواج النبي صلل هللا عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلل هللا عليه : عنه، قال

وأين نالن من النبي صلل هللا عليه وسلم؟ قد ؼفر له ما تقدم من ذنبه :  ، فقالوا وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها

أنا :  أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر:  أما أنا، فإني أصلي الليل أبداًا، وقال آخر:  قال أالدهم. وما تأخر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا ): فجاء رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  ليهم، فقال. أعتزل النساء فال أتزوج أبداًا 

 ( ني اخشاكم   وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رؼب عن سنتي فليف مني

تخيروا لنطفكم، وانكالوا ااكفاء، وأنكالوا ):  فقال صلل هللا عليه وسلم، كما الث علل السن اختيار الزوجة، 

 ذا جاءكم : )ذوي دين وخلق فقال صلل هللا عليه وسلم، والث اآلباء علل تزويج بناتهم من أناف صالالين، ( ليهم

 . (من ترضون دينه وخلقه فأنكالوه،  الَّ تفعلوا تكن فتنٌة في اارض وفساد

كالرهبانية أو ، منع كل سلوك من شأنه أن يالدَّ أو يعوق استمرار التناسل-  من جهة أخرى- كما أن اإلسالم 

كنا  : "، قال ففي الديث ابن مسعود رضي هللا عنه. لما فيه من المنافاة مع بقاء النوع اإلنساني وتكاثره، الِخصاء

.  ؟ فنهانا عن ذلك يا رسول هللا، أال نستخصي: نؽزو مع النبي صلل هللا عليه وسلم ليف لنا نساء، فقلنا

  :اورتقثء العقلً والروحً  –القثنون ال ثلث 

ونعني به أن اإلسالم اعتبر كل سلوكٍر من شأنه أن يؤدي  لل السعادة، واإلقبال علل الالياة بمالبة وانشراح، وينمي العقل، 

 . ويالافظ عليه، سلوكاًا أخالقياًا راقياًا 

كل سلوك يضاد الالياة السعيدة، أو يضاد العقل، بأن يجعل اإلنسان يعيش في  - من جهة أخرى -كما أنه اعتبر  •

عزلة من الناف، أو متشابماًا قلقاًا، أو يضر بعقله، أو يجعله مريضاًا، أو مستسلماًا للجهل والخرافات، فإنها جميعاًا 

 .تعدُّ سلوكاًا ؼير أخالقي
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ففي . ومن َثمَّ فقد الث اإلسالم علل العلم، وصلة الرالم، ومالبة اآلخرين، والرالمة بهم، والرضا بقضاء هللا وقدره •

عجباًا امر المؤمن،  ن أمره كله خير،  ): ، وفي آخر(ال يؤمن أالدكم التل يالب اخيه ما يالب لنفسه): الالديث

،  (وليف ذاك االد  ال للمؤمنر  ن أصابته سراء شكر، فكان خيراًا له، و ن أصابته ضراء صبر، فكان خيراًا له

ولو خفي ، وأن الالكمة كل الالكمة فيه، وأن ذلك هو الخير، والتسليم امره، فيتلقل المصابب بالرضا بقضاء هللا

 . وهذا ما ال يكون  ال للمؤمن، فياليا الياة سعيدة، عليه وجه ذلك

قال . كما الرم اإلسالم االنتالار، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وما من شأنه أن يضر اإلنسان في بدنه أو عقله •

 : وقال سبالانه- {  َيْسأَلُوَنَك َعِن الَخْمِر َوالَمْيِسِر قُْل فِيِهَما  ِْثٌم َكبِيٌر َوَمَنافُِع لِلنَّاِف َو ِْثُمُهَما أَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما }: تعالل

َما } ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلاُِلوَن،  ِنَّ َما الَخْمُر َوالَمْيِسُر َوااَْنَصاُب َوااَْزاَلُم ِرْجٌف ِمْن َعَمِل الشَّ َها الَِّذيَن آََمُنوا  ِنَّ َيا أَيُّ

اَلِة َفَهْل أَْنُتْم  ُكْم َعْن ِذْكِر هللاِ َوَعِن الصَّ ْيَطاُن أَْن ُيوقَِع َبْيَنُكُم الَعَداَوَة َوالَبْؽَضاَء فِي الَخْمِر َوالَمْيِسِر َوَيُصدَّ ُيِريُد الشَّ

.  ومثل هذه النصوص كثيرة جداًا  {ُمْنَتُهونَ 

. وعليه فإن اإلسالم يعد الخروج علل القوانين تعدياًا وخروجاًا عن جادة الالياة المستقيمة

 

  : مراعثة الطبٌعة اإلنسثنٌة-  ثل ثًال 

وهذا هو ااساف الرابع الذي يبني اإلسالم نظامه ااخالقي عليه، ونعني به أن اإلسالم ينظر  لل اإلنسان علل أنه روٌح 

وجسٌد، وعقٌل وشهوةٌ، وقلٌب ومشاعُر وعواطُؾ، وأن هناك صراعاًا بين طبيعة اإلنسان وتكوينه المادي الذي يميل  لل 

اارض والتراب الذي ُخلق منه، فينساق لألهواء والشهوات، ورواله العلوية التي هي من نفخ اإلله، وتدعوه  لل السمو 

 . والرقي والمثالية

 في اإلنسان، ووجهه  لل السلوك الذي يليق به الطبيعتينومن َثم فقد وضع اإلسالم نظاماًا دقيقاًا للتنسيق بين هاتين  -

بصفته المخلوق الذي كرمه هللا، وبصفته الكابن ااشرؾ علل ظهر هذه البسيطة، وبصفته من أتباع خاتمة 

 . الرساالت السماوية

وال يخفل أهمية هذا ااساف في الدراسات ااخالقية، لما بين سلوك اإلنسان، وطبيعته التي جبله هللا عليها من  -

.  صلة وثيقة، وان نجاح أي نظام أخالقي يتوقؾ علل مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعة البشرية
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 المحاضرة الثالثظ
  خصابص ااخالق اإلسالمية

:  وهي ااخالقية تمتاز ااخالق اإلسالمية بجملة من الخصابص تميزها عن ؼيرها من اانظمة

:  اونب ثق عن عقٌدة اإلسالم- أووًال 

 وما أكثر النصوص التي تربط بين، أي أنها مرتبطة بالعقيدة ارتباطاًا قوياًا وعميقاًا باليث يستاليل الفصل بينهما •

اإليمان والسن الُخلُق كثيرة جداًار التل  نها لتجعل اإليمان، هو نفسه السن الُخلُق، وذلك ان السن الخلق يقتضي 

، واالعتراؾ بفضله، والثناء عليه، والوقوؾ عند الدوده بامتثال أوامره، (اإلله)أول ما يقتضي ُشكر المْنِعم 

يقول اإلمام الؽزالي رالمه . وأفالش الُخلق، فهو أعظم العقوق، وأما التمرد علل أوامره ونواهيه. واجتناب نواهيه

وقد ذكر هللا تعالل صفات المؤمنين والمنافقين في ، وسوء الخلق هو النفاق، السن الخلق هو اإليمان: "هللا تعالل

: قال هللا تعالل. فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية السن الخلق ,وسوء الخلق، وهي بجملتها ثمرة اُلْسن الخلق، كتابه

َكاِة َفاِعلُوَن َوالَِّذيَن فيَقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم } ْعِرُضوَن َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ  َصالَتِِهْم َخاِشُعوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْؽِو مُّ

ُهْم َؼْيُر َملُوِميَن َفَمِن اْبَتَؽل   فأولبك ذالَِك وراءُهْم لِفُُروِجِهْم اَلافُِظوَن  اِلَّ َعلَل أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَماُنُهْم َفإِنَّ

اْلَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَل ااْرِض َهْوناًا }:  وقال تعالل {...اْلَعاُدوَن َوالَِّذيَن ُهْم اَماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  َوِعَباُد الرَّ

ِ  ِ  ...َو َِذا َخاَطَبُهُم الَجاِهلُوَن َقالُواْ َسالَماًا  ُ  اِلَّ بِاْلاَلقِّ التي َوالَ َيْقُتلُوَن النَّْفَف آخراًا لهَوالَِّذيَن الَ َيْدُعوَن َمَع هللاَّ َم هللاَّ  اَلرَّ

من أشكل عليه الاله فليعرض نفسه علل هذه اآليات، فوجود جميع هذه الصفات عالمة السن   {...َوالَ َيْزُنونَ 

الخلق، وفقد جميعها عالمة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل علل البعض دون البعض، فليشتؽل 

وقد وصؾ رسول هللا صلل هللا عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة، وأشار . بتالصيل ما فقده، والفظ ما وجده

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر فال ُيْؤِذ َجاَرهُ َوَمْن كان ): بجميعها  لل مالاسن ااخالق، فقال صلل هللا عليه وسلم من كان ُيْؤِمُن بِا َّ

ا أو لَِيْصُمتْ  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيقُْل َخْيرًا ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه َوَمْن كان ُيْؤِمُن بِا َّ اَل ُيْؤِمُن : )وقال. (ُيْؤِمُن بِا َّ

 . (أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن  ِيَماناًا أاَْلَسُنُهْم ُخلُقاًا ):  وقال. (أالدكم التل ُياِلبَّ ِاَِخيِه ما ُياِلبُّ لَِنْفِسهِ 

اإليمان قوة عاصمة عن الدنايا، دافعة  لل  : " ويقول الداعية المعاصر الشيخ مالمد الؽزالي رالمه هللا تعالل •

، أو ُينفرهم من ، يجعل ذلك مقتضل اإليمان المستقر في  المكرمات، ومن ثمَّ فإن هللا عندما يدعو عباده  لل خيرٍر شرٍر

َها الَِّذيَن }: مثل قوله تعالل، ثم يذكر بعُد ما ُيكلفهم به {الذين آمنوا يا أيها}: وما أكثر ما يقول في كتابه. قلوبهم َيا أَيُّ

اِدقِينَ  ا} و، {آََمُنوا اتَّقُوا هللاَ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َها الَِّذيَن آََمُنوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا َقْوالًا َسِديدًا وقد وضح صاالب  {َيا أَيُّ

هُ  لل َضعؾ ، َيلُِد الُخلَُق القويَّ اَلْتماًا ، الرسالة صلل هللا عليه وسلم أن اإليماَن القوي وأن انهيار ااخالق َمردُّ

الذي يقترؾ الرذابل ، المعوُج السلوك، فالرجُل الصفيُق الوجه... بالسب تفاقم الشر أو تفاهته، أو فُقدانه، اإليمان

!. (الالياء واإليمان قرناء جميعاًا فإذا رفع أالدهما رفع اآلخر): يقول رسول اإلسالم في وصؾ الاله، ؼير آبه االد

: والرجل الذي ينكب جيرانه ويرميهم بالسوء، يالكم الدين عليه الكماًا قاسياًا، فيقول فيه الرسول صلل هللا عليه وسلم

ِ قال الذي اَل َيأَْمُن َجاُرهُ بوابقه) وتجد الرسول  (وهللا اَل ُيْؤِمُن وهللا اَل ُيْؤِمُن وهللا اَل ُيْؤِمُن قِيَل َوَمْن يا َرُسوَل هللاَّ

وهكذا يمضي في ؼرف ، صلل هللا عليه وسلم عندما يعلم أتباعه اإلعراض عن اللؽو، ومجانبة الثرثرة والهذر 

 ".  الفضابل وتعهدها التل تؤتل ثمارها، معتمداًا علل صدق اإليمان وكماله

م لها  ذا انالرفت- .   ذاًا فالدين هو مصدر ااخالق الفاضلة، وهو الرقيب عليها، وهو المقوِّ
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  :الشــمول  –  ثنٌثًال 

 :  تتنوع ااخالق اإلسالمية وتتسع لتشمل جميع المجاالت، ومن هذه المجاالت

وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين أن ُخلُق المسلم :  ُخلُق مع هللا ومع النبً علٌه الصالة والسالم -1

من ذلك قول . مع هللا ومع النبي عليه الصالة والسالم يتمثل في السمع والطاعة، والتسليم والرضا بما جاء به

َما َكاَن َقْوَل الُمْؤِمنِيَن  َِذا ُدُعوا  ِلَل هللاِ َوَرُسولِِه لَِياْلُكَم َبْيَنُهْم أَْن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا): هللا تعالل ، وقوله ( ِنَّ

ُموا َبْيَن َيَديِ هللاِ َوَرُسولِهِ ): تعالل َها الَِّذيَن آََمُنوا اَل ُتَقدِّ بتعظيم كتابه، وتعظيم )وكذلك تعظيم شعابر هللا . (َيا أَيُّ

قال النبي عليه : عن تميم الداري رضي هللا عنه قال. والنصح   ولكتابه ولرسوله (بيوته، وتعظيم الرماته

يُن النَِّصياَلةُ ): الصالة والسالم تِِهمْ ): لَِمْن؟ َقالَ : قُْلَنا (الدِّ ِة اْلُمْسلِِميَن َوَعامَّ ِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوِاَبِمَّ وتعني أن . (ِ َّ

ولكتابه بتعلمه وتعليمه، وتفهم . وتكون النصيالة   بتقديم القه علل الق الناف. عماد أمر الدين النصيالة

ولرسوله بتعظيمه ونصرة دينه، و الياء سنته بتعلمها وتعليمها، واالقتداء . معانيه، والعمل بما فيه، والدفاع عنه

. به في أقواله وأفعاله، ومالبته ومالبة أتباعه

الَِّذيَن َيا أَْيَها  )  ويتمثل في طاعة أوامرهم في المعروؾ ، وبذل النصح لهم قال تعالل :ُخلُق أولٌثء األمور   -2

ُسوَل َوأُولِي ااَْمِر ِمْنُكم النَِّصياَلُة :  وكما في رأينا الالديث السابق أن من الدين (آََمُنوا أَِطيُعوا هللاَ َوأَِطيُعوا الرَّ

ِة اْلُمْسلِِمينَ  وتعني  عانتهم علل ما الملوا القيام به من المسؤوليات، وتنبيههم عند الؽفلة، وجمع الكلمة . ِاَبِمَّ

 .عليهم، ودفعهم عن الظلم بأالسن أسلوب وألطؾ عبارة

 النصوص في بيان ما ينبؽي أن يتاللل به المسلم مع المسلم، من ااخوة واإليثار : ُخلُق مع عثمة المسلمٌن -3

 :من ذلك قول النبي صلل هللا عليه وسلم. والنصح والمالبة والتعاون والنصرة والوالية أكثر من أن تالصل

بِاَلْسِب اْمِرئٍر من الشَّرِّ أَْن َياْلقَِر أََخاهُ اْلُمْسلَِم ُكلُّ اْلُمْسلِِم ... اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم اَل َيْظلُِمُه وال َيْخُذلُُه وال َياْلقُِرهُ )

وتعني الشفقة عليهم، . النَّصياَلُة لعامة المسلمينَ : وفي الالديث السابق ( .علل اْلُمْسلِِم اَلَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ 

 .والسعي فيما ينفعهم، وكؾ ااذى عنهم، وأن يالب لهم ما يالب لنفسه

 وردت نصوص عديدة تبين ما ينبؽي أن يتاللل به المسلم مع ؼير المسلم من العدل :غٌر المسلم ُخلُق مع   -4

يِن َولَْم ُيْخِرُجوُكْم }: من ذلك قوله تعالل، واإلالسان والسن المعاملة اَل َيْنَهاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم فِي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا  ِلَْيِهْم  ِنَّ هللاَ ُياِلبُّ الُمْقِسِطينَ  أال من َظلََم  ): وقول النبي صلل هللا عليه وسلم {ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبرُّ

ا أو اْنَتَقَصُه أو َكلََّفُه َفْوَق َطاَقتِِه أو أََخَذ منه شيبا بَِؽْيِر ِطيِب َنْففٍر َفأََنا اَلِجيُجُه يوم اْلقَِياَمة والمعاَهد من   (ُمَعاِهدًا

  .يعيش في كنؾ المجتمع المسلم مسالماًا 

 )ليف ِمنَّا من لم َيْراَلْم َصِؽيَرَنا َوُيَوقِّْر َكبِيَرَنا : )يقول النبي صلل هللا عليه وسلم:  خلق مع الكبٌر والصغٌر -5

فهو ليف علل أخالق المسلمين، وال علل . يدل علل ِعظم وخطورة هذه الجريمة ااخالقية (ليف منا): وقوله

نهجهم ومسلكهم في الالياة و ذا لم يكن علل أخالق المسلمين ومسلكهم، فليالذر من عاقبة أمره، والطريق الذي 

 .اختاره لنفسه
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، ومع الضيؾ والمعلم والصديق، ومع  ، ومع األبنثء والبنثت، ومع الزوج والقرابة وهنثك ُخلُق مع الوالدٌن •

قد تكون لكل دين شعابر : "يقول الداعية الكبير الشيخ مالمد الؽزالي رالمه هللا تعالل. وهكذا... البهابم والجمادات 

وال شك أن في اإلسالم طاعات معينة، ألزم بها أتباعه، وتعتبر فيما بينهم أموراًا . خاصة به، تعتبر سمات مميزة له

ال صلة لؽيرهم بها، ؼير أن التعاليم الُخلُقية ليست من هذا القبيلر فالمسلم مكلؾ أن يلقل أهل اارض  مقررة 

قاطبة بفضابل ال ترقل  ليها شبهة، فالصدق واجب علل المسلم مع المسلم وؼيره، والسماالة والوفاء والمروءة 

 وقد أمر القرآن الكريم أال نتورط مع اليهود أو النصارى في مجادالت تهيج الخصومات . الخ. والتعاون والكرم

َواَل ُتَجاِدلُوا أَْهَل الِكَتاِب  اِلَّ بِالَّتِي ِهَي أاَْلَسُن  اِلَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا }: قال هللا تعالل. وال تجدي ااديان شيباًا 

واستؽرب من أتباع موسل وعيسل أن ،  {آََمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل  ِلَْيَنا َوأُْنِزَل  ِلَْيُكْم َو ِلَُهَنا َو ِلَُهُكْم َوااِلٌد َوَناْلُن لَُه ُمْسلُِمونَ 

ُكْم َولََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم }: يشتبكوا مع المسلمين في منازعات من هذا النوع الالاد َنا َوَربُّ وَنَنا فِي هللاِ َوُهَو َربُّ قُْل أَُتاَلاجُّ

 نكم يا بني عبد : والدث أن يهودياًا كان له َدْيٌن علل النبي، فجاء يتقاضاه قابالًا   {أَْعَمالُُكْم َوَناْلُن لَُه ُمْخلُِصونَ 

لكن  .فرأى عمر ابن الخطاب أن ُيؤدب هذا المتطاول علل مقام الرسول، وَهمَّ بسيفه يبؽي قتله، المطلب قوم ُمطل

أنا وهو أولل منك بؽير هذا، تأمره باُلسن التقاضي، وتأمرني ): لرسول صلل هللا عليه وسلم أسكت عمر قابالًا ا

دعوة المظلوم ُمستجابة : )قال عليه الصالة والسالم. ، وقد أمر اإلسالم بالعدل ولو مع فاجر أو كافر(باُلسن ااداء

وبهذه النصوص، َمنع اإلسالم أبناءه أن يقترفوا أية  ساءة نالو مخالفيهم في . (و ن كان فاجراًا ففجوره علل نفسه

فلما جاء ؟ أنه ذبالت له شاة في أهله : ومن آيات السن الخلق مع أهل ااديان ااخرى ما ورد عن ابن عمر. الدين

ما زال جبريل ): أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يقول: قال

ويؤكد هذه الالقيقة الديث الرسول لقومه وعشيرته، فقد رشالتهم  ... (يوصيني بالجار التل ظننت أنه سيورثه

... ولكن النبي أفهمهم أال دوام لملكهم  ال بالُخلُق والده. مكانتهم في جزيرة العرب لسيادتها، وتولي مقاليد الالكم بها

وال يقيم الدولة الظالمة و ن .  ن هللا يقيم الدولة العادلة و ن كانت كافرة): ومن أقوال اإلمام ابن تيمية رالمه هللا

.  “ ن الخلق في منابع اإلسالم ااولل من كتاب وسنة هو الدين كله، وهو الدنيا كلها. (كانت مسلمة

  :ال ـبـثت  –  ثل ثًال 

يقصد بالثبات أن الفضابل ااساسية للمجتمع من صدق ووفاء وأمانة وعفة و يثار مرتبطة بالنظام العام للشريعة 

وهي أمور ال يستؽني عنها مجتمع كريم مهما تطورت الالياة وتقدم العلم، بل تظل قيماًا فاضلة ثابتة، ال تتؽير وال 

 :  ولعل السبب الذي يجعل هذه ااخالق ثابتة هو. تتأثر بتؽير الظروؾ االجتماعية وااالوال االقتصادية

ؼير أن . (كل مولود يولد علل الفطرة): أنها مرتبطة بالفطرة البشرية، وهي تتصؾ بالثبات، كما في الالديث  -1

ذلك والده ال يكفي، فكم من اامور التي هي في أصلها نابعة من الفطرة  ال أنها تؽيرت وانالرفت بفعل 

.  ااهواء والمصالح ومن هنا جاءت أهمية السبب اآلخر

كونها نابعة من الدين الذي هو من عند هللا سبالانه وتعالل، وهو أعلم بما يصلح شأن اإلنسان ويالقق له   -2

والدين بمثابة السياج الذي يالافظ علل  {أاََل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُؾ الَخبِيرُ }: قال تعالل. السعادة والخير

ويترتب علل خاصية الثبات هذه أن ااخالق  متطلبات الفطرة، ويعزز وجودها، ويالميها من االنالراؾ

مختلفة عن التقاليدر ان التقاليد تتؽير بين الفينة وااخرى، بتؽير مسوؼات وجودها، وليف كذلك ااخالق، 

. انها تقوم علل أسف ثابتة كالالق والعدل والخير
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  : الجمع بٌن الواقعٌة والم ثلٌة – رابعــثًال 

فأما كون ااخالق في اإلسالم واقعية فتعني أنهار عملية وقابلة للتطبيق، وال يستعصي علل أالد تطبيقها وتجسيدها  •

وأما كونها في الوقت ذاته مثاليةًا أيضاًا فتعني أن في الناف من تتوق نفسه  لل معالي اامور، وال  .في الياته

فهو أبداًا يتوق  لل المعالي، وله نفٌف أبيٌة تسعل دابماًا للتاللي بالفضابل والقيم . يرضل لنفسه بأن يكون كعامة الناف

 . السامية، ففسح الشرع في ذلك

فإذاًا اإلسالم راعل بتشريعه استعدادات هذا وذاك، ولم يالمل الناف علل ما ال يطيقون، أو ما يمكن أن تمله نفوسهم  •

ومن َثمَّ فقد شرع العدل، بأن يصل كل ذي الق  لل القه، ؼير أنه الثَّه في الوقت ذاته علل . وتتقاصر عنه

ُكْم  }: قال تعالل في تقرير قاعدة العدل. اإلالسان، بأن يصفح ويتجاوز ويضالي، وهي مرتبة فوق العدل َواَل َيْجِرَمنَّ

َوَجَزاُء }: وقال جل جالله في تقرير مبدأ المثالية واإلالسان. {َشَن َُن َقْومٍر َعلَل أاَلَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى

الِِمينَ  ُه اَل ُياِلبُّ الظَّ َبٌة ِمْثلَُها َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرهُ َعلَل هللاِ  ِنَّ َبةٍر َسيِّ َو ِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما }: وقال أيضاًا  {َسيِّ

ابِِرينَ   .  {ُعوقِْبُتْم بِِه، َولَبِْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيٌر لِلصَّ

وااخالق اإلسالمية في هذا يختلؾ عن الدعوات المثالية التي نادى بها بعض الفالسفة من أمثال أفالطون في كتابه  •

الجمهورية الفاضلة،  ذ  نها مما ال يطيقها معظم الناف، وال تستقيم معها الياتهم، وسرعان ما يملونها، وتسأم من 

َعلَْيُكْم َما ): ويقول عليه الصالة والسالم {َفاتَّقُوا هللاَ َما اْسَتَطْعُتمْ }: قال تعالل. فعلها نفوسهم لما فيها من تكلؾ شديد

َ اَل َيَملُّ اَلتَّل َتَملُّوا  .(ُتِطيقُوَن ِمْن اْاَْعَماِل َفإِنَّ هللاَّ

 

  : الوسطٌة  –خثمـسثًال 

وتتجلل هذه الوسطية واالعتدال في تلبية لمختلؾ . وتعني أن ااخالق اإلسالمية وسٌط بين طرفين متضادين 

من ذلك علل سبيل . الاجات اإلنسان ورؼباته ولكن بعد ضبطها بما يالافظ عليها ويبقيها ضمن دابرة النفع والخير

 :  المثال

قال . الِخبُّ والَبلَه: فقد اعتبرها اإلسالم فضيلة مطلوبة، وتأتي بين رذيلتين منكرتين، هما  ,الحكمة -1

ا}: تعالل في الثناء علل الالكمة ا َكثِيرًا والِخبُّ  {ُيْؤتِي الاِلْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الاِلْكَمَة َفَقْد أُوتَِي َخْيرًا

 . المبالؽة في السذاجة والسفه: والبله هو. المبالؽة في االتصاؾ بالمكر والاليلة وسوء الظن: هو

َواَل َتْجَعْل َيَدَك }: قال تعالل. اإلسراؾ، والتقتير:  وهو خلٌق كريٌم ويقع بين رذيلتين، هما ,السخثء -2

ا ا َماْلُسورًا َوالَِّذيَن  َِذا أَْنَفقُوا لَْم ُيْسِرفُوا }: وقال ، {َمْؽلُولَةًا  ِلَل ُعُنقَِك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ الَبْسِط َفَتْقُعَد َملُومًا

 {َولَْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذلَِك َقَواماًا 

الزيادة في اإلقدام : والتهور هو. والجبن، التهور: وهي خلٌق كريٌم ووسٌط بين رذيلتين هما  ,الشجثعة -3

ْهلَُكةِ }: قال تعالل. علل اامور المالظورة التي يوجب العقل اإلالجام عنها  {َواَل ُتْلقُوا بِأَْيِديُكْم  ِلَل التَّ

: قال تعالل في وصؾ المنافقين. المبالؽة في الخوؾ والالذر بما تأباه الرجولة والمروءة: والجبن هو

  .)َرُضوا بِأَْن َيُكوُنوا َمَع الَخَوالِِؾ َوُطبَِع َعلَل قُلُوبِِهْم َفُهْم اَل َيْفَقُهونَ )
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المبالؽة في طلب : والشره هو. والخمود، وتأتي وسطاًا بين رذيلتي الشره، وهي خلٌق كريمٌ   ,العفة -4

  .قصور الشهوة عن دفعه نالو تالصيل أسبابها :والخمود هو. الشهوة واللذات

والخور ، ويأتي وسطاًا بين رذيلتي الوقاالة أو صفاقة الوجه من جهة، وهو خلٌق كريمٌ   ,الحٌثء  -5

 .والمهانة من جهة أخرى

لة والالقارة من جهة ، ويأتي وسطاًا بين رذيلتي الِكْبر والعلو من جهة،  وهو خلٌق كريمٌ  ,التواضع -6 والذِّ

 . أخرى

وهكذا فمث من صفة أخالقٌة جثء بهث اإلسالم أو أقرهث، إو ونجدهث وسطثًال تستجٌب لدواعً الفطرة فً اإلنسثن  •

. وتحقق له مث فٌه المصلحة والخٌر
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 المحاضرة الرابطظ

وسابل اكتساب ااخالق 

اُلطشح، ًبَٓ  ٖٓ أهغبّ اُخِن ٓب ٛٞ كطش١، ثٔؼ٠٘ إٔ ك٢ اُ٘بط ٖٓ رؾِٔٚ اُؼ٘ب٣خ ا٤ُٜ٩خ ك٤ُٞذ ع٤ِْ رًشٗب ك٤ٔب روذّ إٔ

ٍْ أٝ ٓإدٍِّة، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ا٧ٗج٤بء ٝاُشعَ اٌُشاّ ػ٤ِْٜ اُغ٬ّ اُز٣ٖ  اُؼوَ، ؽغٖ اُُخِن، ػبُِٔبًا ٓإدَّثبًا ثـ٤ش ٓؼِِّ

ُّٖ هللاُ ػ٤ِٚ . افطلبْٛ هللا ٝاخزبسْٛ، ٝعؼِْٜ ثلنِٚ هذٝاد فبُؾخ رٔضَ هٔخ أٌُبٍ اُجؾش١ ُٔ ٣ ْٖ َٓ َٖ اُ٘بِط  ِٓ ٝٛ٘بى 

ئٕ ك٤ي ): ثجؼل اُقلبد اُُخِو٤خ اُؾ٤ٔذح، ًٔب ك٢ ؽذ٣ش أؽظ ػجذ اُو٤ظ ؽ٤ٖ أص٠٘ ػ٤ِٚ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝهبٍ

كغأٍ اُ٘ج٢ أٛٔب ٖٓ ًغجٚ، أّ عجِٚ هللا ػ٤ِٜٔب؟ كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ . (خقِز٤ٖ ٣ؾجٜٔب هللا ٝسعُٞٚ، اُؾِْ ٝا٧ٗبح

 . (ثَ هللا عجِي ػ٤ِٜٔب): ٝعِْ

ُِٚ أُشء ثغذٙ ٝاعزٜبدٙ، ٖٝٓ خ٬ٍ -  :  ٣ٌٖٔ ئعٔبُٜب ك٤ٔب ٣أر٢ ،ٝعبئَ ٓؼ٤٘خًٔب إٔ ٖٓ اُُخُِن ٓب ٛٞ ٌٓزغت، ٣َُؾقِّ

 : انتذسيت انعًهي -1

ِِٜب  • ْٔ ئٕ أْٛ اُٞعبئَ اُز٢ رؼ٤ٖ أُشء ػ٠ِ اًزغبة ا٧خ٬م اُزذس٣ت اُؼ٢ِٔ، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ ٓغبٛذرٚ ُ٘لغٚ، ٝؽ

.  ػ٠ِ ا٧ػٔبٍ اُز٢ ٣زطِجٜب اُُخُِن أُطِٞة

ََ ُ٘لغٚ ُخُِن اُغٞد ٓض٬ًا، كإ عج٤ِٚ ئ٠ُ رُي رٌََُِّق رؼبه٢ كؼَ اُغٞد  • ك٢ -ٝٛٞ ثزٍ أُبٍ-كٖٔ أساد إٔ ٣َُؾقِّ

ُِّلبًا، ٓغبٛذاًا ٗلغٚ، ؽز٠ ٣ُقجَؼ رُي ُخِوبًا ُٚ، . اُجذا٣بد ٌَ صْ ٣غزٔش ػ٠ِ رُي اُجزٍ، ٣ٝطبُت ٗلغٚ ثٚ، ٣ُٝٞاظت ػ٤ِٚ رَ

.  ٝهجؼبًا ك٤ٚ، ك٤ز٤غَش ػ٤ِٚ، ٣ٝق٤ش ثٚ عٞاداًا 

ٌِْجُش، كطش٣وٚ إٔ ٣ٞاظت ػ٠ِ أكؼبٍ أُزٞامؼ٤ٖ ٓذح  • ََ ُ٘لغٚ ُخُِن اُزٞامغ ٝهذ ؿِت ػ٤ِٚ اُ ٖٝٓ أساد إٔ ٣َُؾقِّ

.  ٓذ٣ذح، ٣غبٛذ ٗلغٚ ك٤ٚ، ٣ٝزٌُِق ئ٠ُ إٔ ٣قجؼ رُي ُخُِوبًا ُٚ ٝهجؼبًا ك٤ٚ، ك٤ز٤غش ػ٤ِٚ، ٣ٝق٤ش ثٚ ٓزٞامؼبًا 

ْٖ ) :ٝك٢ ث٤بٕ ٛزا اُذٝس أُْٜ ُِزذس٣ت اُؼ٢ِٔ ٝس٣بمخ اُ٘لظ ػ٠ِ اُلنبئَ ٣وٍٞ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ • َٓ

ْٖ ٣َزََقجَّشْ  َٓ َٝ  ،ُ ِٚ هللاَّ ِ٘ ـْ ُ٣ ِٖ ـْ ْٖ ٣َْغزَ َٓ َٝ  ،ُ ُ هللاَّ ْجشِ  ٣َْغزَْؼلِْق ٣ُِؼلَّٚ ْٖ اُقَّ ِٓ َعَغ  ْٝ أَ َٝ ا  ب أُْػِط٢َ أََؽٌذ َػطَبءًا َخ٤ْشًا َٓ َٝ  ،ُ . (٣َُقجِّْشُٙ هللاَّ

َة ٗلغٚ ٝؽِٜٔب ػ٠ِ ٓب ٣ش٣ذ، ٝعذ ا٫عزغبثخ ُٚ ثٔؾ٤ئخ هللا كبُجذا٣خ رٌٕٞ ٖٓ اُؼجذ، صْ ٣أر٤ٚ اُزٞك٤ن . أ١ إٔ ٖٓ َدسَّ

ضَُِٚ ك٢ رُي ٓضَ اُجذٕ. ٖٓ هللا رؼب٠ُ كٌٔب إٔ اُجذٕ ك٢ ا٫ثزذاء ٫ ٣خِن ًب٬ًٓا، ٝئٗٔب ٣ٌَٔ ٣ٝوٟٞ ؽ٤ئبًا كؾ٤ئبًا . "َٓ

ثبُ٘ؾٞء ٝاُزشث٤خ ثبُـزاء، كٌزُي اُ٘لظ رُْخَُِن ٗبهقخًا، هبثِخًا ٌُِٔبٍ، ٝئٗٔب رٌَٔ ؽ٤ئبًا كؾ٤ئبًا ثبُزشث٤خ ٝرٜز٣ت ا٧خ٬م، 

".  ٝاُزـز٣خ ثبُؼِْ

ٍٍ ٍِٓٔٞط ٖٓ ٝاهغ ؽ٤بر٘ب، ٝٛٞ سؿجخ أؽذٗب ك٢ إٔ ٣قجؼ خطبهبًا  • كاٗ٘ب ع٤ٔؼبًا . ٣ٌٖٝٔ رٞم٤ؼ رُي ٖٓ خ٬ٍ ٓضب

ٗؾٌْ ثإٔ عج٤ِٚ ئ٠ُ رؾو٤ن ٛزٙ اُـب٣خ ٛٞ إٔ ٣زؼبه٠ اُخو، ٣ٝٞاظت ػ٤ِٚ ٓذح ه٣ِٞخ، ٣ٝوِذ اُخطبه٤ٖ ك٢ خطْٜ، 

ُٖ فلخًا ساعخخًا ك٢ ٗلغٚ، ك٤قذس ٓ٘ٚ هجؼبًا ٝعغ٤خًا دٕٝ رٌِق .  ٣ٝزؾجٚ ثْٜ رٌَُِّلبًا ك٢ اُجذا٣خ، ؽز٠ ٣ق٤ش اُخوُ اُؾَغ

ٖٝٓ أساد إٔ ٣قجؼ كو٤ٜبًا، كإ عج٤ِٚ ئ٠ُ رُي رؼبه٢ كؼَ اُلوٜبء، ٖٓ ًضشح اُوشاءح ك٢ ًزت اُلوٚ، ٝرٌشاس اُ٘ظش  •

 . ك٤ٜب، ؽز٠ ٣٘ؼٌظ ٓ٘ٚ ػ٠ِ هِجٚ فلخ اُلوٚ، ك٤ق٤ش كو٤ٚ اُ٘لظ

، صْ ٣ُقجُؼ هجؼبًا اٗزٜبءًا  • ُُِّق اُلؼَ اُُخُِو٢ اثزذاءًا ٌَ . ٝٛزا ٗبرظ ػٖ اُؼ٬هخ أُزجبدُخ ث٤ٖ اُوِت ٝاُغٞاسػ. كاراًا ٣ٌٕٞ رَ

ََّ فلٍخ رظُٜش ك٢ اُوِت، ٣٘ؼٌظ أصشٛب ػ٠ِ اُغٞاسػ، كززؾشى ٝكوٜب ً َّٕ ٍَ ٣غش١ ػ٠ِ اُغٞاسػ، . ؽ٤ش ئ ًَٝ كؼ

ٌَ ٜٓ٘ٔب ٣إصش ك٢ ا٥خش، ٣ٝزأصش ثٚ. ٣٘ؼٌظ أصشٙ ػ٠ِ اُوِت، ٣ٝإصش ك٤ٚ .  كٌ
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ٗبٕ ُذٟ أُشء ؽؼٞساًا ثبُِزح ػ٘ذ رؼبه٤ٚ ُٜزا اُخِن • ِّٞ ٌَ . ٝٓٔب ٣٘جـ٢ اُز٘جٚ ُٚ إٔ ٓشٝس اُضٖٓ ًٝضشح اُزذس٣ت ٣ُ

. كبُغخ٢ ئراًا ٛٞ اُز١ ٣ؾؼش ثبُِزح ُذٟ ثزُٚ أُبٍ، دٕٝ اُز١ ٣جزُٚ ػٖ ًشٙ. ٝػ٘ذٛب كوو ٣ٌٕٞ هذ أفجؼ ُخُِوبًا ُٚ

ٝك٢ ػجبدرٚ ٝٓ٘بعبرٚ هلل ٣ؾؼش . ٝأُزٞامغ ٛٞ اُز١ ٣ؾؼش ثبُِزح ُذٟ كؼِٚ اُزٞامغ، ٣ٝٞاظت ػ٤ِٚ ٓٞاظجخ أُؾزبم

.  (ٝعؼِذ هشح ػ٢٘٤ ك٢ اُق٬ح): ٣إًذ ٛزا أُؼ٠٘ هٍٞ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ. ثشاؽخ ٝهٔأ٤ٗ٘خ ٫ ٓض٤َ ُٜب

َّْ ًبٕ عٞاة اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ . ٝٛزا اُؾؼٞس ثِزح اُطبػخ ًٝشٙ أُؼق٤خ ٣ضداد ثٌضشح أُذاٝٓخ ٝا٫عزٔشاس • ٖٝٓ صَ

َٖ ػِٔٚ): أ١ اُ٘بط خ٤ش؟ هبٍ: ٝعِْ ُٖٔ عأُٚ شٙ، ٝؽُغ ْٔ ٝٛزا ٓب ًبٕ ٣شؿت ا٧ٗج٤بء ٝاُقبُؾ٤ٖ ٖٓ . (ٖٓ هبٍ ُػ

 .ػجبد هللا ك٢ هٍٞ اُؼٔش

  :اندهيس انظبنر وانجيئخ انظبنسخ -2

ئر ًٔب . ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ ؽغٖ اخز٤بس ا٧فؾبة ٝا٧فذهبء اُز٣ٖ ٣ٌٕٞٗٞ ػٞٗبًا ُٚ ػ٠ِ كؼَ اُخ٤ش، ٝٓغبٗجخ اُؾش •

 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َُ ): هبٍ اُ٘ج٢ َف٠َِّ هللاَّ ْ٘ظُْش أؽذًْ ٖٓ ٣َُخبُِ َ٤ِْ ِٚ كَ ِٖ َخ٤ِِِِ ْشُء ػ٠ِ ِد٣ َٔ ُْ ، ٝاُطجغ ٣غشم ٖٓ اُطجغ اُخ٤ش (ا

ًِّشٙ ثبهلل، ٣ٝشؿجٚ ك٢ ػَٔ اُخ٤ش، . ٝاُؾشَّ ٓؼبًا  ًٔب إٔ ػ٠ِ أُشء إٔ ٣ؾشؿ ػ٠ِ ٓغبُغخ اُقبُؾ٤ٖ، ٓغبُغخ ٖٓ ٣َُز

ضََّ اُشعٍٞ ػ٤ِٚ . ٝثٔب ػ٘ذ هللا رؼب٠ُ، ٣ٝ٘لشٙ ٖٓ ػَٔ اُؾش، ٝٓب ٣غِت ُٚ اُغخو ٝاُـنت ٖٓ هللا رؼب٠ُ َٓ ٝهذ 

ْٕ ٣ُْؾِز٣ََي ): اُق٬ح ٝاُغ٬ّ ُزُي ثوُٞٚ ب أَ َّٓ ْغِي ئِ ِٔ ُْ َُ ا ِٓ ٤ٌِِش، كََؾب ُْ َٗبكِخِ ا َٝ ْغِي  ِٔ ُْ َِ ا ِٓ َؾب ًَ ِء  ْٞ اُغَّ َٝ بُِؼِ  َُْغ٤ِِِظ اُقَّ َُ ا ضَ َٓ

ب َخج٤ِضَخًا  ْٕ رَِغَذ ِس٣ؾًا ب أَ َّٓ ئِ َٝ ْٕ ٣ُْؾِشَم ص٤َِبثََي  ب أَ َّٓ ٤ٌِِش ئِ ُْ َٗبكُِخ ا َٝ ب ه٤َِّجَخًا،  ُْ٘ٚ ِس٣ؾًا ِٓ ْٕ رَِغَذ  ب أَ َّٓ ئِ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ ْٕ رَْجزَبَع  ب أَ َّٓ ئِ ٣وٍٞ . (َٝ

ك٢ اُؾذ٣ش رٔض٤ِٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ اُغ٤ِظ اُقبُؼ ثؾبَٓ أُغي، : "ا٩ٓبّ ا١ُٝٞ٘ سؽٔٚ هللا ك٢ رؼ٤ِوٚ ػ٤ِٚ

ٝاُغ٤ِظ اُغٞء ث٘بكخ ا٤ٌُش، ٝك٤ٚ كن٤ِخ ٓغبُغخ اُقبُؾ٤ٖ ٝأَٛ اُخ٤ش ٝأُشٝءح ٌٝٓبسّ ا٧خ٬م ٝاُٞسع ٝاُؼِْ 

ٝا٧دة، ٝا٢ُٜ٘ ػٖ ٓغبُغخ أَٛ اُؾش ٝأَٛ اُجذع ٖٝٓ ٣ـزبة اُ٘بط أٝ ٣ٌضش كُْغُشٙ ٝثطبُزٚ ٝٗؾٞ رُي ٖٓ ا٧ٗٞاع 

اؽزَٔ ٛزا اُؾذ٣ش ػ٠ِ اُؾش ػ٠ِ اخز٤بس ا٧فؾبة : "٣ٝوٍٞ اُؾ٤خ ٗبفش اُغؼذ١ سؽٔٚ هللا” أُزٓٞٓخ

ع٤ٔغ : ٝٓضَ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثٜز٣ٖ أُضب٤ُٖ، ٓج٤٘بًا إٔ اُغ٤ِظ اُقبُؼ. اُقبُؾ٤ٖ، ٝاُزؾز٣ش ٖٓ مذْٛ

ٍْ ٝخ٤ٍش، ًؾبَٓ أُغي اُز١ ر٘زلغ ثٔب ٓؼٚ ٖٓ أُغي ئٓب ثٜجخ، أٝ ثؼٞك ٝأهَ رُي ٓذح . أؽٞاُي ٓؼٚ ٝأٗذ ك٢ ٓـ٘

كبُخ٤ش اُز١ ٣ق٤جٚ اُؼجذ ٖٓ ع٤ِغٚ اُقبُؼ أثِؾ ٝأكنَ ٖٓ أُغي . عِٞعي ٓؼٚ، ٝأٗذ هش٣ش اُ٘لظ ثشائؾخ أُغي

كاٗٚ ئٓب إٔ ٣ؼِٔي ٓب ٣٘لؼي ك٢ د٣٘ي ٝد٤ٗبى، أٝ ٣ٜذ١ ُي ٗق٤ؾخ، أٝ ٣ؾزسى ٖٓ ا٩هبٓخ ػ٠ِ ٓب ٣نشى، . ا٧ركش

ك٤ؾضي ػ٠ِ هبػخ هللا، ٝثش اُٞاُذ٣ٖ، ٝفِخ ا٧سؽبّ، ٣ٝجقشى ثؼ٤ٞة ٗلغي، ٣ٝذػٞى ئ٠ُ ٌٓبسّ ا٧خ٬م 

ٝاُطجبع ٝا٧سٝاػ ع٘ٞد ٓغ٘ذح، . كإ ا٩ٗغبٕ ٓغجٍٞ ػ٠ِ ا٫هزذاء ثقبؽجٚ ٝع٤ِغٚ. ٝٓؾبعٜ٘ب، ثوُٞٚ ٝكؼِٚ ٝؽبُٚ

ْٝٛ ٓنشح ٖٓ ع٤ٔغ . كاٜٗب ثنذ ع٤ٔغ ٓب رًشٗب: ٝأٓب ٓقبؽجخ ا٧ؽشاس. ٣وٞد ثؼنٜب ثؼنبًا ئ٠ُ اُخ٤ش أٝ ئ٠ُ مذٙ

، َٝؽٌش ػ٠ِ ٖٓ خبُطْٜ ْْ ٌّ . اُٞعٞٙ ػ٠ِ ٖٓ َفبَؽجَُٜ ْْ ِٛي ثغججْٜ أهٞا  ! كٌ

ُٜٝزا ًبٕ ٖٓ أػظْ ِٗؼْ هللا ػ٠ِ اُؼجذ ! ًْٝ هبدٝا أفؾبثْٜ ئ٠ُ أُٜبُي ٖٓ ؽ٤ش ٣ؾؼشٕٝ، ٖٝٓ ؽ٤ش ٫ ٣ؾؼشٕٝ •

فؾجخ ا٧خ٤بس رٞفَ اُؼجذ ئ٠ُ . ٖٝٓ ػوٞثزٚ ُؼجذٙ إٔ ٣جز٤ِٚ ثقؾجخ ا٧ؽشاس. أُإٖٓ إٔ ٣ٞكوٚ ُقؾجخ ا٧خ٤بس

فؾجخ ا٧خ٤بس رٞعت ُٚ اُؼِّٞ اُ٘بكؼخ، ٝا٧خ٬م اُلبمِخ . ٝفؾجخ ا٧ؽشاس رٞفِٚ ئ٠ُ أعلَ عبك٤ِٖ. أػ٠ِ ػ٤٤ِٖ

َغ }: ٝفؾجخ ا٧ؽشاس رؾشٓٚ رُي أعٔغ. ٝا٧ػٔبٍ اُقبُؾخ َٓ ٍُ ٣َب٤َُْز٢َِ٘ ارََّخْزُد  ِٚ ٣َوُٞ ُْ َػ٠َِ ٣ََذ٣ْ َّ ٣ََؼلُّ اُظَّبُِ ْٞ َ٣ َٝ

ٍِ َعج٬٤ًِا  ُعٞ ْْ أَرَِّخْز ك٬ًَُٗاب َخ٬٤ًِِا ، اُشَّ ٣َِْز٠َ ٤َُْز٢َِ٘ َُ َٝ ِٕ ، ٣َب َْٗغب ِ٪ُِْ ُٕ َٕ اُؾ٤َّْطَب ب ًَ َٝ ِش ثَْؼَذ ئِْر َعبَء٢ِٗ  ًْ ِٖ اُزِّ ٢ِ َػ َُوَْذ أََمَِّ٘

إٔ رٌ٘ق ثغججٚ ػٖ اُغ٤ئبد ٝأُؼبف٢ - ٢ٛٝ كبئذح ٫ ٣غزٜبٕ ثٜب - ئٕ أهَ ٓب رغزل٤ذٙ ٖٓ اُغ٤ِظ اُقبُؼ {َخُز٫ًٝا 

سػب٣خًا ُِقؾجخ، ٝٓ٘بكغخ ك٢ اُخ٤ش، ٝرشكؼبًا ػٖ اُؾش، ٝإٔ ٣ؾلظي ك٢ ؽنشري ٝٓـ٤جي، ٝإٔ ر٘لؼي ٓؾجزٚ ٝدػبؤٙ 

 .ٝرِي أٓٞس ٫ رجبؽش أٗذ ٓذاكؼزٜب. ك٢ ؽبٍ ؽ٤بري ٝثؼذ ٓٔبري، ٝإٔ ٣ذاكغ ػ٘ي ثغجت ارقبُٚ ثي، ٝٓؾجزٚ ُي
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ٝؽغت . ٝكٞائذ ا٧فؾبة اُقبُؾ٤ٖ ٫ رؼذ ٫ٝ رؾق٠. ًٔب أٗٚ هذ ٣قِي ثأؽخبؿ ٝأػٔبٍ ٣٘لؼي ارقبُي ثْٜ •

 ."أُشء إٔ ٣ؼزجش ثوش٣٘ٚ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ د٣ٖ خ٤ِِٚ

•  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ْْ ): ٣ٝإًذ ٓب أعِل٘بٙ ٖٓ أصش اُج٤ئخ اُلبعذح أٝ اُقبُؾخ ػ٠ِ أُشء، هٍٞ اُ٘ج٢ َف٠َِّ هللاَّ ٌُ َٕ هَْجَِ ب ًَ  ْٖ َٔ َٕ ك٤ِ ب ًَ

 ٍَ ٍِٛت كَأَرَبُٙ، كَوَب ٍَّ َػ٠َِ َسا َِ ا٧َْسِك كَُذ ْٛ ِْ أَ ْٖ أَْػَِ ٍَ َػ ب، كََغأَ َٖ َْٗلغًا رِْغِؼ٤ َٝ ََ رِْغَؼخًا  ٌَ هَزَ ب، : َسُع َٖ َْٗلغًا رِْغِؼ٤ َٝ ََ رِْغَؼخًا  ُ هَزَ ئَِّٗٚ

 ٍَ ثٍَخ؟ كَوَب ْٞ ْٖ رَ ِٓ  َُُٚ َْ ٍَ : كََٜ ، كَوَب ٍْ ٍَ َػبُِ ٍَّ َػ٠َِ َسُع َِ ا٧َْسِك، كَُذ ْٛ ِْ أَ ْٖ أَْػَِ ٍَ َػ َّْ َعأَ بئَخًا، صُ ِٓ  ِٚ ََ ثِ َّٔ ٌَ ََ : ٫، كَوَزََُِٚ كَ ُ هَزَ ئَِّٗٚ

 ٍَ ثٍَخ؟ كَوَب ْٞ ْٖ رَ ِٓ  َُُٚ َْ بئَخَ َْٗلٍظ كََٜ ِٓ : َٕ ب ٣َْؼجُُذٝ َّٕ ثَِٜب أَُٗبعًا ِ َزا؛ كَا ًَ َٝ َزا  ًَ ْٗطَِِْن ئ٠َُِ أَْسِك  ثَِخ، ا ْٞ َٖ اُزَّ ث٤َْ َٝ ٍُ ث٤ََُْ٘ٚ  ْٖ ٣َُؾٞ َٓ َٝ  ، ْْ ََٗؼ

ْذ  َٔ ُد، كَبْخزََق ْٞ َٔ ُْ ْٗطَََِن َؽز٠َّ ئَِرا ََٗقَق اُطَِّش٣َن أَرَبُٙ ا ٍء، كَب ْٞ َب أَْسُك َع ٫ رَْشِعْغ ئ٠َُِ أَْسِمَي كَاَِّٜٗ َٝ  ، ْْ َؼُٜ َٓ  َ َ كَبْػجُْذ هللاَّ هللاَّ

خِ  َٔ ْؽ خُ اُشَّ ٌَ ٬ئِ َٓ َُْؼَزاِة، كَوَبَُْذ  خُ ا ٌَ ٬ئِ َٓ َٝ ِخ  َٔ ْؽ خُ اُشَّ ٌَ ٬ئِ َٓ  ِٚ َُْؼَزاةِ : ك٤ِ خُ ا ٌَ ٬ئِ َٓ هَبَُْذ  َٝ  ،ِ ِٚ ئ٠َُِ هللاَّ ِْجِ ْوج٬ِ ثِوَ ُٓ ُ : َعبَء رَبئِجًاب  ئَِّٗٚ

 ٍَ ، كَوَب ْْ ٢ٍّي كََغَؼُُِٞٙ ث٤ََُْٜ٘ ِٓ ٌَِي ك٢ِ ُفَٞسِح  َد َٓ  ْْ ا هَو، كَأَرَبُٛ َْ َخ٤ْشًا َٔ ْْ ٣َْؼ َٕ أَْد٠َٗ : َُ ب ًَ ب  َٔ ِٜ ؛ كَا٠َُِ أ٣ََّزِ ِٖ َٖ ا٧َْسَم٤ْ ب ث٤َْ َٓ ه٤ُِغٞا 

خِ  َٔ ْؽ خُ اُشَّ ٌَ ٬ئِ َٓ َعُذُٝٙ أَْد٠َٗ ئ٠َُِ ا٧َْسِك اَُّز٢ِ أََساَد، كَوَجََنْزُٚ  َٞ َٞ َُُٚ، كَوَبُعُٞٙ كَ ُْ ثزـ٤٤ش ث٤ئزٚ . (كَُٜ َُ اُؼبُِ كوذ هبُجٚ اُشع

َٕ : هبٍ اُؼِٔبء: "هبٍ ا١ُٝٞ٘. اُلبعذح ك٢ ٛزا اعزؾجبُة ٓلبسهخ اُزبئت أُٞامَغ اُز٢ أفبة ثٜب اُزٗٞة، ٝا٧خذا

َِ اُخ٤ِش ٝاُق٬ػِ ٝاُؼِٔبِء  وبهؼزْٜ ٓب دآٞا ػ٠ِ ؽبُْٜ، ٝإٔ ٣غزجذٍ ثْٜ ُفؾجخ أٛ ُٓ أُغبػذ٣ٖ ُٚ ػ٠ِ رُي، ٝ

ْ٘زلَُغ ثقؾجزْٜ ْٖ ٣ُوزذٟ ثْٜ ٣ُٝ  ".ٝأُزؼجذ٣ٖ اُٞسػ٤ٖ، ٝٓ
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ا٩ٗغبٕ ثطجؼٚ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ رو٤ِذ ؿ٤شٙ ٝٓؾبًبرٚ، كبُنؼ٤ق ٣وِذ اُو١ٞ، ٝاُقـ٤ش ٣وِذ اٌُج٤ش، ٝاُلو٤ش ٣وِذ اُـ٢٘، ٖٓٔ  •

َـّ هللا ػ٤ِ٘ب . ٝٛزا أٌٓش ٝاهٌغ ٝٓؾغٌٞط ك٢ د٤ٗب اُ٘بط، ٫ ٣زغبدٍ ك٤ٚ اص٘بٕ. ٗبٍ ئػغبثٚ، ٝاعزؾٞر ػ٠ِ سمبٙ ٝهذ ه

ك٢ ًزبثٚ اُؼض٣ض ؽبٍ أُؾش٤ًٖ، ٝٗجَّٚ ئ٠ُ إٔ اُز١ هبدْٛ ئ٠ُ اُن٬ٍ ٝاٌُلش ئٗٔب ٛٞ رو٤ِذْٛ ٦ُثبء ٝا٧ع٬ف ٖٓ 

ٍٍ ُِؼوَ ٍش ٝئػٔب َٕ }: هبٍ رؼب٠ُ. ؿ٤ش رَجَقُّ ب ًَ  ْٞ َُ َٝ ِٚ  َثَبَءَٗب أَ ُْل٤ََْ٘ب َػ٤َِْ ب أَ َٓ َْ َٗزَّجُِغ  ٍَ هللاُ هَبُُٞا ثَ َْٗض ب أَ َٓ ُْ ارَّجُِؼٞا  َُُٜ ََ ئَِرا ه٤ِ َٝ

 َٕ ْٜزَُذٝ َ٫َ ٣ َٝ َٕ َؽ٤ْئًاب  ْْ ٫َ ٣َْؼوُِِٞ كبٌُٔ٘ش ػ٤ِْٜ ٤ُظ ٓغشد اُزو٤ِذ، ٝئٗٔب اُزو٤ِذ اُوبئْ ػ٠ِ اُزجؼ٤خ اُؼ٤ٔبء، ٝػ٠ِ . { َثَبُؤُٛ

ش ُٝؽْغٖ ا٫خز٤بس ٌُبٕ ٓوج٫ًٞا، ثَ ٓطِٞثبًا ًٔب ك٢ ع٤ش ا٧ٗج٤بء اُغبثو٤ٖ ػ٤ِْٜ ! رؼط٤َ اُؼوَ ٌْ ُٝٞ ًبٕ هبئٔبًا ػ٠ِ اُلِ

ُْ اْهزَِذْٙ }: اُغ٬ّ اُز٢ هقٜب هللا ػ٤ِ٘ب، صْ هبٍ ُ كَجَُِٜذاُٛ َٖ ََٛذٟ هللاَّ َُئَِي اَُِّز٣ ْٝ كأٓش ٗج٤ٚ ٓؾٔذاًا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  {أُ

ا  ُِّٞ َٓ ا ٫ٝ  ُِّٞ ًَ ثب٫هزذاء ثْٜ ك٢ ٬ٓهبرْٜ ٧ٗٞاع ا٫ثز٬ء، ٝفجشْٛ ػ٠ِ اُؾذائذ ٝرؾِْٜٔ ٨ُرٟ ك٢ عج٤َ اُذػٞح، كٔب 

ًزؼظ٤ٔٚ هلل، ٝٓؾجزٚ ٝئخ٬فٚ ُٚ، )ًٔب إٔ هللا عجؾبٗٚ هـ ػ٤ِ٘ب ًض٤شاًا ٖٓ عٞاٗت ؽ٤بح اُشعٍٞ . (٫ٝ ٣ئغٞا

ٝأص٠٘ ػ٠ِ أخ٬هٚ اُؼظ٤ٔخ، ٝأٓش ا٧ٓخ أُغِٔخ ثب٫هزذاء ثٚ ػ٤ِٚ اُق٬ح  (...ٝخؾ٤زٚ ٓ٘ٚ، ٝسأكزٚ ٝسؽٔزٚ ثبُؼجبد

ا}: ٝاُغ٬ّ، كوبٍ ض٤ِشًا ًَ َش هللاَ  ًَ َر َٝ َّ ا٥َِخَش  ْٞ ا٤َُ َٝ َٕ ٣َْشُعٞ هللاَ  ب ًَ  ْٖ َٔ حٌ َؽَغَ٘خٌ ُِ َٞ ٍِ هللاِ أُْع ْْ ك٢ِ َسُعٞ ٌُ َُ َٕ ب ًَ ُوذ اخزبسٙ  {َُوَْذ 

ُٝئٖ اٗزوَ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ئ٠ُ عٞاس . هللا هذٝح ٝٓض٬ًا ًب٬ًٓا ُِطبٓؾ٤ٖ ك٢ اُٞفٍٞ ئ٠ُ أٌُبٍ اُجؾش١

سثٚ، كإ ع٤شرٚ اُؼطشح هذ ُؽلِظْذ ُ٘ب، ٝك٤ٜب ٓب ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ؽبٛذاًا ػ٠ِ عٔٞ سٝؽٚ، ٝسكؼخ أخ٬هٚ، ُ٘زٌٖٔ ٖٓ 

 .اُزأع٢ ثٚ، ٝروّٞ ػ٤ِ٘ب اُؾغخ

ٝئٕ ٤ٓبد٣ٖ اُؾ٤بح اُز٢ ٣ٌٖٔ .  ئٕ اُؾخق٤خ اُو٤بد٣خ رلشك ٗلغٜب ػ٠ِ ا٥خش٣ٖ، ٝر٘زضع ْٜٓ٘ ا٩ػغبة سؿٔبًا ػْٜ٘ •

ٖٓ خ٬ُٜب إٔ رلشك ٛزٙ اُؾخق٤خ أٝ رِي ٗلغٜب ػ٠ِ ا٥خش٣ٖ ًض٤شح عذاًا، كٜزا ك٢ اُؾغبػخ، ٝراى ك٢ عذاد اُشأ١ 

 .ٝاُؾٌٔخ، ٝ خش ك٢ اُزشث٤خ، ٝ خش ك٢ ا٩ؽغبٕ ٝا٣٩ضبس ٝ خش ك٢ ًظْ اُـ٤ع، ٌٝٛزا
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 :   ًض٤شح، ٜٓ٘با٧عجبة اُز٢ رذكغ اُ٘بط ُِزأع٢ ثبُوذٝح ك٢ اًزغبة اُلنبئَٝئٕ  •

ٝا٩ػغبة  اُوذٝح اُقبُؾخ ٓؾَ روذ٣ش ٝئػغبة اُ٘بط، ٝٛٞ ٓب ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣ذكغ اُؾخـ أُؾشّٝ ٖٓ ٛزا اُزوذ٣ش •

ئ٠ُ رو٤ِذ اُوذٝح ٝٓؾبًبرٚ ُؼِٚ ٣قجؼ ٣ٞٓبًا ٓب ٓضِٚ، ك٤٘ذكغ ُزو٤ِذٙ، ٝٓغ ٓشٝس اُٞهذ ٣زؾٍٞ رُي  ُذ٣ٚ ئ٠ُ خِن 

.  ٌٓزغت

، ٝٛٞ  ئٕ ٝعٞد اُوذٝاد اُقبُؾخ، ٝاُ٘ٔبرط اُط٤جخ اُشاه٤خ، ٣ؼط٢ ا٥خش٣ٖ ه٘بػخ ثإٔ ثِٞؽ ٛزٙ اُلنبئَ أٓشٌ  • ٌٖ ٌٔٓ 

.  ٓب ٣ذكؼْٜ ئ٠ُ ٓؾبُٝخ اُزخِن ثٔضَ أخ٬هْٜ

 أًضش ٖٓ  اُ٘لظ اُجؾش٣خ رزأصش ثب٧ٓٞس اُؼ٤ِٔخ أًضش ٖٓ رأصشٛب ثب٧ٓٞس اُ٘ظش٣خ، ٝئٕ ٓٞهلبًا ػ٤ِٔبًا ٝاؽذاًا سثٔب ٣إصش •

 ثبُٔوبسٗخ ٓغ ٓٞهق  ػؾش ٓؾبمشاد ٗظش٣خ، كٜٔٔب ؽشَّ أؽذٗب اُ٘بط ػ٠ِ اُقجش ٝاُزنؾ٤خ ع٤جو٠ رأص٤شٙ ه٬٤ًِا 

". اُشعبٍ ٓٞاهق: "ٓوُٞخ ًٝض٤شاًا ٓب ٣زشدد ػ٠ِ ا٧ُغٖ. ػ٢ِٔ ٣ُجز٠ِ ك٤ٚ أؽُذٗب، ك٤ظٜش اُقجش ٝاُغِذ ٝاُزنؾ٤خ

. ٝٓٞهٌق ٝاؽٌذ هذ ٣شكُغ أُشَء أٝ ٣غوطٚ

كٖٔ ٣٘ظش . ئٕ اُ٘بظش ك٢ ع٤ش اُؼظٔبء ُٖ ٣غذ ُْٜ ثبُنشٝسح خطجبًا ث٤ِـخًا، أٝ ٓؾبمشاٍد ٓ٘ٔوٍخ، ٝئٗٔب ٣غذ أُٞاهق •

ئ٠ُ ع٤شح أث٢ ثٌش أٝ ػٔش أٝ ػضٔبٕ أٝ ػ٠ِ سم٢ هللا ػْٜ٘ ٓض٬ًا، كاٗٚ ع٤غذ إٔ أًضش ٓب ٣ُؼشُف ٣ُٝؾزَُٜش ػْٜ٘، 

ئٕ أًضش ٓب ٣ؼشكٚ اُ٘بط ػبٓخ ٖٓ ع٤شح أث٢ ثٌش . ٓٞاهلْٜ اُؾبعٔخ ك٢ ٗقشح اُذ٣ٖ، ٝٝهٞكْٜ اُؾبصّ ك٢ ٝعٚ أػذائٚ

. سم٢ هللا ػ٘ٚ، فؾجزٚ ُِ٘ج٢ ك٢ ٛغشرٚ، ٝرنؾ٤زٚ ثجزٍ اُ٘لظ ٝأُبٍ كذاءًا ُِشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُٝذػٞرٚ

أ٣ٜب اُ٘بط ٖٓ ًبٕ ٣ؼجذ : ًٝزا صجبرٚ ػ٠ِ اُؾن ثشثبهخ عأػ ٣ّٞ ٝكبح اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝهُٞٚ ك٢ اُقؾبثخ

ٓؾٔذاًا كإ ٓؾٔذاًا هذ ٓبد، ٖٝٓ ًبٕ ٣ؼجذ هللا، كإ هللا ؽ٢ ٫ ٣ٔٞد، ٝٓضَ رُي ٝهلزٚ اُؾبصٓخ ك٢ ٝعٚ أُشرذ٣ٖ 

أ٣٘وـ اُذ٣ٖ ٝأٗب ؽ٢، ٝهللا ُٞ ُْ ٣خشط ئ٤ُْٜ : ٝك٢ ٝعٚ ٓبٗؼ٢ اُضًبح ثؼذ ٝكبح اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝهُٞٚ

 .  ٖٓ كشم ث٤ٖ اُق٬ح ٝاُضًبحٕأؽٌذ ُوبرِزْٜ ثغ٤ل٢، ٝهللا ٧هبرَ

ٝئٕ أًضش ٓب ٣ُؼشُف ٖٓ ع٤شح ا٩ٓبّ أؽٔذ ثٖ ؽ٘جَ آز٘بػٚ ػٖ اُوٍٞ ثخِن اُوش ٕ، ٝرؾِٔٚ اُزؼز٣ت ٝاُغغٖ ٗقشحًا  •

 ".ئٕ هللا أػضَّ ٛزا اُذ٣ٖ ثأث٢ ثٌش ٣ّٞ اُشدح، ٝثأؽٔذ ٣ّٞ أُؾ٘خ: "ُِؾن ؽز٠ هبٍ ك٤ٚ ػ٢ِ ثٖ أُذ٢٘٣ سؽٔٚ هللا

ٍَ ك٢ سعَ: "ٝٓٔب ه٤َ ك٢ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ ا٧صش اُجبُؾ ُِلؼَ • ٍِ أُِق سع ٍَ ك٢ أُق َسُعَ، أثُِؾ ٖٓ هٞ َُ سع َٔ  ". َػ

ئٕ ٖٓ ٝاعت أُقِؾ٤ٖ ٝاُذػبح أُشث٤ٖ ئثشاص اُ٘ٔبرَط اُقبُؾخَ ٖٓ أع٬ك٘ب ٖٓ اُقؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ، ٝع٤ش اُؼِٔبء  •

اُشثب٤٤ٖٗ، ٝاُضٛبد ا٧رو٤بء اُؼبثذ٣ٖ، ٝاُوبدح ا٧كزار اُلبرؾ٤ٖ، ٝأُشث٤ٖ اُ٘بعؾ٤ٖ؛ ُززؾشى أُْٜ ٗؾٞ اُزأع٢ ثْٜ، 

 .ٝاُغ٤ش ػ٠ِ ٜٗغْٜ، ٝاُزخِن ثأخ٬هْٜ

 

  :انضغظ االختًبعي  -4

ٝرُي إٔ اُلشد ٣ؼ٤ؼ . ٝٗؼ٢٘ ثٚ أُغزٔغ أُغِْ، ثٔب ٣ؾٌِٚ ٖٓ سهبثخ ػ٠ِ عِٞى ا٧كشاد، ٣ُِٝضْٜٓ ثلنبئَ ا٧خ٬م •

. ٓغ اُ٘بط داخَ ٛزا أُغزٔغ أٝ راى، ٣ؾزبعْٜ ك٢ ؽإٕٝ ؽ٤برٚ، ٫ٝ ٣غزـ٢٘ ػْٜ٘، ٣ٝؾزبط ْٜٓ٘ اُزوذ٣ش ٝا٫ؽزشاّ

كإ أهذّ ػ٠ِ رقشف ؿ٤ش أخ٬ه٢، كاٗٚ ع٤غذ ٖٓ ٣ؾبعجٚ ػ٠ِ عًِٞٚ راى، ٝع٤ؾؼشٙ ثإٔ عًِٞٚ ؿ٤ش ٓوجٍٞ، ٝإٔ 

٣ٝٞٓبًا ثؼذ ٣ّٞ ٓغ ٛزٙ اُشهبثخ ٖٓ أُغزٔغ، ٝٓغ اُنـو اُز١ ٣ؾٌِٚ ػ٠ِ اُغِٞى أُ٘ؾشف، كإ . ػ٤ِٚ أ٫ ٣ؼبٝدٙ

 . فبؽجٚ ع٤ٜغشٙ، ٝع٤جذُٚ ثغٍِٞى ٓوجٍٞ، ٣غِت ُٚ اُشمب ٝاُزوذ٣ش ٖٓٔ ؽُٞٚ، ٝع٤٘ز٢ٜ ا٧ٓش ثبعزوبٓخ خِوٚ
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ئر اُج٤ئخ روزقش ػ٠ِ ! ٝٓٔب ٣غذس رًشٙ إٔ اُنـو ا٫عزٔبػ٢ ٣خزِق ػٖ اُج٤ئخ اُقبُؾخ اُز٢ عجن اُؾذ٣ش ػٜ٘ب •

ٝأٓب اُنـو ا٫عزٔبػ٢ كٜٞ أػْ؛ ئر ئٗٚ ٣ٔزذ ٤ُؾَٔ . أُٝئي اُز٣ٖ ٣ؼب٣ؾْٜ أُشء ثؾٌَ ٓجبؽش، ٝثقٞسح ٓغزٔشح

أُغزٔغ ًِٚ، ثٔخزِق هجوبرٚ ٝأه٤بكٚ ٝكئبرٚ، ٖٝٓ خ٬ٍ ٓخزِق ٝعبئَ ا٩ػ٬ّ ٖٓ عشائذ ٝٓغ٬د ٝه٘ٞاد 

اء ٝأُغزٔؼ٤ٖ ٓغئ٫ٞٝئراػبد ٝخطت ٝٓٞاػع ٝؽٞاساد، ك٤ٌٕٞ  ٍّ ٖٓ اُوشَّ ٗٚ ٖٓ سأ١ٍ ػب ِّٞ ٌَ  أٓبٜٓب ع٤ٔؼبًا ثٔب رُ

 .ػ٠ِ آزذاد اُج٬د أٝ اُؼبُْ ا٩ع٢ٓ٬ ُٔؾبعجخ أُ٘ؾشف

  

 :  ، ٗزًش ٜٓ٘ب ٛ٘بى ٗقٌٞؿ ًض٤شحٌ ٖٓ اٌُزبة ٝاُغ٘خ رإفَ ُٜزٙ أُغإ٤ُٝخ •

،): هٍٞ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ - ََ ُع ِْو٠َ اُشَّ َ٣ َُ ُع َٕ اُشَّ ب ًَ  ، ََ ـُ َػ٠َِ ث٠َِ٘ ئِْعَشائ٤ِ ََ اَُّْ٘و ب َدَخ َٓ  ٍَ َّٝ َّٕ أَ ٍُ  ئِ ٣َب : ك٤ََوُٞ

ب  َّٔ هَِؼ٤َذُٙ، كََِ َٝ َؽِش٣جَُٚ  َٝ  َُِٚ٤ًِ َٕ أَ ٌُٞ َ٣ ْٕ َُ٘ؼُٚ َرَُِي أَ ْٔ ِذ، ك٬ََ ٣َ ـَ ُْ َٖ ا ِٓ ِْوَبُٙ  َ٣ َّْ َُّ ََُي، صُ ُ ٫َ ٣َِؾ ب رَْقَُ٘غ؛ كَاَِّٗٚ َٓ َدْع  َٝ  َ ََٛزا، ارَّنِّ هللاَّ

ْْ ثِجَْؼلٍ  ِٜ ُ هَُُِٞة ثَْؼِن ٍَ ، كََؼُِٞا َرَُِي َمَشَة هللاَّ َّْ هَب ِٖ }: صُ ِػ٤َغ٠ اْث َٝ َد  ُٝ ِٕ َدا ََ َػ٠َِ َُِغب ْٖ ث٠َِ٘ ئِْعَشائ٤ِ ِٓ لَُشٝا  ًَ  َٖ َٖ اَُِّز٣ ُُِؼ

ٌَشٍ  ْ٘ ُٓ  ْٖ َٕ َػ ْٞ بُٗٞا ٫َ ٣َزََ٘بَٛ ًَ  َٕ بُٗٞا ٣َْؼزَُذٝ ًَ َٝ ا  ْٞ ب َػَق َٔ َْ َرَُِي ثِ ْش٣َ َٓ  َٕ بُٗٞا ٣َْلَؼُِٞ ًَ ب  َٓ ٍَ ، {كبعوٕٞ... كََؼُُِٞٙ َُجِْئَظ  َّْ هَب ٬ًََّ : صُ

ْؼُشٝفِ  َٔ ُْ َّٕ ثِب ُش ُٓ ِ، َُزَأْ هللاَّ ُ َػ٠َِ  َٝ َُزَْوُقُشَّٗٚ َٝ ا،  َُْؾنِّ أَْهشًا ُ َػ٠َِ ا َُزَأْهُُشَّٗٚ َٝ  ، ِْ َّٕ َػ٠َِ ٣َِذ اُظَّبُِ َُزَأُْخُز َٝ ِش،  ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ا َّٕ َػ ُٞ َْٜ٘ َُزَ َٝ  ،

َُْؾنِّ هَْقشاًا  ا٫عزٔشاس ك٢ ئٌٗبس أٌُ٘ش، ٝاعزٔشاس اُنـو ػ٠ِ ٓشرٌجٚ ٖٓ ٓخزِق   كبُؾذ٣ش ٣ج٤ٖ ٝعٞة.(ا

ََّ ثج٢٘ ئعشائ٤َ ٖٓ اُؼوٞثخ ٝاُؼ٤بر ثبهلل ََّ ث٘ب ٓب ؽ ٌُقَّ ػٖ كؼِٚ اُؾبئٖ، ٝئ٫ ؽ  .أث٘بء أُغزٔغ ؽز٠ ٣شرذع ٣َٝ

ٞا َػ٠َِ َعل٤ٍَِ٘خ،):  هُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ - ُٔ ٍّ اْعزََٜ َِ هَٞ ضَ َٔ ًَ اهغِ ك٤َِٜب،  َٞ اُ َٝ ِْ ك٢ ُؽُذِٝد هللاِ  َُ اُوَبئِ ضَ َٓ  ْْ كََقبَس ثَْؼُنُٜ

، ْْ هُٜ ْٞ ْٖ كَ َٓ ٝا َػ٠َِ  شُّ َٓ بِء  َٔ َٖ اُ ِٓ َٖ ك٢ أَْعلََِِٜب ئَِرا اْعزَوَٞا  َٕ اَُِّز٣ ب ًَ َٝ ْْ أَْعلَََِٜب،  ثَْؼُنُٜ َٝ ْٞ أَّٗب َخَشْهَ٘ب ك٢ : كَوَبُُٞا أْػ٬ٛب  َُ

ْٕ أَخُزٝا ئ َٝ ٌُٞا َع٤ٔؼبًا،  ب أَساُدٝا ََِٛ َٓ َٝ  ْْ ًُُٛٞ ْٕ رََش ِ ْٖ كَٞهََ٘ب، كَا َٓ ْْ ُٗإِر  َُ َٝ ا َع٤ٔؼبًا  َِٗق٤جَِ٘ب َخْشهبًا  ْٞ ََٗغ َٝ ْْ ََٗغٞا  ِٜ . (َػ٠َِ أ٣ِذ٣

، ٝاُؾذ٣ش ٣إًذ أ٣نبًا ٓجذأ أُغإ٤ُٝخ اُغٔبػ٤خ .ٝٛٞ ػٌظ اُٞاهغ ك٤ٜب. أُذاكغ ػٜ٘ب: ٝٓؼ٠٘ اُوبئْ ك٢ ُؽُذِٝد هللاِ 

ٝإٔ اُـشم ٝا٬ُٜى ئرا ، ؽ٤ش ٣غٔؼْٜ ٓق٤ش ٝاؽذ، عل٤٘خ ٝاؽذح١ ٣ٝؾجٚ أكشاد أُغزٔغ ثٔخزِق كئبرْٜ ثبُشاًج٤ٖ ف

ََّ ثْٜ كِٖ ٣وزقش ػ٠ِ اُجؼل دٕٝ اُجؼل ، ٝؿ٤شٙ ُغٌٞرٚ ػٖ ا٩ٌٗبس، أُ٘ؾشف ٫ٗؾشاكٚ، ثَ ع٤ؾَٔ اُغ٤ٔغ، ؽ

ارَّوُٞا كِْزَ٘خًا : ) ًٔب هبٍ رؼب٠ُ خًا  َٝ ْْ َخبفَّ ٌُ ْ٘ ِٓ ٞا  ُٔ َٖ ظََِ َّٖ اَُِّز٣  ( .٫ رُِق٤جَ

، ٝٓغ ٓشٝس اُضٖٓ ٝاٌُق ػٖ ا٧خ٬م اُغ٤ئخ خٞكبًا ٖٓ مـو أُغزٔغ رخزل٢ رِي ا٧خ٬م ٖٓ ؽ٤بح أفؾبثٜب •

 .٣ٝؾَ ٓؾِٜب ا٧خ٬م اُؾ٤ٔذح

 

 : سهطبٌ انذونخ  -5

كاٜٗب ؽ٤ٖ رؾبعت أُ٘ؾشف ٝرؼبهجٚ . ٝٗؼ٢٘ ثٚ اُغِطخ اُؾبًٔخ ثٔب رٌِٔٚ ٖٓ هٞح سدع، ٝأعٜضح سهبثخ ٝٓؾبعجخ

ئٕ " : ٝك٢ رُي ٣وٍٞ اُخ٤ِلخ اُشاؽذ ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ سم٢ هللا ػ٘ٚ. ػ٠ِ رقشكبرٚ ؿ٤ش ا٧خ٬ه٤خ رغؼِٚ ٣ٌق ػٜ٘ب

ِٕ ٓب ٫ ٣ََضُع ثبُوش ٕ أ١ إٔ ثؼل اُ٘بط هذ ٫ رشدػٚ ٗذاءاد ًزبة هللا، ٝٓب ك٤ٚ ٖٓ اُزشؿ٤ت  ."هللا ٤َََُضُع ثبُغِطب

ٝٛإ٫ء ئٗٔب ٣شدػْٜ اُشٛجخ ٖٓ . ٝاُزش٤ٛت، ٧ٕ اُنؼق هذ اعزجذ ثا٣ٔبْٜٗ، ٝأفجؾذ هِٞثْٜ ٤ٓزخًا أٝ هبع٤خ

، ٝٓغ ٓشٝس اُضٖٓ، ٣زؾٍٞ ٛزا ا٫ٓز٘بع اُوغش١ ػٖ كؼَ أٌُ٘ش ئ٠ُ  .اُغِطبٕ، ٝاُخٞف ٖٓ اُؼوٞثخ ٍّ ٣ٝٞٓبًا ثؼذ ٣ٞ

 .ُخٍُِن ُقبؽجٚ، ٣ٝؾُغٖ ُخُِوٚ
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 المحاضرة الخامدظ

  اإللزام والمسؤولية والجزاء ااخالقي

 . اإلنضاو انخهمي:   والًال 

 ما فرضه الشرع وأوجبه علينا من أمرٍر  ،أي.  اإللزام بصورة عامة هو الفرض واإليجاب:انُخهمُي تعشيف اإلنضاو  -

، سواٌء أكان ذلك في باب العقابد، أم العبادات، أم المعامالت، أم ااخالق  أو نهي

ؾ اإللزام بأنه •  . تكليٌؾ بتشريع ُخلُقي:  وفي باب ااخالق يمكن أن ُيَعرَّ

، أو اجتناِب ُخلُقٍر مذموم:  أو بعبارة أخرى • أي أنه أمٌر من هللا . أمٌر صادٌر من الشرع للمكلفين بامتثال ُخلُقٍر مالمودٍر

سبالانه، أو من رسوله صلل هللا عليه وسلم، للبالِػ العاقِل، يوجب عليه التاللي بُخلُقٍر مالمودٍر كالصدِق والعدِل 

 .ونالوها، أو االبتعاِد والتخلي عن ُخلُقٍر مذمومٍر كالكذِب والرياِء ونالوها

 

 :  مصثدر اإللزام الخلقً -

وقال  { ْن الاُلْكُم  الَّ ِ  }: نما هو هللا سبالانه، قال تعالل  – كؽيره من ااالكام الشرعية – ن مصدر اإللزام الخلقي 

والعقوُل و ْن كانت تدرك أالياناًا الالسن والقبح في ااشياءر كأن تدرك أن . {أاَل لُه الَخْلُق وااَْمرُ }: جل جالله

ْدَق اَلَسٌن، والكذَب قبيٌح، واامانَة السنٌة، والخيانة قبيالٌة،  ال أن مناط الثواب والعقاب هو الشرع، وليف  الصِّ

َوَما }:  نبيه مالمد صلل هللا عليه وسلم، فقال تعاللبأتباعثم  ن هللا تعالل أمرنا . العقل، فإن فالتشريع الٌق   والده

ُسوُل َفُخُذوهُ، َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ُسوَل َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ هللاَ اَل ُياِلبُّ }: ، وقال أيضاًا  {آََتاُكُم الرَّ قُْل أَِطيُعوا هللاَ َوالرَّ

وقد بعثه هللا  لينا .  لنبينا مالمد عليه الصالة والسالم  نما هو استجابٌة وامتثاٌل امر هللا سبالانهفأتباعنا. {الَكافِِرينَ 

ُرُسالًا ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن لَِبالَّ َيُكوَن }: قال تعالل. بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأقام بهما الالجة علل العباد

ُسلِ  ٌة َبْعَد الرُّ  {لِلنَّاِف َعلَل هللاِ اُلجَّ

  : العوامل التً تعٌن على تحقٌق اولتزام -

ذكرنا أن مصدر اإللزام هو الشرع، ؼير أن هناك أموراًا تعين علل تالقيق االلتزام في الياة الناف، وهي متفرعة 

وعوامل . (اإليمان والعقل والفطرة والضمير الخلقي: وهي): وتتمثل في عوامل داخلية. عن الشرع، ومنضبطة به

.  (المجتمع والسلطة الالاكمة: وهي): خارجية

:    وتتمثل كما أسلفنا آنفاًا في ،العوامل الداخلية لإللزام  •

  ن كثيراًا من الممارسات الخلقية الالميدة ال تقوم  ال علل أساف اإليمان با  : اإلٌمثن بثهلل وبثلٌوم اآلخر -1

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

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

ِه ِمْسِكيناًا َوَيتِيماًا }: منهم، والتضالية بالمال مع شدة الالاجة  ليه، كما قال هللا تعالل َعاَم َعلَل اُلبِّ َوُيْطِعُموَن الطَّ

َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاءًا َواَل ُشُكوراًا ، َوأَِسيراًا  اإليمان هو روح : "يقول ابن القيم رالمه هللا. { ِنَّ

ااعمال، وهو الباعث عليها، واآلمر بأالسنها، والناهي عن أقبالها، وعلل قدر قوة اإليمان يكون أمره ونهيه 

 .”وابتمار صاالبه وانتهاؤه لصاالبه،
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و ذا رأى أنها ستكون ضارةًا .  وذلك أن اإلنسان  ذا رأى أن عاقبة فعله ستكون نافعةًا ومفيدةًا أْقَدَم عليه: العقل -2

أي أن العقل كثيراًا ما يكون وراء اإلقدام علل التصرفات ااخالقية الالميدة، واإلالجام عن . أو أليمةًا أالجَم عنه

وفي هذا جاء  خبار هللا . التصرفات المشينة، فالعقل يقود صاالبه  لل الخلق الالميد، وتعطيله يقوده  لل العكف

ِعيرِ }: عن أهل النار بقوله يقول ابن القيم  .(10 :الملك) {َوَقالُوا لَْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو َنْعقُِل َما ُكنَّا فِي أَْصاَلاِب السَّ

أما العقل فقد وضع هللا سبالانه في العقول والفَِطِر استالساُن الصدِق والعدل واإلالسان والبر : "رالمه هللا

والعفة والشجاعة، ومكارم ااخالق، وأداء اامانات، وصلة اارالام، ونصيالة الَخْلق، والوفاء بالعهد، والفظ 

ووضع في . الجوار، ونصر المظلوم، واإلعانة علل نوابب الالق، وقِرى الضيؾ، والمل الَكلِّ، ونالو ذلك

 .“العقوِل والفَِطِر استقباُح أضداد ذلك

 

فالعفة ،  اإلنسان بفطرته السوية السليمة يهتدي  لل ااخالق الالميدة، ويرتاح لها قلبه وضميره: الفطرة -3

، والسخاء والالياء والصدق والشجاعة واإلالسان والاللم وااناة كلها قيم أخالقية راقية تهفو  ليها الفَِطر السوية

ة وصفاقة الوجه، وتسعل للتاللي بها وبذاءة اللسان فإن ، والجبن، علل العكف من أضداد تلك الصفات كالِخسَّ

يِن اَلنِيفًاا فِْطَرَة هللاِ الَّتِي }: قال تعالل، واإلسالم دين الفطرة، الفَِطر السليمة تستقبالها وتنفر منها َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

مُ  يُن الَقيِّ وم) {َفَطَر النَّاَف َعلَْيَها اَل َتْبِديَل لَِخْلِق هللاِ َذلَِك الدِّ ما : )ويقول الرسول صلل هللا عليه وسلم، (30: الرُّ

من مولود  ال يولد علل الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تالسون 

فِْطَرَة هللاِ الَّتِي َفَطَر النَّاَف َعلَْيَها اَل }: واقرؤوا  ن شبتم" :ثم يقول أبو هريرة رضي هللا عنه. (فيها من جدعاء

وهللا سبالانه قد أنعم علل عباده من جملة  السانه ونعمه بأمرين هما أصل : "يقول ابن القيم ."{َتْبِديَل لَِخْلِق هللاِ 

فكل مولود يولد علل الفطرة التل يكون أبواه ، أْن َخلََقهم في أصل النشأة علل الفِطرة السليمة: أالدهما، السعادة

فإذا تركت النفف وفطرتها لم ُتْؤثِْر علل مالبة باريها وفاطرها وعبادته والده ... هما اللذان يخرجانه عنها

 ."وآثر شيء عندها، وأطوَع شيءٍر لها، وكان أالبَّ شيءٍر  ليها، ولم تجالد كمال ربوبيته، ولم تشرك به، شيباًا 

 

ونعني به ذلك الشعور الخفي الذي نالف به في أعماق نفوسنا، ينادينا ويدفعنا  لل  : الدٌنً الضمٌر أو الوازع -4

وأما  ذا تجاهلناه الصل معنا . والين نستجيب له يؽمرنا شعور عارم بالراالة واللذة. ممارسة فعل أو الكؾ عنه

، ونلوم أنفسنا علل ذلك التقصير، وال (ويسمل بوخز الضمير)العكف تماماًا، فنشعر باالنقباض واالم النفسي 

وهذا الضمير  نما يتكون في الفرد في أولل ِسنِي الياته، ومن خالل القيم التي تؽرف . نريد أن يطلع عليه أالد

ومن هنا كان دور الدين قوياًا بل أساساًا . فيه، والثقافة التي ينشأ عليها، والتربية التي يتلقاها، والبيبة الماليطة به

البِرُّ اُلْسُن الُخلُِق، واإلِْثُم ): ولعل في قول النبي صلل هللا عليه وسلم. في نشأته وصياؼته في المجتمع اإلسالمي

لَِع عليه الناف ، ما يشير  لل هذا الضمير الخفي، أو الوازع الديني الذي (ما اَلاَك في َصْدِرَك، َوَكِرْهَت أَْن َيطَّ

يكون رقيباًا علل تصرفات المسلم، فيدفعه  لل طيب اافعال وااقوال، ولو لم تكن نصوص الشرع آمرةًا بها، 

 .وتكفه عن الفعل الذي ال يليق، ولو لم تكن نصوص الشرع ناهيةًا عنها
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 :العوامل الخارجية  •

 أمر هللا سبالانه جماعة المسلمين أن يراقبوا سلوك اافراد داخل المجتمع، وأن يأخذوا علل يد الشارد : المجتمع -1

والمنالرؾ عن جادة الالق، وأن يعاقبوه  ذا ارتكب من المالظورات ما يستدعي معاقبته ليكون زاجراًا له ، منهم

اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاءًا بَِما َكَسَبا َنَكاالًا ِمَن هللاِ : ) قال تعالل. ورادعاًا لؽيره اِرُق َوالسَّ انَِيُة :) وقال تعالل(َوالسَّ الزَّ

انِي َفاْجلُِدوا ُكلَّ َوااِلدٍر ِمْنُهَما ِمَبَة َجْلَدةٍر َواَل َتأُْخْذُكْم بِِهَما َرأَْفٌة فِي ِديِن هللاِ  ِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِا ِ َوالَيْوِم اآلَِخرِ   (َوالزَّ

من رأى منكم منكراًا، فليؽيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ): ويقول الرسول صلل هللا عليه وسلم

فاامة كلها مطالبة بأن تراقب أفعال أبنابها وتصرفاتهمر فتأمرهم بالمعروؾ،  .(فبقلبه، وذلك أضعؾ اإليمان

قال تعالل مالذراًا . وتنهاهم عن المنكر، وتأخذ علل يد الظالم والعابث، و ال نال جميعهم شؤم المعصية وشرورها

ةًا  : )من ذلك  (َواتَّقُوا فِْتَنةًا اَل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

هو المُل الناِف علل  (والمتمثلة بولي اامر أو من ينوب عنه) ن أهم واجبات السلطة الالاكمة   :السلطة الحثكمة -2

وهو ما عبر  .االلتزام بالدود الشرع الالنيؾ أمراًا ونهياًا، والتاللي بااخالق النبيلة، واالبتعاد عن السلوك المنالرؾ

اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في الراسة الدين وسياسة : " عنه اإلمام الماوردي رالمه هللا بأربع كلمات فقال

وسياسة الدنيا تكون بمنع المنازعات، . والراسة الدين  نما تكون بتطبيق الشريعة، وردع الخارج عليها ."الدنيا

أو ولي اامر لن )وال شك أن اإلمام  .وقطع الخصومات، وتالقيق العدل بين الرعية، و يصال الالقوق  لل أصالابها

يستطيع أن يالقق ذلك كله بمفرده، بل ال بد من معاونة الجهاز المشارك له في  دارة البالد، والذي يمثل بمجموعه 

 .السلطة الالاكمة

 

 :  يمتاز اإللزام الخلقي في اإلسالم بجملة من الخصابص أهمها:  خصابص اإللزام الُخلُقي •

وهذا مبدأ يقتضيه  ( اَل ُيَكلُِّؾ هللاُ َنْفساًا  اِلَّ ُوْسَعَها : )قال تعالل. فال تكليؾ  ال بما ُيطاق. أنه  لزام بقدر االستطاعة -

 . العدل اإللهي، كما يقتضيه الخلق القويم

. ومن َثمَّ فال تكليؾ بما فيه الرج أو مشقة لم تعتدها نفوف الناف. أنه  لزام بما فيه ُيسر علل الناف، ويسهل تطبيقه -

يِن ِمْن اَلَرجٍر  َوَما َجَعلَ  :) وقال تعالل. (ُيِريُد هللاُ بُِكُم الُيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم الُعْسرَ ): قال تعالل  .  (َعلَْيُكْم فِي الدِّ

عن  أنه  لزام روعيت فيه ااالوال االستثنابية، كما في  عفاء ذوي ااعذار من العجزة والضعفاء والمرضل -

وكما في الترخص . (لَْيَف َعلَل ااَْعَمل اَلَرٌج َواَل َعلَل ااَْعَرِج اَلَرٌج َواَل َعلَل الَمِريِض اَلَرجٌ ): قال تعالل. الجهاد

َمْن َكَفَر بِا ِ ِمْن َبْعِد  ِيَمانِِه  اِلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ): قال تعالل. بالتلفظ بالكفر باللسان مع بقاء القلب مطمبناًا باإليمان

 . (ُمْطَمبِنٌّن بِاإلِيَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِالُكْفِر َصْدراًا 

 

  .انًسؤونيخ انخهميخ : ثبَيبًال 

ا أُلزم به: تعرٌف المسؤولٌة • ، نتج عنه بالضرورة مسؤولية الطرؾ اآلخر عمَّ و ال لم .   ذا صدر اإللزام من طرؾٍر

 . يكن  لزاماًا، بل اختياٌر، ويكون تسميته باإللزام خطأًا 

تالمل الشخص النتابج المترتبة : أو". التزام الشخص بما يصدر عنه قوالًا أو عمالًا : "وقد عرفت المسؤولية بأنها -

 . علل ما التزم به من قولٍر أو عملٍر أو تركٍر 
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 عن أفعاله وأقواله، بل هناك شروط البد من توافرها التل تترتب مسبوال ليف كلُّ  نسانٍر : شروط المسؤولٌة •

:   المسؤولية علل الفاعل، ويمكن  جمالها فيما يلي

 . و ال فلو كان صؽيراًا فال تكليؾ وال مسؤولية عليه، لقصور فهمه عن  دراك معاني خطاب الشرع:  لبلووُ ا .1

ودليل االثنين قول النبي .  و ال فلو كان مجنوناًا فال تكليؾ وال مسؤولية، انَّه ال يعقِل أمر الشرع ونهيه: الَعْقل .2

عن المجنون التل يفيق، وعن الصبي التل يالتلم، وعن النابم التل : رفع القلم عن ثالث): صلل هللا عليه وسلم

 .(يستيقظ

 أي أن يكون العمل نابعاًا من  رادته، الراًا مختاراًا فيهر و ال فلو كان مكرهاًا علل العمل، لم يتالمل : اوختٌثر .3

: ) قال تعالل. صاالبه مسؤولية تصرفهر انه بذلك يكون قد تالول  لل آلة لتنفيذ الفعل، وال ُينسب الفعل  ليه

فبين أن اإلثم . {َمْن َكَفَر بِا ِ ِمْن َبْعِد  ِيَمانِِه  اِلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمبِنٌّن بِاإلِيَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِالُكْفِر َصْدراًا 

وفي الالديث أيضاًا يقول الرسول . مرفوع عن المكره ولو نطق بكلمة الكفر مادام يجد قلبه مطمبناًا باإليمان

َ َوَضَع عن أمتي الخطأ والنسَياَن وما اسُتْكِرُهوا عليه): صلل هللا عليه وسلم  . ( نَّ هللاَّ

 بمعنل أن العمل لو.   ذ المسؤولية الالقيقية عند هللا  نما هي علل نية وقصد المرء دون ظاهر سلوكه :النٌة .4

صدر من الشخص بإرادته، ولم يكن ينوي النتيجة التي ترتبت عليه، فإن هللا سبالانه يالاسبه علل نيته الالقيقية 

فمن تصدق علل فقير ونيته السمعة والرياء فإنه ال ثواب له عند هللا، ومن رمل صيداًا . وليف علل ظاهر عمله

وأما نالن في . فأصاب  نساناًا، فإن هللا ال يؤاخذه علل فعله هذا، وال يالاسبه علل أنه قاتل إلنسان معصوم الدم

قال هللا . الدنيا فنالكم بظاهر الفعل أو القولر ان النية من اامور الخفية التي ال يطلع عليها ؼير هللا سبالانه

:  واللؽو قول (اَل ُيَؤاِخُذُكُم هللاُ بِاللَّْؽِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِما َكَسَبْت قُلُوُبُكمْ  : ) تعالل في بيان هذه الالقيقة

فهذا ال يؤاخذ، و نما يؤاخذ من يريد . ال يريد الاللؾ القيقة، بل سبقه  ليه لسانه لتعوده عليه. بلل وهللا. ال وهللا

 .(  نما ااعمال بالنيات، و نما لكل امرئ ما نوى )ويقول النبي صلل هللا عليه وسلم . عازٌم عليه قلبه. اليمين

 بأن تكون فرصة  :أو إمكثنٌة العلم بذلك. العلم بثلعمل المطلوب منه وبحكمه الشرعً هل هو محرم أم واجب .5

فإنه يؤاخذ ، ولم يسع لتعلمه، و ال فلو لم يسأل عن الالكم. معرفة الالكم متاالة له بالتعلم المباشر أو السؤال

، ولم يمكنه التعرؾ عليه، والجهل عذر في الق من لم تبلؽه دعوة اإلسالم. قطعاًار ان المرء ال ُيعذر بجهله

بِيَن اَلتَّل ) : لقول هللا تعالل، فهذا هو الذي ال يؤاخذه هللا، ولم يكن منه التقصير. وال السؤال عنه َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

  (.َنْبَعَث َرُسوالًا 

، و ال فمتل كان العمل فوق طاقته لم يالاسبه هللا عليه،  أي أنه بمقدوره فعل الشيء أو تركه :كون العمل ممث ٌطثق .6

ا  اِلَّ ُوْسَعَها) : قال تعالل. وتسقط مسؤوليته عنه   (.اَل ُيَكلُِّؾ هللاُ َنْفسًا

 :  المسؤولٌةخصثئص •

بمعنلر أن اإلنسان يتالمل مسؤولية . بالدرجة ااولل (أو فردية)تتسم المسؤولية في اإلسالم بأنها شخصية  -

فلو قتل ااب شخصاًا واُلكم عليه . تصرفاته فالسب، دون تصرفات ؼيره أياًا كان، ومهما كانت درجة قرابته

ولو شرب رجٌل خمراًا لم . بالقصاص، لم يجز االقتصاص من الولد ولو رضي، بل القصاص علل القاتل فالسب

َمِن : )، وقال تعالل( ُكلُّ َنْففٍر بَِما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ }: قال تعالل. يجلد ولده أو والده عنه ولو طلبوا ذلك ورضوا به

  . (اْهَتدى َفإِنَّما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّما َيِضلُّ َعلَْيها َوال َتِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرى
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المسؤولية التقصيرية عن َمْن ُهم : ؼير أن هناك مسؤولية أخرى ملقاة علل عاتق الفرد، أو مسؤوليات متعددة، منها -

درسة في مدرسته، وضابط الجيش في قطعته، ومدير الشركة في متالت واليته، كااب في ااسرة، ومدير ال

ومنها . (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته): يقول عليه الصالة والسالم. شركته، وولي اامر فيما تالت واليته

وهي مسؤولية كل فرد مكلؾ في المجتمع عن القيام -أو التكافلية–ما يمكننا أن نسميها المسؤولية االجتماعية 

من َرأَى ): يقول عليه الصالة والسالم. بواجب اامر بالمعروؾ، والنهي عن المنكر، وااخذ علل يد المنالرؾ

ا َفْلُيَؽيِّْرهُ بيده َفإِْن لم َيْسَتِطْع َفبِلَِسانِِه َفإِْن لم َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه َوَذلَِك أَْضَعُؾ اإْلِيَمانِ   .(ِمْنُكْم ُمْنَكرًا

 

 : شروط المسؤولٌة •

 :  تنقسم المسؤولية  لل ثالثة أنواع

 . وتعني التزام المرء أمام نفسه وضميره باإلتيان بشيء أو االنتهاء عنه: المسؤولية ااخالقية المالضة .1

 . وتعني التزامه تجاه أبناء المجتمع، وما يفرضه المجتمع من قواعد: المسؤولية االجتماعية .2

. وتعني التزامه أمام هللّا تعالل: المسؤولية الدينية .3

 

.  األخاللياندضاء: ثبنثبًال 

سواٌء أكان . المكافأة أو ااثر المترتب علل الفعل ااخالقي:  ُيقصد بالجزاء ااخالقي: تعرٌف الجزاء األخالقً •

وسواٌء أكان في الدنيا كالعقوبات المقررة شرعاًا علل الجنح . ظاهراًا كالسجن والضرب، أم باطناًا كتأنيب الضمير

  .والجرابم، أم في اآلخرة كنعيم الجنة أو عذاب النار

 

 . الشعور النفسي، والعقوبات الشرعية، والجزاء اإللهي:  يتمثل الجزاء في :أنواع الجزاء األخالقً •

  : الشعور النفسً .1

وهو ما يسمل برضا -ونعني به ما يلمسه المسلم من نفسه من الرضا عند الطاعة واالم عند المعصية 

وقد أخبر الرسول عليه الصالة والسالم عن ذلك الشعور واعتبره من عالمات اإليمان، -الضمير أو وخزه

َبُتُه فذلك اْلُمْؤِمنُ ): فقال ْتُه اَلَسَنُتُه َوَساَءْتُه َسيِّ وهذا الشعور خاص بالمؤمن، وأما ؼير المؤمن فال . (من َسرَّ

ُه َقاِعٌد َتاْلَت َجَبلٍر َيَخاُؾ ): يقول عبد هللّا بن مسعود رضي هللا عنه. يبالي بما فعل  ِنَّ اْلُمْؤِمَن َيَرى ُذُنوَبُه َكأَنَّ

 . (قال أبو ِشَهابٍر بيده َفْوَق أَْنفِهِ . أَْن َيَقَع عليه، َو ِنَّ اْلَفاِجَر َيَرى ُذُنوَبُه َكُذَبابٍر َمرَّ علل أَْنفِِه فقال بِِه َهَكَذا

 : العقوبثت الشرعٌة .2

والؽاية من هذا الجزاء معاقبة المجرم . وهي العقوبات التي أقرها الشرع اولبك الذين يتعدون الدود هللاّ 

 : وهذه العقوبات علل نوعين. وردعه، وردع ؼيره ممن تسول له نفسه فعل مثل ذلك

وهي جزاءات الددها الشرع علل جرابم معينة كالد الزنا، والسرقة، والقذؾ، وال مجال :  الدود •

 .لالجتهاد فيها

 .وهي عقوبات تأديبية ُيَعاَقُب بها من ارتكب جناية لم يالدد الشرع لها عقوبةًا :  وتعزيرات •
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   :الجزاء اإللهً -3

  .نعني به الجزاء الذي يكون من هللا سبالانه في الدنيا أو اآلخرةو

قال . ففي الالة الطاعة يكون له من هللا سبالانه في الدنيا الرضا والالفظ وتيسير اامور والنصرة والعزة •

َ َيْجَعْل لَُه َمْخَرجاًا َوَيْرُزْقُه ِمْن اَلْيُث ال َياْلَتِسبُ ): تعالل  ن تنصروا هللا : )وقال جل جالله( َوَمْن َيتَِّق هللاَّ

 ن الذين آمنوا وعملوا الصالالات كانت لهم جنات ): قال تعالل.  وفي اآلخرة له الجنة والكرامة(ينصركم

  (.الفردوف نزالًا 

 :قال تعالل. وفي الالة المعصية واالستمرار عليها يكون له في الدنيا ضنك العيش والمصابب من هللا •

{ ُ ِ َفأَذاَقَها هللاَّ ةًا َيأْتِيها ِرْزقُها َرَؼداًا ِمْن ُكلِّ َمكانٍر َفَكَفَرْت بِأَْنُعِم هللاَّ ُ َمَثالًا َقْرَيةًا كاَنْت آِمَنةًا ُمْطَمبِنَّ َوَضَرَب هللاَّ

 (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا: )وقال تعالل .{لِباَف اْلُجوِع َواْلَخْوِؾ بِما كاُنوا َيْصَنُعونَ 

 ِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِكَتاِب  :) قال تعالل. وفي اآلخرة له نار جهنم وله اإلهانة والسخط من هللا

َم َخالِِديَن فِيَها أُولَبَِك ُهْم َشرُّ الَبِريَّةِ    (.َوالُمْشِرِكيَن فِي َناِر َجَهنَّ
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 المحاضرة الداددظ

  "صلل هللا عليه وسلم " نماذج من أخالق النبي الكريم

:  انشسىل رو انخهك انعظيى

ئَِّٗي ََُؼ٠ََِ ُخٍُِن َػِظ٤ْ) : هبٍ رؼب٠ُ ٓبدؽبًا ٗج٤ٚ اٌُش٣ْ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ •  ٝروٍٞ أّ أُإ٤ٖ٘ٓ ػبئؾخ سم٢ هللا  (َٝ

أ١ إٔ أخ٬هٚ ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّ رغغ٤ذ . (ًبٕ خِوٚ اُوش ٕ ) ػٜ٘ب ك٢ ٝفق أخ٬م اُ٘ج٢ ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّ

ٍَ ػ٤ِب ضُ ُٓ كٜٞ اُز١ اخزبسٙ هللا عجؾبٗٚ ٤ٌُٕٞ أعٞح ٝٓض٬ًا . ػ٢ِٔ ُٔب عبء ثٚ اُوش ٕ اٌُش٣ْ ٖٓ أٝآش أٝ ٗٞا٢ٛ أٝ 

 (ُوذ ًبٕ ٌُْ ك٢ سعٍٞ هللا أعٞحَ ؽغ٘خ ُٖٔ ًبٕ ٣شعٞ هللا ٝا٤ُّٞ ا٥خش ٝرًش هللا ًض٤شا):  كوبٍ رؼب٠ُ ُِجؾش٣خ أػ٠ِ

. 

ص٠ً  {اُ٘ج٢ أ٠ُٝ ثبُٔإ٤ٖ٘ٓ ٖٓ أٗلغْٜ }: ٝٛٞ اُز١ هبٍ هللا ك٤ٚ، ٝٛٞ اُز١ ٝفلٚ هللا ثأٗٚ ثبُٔإ٤ٖ٘ٓ سؤٝف سؽ٤ْ •

ٟ]: هللا ُغبٗٚ كوبٍ رؼب٠ُ َٞ ِٖ اَُٜ ِْ٘طُن َػ ب ٣َ َٓ ْْ َْٗؾَشْػ ََُي َفْذَسىَ ]: كوبٍ،  ٝص٠ً فذسٙ،[َٝ ٝص٠ً ٛذ٣ٚ ٜٝٓ٘غٚ ، [أََُ

ٍْ ]: كوبٍ ْغزَو٤ِ ُٓ ِْٜذ١ ئ٠َُِ ِفَشاٍه  ئََِّٗي َُزَ   :ٗٔبرط ٖٓ أخ٬م اُ٘ج٢ اٌُش٣ْ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْٝك٤ٔب ٢ِ٣ ػشك ، [َٝ

 

:  عجبدح انُجي طهً هللا عهيه وسهى •

كان : كان النبي عليه الصالة والسالم، أتقل الناف وأخشاهم  ، وأكثرهم عبادة وتألهاًا، تقول عابشة رضي هللا عنها -

لم تصنع هذا يا رسول هللا وقد ؼفر هللا لك ما : النبي صلل هللا عليه وسلم يقوم من الليل التل تتفطر قدماه، فقلت

 . (أفال أكون عبداًا شكوراًا ): تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصالة والسالم

أتيت رسول ): وكان يدعو ويسبح ويثني علل هللا تبارك وتعالل ويخشع، يقول عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه -

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

كان يصوم التل نقول ال يفطر، ويفطر التل نقول ال يصوم، ): تقول عابشة رضي هللا عنها. وكان يكثر من الصيام -

وكان ينظر  (كان يصوم شعبان  ال قليالًا ، كان يصوم شعبان كله، ولم أره صابماًا في شهرٍر قط أكثر منه في شعبان

 .( نه ليؽان علل قلبي فأستؽفر هللا مابة مرة:  لل نفسه وعبادته فيرى نفسه مقصراًا في جنب هللا فيقول

 

 : خهك انُجي طهً هللا عهيه وسهى في انذعىح •

، بألطؾ عبارة  كانت دعوته عليه الصالة والسالم لجميع الخلق، وكان يعلم المخطا والمسيء بأالسن أسلوب

 :  ، وفيما يلي صور من ذلك وأالسن  شارة

يا رسول هللا، :  ن فتلًا شاباًا أتل النبي صلل هللا عليه وسلم فقال:  ـ رضي هللا عنه ـ قالأمامهروى أبو  .1

أتالّبه : )، فدنا منه قريباًا، قال(أدنه): فقال له. مه مه: ابذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا

ال : قال( أفتالبه البنتك؟: )قال( وال الناف يالبونه امهاتهم: )ال وهللا، جعلني هللا فداءك، قال: قال (اّمك؟

  (أفتالبه اختك؟): قال (وال الناف جميعاًا يالبونه لبناتهم): قال. وهللا يا رسول هللا، جعلني هللا فداءك
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ال : قال (أفتالبه لعمتك؟): قال. (وال الناف جميعاًا يالبونه اخواتهم): قال. ال وهللا جعلني هللا فداءك: قال

ال وهللا : قال (أفتالبه لخالتك؟): قال. (وال الناف جميعاًا يالبونه لعماتهم): قال. وهللا، جعلني هللا فداءك

اللهم اؼفر ذنبه، : فوضع يده عليه، وقال :قال (وال الناف جميعاًا يالبونه لخاالتهم): قال. جعلني هللا فداءك

 .فلم يكن بعد ذلك الفتل يلتفت  لل شيء (وطهر قلبه، والّصن فرجه

 ذ  قال بينما نالن في المسجد مع رسول هللا صلل هللا عليه وسلم: عن أنف بن مالك رضي هللا عنه قال .2

جاء أعرابيٌّن فقام يبول في المسجد فقال أصالاب رسول هللا صلل هللا عليه وسلم مه مه فقال رسول هللا 

دعاه  ال تزرموه دعوه فتركوه التل بال ثم  ن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم: صلل هللا عليه وسلم 

  ن هذه المساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر  نما هي لذكر هللا والصالة وقراءة  :فقال له

 وأمر رجالًا من القوم فجاء بدلوٍر من ماء فشنه: القرآن أو كما قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال 

 عليه

اْدُع  ِلَِل َسبِيــِل َرّبــَك ) : وفي هذا درف بليػ لنا في الدعوة  لل الدين بالرفق واللين، قال تعالل -

  (.بِاْلاِلْكـَمِة َواْلَمـْوِعَظـِة اْلاَلَسَنـِة َوَجاِدْلُهم بِالّتِي ِهَي أاَْلَسنُ 

 

:   طهً هللا عهيه وسهىسزًخ انُجي •

 : قال تعالل،  كان الرسول صلل هللا عليه وسلم رالمة من هللا للناف كافة، مسلمهم وكافرهم، صالالهم ومسيبهم -

وفي القيامة ".  نما أنا رالمة مهداة: "ويقول هو صلل هللا عليه وسلم عن نفسه {َوَما أَْرَسْلَناَك  اِلَّ َراْلَمةًا لِْلَعالَِمينَ }

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

. ولم يدع عليهم، ”  ني لم أبعث لعاناًا : "وعندما طلب منه بعض أصالابه أن يدعو علل المشركين أجابهم بقوله -

، وبلػ من رالمته صلل هللا عليه وسلم أن دعا هللا بأن يجعل َسبَُّه “رب اؼفر لقومي فإنهم ال يعلمون” :وكان يقول

، فقال .  ”اللهم  نما أنا بشر، فأيُّ المسلمين سببته أو لعنته، فاجعلها له زكاة وأجراًا : "ولعنُه لَِمْن أؼضبه رالمةًا

ِ لِْنَت لَُهمْ }:  لقد مأل هللا قلَب مالمدٍر رالمة بالمؤمنين فقال تعالل -  .{َفبَِما َراْلَمةٍر ِمَن هللاَّ

اللهم : "وبلػ من شفقته ورالمته بأمته أن دعا علل والة اامور الذين ال يرفقون برعاياهم فقال صلل هللا عليه وسلم -

وقال ".  بهفأرفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيباًا، فرفق بهم، فأشققمن ولَي من أمِر أمتي شيباًا، فشقَّ عليهم، 

الراالمون يرالمهم الرالمن، ارالموا من في اارض : "صلل هللا عليه وسلم في بيان فضل الرالمة والالث عليها

بكاؤه ، ، ومما يدل علل أن قلب النبي صلل هللا عليه وسلم كان مفعماًا بالرالمة والشفقة”يرالمكم من في السماء

فعن أََنِف ْبِن َمالِكٍر رضي هللا عنه ، ويعتبره ضعفاًا في الرجال، علل ولده  براهيم في مجتمع يعيب مثل هذا اامر

الَُم، َفأََخَذ َرُسوُل : َقالَ  َدَخْلَنا َمَع َرُسوِل هللاِ صلل هللا عليه وسلم َعلَل أَبِي َسْيؾٍر اْلَقْيِن، َوَكاَن ِظْبراًا إلِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّ

ُه، ُثمَّ َدَخْلَنا َعلَْيِه َبْعَد ذلَِك، َو ِْبَراِهيُم َيُجوُد بَِنْفِسِه، َفَجَعلَْت َعْيَنا َرُسوِل هللاِ  لَُه َوَشمَّ هللاِ صلل هللا عليه وسلم  ِْبَراِهيَم َفَقبَّ

اْلمِن ْبُن َعْوؾٍر رضي هللا عنه، صلل هللا عليه وسلم َتْذِرَفانِ  َيا اْبَن : "َفَقالَ ! َوأَْنَت َيا َرُسوَل هللاِ : َفَقاَل لَُه َعْبُد الرَّ

َها َراْلَمةٌ  ،  ِنَّ  ِنَّ اْلَعْيَن َتْدَمُع، َواْلَقْلَب َياْلَزُن، َوالَ َنقُوُل  اِلَّ َما : "، ُثمَّ أَْتَبَعَها بِأُْخَرى، َفَقاَل صلل هللا عليه وسلم"َعْوؾٍر

َنا، َو ِنَّا بِفَِراقَِك َيا  ِْبَراِهيُم لََماْلُزوُنونَ   .”َيرضل َربُّ
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:  طذله طهً هللا عهيه وسهى •

َق بِِه أُولبَِك ُهُم }: قال تعالل. كان الّصدق ِسمَة أقواله عليه الصالة والسالم وأفعاله - ْدِق َوَصدَّ َوالَِّذي جاَء بِالصِّ

وقال عليه . يعني النبي صلّل هللا عليه وسلّم اليث جاء بالقرآن وآمن به، وكذلك آمن أتباعه بما جاء به. {اْلُمتَّقُونَ 

ُكمْ ): الصالة والسالم اصالابه ِ َوأَْصَدقُُكْم َوأََبرُّ وقد لقب بالصادق اامين التل قبل  عالنه  (قد َعلِْمُتْم أَنِّي أَْتَقاُكْم ِ َّ

 :  دعوته، و عالمهم بأن هللا قد أرسله  ليهم، وفي الصورتين اآلتيتين ما يؤكد هذه الالقيقة

لما نزلت اآلية : فعن عبد هللا بن عباف رضي هللا عنهما، قال: اعتراؾ أعدابه بصدقه التل قبل  عالنه لدعوته .1

يا بني فهر، يا بني : "، صعد النبي صلل هللا عليه وسلم علل الصفا، فجعل ينادي {وأنذر عشيرتك ااقربين}

ر لبطون قريش، التل اجتمعوا، فجعل الرجل  ذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوالًار لينظر ما هو؟ فجاء "عدي

 " أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيالًا بالوادي تريد أن تؽير عليكم، كنتم مصدقي؟ : "فقال. أبو لهب وقريش

تباًا لك سابر : ، فقال أبو لهب"فإني نذيٌر لكم بين يدي عذاب شديد : "قال. نعم، ما جربنا عليك  ال صدقًاا: قالوا

“ اآلية {تبت يدا أبي لهب وتب}: فنزلت! اليوم، ألهذا جمعتنا؟

:  ما أخبر به عبد هللا بن سالم الالبر اليهودي وبسببه أسلم .2

ِ صلل هللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة، اْنَجَفَل النَّاُف  ِلَْيِه، َوقِيلَ : قال عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه ا َقِدَم َرُسوُل هللاَّ : لَمَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم،  ِ صلل هللا عليه وسلم، َقِدَم َرُسوُل هللاَّ ِ صلل هللا عليه وسلم، َقِدَم َرُسوُل هللاَّ َقِدَم َرُسوُل هللاَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم، َعَرْفُت أَنَّ َوْجَهُه لَْيَف بَِوْجِه  ا اْسَتْثَبتُّ َوْجَه َرُسوِل هللاَّ َفِجْبُت فِي النَّاِف ِاَْنُظَر  ِلَْيِه، َفلَمَّ

ُل َشْيءٍر َتَكلََّم بِِه أَْن َقالَ  ، َوَكاَن أَوَّ ابٍر َعاَم، َوَصلُّوا َوالنَّاُف نَِياٌم، : "َكذَّ اَلَم، َوأَْطِعُموا الطَّ َها النَّاُف، أَْفُشوا السَّ أَيُّ

َة بَِساَلمٍر  ".  َتْدُخلُوا اْلَجنَّ

هكذا لم يالتج اامر منه لكي يعلم أن مالمداًا رسول هللا صلل هللا عليه وسلم سوى أن ينظر  لل وجهه الكريم 

 .ليعرؾ أنه ليف بوجه كذاب

 

:   طهً هللا عهيه وسهىشدبعخ انُجي •

لعل أهم وأبرز ما تتجسد فيه شجاعة النبي صلل هللا عليه وسلم مواجهته لقومه وللمشركين من الوله بمبادئ الدين  -

وفيما يلي نستعرض بعضاًا من صور . الالنيؾ وعقابده، والتي تتعارض مع ما ألفوه وتوارثوه عن آبابهم وأسالفهم

 :  شجاعته صلل هللا عليه وسلم

ِ صلل :  هللا عنه أنه قالرضي فقد روي عن أنف بِن مالك : سبقه لكشف أخبثر العدو .1 َكاَن َرُسوُل هللاَّ

هللا عليه وسلم أاَْلَسَن النَّاِف َوَكاَن أَْجَوَد النَّاِف َوَكاَن أَْشَجَع النَّاِف َولََقْد َفِزَع أَْهُل اْلَمِديَنِة َذاَت لَْيلَةٍر 

ْوِت َوُهَو  ا َوَقْد َسَبَقُهْم  ِلَل الصَّ ِ صلل هللا عليه وسلم َراِجعًا ْوِت َفَتلَقَّاُهْم َرُسوُل هللاَّ َفاْنَطلََق َناٌف قَِبَل الصَّ

ْيُؾ َوُهَو َيقُوُل لَْم ُتَراُعوا لَْم ُتَراُعوا َقالَ  ُه : َعلَل َفَرفٍر ِاَبِي َطْلاَلَة ُعْريٍر فِي ُعُنقِِه السَّ ا أَْو  ِنَّ َوَجْدَناهُ َباْلرًا

 . أي أن الفرف كان سريعاًا فسبقتكم  لل الصوت وليف هناك ما يخيؾ فارجعوا (لََباْلرٌ 

2.  ًٍّ َقْيَنا بَِرُسوِل هللاِ َصلَّل : هللا عنه أنه قثلرضًوروي عن عل  ُكنَّا  َِذا ااْلَمرَّ اْلَبأُْف، َولَقَِي اْلَقوُم اْلَقوَم، اتَّ

 .َفَما َيُكوُن أاََلٌد أَْقَرَب  ِلَل اْلَعُدوِّ ِمْنهُ ، هللا َعلَيه وَسلَّم
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 فعن سيدنا العباف رضي هللا عنه قال شهدت مع رسول هللا ،موقفه صلى هللا علٌه وسلم ٌوم حنٌن .3

فلما التقل المسلمون والكفار ولل المسلمون مدبرين فطفق رسول هللا ، يوم النين صلل هللا عليه وسلم

ُيْركض بؽلته قَِبل الكفار قال العباف وأنا آخٌذ بلجام بؽلة رسول هللا صلل هللا عليه  صلل هللا عليه وسلم

قال . أي عباف ناد أصالاب السمرة وسلم أكفها  رادة أال تسرع فقال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

أين المهاجرون ااولون أين أصالاب سورة البقرة والنبي صلل هللا : وكان رجالًا صيتاًا فقلت- عباف 

قال فو هللا لكأن عطفتهم الين سمعوا . أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب: عليه و سلم يقول قدما

قال . صوتي عطفة البقر علل أوالدها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار التل انهزم الكفار

 .وكأني أنظر  لل النبي صلل هللا عليه وسلم يركض خلفهم علل بؽلته

 

:  عفى انُجي طهً هللا عهيه وسهى •

ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر }: كان النبي صلل هللا عليه وسلم متخلقاًا بالعفو في أكمل صوره استجابة امر ربه في قوله تعالل -

 :  ولعل من أروع تلك الصور. {بِاْلُعْرِؾ َوأَْعِرْض َعِن اْلجاِهلِينَ 

 مع شدة  يذابهم له واصالابه، عفوه عليه الصالة والسالم عن أهل مكة المكرمة بعد الفتح .1

واالستيالء علل ديارهم وأموالهم التي تركوها خلفهم في مكة ، واضطهادهم ومالالقتهم  لل الالبشة

ولكنه عليه الصالة والسالم الين دخلها فاتالاًا، وأمكنه هللا من رقابهم، وقؾ فيهم خطيباًا .  بَّان هجرتهم

 : وقال

، راليٌم كريمٌ : نقول: قالوا (يا معشر قريشر ما تقولون؟) ، وابُن عمٍر فقالوا . ثم أعاد عليهم القول. ابُن أأٍر

ُ لَُكمْ }: فإني أقول كما قال أخي يوسؾ عليه السالم: قال. مثل ذلك  {الَ َتْثَريَب َعلَْيُكُم اْلَيْوَم َيْؽفُِر هللاَّ

. فخرجوا، فبايعوه علل اإلسالم

ِ رضي : عفوه عليه الصالة والسالم عن َمْن َهمَّ بقتله بعد أن أمكنه هللا منه .2 فقد روى َجابَِر بن عبد هللاَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم قَِبَل َنْجدٍر  ُه َؼَزا مع رسول هللاَّ ِ صلل هللا عليه . هللا عنهما أَنَّ فلما َقَفَل رسول هللاَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم، وسلم َقَفَل معه، َفأَْدَرَكْتُهْم اْلَقابِلَُة في َوادٍر َكثِيِر اْلِعَضاهِ  َق ، َفَنَزَل رسول هللاَّ َوَتَفرَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم َتاْلَت َسُمَرةٍر، َوَعلََّق بها َسْيَفُه، َونِْمَنا . الناف َيْسَتِظلُّوَن بِالشََّجرِ  َفَنَزَل رسول هللاَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم َيْدُعوَنا، و ذا ِعْنَدهُ أَْعَرابِيٌّن . َنْوَمةًا   ِنَّ هذا اْخَتَرَط َعلَيَّ ): فقال. فإذا رسول هللاَّ

ا، فقال ُثمَّ  (َفَها هو َذا َجالِفٌ . هللا: من َيْمَنُعَك ِمنِّي؟ فقلت: َسْيفِي وأنا َنابٌِم، َفاْسَتْيَقْظُت وهو في َيِدِه َصْلتًا

ِ صلل هللا عليه وسلم، َوَجلَفَ   .“لم ُيَعاقِْبُه رسول هللاَّ

  

وغٌرهث من الصور ك ٌرة جداًال تزخر بهث كتب السنة والسٌرة النبوٌة و ٌتسع المقثم لذكر المزٌد منهث،  -

 .وغرضنث هو التم ٌل والتدلٌل فحسب
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 المحاضرة الدابطظ

  "صلل هللا عليه وسلم" جوانب أخرى من أخالق النبي الكريم 
 

:  طهً هللا عهيه وسهى  انُجيتىاضع •

كان النبي صلل هللا عليه وسلم ال يتميز عن أصالابه بهيبةٍر أو لبافٍر أو مكان جلوفٍر أو ؼير ذلك مما يتميز به وجهاء 

ُيجيب دعوة الالر والعبد، والؽني والفقير، ويجلف علل اارض، ويأكل علل اارض، وياللب الشاة، ويعود . الدنيا

يدخل عليه الرجل ممن ال يعرْفُه فيسأل أيُّكم مالمد؟ والنبُي صلل هللا عليه وسلم بين . المرضل، ويقبل عذر المعتذر

 . هذا هو:  فال يعرفه التل يجيبونه، ظهرانيهم

 :  ونذكر فيما يلي صوراًا من تواضعه صلل هللا عليه وسلم •

أتل النبي صلل هللا عليه وسلم رجٌل، فكلمه فجعل ُتْرَعُد فرابصه، : عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال .1

هون عليك فإني لست بملك،  نما أنا ابن امرأة من قريش، كانت : فقال له النبي صلل هللا عليه وسلم: قال جرير

 .{وما أنت عليهم بجبار}: ثم تال جرير. (تأكل القديد في هذه البطالاء

كان رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنابز : وعن أنف بن مالك رضي هللا عنه قال .2

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

 . وتالته أكاؾ من ليؾ

ال تطروني كما أطرت النصارى ): وكان صلل هللا عليه وسلم ينهل عن مداله و لقاء االقاب عليه، ويقول .3

.  (ابن مريم،  نما أنا عبٌد فقولوا عبد هللا ورسوله

ال ” :وكان يالذر من الِكبر، فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلل هللا عليه وسلم قال .4

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

. ” ن هللا جميل يالب الجمال، الِكبر َبَطُر الالق، وَؼْمُط الناف: "قال النبي صلل هللا عليه وسلم. السناًا 

فبين النبي صلل هللا عليه . االتقارهم: ومعنل ؼمط الناف. دفعه و نكاره ترفعاًا وتجبراًا : ومعنل بطر الالق

.  وسلم المعنل الصاليح للِكْبر، وأنه التكبر علل الالق، واالتقار الناف

لو ُدعيت  لل : "وقد بلػ من تواضع النبي صلل هللا عليه وسلم، ورؼبته في جبر خواطر الناف أن قال .5

 . ”كراٌع اجبُت، ولو أُهِدَي  ليَّ ذراع لقبلتُ 

واإلهالة . ومن تواضعه صلل هللا عليه وسلم أنه كان يدعل  لل خبز الشعير واإلهالة السنخة فيجيب .6

.  تعني الدهن الجامد المتؽير الريح من طوال المكث: السنخة

 ذلك هللا  للوعن أنف أن خياطاًا دعا النبي صلل هللا عليه وسلم لطعام صنعه قال أنف فذهبت مع رسول  .7

الطعام فقرب  لل رسول هللا صلل هللا عليه وسلم خبزاًا من شعير ومرقاًا فيه دباء وقديٌد قال أنف فرأيت 

. رسول هللا صلل هللا عليه وسلم يتتبع الدباء من الوالي الصالفة
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:   طهً هللا عهيه وسهى انُجيصهذ •

كان صلل هللا عليه وسلم أزهد الناف في الدنيا وأرؼبهم في اآلخرة، خيره هللا تعالل بين أن يكون ملكاًا نبياًا أو  -

 . يكون عبداًا نبياًا، فاختار أن يكون عبداًا نبياًا 

 . كان يناُم علل الفراش تارة، وعلل الالصير تارة، وعلل اارض تارة، وعلل السرير تارة -

دخل عمر وناف من الصالابة فانالرؾ النبي صلل هللا عليه وسلم فرأى ): قال أنف بن مالك رضي هللا عنه -

ومالي ال أبكي وكسرى : ما يبكيك يا عمر قال: عمر أثر الشريط في جنبه فبكل فقال النبي صلل هللا عليه وسلم

أما ترضل أن تكون لهم : وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت علل الالال الذي أرى فقال يا عمر

 . (هو كذلك: قال. بلل: الدنيا ولنا اآلخرة قال

وكان من زهده صلل هللا عليه وسلم وقلة ما بيده أن النار ال توقد في بيته في الشهر والشهرين، فعن عابشة  -

وهللا يا ابن أختي كنا لننظر  لل الهالل ثم الهـالل ثـالثة أهله : رضي هللا عنها أنها كانت تقول لعروة بن الزبير

: يا خالة فما كان عيشكم؟ قالت: في شهرين ما أوقـد في أبيـات رسـول هللا صلل هللا عليه وسلم نار، قلت

 .(ااسودان ـ التمر والماء ـ

 

:  طجش انُجي طهً هللا عهيه وسهى •

وكلما كان الطموح في التقرب  لل هللا . الصبر ُخلُق مالموٌد، ومطلوٌب من كل مسلم ولكن بدرجات متفاوتة -

ومن ثم كانت الاجة النبي صلل هللا عليه وسلم  لل التسلح بهذا الُخلُق . أكبر، كانت الالاجة  لل الصبر أشد

وقد كان الظ النبي منه كبيراًا، فلقد أوذي كثيراًا من المشركين في مكة، ومن المنافقين في المدينة . أعظم

 .المنورة

 

 :  ومن صور اإليذاء تلك -

و ذا جبريل . ما كان يوم العقبة، فقد لقي من قومه قدراًا عظيماًا من ااذى، فتوجه  لل ربه يبثُّ  ليه شكواه .1

ولكنه صلل هللا عليه - أبو قبيف وااالمر: جبال مكة-ومعه ملك الجبال يستأذنه لُيطبق عليهم ااخشبين 

َ َواْلَدهُ اَل ُيْشِرُك بِِه شيباًا ): وسلم أبل وصبر، وقال  . (َبْل أَْرُجو أَْن ُيْخِرَج هللا من أَْصاَلبِِهْم من َيْعُبُد هللاَّ

رأيت رسول هللا صلل هللا عليه وسلم بسوق ذي المجاز فَمرَّ : ومن ذلك ما رواه طارق المالاربي قال .2

، ورجل يتبعه "تفلالوا-هللا  ال  له  ال: قولوا! يا أيها الناف: " وعليه جبة له المراء وهو ينادي بأعلل صوته

: من هذا؟ قالوا: ال تطيعوه فإنه كذابر قلت! يا أيها الناف: بالالجارة وقد أدمل كعبيه وعرقوبيه وهو يقول

 . وهو أبو لهب-هذا عمه عبد العزى : فمن هذا يتبعه يرميه؟ قالوا: ؼالم من بني عبد المطلب، قلت

! يا أبة: فقلت! الججت مع أبي فلما كنا بمنل  ذا جماعة علل رجل: وعن الالارث بن الالارث الؽامدي قال .3

هذا الصابا الذي ترك دين قومه، ثم ذهب أبي التل وقؾ عليهم علل ناقته، فذهبت : ما هذه الجماعة؟ فقال

أنا التل وقفت عليهم علل ناقتي، فإذا به يالدثهم وهم يردون عليه، فلم يزل موقؾ أبي التل تفرقوا عن 

هذه بنته زينب، : ملل وارتفاع من النهار، وأقبلت جارية في يدها قدح فيه ماء ونالرها مكشوؾ، فقالوا

 .وال تخافي علل أبيك ؼلبة وال ذالًا ! خمري عليك نالرك يا بنية: "فناولته وهي تبكي، فقال
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 : يضاذ انُجي طهً هللا عهيه وسهى •

كان من هديه صلل هللا عليه وسلم أن يمزح مع أصالابه لمؤانستهم، وإلدخال السرور علل قلوبهم، وليعلمهم  -

لم يكن )فالنفوف َتَملُّ وَتْسأُم، وتالتاج  لل الترويح والترفيهر  ال أنه عليه الصالة والسالم . أن في ديننا فسالة

ولم يكن يكثر منهر انه كثرته ُتقسي القلب، وُتشؽل عن ذكر هللا، وعن التفكير في . (يقول في ِمزااله  ال القاًا 

 . مهمات الدين، وقد تنتهي  لل منازعاتٍر وأالقاد، وُتسقط المهابة والوقار

 :   وفيما يلي صوٌر من ِمزااله -

فقال لها النبي . ادع هللا أن يدخلني الجنة! يا رسول هللا: من ذلك أن امرأة عجوزاًا سألته صلل هللا عليه وسلم فقالت .1

أخبروها أنها ال تدخلها وهي : فقال. يا أُم فالن  ن الجنة ال تدخلها عجوز، فولت تبكي): صلل هللا عليه وسلم

 .{ ِّن  أَنَشأَْناُهّن  ِنَش ءًا َفَجَعْلَناُهّن أَْبَكاراًا ُعُرباًا أَْتَراباًا }: عجوز،  ن هللا تعالل يقول

يا رسوَل هللا االِمْلنا : أنَّ رجالًا أتل رسوَل هللا صلل هللا عليه وسلم، فقال)وعن أنف بن مالك رضي هللا عنه  .2

هل : وما َنْصَنع بولِد الناقِة؟ فقال رسوُل هللا صلل هللا عليه وسلم: قال. أاْلِملُُكْم علل َولَِد الناقةِ : فقال. علل بعير

 . (َتلُِد اإلبَِل  ال النُّوُق؟

زاهر بن الرام كان يهدي  لل النبي صلل هللا عليه وسلم : وعن أنف بن مالك أن رجال من أهل البادية يقال له .3

 ن ): الهدية فيجهزه رسول هللا صلل هللا عليه وسلم  ذا أراد أن يخرج فقال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم

فأتاه النبي صلل هللا عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاالتضنه من خلفه : قال. (زاهرا بادينا ونالن الاضروه

أرسلني، من هذا؟ فالتفت  ليه فلما عرؾ أنه النبي صلل هللا عليه وسلم جعل يلزق : والرجل ال يبصره، فقال

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

 .(بل أنت عند هللا ؼال): أو قال صلل هللا عليه وسلم. (لكنك عند هللا لست بكاسد): قال. كاسداًا 

 

 :  طهً هللا عهيه وسهىء انُجيزيب •

أير أن لكل دين طبعاًا، وطبع . ( ِنَّ لُِكلِّ ِدينٍر ُخلُقاًا، َو ِنَّ ُخلَُق اإْلِْساَلِم اْلاَلَياءُ ): يقول النبي صلل هللا عليه وسلم -

 . هذا الدين الذي به قِواُمه وَجمالُه هو الالياء

وهو ُخلُق يخص اإلنسان، ومن أفضل خصال ااخالق، ولواله لم يستر المرء له عورة، ولم يمتنع من فاالشة،  -

 . بل  ن كثيراًا من الناف لوال الالياء لم يؤدِّ واجباًا، ولم يراع القاًا لمخلوقٍر 

ُ َعْنهُ  - أََشدَّ اَلَياءًا ِمْن : "وفيما يخص النبي صلل هللا عليه وسلم، فإنه كان كما يقول أَبِو َسِعيدٍر اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللاَّ

ا ُعِرَؾ فِي َوْجِههِ  : و نما قال أبو سعيد ذلك. الستر أو الخلوة: والِخدر". اْلَعْذَراِء فِي ِخْدِرَها، وكان  َِذا َكِرَه َشْيبًا

. ان الياء العذراء في الخلوة يشتد أكثر مما لو كانت في ؼير خلوة، لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها

ويضيؾ أبو سعيد أنه صلل هللا عليه وسلم لم يكن يواجه أالداًا ويصاراله بما يكرهه منه لشدة اليابه، بل كان 

 . يتؽير وجهه، فيفهم أصالابه كراهيته لذلك اامر
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 :عذل انُجي طهً هللا عهيه وسهى  •

 .واإلالساُن مقابلُة الخيِر بأكثر منه، والشِر بتركه أو بأقل منه. العدل هو المساواة في المكافأة في خيرٍر أو شرٍر  -

ففيما يتعلق بإنصاؾ ؼيره . ومن يقرأ في سيرة الرسول صلل هللا عليه وسلم يجده المثل الكامل في اامرين -

 . وفيما يتعلق باالنتصاؾ لنفسه من ؼيره، فإنه كان يأخذ باإلالسان. من نفسه، فإنه كان يأخذ بالعدل

ِ صلل هللا عليه وسلم َوُهَو َيْقِسُم َقْسماًا، أََتاهُ : روى أبو َسِعيدٍر اْلُخْدِرىَّ رضي هللا عنه َقالَ  - َبْيَنا َناْلُن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ

ِ اْعِدلْ : َفَقالَ - َتِميمٍر بنيَوُهَو َرُجٌل ِمْن -ُذو اْلُخَوْيِصَرِة  لََقْد . َوْياَلَك َوَمْن َيْعِدُل  َِذا لَْم أَْعِدلْ ): َفَقالَ . َيا َرُسوَل هللاَّ

ُ َعْنهُ رضيَفَقاَل ُعَمُر . (ِخْبَت َوَخِسْرَت  ِْن لَْم أَُكْن أَْعِدلْ  ِ اْبَذْن لِل فِيِه أَْضِرْب ُعُنَقهُ :  هللاَّ َفَقاَل . َيا َرُسوَل هللاَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم ا َياْلقُِر أاََلُدُكْم َصالََتُه َمَع َصالَتِِهْم، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم، ): َرُسوُل هللاَّ َدْعُه َفإِنَّ لَُه أَْصاَلابًا

ِميَّةِ  ْهُم ِمَن الرَّ  .(َيْقَرُءوَن اْلقُْرآَن الَ َيُجوُز َتَراقَِيُهْم، َيْمُرقُوَن ِمَن اإلِْسالَِم َكَما َيْمُرُق السَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم؟ َوَمْن َيْجَتِرُئ  - ا شأنها، َفَقالُوا من ُيَكلُِّم َرُسوَل هللاَّ ولما سرقت المرأة المخزومية أهمَّ قَُرْيشًا

ِ صلل هللا عليه وسلم ِ صلل هللا عليه وسلم، فقال! عليه  ال أَُساَمُة اِلبُّ رسول هللاَّ أََتْشَفُع في اَلدٍّ ): َفَكلََّم َرُسوَل هللاَّ

ِ؟ ُهْم َكاُنوا  ذا َسَرَق الشَِّريُؾ َتَرُكوهُ، : )ُثمَّ قام َفَخَطَب قال (من اُلُدوِد هللاَّ َها النافر  نما َضلَّ من كان َقْبلَُكْم أَنَّ يا أَيُّ

ِعيُؾ فِيِهْم أََقاُموا عليه اْلاَلدَّ  ٌد َيَدَها. و ذا َسَرَق الضَّ دٍر َسَرَقْت لََقَطَع ُماَلمَّ ِ لو أَنَّ َفاِطَمَة بِْنَت ُماَلمَّ   (وأيم هللاَّ

ُث َقْوَمه ذات مرة وُيْضاِلُكُهْم بمزااله ومليح كالمه، والنبي صلل  - وكان أَُسْيُد بن اُلَضْير ٍررضي هللا عنه   ُياَلدِّ

: فقال. (أير أقدني من نفسك)أَْصبِْرنِي : فقال. هللا عليه وسلم معهم في المجلف، فَطَعَنُه النبي في َخاِصَرتِِه بُِعودٍر 

َفااْلَتَضَنُه . َفَرَفَع النبي صلل هللا عليه وسلم عن َقِميِصهِ .  ِنَّ َعلَْيَك َقِميصاًا، َولَْيَف َعلَيَّ َقِميصٌ : قال. (اْصَطبِرْ )

ِ : قال. (أير بطنه فوق مشد اإلزار)َوَجَعَل ُيَقبُِّل َكْشاَلُه  ”   نما أََرْدُت هذا يا َرُسوَل هللاَّ

هذه بعض صور عدله، وأما صور  السانه فقد مر معنا بعض اامثلة كمعاملته لقريش بعد فتح مكة، ومن آذوه  -

 .في جسده الشريؾ، أو بكالمهم فيه، وعفوه عنهم

 

 : طهً هللا عهيه وسهى يع  ههه  انُجي خالق •

َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِاَْهلِِه، وأنا َخْيُرُكْم ): الثَّ الرسول صلل هللا عليه وسلم علل السن التعامل مع ااهل، فقال -

وكما وصؾ الرسول صلل هللا عليه وسلم نفسه، فقد كان خير الناف اهله في طيب كالمه معهن، . (ِاَْهلِي

َها َكاَنْت َمَع رضيذكرت السيدة عابشة . والسن عشرته لهن، و كرامه لمشاعرهن ُ َعْنَها أَنَّ  صلل هللا النبي هللاَّ

ُموا):  َسَفرٍر َوِهَل َجاِرَيٌة َفَقاَل اَْصاَلابِهِ فيعليه وسلم  ُموا. (َتَقدَّ َفَساَبْقُتُه َفَسَبْقُتُه َعلَل . (َتَعاِل أَُسابِْقكِ ): ُثمَّ َقالَ . َفَتَقدَّ

ا َكاَن َبْعُد، َخَرْجُت أَْيضاًا َمَعُه  ، َفَقاَل اَْصاَلابِهِ فيِرْجلِي، َفلَمَّ ُموا):  َسَفرٍر َوَنِسيُت . (َتَعاِل أَُسابِْقكِ ): ُثمَّ َقالَ . (َتَقدَّ

ِ َوأََنا َعلَل َهِذِه اْلاَلاِل؟ َفَقالَ :  َكاَن، َوَقْد اَلَمْلُت اللَّاْلَم، َفقُْلتُ الذي َفَساَبْقُتُه . (لََتْفَعلِنَّ ): َوَكْيَؾ أَُسابِقَُك َيا َرُسوَل هللاَّ

ْبَقةِ ): َفَسَبَقنِل َفَقالَ   .(َهِذِه بِتِْلَك السَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم َيقُوُم علل َباِب اُلْجَرتِي، : "وتروي السيدة عابشة أيضاًا فتقول - وهللا لقد رأيت َرُسوَل هللاَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم صلل هللا عليه وسلم، َيْسُتُرنِي بِِرَدابِِه لَِكْي  َواْلاَلَبَشُة َيْلَعُبوَن بِاِلَرابِِهْم في َمْسِجِد رسول هللاَّ

نِّ اَلِريَصةًا  أَْنُظَر  لل لَِعبِِهْم، ُثمَّ َيقُوُم من أَْجلِي التل أَُكوَن أنا التي أَْنَصِرُؾ، َفاْقِدُروا َقْدَر اْلَجاِرَيِة اْلاَلِديَثِة السِّ

 . (علل اللَّْهوِ 
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كان : "والين سبلت السيدة عابشة رضي هللا عنها عن ما كان النبي صلل هللا عليه وسلم َيْصَنُع في َبْيتِِه، أجابت -

اَلةِ -َتْعنِي ِخْدَمَة أَْهلِهِ -َيُكوُن في ِمْهَنِة أَْهلِِه  اَلةُ َخَرَج  لل الصَّ وفي أالاديث أخرى كانت ". ، فإذا اَلَضَرْت الصَّ

كان يفعل َما َيْفَعُل أاََلُدُكْم : " جابتها أكثر تفصيالًا، فقد ذكرت صور خدمته صلل هللا عليه وسلم في بيته، فَقالَتْ 

وهذ كله من تواضعه صلل هللا عليه وسلم، ورؼبته ". فِي ِمْهَنِة أَْهلِِه، َيْخِصُؾ َنْعلَُه، َوَيِخيُط َثْوَبُه، َوَيْرَقُع َدْلَوهُ 

.  في أن يخدم نفسه، وال يكون عبباًا علل أهله

ومن دالبل االترامه الكبير، والبه الشديد لزوجته خديجة رضي هللا عنها، أنه كان يذبح الشاة ثم يهديها  لل  -

 .صديقاتها، وذلك بعد مماتها

 

 :  طهً هللا عهيه وسهى يع األطفبل انُجي خالق •

تقول . ويسمع جواري يؽنين في بيته فال يمنعهن. كان النبي صلل هللا عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم -

َياِن بَِما َتَقاَولَْت بِِه : "السيدة َعابَِشَة رضي هللا عنها دخل َعلَيَّ أبو َبْكرٍر َوِعْنِدي َجاِرَيَتاِن من َجَواِري اْاَْنَصاِر ُتَؽنِّ

َيَتْينِ : قالت. اْاَْنَصاُر يوم ُبَعاثَ  ِ صلل هللا عليه : فقال أبو َبْكرٍر . َولَْيَسَتا بُِمَؽنِّ ْيَطاِن في َبْيِت رسول هللاَّ أَبَِمْزُموِر الشَّ

ِ صلل هللا عليه وسلم. وسلم َوَذلَِك في َيْوِم ِعيدٍر  ا َوَهَذا ِعيُدَنا): فقال رسول هللاَّ  .   (يا أََبا َبْكرٍر  ِنَّ لُِكلِّ َقْومٍر ِعيدًا

التي هي أعظم -وكان صلل هللا عليه وسلم من شدة شفقته علل ااطفال ورالمته بهم، أنه كان وهو في الصالة  -

ومع أصالابه يؤمهم جماعة، يسمع بكاء الصبي فيخفؾ من صالته رالمة به وبأمه لِما يعلمه من َوْجد -عبادة

َل فيها َفأَْسَمُع ُبَكاَء ): يقول صلل هللا عليه وسلم. اام وعطفها علل ولدها اَلِة أُِريُد أَْن أَُطوِّ  ني َاَقُوُم في الصَّ

هِ  ُز في َصاَلتِي َكَراِهَيَة أَْن أَُشقَّ علل أُمِّ بِيِّ َفأََتَجوَّ  .   (الصَّ

وهي اْبَنُة َزْيَنَب بِْنِت النبي صلل هللا عليه  -َيُؤمُّ الناف َوأَُماَمُة بِْنُت أبي اْلَعاِص "وكان صلل هللا عليه وسلم  -

ُجوِد أََعاَدَها  ".   وسلم علل َعاتِقِِه، فإذا َرَكَع َوَضَعَها، و ذا َرَفَع من السُّ

ودخل الالسن والالسين رضي هللا عنهما المسجد ذات مرة، والنبي صلل هللا عليه وسلم يخطب في الناف،  -

فنظر  ليهما فإذا هما يمشيان ويعثران، فخشي أن يصيبهما ااذى من تعثرهما، فنزل  ليهما، ووضعهما بين 

ْيِن َيْمِشَياِن َوَيْعُثَراِن فلم  {أنما أَْمَوالُُكْم َوأَْواَلُدُكْم فِْتَنةٌ }َصَدَق هللا ): يديه علل المنبر وقال بِيَّ َنَظْرُت  لل َهَذْيِن الصَّ

 .(أَْصبِْر التل َقَطْعُت اَلِديثِي َوَرَفْعُتُهَما

 

:    خالق انُجي طهً هللا عهيه وسهى يع انخذو •

. كان النبي صلل هللا عليه وسلم راليماًا بالعبيد والخدم ؼاية الرالمة، وكان يوصي المسلمين بهم خيراًا  -

 : والمواقؾ والمشاهد التي تدل لذلك وتؤكده كثيرة جداًا منها

كان زيد بن الارثة عبداًا لخديجة، فأهدته للنبي صلل هللا عليه وسلم بعد زواجهما، وَقِدم والده  لل النبي صلل  -

فأخبره الرسول بأنه سيناديه ويخيره، فَقبِل والده . هللا عليه وسلم يطلب  عتاقه ويبدي استعداده لشرابه بالمال

بذلك، وُسرَّ بهر انه لم يكن يساوره أية شكوك بأنه سيختاره والده وأهله، فناداه الرسول وخيره بين البقاء عنده 

ويالك يا زيد أتختار العبودية علل : قال والده. ما أنا بالذي أختار عليك أالداًا أبداًا : فكان جوابه. أو اللالاق بوالده

. نعمر قد رأيت من هذا الرجل شيباًا ما أنا بالذي أختار عليه أالداًا أبداًا : الالرية؟ وعلل أبيك وأهل بيتك؟ قال

وتبناه الرسول صلل هللا عليه وسلم، فأصبح ينادى بزيد . فانصرؾ والده بعد أن أسلم، واطمأن علل وضع ابنه

ِ ): بن مالمد التل َنَزَل في اْلقُْرآنِ   .(اْدُعوُهْم آِلَبابِِهْم هو أَْقَسُط ِعْنَد هللاَّ
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 ِنَّ  ِْخَواَنُكْم َخَولُُكْم، َجَعلَُهْم هللا َتاْلَت ): كان النبي صلل هللا عليه وسلم يوصي بالسن معاملة العبيد ويقول -

ا َيْلَبُف، وال ُتَكلِّفُوُهْم ما َيْؽلُِبُهْم، َفإِْن َكلَّْفُتُموُهْم ما  ا َيأُْكُل، َوْلُيْلبِْسُه ِممَّ أَْيِديُكْم، َفَمْن كان أَُخوهُ َتاْلَت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ

اَل َيقُولَنَّ أالدكم َعْبِدي َوأََمتِي ُكلُُّكْم َعبِيُد : )وكان يأمر بمناداتهم بما يشعرهم بكرامتهم، فيقول. (َيْؽلُِبُهْم َفأَِعيُنوُهمْ 

ِ َولَِكْن لَِيقُْل ُؼاَلِمي َوَجاِرَيتِي َوَفَتاَي َوَفَتاتِي ِ َوُكلُّ نَِسابُِكْم  َِماُء هللاَّ  . (هللاَّ

، وال لَِم َصَنْعَت، وال : "ويقول أنف رضي هللا عنه - َخَدْمُت النبي صلل هللا عليه وسلم َعْشَر ِسنِيَن فما قال لي أُؾٍّ

".  أال َصَنْعتَ 

ِ صلل هللا عليه وسلم شيباًا َقطُّ بيده، وال اْمَرأَةًا، وال : "وعن َعابَِشَة رضي هللا عنها قالت - ما َضَرَب رسول هللاَّ

 ِ ِ . َخاِدماًا،  ال أَْن ُيَجاِهَد في َسبِيِل هللاَّ وما نِيَل منه َشْيٌء َقطُّ َفَيْنَتقَِم من َصااِلبِِه  ال أَْن ُيْنَتَهَك َشْيٌء من َماَلاِرِم هللاَّ

ِ عز وجل . ”َفَيْنَتقَِم ِ َّ

:  هذيه طهً هللا عهيه وسهى في انشفك ثبنسيىاٌ •

: يقول النبي صلل هللا عليه وسلم. خص النبي صلل هللا عليه وسلم الاليوانات بأالكام شرعية تؤصل للرفق بها -

ْبَح، َوْلُياِلدَّ أالدكم َشْفَرَتُه، ) ، فإذا َقَتْلُتْم َفأاَْلِسُنوا اْلقِْتلََة، و ذا َذَباْلُتْم َفأاَْلِسُنوا الذَّ َ َكَتَب اإْلِاْلَساَن علل كل َشْيءٍر  ِنَّ هللاَّ

 . (َوْلُيِرْح َذبِياَلَتهُ 

وكان بعض الفتيان يلجؤون علل سبيل اللعب  لل نصب بهابم للرمي  ليها، فرآهم بعض الصالابة، فأنكروا  -

 . عليهم لما فيه من  يذاء وتعذيب لها يتنافل مع رالمة اإلسالم

. أن أنف بن مالك رضي هللا عنه دخل دار الالكم بن أيوب فوجد َقْوماًا قد َنَصُبوا َدَجاَجةًا َيْرُموَنَها: من ذلك -

ِ صلل هللا عليه وسلم أَْن ُتْصَبَر اْلَبَهابِمُ : "فقال  ". نهل رسول هللاَّ

ْيِر ُكلَّ َخاِطَبةٍر من  - وَمرَّ عبد هللا بن ُعَمَر بِفِْتَيانٍر من قَُرْيشٍر قد َنَصُبوا َطْيراًا َوُهْم َيْرُموَنُه وقد َجَعلُوا لَِصااِلِب الطَّ

قُوا ِ صلل هللا . من َفَعَل هذا؟ لََعْن هللا من َفَعَل هذا: "فقال ابن ُعَمرَ . َنْبلِِهْم، فلما َرأَْوا ابن ُعَمَر َتَفرَّ  ِنَّ َرُسوَل هللاَّ

وُح َؼَرضاًا  َخَذ شيباًا فيه الرُّ  ".عليه وسلم لََعَن من اتَّ

ةٍر اَلَبَسْتَها التل َماَتْت ُجوعاًا . وؼفر هللا لرجل في كلب سقاه -  .ودخلت اْمَرأَةٌ النار في ِهرَّ

 

  : وختبيبًال َمىل

 ن هذه الصور لم تكن سوى ؼيض من فيض عن أخالق الالبيب مالمد صلوات ربي وسالمه عليه، و ن المجلدات 

 ن البشر مهما قالوا، ومهما كتبوا عن أخالقه صلل هللا عليه وسلم فلن يبلؽوا ثناء هللا . العظام لن تاليط بوصفها

، فماذا عسل أن {و نك لعلل خلُقٍر عظيم} ن  لهنا العظيم عندما يصؾ خلق الالبيب بأنه عظيم . عليه وعلل أخالقه

.  يبلػ وصؾ البشر اخالقه صلل هللا عليه وسلم

ؼير أن الذي يجب أن ال نؽفل عنه هو السعي في  الياء هذه ااخالق النبوية في الياتنا، فنتاللل بها، وندعو  ليها، 

خصوصاًا في هذا الوقت الذي كادت ااخالق الالميدة والمثل العليا أن تختفي من الياة الناف، وأصبالت المادة 

والمصلالة هي الؽاية القصوى من الوجود،  ن البشرية اليوم ظامبة، وهي بأمف الالاجة  لل  الياء هذه القيم 

. السامية في واقع الياتها

 ننا الين نعرؾ اآلخرين بمالمد صلل هللا عليه وسلم، من هو؟ ولماذا نتخذه أسوة في الياتنا؟ نكون قد قدمنا لهم 

. ولإلسالم أعظم خدمة يمكن تقديمها اليوم

 



 
  يزيد األدمـري     د ربدالله الديرذوي.أ/  األخالق اإلدالميظ وآداب المهنظ 

37 

 المحاضرة الثامنظ

أخالق المهنة ومدى الالاجة  لل دراستها 

:  يفهىو انًهُخ

وبمعنل . وتطلق علل الخدمة والعمل، كما تطلق علل الاِلذق والمهارة فيها. بكسر الميم وفتالها، والفتح أشهر:  المهَنة لؽة

ِخَذ َثْوَبْيِن لَِيْوِم ): الخدمة ورد قول النبي صلل هللا عليه وسلم ما علل أاََلِدُكْم  ن َوَجَد أو ما علل أاََلِدُكْم  ن َوَجْدُتْم أَْن َيتَّ

أي سوى ثوبي الخدمة والعمل،  ذ  ن ثوب الخدمة والعمل يكون مبتذالًا، وال تتم المالافظة . (اْلُجُمَعِة ِسَوى َثْوَبْي ِمْهَنتِهِ 

 . علل نظافته وال يصان

وبهذا المعنل أيضاًا قول أم المؤمنين عابشة رضي هللا عنها، الين سبلت عن َما َكاَن النَّبِيُّ صلل هللا عليه وسلم  -

اَلةِ : "َيْصَنُع فِي َبْيتِِه؟ فَقالَتْ  اَلةُ َخَرَج  ِلَل الصَّ وفي ". َكاَن َيُكوُن فِي َمْهَنِة أَْهلِِه َتْعنِي ِخْدَمَة أَْهلِِه، َفإَِذا اَلَضَرْت الصَّ

 ".كان يفعل َما َيْفَعُل أاََلُدُكْم فِي ِمْهَنِة أَْهلِِه، َيْخِصُؾ َنْعلَُه، َوَيِخيُط َثْوَبُه، َوَيْرَقُع َدْلَوهُ : "رواية

تطلق المهنة علل الالرفة التي تشتمل علل مجموعة من المعـارؾ العقلية ومجموعة من :  وفي االصطالح المعاصر

.  الممارسـات والخبرات التدريبية، يؤديها الفرد من خالل ممارسته للعمل

 . والمالاسبة، كالطب، والهندسة، والتدريف. عمل يالتاج  لل معارؾ عقلية وخبرة ميدانية: أو هي

:   هناك ألفاظ قريبة في معناها من المهنة وربما التبست بها، من أبرزها:  مرادفات لفظ المهنة

 : انسشفخ .1

الصنعة أو وسيلة الكسب التي َيْرتزق منها المرء بصفة مستمرة، من زراعة أو صناعة أو تجارة، :  لؽة -

 . هو االكتساب: واالالتراؾ. وتالتاج  لل تدريب قصير

وؼالباًا ما تستعمل في ااعمال اليدوية سواء . وليف لالالتراؾ معنل اصطالالي خارج عن المعنل اللؽوي -

من ذلك ما ورد أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه لما اسُتْخلِؾ، وكان تاجراًا، فأراد أن . كانت ب لة أو بؽير آلة

. ومن لمصالح المسلمين و دارة شؤونهم: قال. أالترؾ اهلي:  لل أين؟ قال: يخرج لتجارته، فقال له عمر

زيدوني فإن لي عياالًا، وقد شؽلتموني : فقال. ارجع وُيصرؾ لك من بيت المال الاجتك، فرجع فجعلوا له ألفين

لََقْد َعلَِم َقْوِمي أَنَّ اِلْرَفتِي لَْم َتُكْن َتْعِجُز َعْن َمُبوَنِة "وقال أَُبو َبْكرٍر رضي هللا عنه . عن التجارة، فزادوه خمسمابة

". لِْلُمْسلِِميَن فِيهِ - أي أبو بكر–أَْهلِي، َوُشِؽْلُت بِأَْمِر اْلُمْسلِِميَن، َفَسَيأُْكُل آُل أَبِي َبْكرٍر ِمْن َهَذا اْلَماِل، َوَيالَتِرُؾ 

. فعمل أبي بكر رضي هللا عنه وأرضاه كان في التجارة، وقد سماه الرفة

:  انعًم .2

 :  والفارق بينه وبين كلٍر من المهنة والالرفة، ُيطلق علل المهنة وعلل الفعل :  لؽة -

فالثور الذي يالرث اارض . أن العمل يكون من اإلنسان أو الاليوان، والالرفة ال تكون  ال من اإلنسان - أ

 . يعمل، والطابر الذي يبني لنفسه عشاًا يعمل، ولكنه ليف مالترفاًا أو ذي مهنة

 . وأما الالرفة فالؽالب أنها ُتطلق علل ااعمال اليدوية، ويكون بدنياًا ، العمل يكون ذهنياًا  - ب

بخالؾ المهنة أو الالرفة فال بد فيها من ، وال يالتاج  لل التدريب، العمل يستعمل للمرة الواالدة واكثر - ج

 . بعض التدريب واالستمرارية
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:  انظُعخ .3

.  ترتيب العمل و اْلكامه علل النالو الذي تعلمه، وبما يوصل  لل المقصود منه:  لؽة -

فيقال للنجار صانع، وال يقال للتاجر صانعر الن النجار قد سبق علمه بما يريد عمله من سرير أو باب، وكذا 

وأما التاجر فال يعلم  ذا اتجر هل سيصل  لل ما يريده من ، سبق علمه بااسباب التي توصله  لل المقصود منه

 . الربح أم ال ؟

 :  يمكن تلخيص أوجه الفرق بين االثنين فيما يأتي: الفرق بين الصنعة والعمل -

 .بينما ال ُتطلق الصنعة  ال علل ما صدر من اإلنسان، العمل ُيطلق علل ما يصدر من اإلنسان أو الاليوان - أ

بل  ن الصنعة ال ُتطلق  ال ، بخالؾ الصنعة فإنها تتطلب العلم والمهارة، العمل ال يتطلب العلم بما يعمل له - ب
 . وفيه معنل الالرفة، علل ما كان بإجادة

 .وكل صنعةٍر عمٌل، وليف كل عملٍر صنعةًا . الصنعة أخص والعمل أعم - ج

 : انىظيفخ .4

ر من عمل أو طعام أو رزق في زمن معيَّن، وتأتي أيضاًا بمعنل الخدمة المعيَّنة: لؽةًا  -  .ما يقدَّ

تطلق علل والدة من والدات العمل، تتكون من عدة أنشطة مجتمعة مع بعضها في : وفي االصطالح المعاصر -

كالمالاسبة في شركة مثالًا فإنها وظيفة، تالتوي . المضمون والشكل، ويمكن أن يقوم بها موظؾ واالد أو أكثر

علل مجموعة من اانشطة من جمع للبيانات والفواتير، وتصنيفها و دخالها في الالاسوب، وجمعها، و جراء 

وقد ... المقابلة والمقاصة بين الوارد والصادر منها ثم  خراج النتيجة النهابية لليوم، ثم للشهر، ثم للسنة، وهكذا

 .يكون للشركة مالاسب واالد أو مجموعة من المالاسبين

  

:   خظبئض انًهُخ •

 . تقديم خدمات أساسية ومفيدة للمجتمع .1

 . الاجتها  لل اإلعداد العلمي من خالل برامج ذات أهداؾ مالددة، ومن جهات علمية معترؾ بها .2

 . لكل مهنة معارؾ ومهارات خاصة بها .3

 . لكل مهنة قوانين وآداب تنظمها، وتالكم العمل بها .4

 . ؼالباًا ما يوجد في وقتنا الالالي تجمع للعاملين بالمهنة يتالدث باسمها ويدافع عنها كالنقابات .5

 . لكل مهنة معالمها الواضالة التي تميزها عن ؼيرها من المهن .6

 

:  انسكى انششعي نهًهُخ •

 ن من يقرأ في كتاب هللا تعالل، أو في أالاديث النبي صلل هللا عليه وسلم، يجد أن اإلسالم يالث علل العمل،  -

كما أن من يقرأ سيرة النبي صلل هللا عليه وسلم العطرة، أو ؼيره من اانبياء عليهم السالم، أو . ويرفع من شأنه

يقرأ في سير الخلفاء الراشدين، أو الصالابة الكرام رضوان هللا عليهم، أو في سير سلؾ اامة وأبمتها، يجد أنهم 

قول هللا تعالل : من ذلك مثالًا . جميعاًا قد مارسوا مختلؾ المهن من تجارة ورعي وزراعة وخياطة والدادة وؼيرها

 . الدروع: واللبوف {َوَعلَّْمَناهُ َصْنَعَة لَُبوفٍر لَُكْم لُِتاْلِصَنُكْم ِمْن َبأِْسُكْم َفَهْل أَْنُتْم َشاِكُرونَ }: عن نبيه داود عليه السالم
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ما أكل أالٌد طعاماًا قط خيراًا من أن يأكل من عمل يده، و ن نبي هللا داود كان ): وقول الرسول صلل هللا عليه وسلم

ما من مسلم يؽرف ؼرساًا أو يزرع زرعاًا فيأكل منه طيٌر أو  نسان أو بهيمة  ال كان : )وقوله. (يأكل من عمل يده

، وكان  دريف (زراعاًا )كان آدم عليه السالم الراثاًا : "ويقول عبد هللا بن عباف رضي هللا عنهما. (له به صدقة

، وكان داود (وورد بزازاًا أي تاجراًا يبيع المالبف)خياطاًا، وكان نوح نجاراًا، وكان هود تاجراًا، وكان  براهيم راعياًا 

أجيراًا، وكان عيسل سياالاًا، وعمل مالمد صلل  (راعياًا )، وكان سليمان خواصاًا، وكان موسل (أي الداداًا )زراداًا 

ويقول عمر بن الخطاب رضي هللا ". هللا عليه وسلم في التجارة والرعي كما أخبر عن نفسه صلل هللا عليه وسلم

وفي هذا القدر كفاية،  ذ ". الر سقط من عيني: هل له الرفة؟ فإن قالوا:  ني ارى الرجل فيعجبني، فأقول: "عنه

. ليف الؽرض الالصر واالستقصاء

  

تدل علل مدى الث الشريعة علل العمل، وعلل مدى  عالبه من  -وؼيرها مما في معناها كثير- فهذه النصوص  -

 . شأنه

 

: تعشيف  خالق انًهُخ •

مجموعة القيم وااعراؾ والتقاليد التي يتفق ويتعارؾ عليها أفراد مهنة الول ما هو خير : "  هيأخالق المهنة

هي : أو بعبارة أخرى" وعدل في نظرهم، وما يعتبرونه أساساًا لتعاملهم وتنظيم أمورهم وسلوكهم في  طار المهنة

تلك التوجيهات النابعة من القيم والمبادئ التي يؤمن بها أفراد المجتمع، والتي ينبؽي للشخص أن يتاللل بها أثناء 

 .ممارسته للمهنة

:  الفرق بين أخالق المهنة وأنظمتها

:  أي أن. القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الممارسين للمهنة:  أنظمة المهنة هي

 . خالق المهنة تهتم بما ينبؽي فعله، وأما أنظمة المهنة فتهتم بما يجب فعلهأ .1

 .وأما من يخالؾ أنظمتها فإنه يستالق العقوبة الزاجرة، من يخالؾ أخالق المهنة يستالق اللوم والعتاب .2

 

 : يظبدس  خالق انًهُخ •

نصوص الشريعة كتاباًا وسنةًا هي مصدر التكاليؾ الشرعية عامةًا بما فيها الجانب ااخالقي، وأخالق المهنة  -

بصفتها تمثل جانباًا من جوانب السلوك ااخالقي، فإن مصدرها أيضاًا هو الشرع، وقد جاءت الشريعة لتأخذ بيد 

اإلنسان  لل الالياة الهانبة الطيبة اآلمنة السعيدة، وليعيش في ظالل اإليمان الوارفة، ومن ثمَّ كانت تالثُّ علل كل 

فضيلة، وعلل كل ما هو من مكارم ااخالق، وعلل  تقان العمل، وعلل بذل النصيالة لآلخرين والسعي فيما 

َمْن }: ونصوص الشرع في ذلك كثيرة، كقول هللا تعالل. ينفعهم، وعلل مراقبة هللا عز وجل في كل شؤون الالياة

َبةًا  ُه اَلَياةًا َطيِّ َقْد َجاَءُكْم ِمَن هللاِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبِيٌن، }: وقوله تعالل {َعِمَل َصالاِلاًا ِمْن َذَكرٍر أَْو أُْنَثل َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُناْليَِينَّ

اَلمِ  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ  نما بعثت اتمم صالح : )، ويقول الرسول صلل هللا عليه وسلم{َيْهِدي بِِه هللاُ َمِن اتَّ

وكون الشرع مصدر أخالق المهنة ال يعني المنع من االستفادة مما هو متوافر لدى اآلخرين من ؼير . (ااخالق

 .المسلمين من أنظمة وتشريعات و جراءات وأساليب نافعة ومفيدة في هذا الباب، ما لم تكن مصادمةًا للشرع
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 : يذي انسبخخ إنً دساسخ  خالق انًهُخ •

لكل مهنة أخالق وآداب عامة تالددها القوانين واللوابح الخاصة بها، ومن خالل مراعاتها تتم المالافظة علل المهنة  -

وكثيراًا ما تجمع هذه اآلداب وااخالق في عصرنا هذا في وثيقة واالدة، يطلق عليها ميثاق الشرؾ . ومكانتها

 . المهني

هي ااداة  (كالتدريف والقضاء والطب والهندسة والمالاسبة وؼيرها)ومن المعلوم أن مجموع المهن في المجتمع  -

المنفذة اهداؾ وتطلعات أبناء المجتمع، فإذا فقد العاملون فيها آداب وأخالق مهنتهم، كان ذلك نذير شؤم عليهم، 

:    وعلل مجتمعهم، وكان دليالًا علل قرب نهايتهم، فكما يقول الشاعر

و نما اامم ااخالق ما بقيت فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا ونظراًا التساع سلطان العلم في عصرنا هذا وما رافقه  -

من تقنيات مذهلة في معظم مجاالت الالياة، وان مجاالت العمل قد تضاعفت أضعافاًا كثيرة عن العصور السابقة، 

فقد أصبالت الالاجة  لل أخالق المهنة أكثر  لالاالاًا، وأشد ضرورةًا تالفياًا لما يمكن أن يوجه  ليه المهنة من 

االستؽالل السيا من قبل بعض المنالرفين، ومرضل النفوف، فتصبح وسيلة لإلفساد والتدمير والعبث بمصير 

البشرية، وال أدل علل ذلك مما نجده في أيامنا هذه من العبث بالجينات الوراثية للمواد الؽذابية، ومثل ذلك 

االستنساأ والعبث بِخْلقة بعض الاليوانات وجعلها قطع ؼيار، والسعي بعد ذلك للعبث بِخْلقة اإلنسان، وكذلك 

التنافف المالموم بين كثير من دول العالم في تصنيع القنابل النووية،  لل الصواريخ العابرة للقارات،  لل ؼزو 

 . وهكذا الفضاء من خالل أقمار التجسف

وهذه اامور التي هي علل درجة كبيرة من الخطورة ليف علل البشرية فالسب، بل علل الكون برمته بكابناته  -

الالية وجماداته، دفعت كثيراًا من رجال العلم والفكر في العالم للدعوة  لل وضع مواثيق شرؾ أخالقي يكون من 

 . شأنها الماية سمعة المهنة، والمالافظة عليها من االنالراؾ واالستؽالل

وقد تمت االستجابة لهذه الدعوات وُوِضعْت كثيٌر من المواثيق في البلدان المختلفة، انطالقاًا من قيم البلد ومبادبه،  -

 .ومن هنا كانت الالاجة  لل دراستها

 

 : طفبد انًيثبق األخاللي •

 :  لكي يالقق الميثاق ااخالقي أهدافه يجب أن يتصؾ بما يلي

 . أن تكون مواده منسجمة مع قيم المجتمع ومبادبه .1

 . أن تكون مختصرة .2

 . أن تكون سهلة وواضالة .3

 . أن تكون معقولة ومقبولة من الناالية العملية .4

 . أن تكون شاملة .5

 .أن تكون  يجابية .6
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 المحاضرة التادطظ

  وُخلق الطهارة المهنية ااخالق الجامعة للمهنة

: انتًهيذ

 .  ُٔغزٔغا- 4أُغزل٤ذ - 3سة اُؼَٔ - 2اُؼبَٓ - 1:  ُِٜٔ٘خ ػ٘بفش أسثؼخ ٢ٛ -

ولما كانت ممارسة المهنة تتم . وُيقصد بأخالق المهنة هنا تلك الصفات التي تنشد الكمال في هذه العناصر ااربعة -
في  طار التزام قانوني أو تعاقدي، فإنه ؼالباًا ما يشتمل هذا القانون أو العقد علل بعض الخصال ااخالقية 

 .  ونالن في دراستنا هذه سنستبعد تلك الخصال الواجبة عن مالل البالث. باعتبارها التزاماًا واجباًا 

كما سنستبعد الخصال ااخالقية العامة المطلوبة دابماًا وفي كل مجاالت الالياة كبر الوالدين واإلالسان للجار وبذل  -
وسنقتصر علل ما له صلة بكمال المهنة مما لم يشتمل عليه قانون المهنة أو . النصيالة لآلخرين عن مالل البالث

:  في خمف مجموعات هي (أخالق المهنة)وسنجمع هذه ااخالق . التعاقد

.  (، المالبة المهنية ، اامانة المهنية ، التعاون المهني ، االستقامة المهنية الطهارة المهنية)

 

 : انطهبسح انًهُيخ •

مصدٌر من َطُهَر َيْطُهُر، وتعني النظافة والنقاء والتنزه عن ااقذار، السية كانت تلك ااقذار أو :  الطهارة لؽة -

 . البرئ من العيوب، وهو النزيه، والشِريؾ: والطاهر هو. معنوية

، أو (أي رفع الالدث ااصؽر أو ااكبر)تطلق علل ؼسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة :  وفي الشرع -
 .  زالة نجاسةٍر 

 

.  ، ومعنوية السية :  الطهارة علل ضربين: أقسثم الطهثرة -

 . وتتالقق برفع الالدث أو  زالة النجف أو ما في معناهما وعلل صورتهما: الطهارة الالسية .1

 .وتتالقق بترك الّذنوب، وتنقية الّنفف من العيوب: الطهارة المعنوية .2

  

 تدخل الطهارة المهنية تالت القسم الثاني، أي الطهارة المعنوية، وتعني تطهير المهنة : تحقق الطهثرة المهنٌة -
:   وتنزيهها عن النقابص والعيوب، ويتالقق ذلك من خالل المالافظة علل أمرين

 . وذلك بأن يترفع عن النقابص والعيوب ويتصؾ بسمعة طيبة: السمعة الطيبة ممن يقدم المهنة .1

. وذلك من خالل تنزيه المهنة نفسها عن العيوب والنقابص: جودة ااداء .2
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 :شروط الطهثرة المهنٌة  -

:  ٣ؾزشه ك٢ أُٜ٘خ ُززقق ثبُطٜبسح إٔ رزٞاكش ك٤ٜب ٓب ٣أر٢

َِ ٝسة اُؼَٔ فلؾخ ث٤نبء ك٢ عغَ أُٜ٘خ .1 ٌَ ٖٓ اُؼبٓ ؽٜبدح : أ١)٣ٝزٔزغ ثغ٤شح ه٤جخ ، إٔ ٣ٔزِي ً

كِٞ ُػشف ػٖ هبك أٝ ٓٞظق هجُٞٚ ُِٜذ٣خ رِٞصذ . ٝإٔ ٣ؾشؿ ػ٠ِ اعزٔشاسٛب ًزُي (ؽغٖ عِٞى

فلؾزٚ ا٤ُٜ٘ٔخ، ُْٝ رؼذ ث٤نبء، ُٝٞ ػشف ػٖ هج٤ت رزجؼٚ ُؼٞساد اُ٘غبء رِٞصذ فلؾزٚ، ُٝٞ ػشف 

 . ٌٝٛزا... ػٖ ربعش ؿؾٚ رِٞصذ فلؾزٚ 

ٌَ ٖٓ هشك٢ أُٜ٘خ  .2 َُ ٝسُة اُؼَٔ)إٔ ٣ِزضّ ً كشة اُؼَٔ ٣غت إٔ . ثبُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ُٔٔبسعزٜب (اُؼبٓ

٣ؾقَ ػ٠ِ رشخ٤ـ ٓضاُٝخ أُٜ٘خ هجَ ٓٔبسعزٜب، ٝإٔ ٫ ٣زؼبهذ ٓغ ٖٓ ُْ ٣غزٞف ؽشٝه اُزؼ٤٤ٖ 

، ٝئ٫ رِٞصذ فلؾزٚ ا٤ُٜ٘ٔخ، ًٔب ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُؼبَٓ (ًبُغٖ اُوب٤ٗٞٗخ، ٝأُإَٛ اُذساع٢ ٝؿ٤شٛب)

ًإٔ ٣ٌٕٞ ؽبف٬ًا ػ٠ِ أُإَٛ اُذساع٢ ك٢ أُٜٖ اُز٢ رؾزشهٚ ًبُطت )ٓغزٞك٤بًا ؽشٝه اُزؼ٤٤ٖ 

 . (ٝاُق٤ذُخ ٝاُٜ٘ذعخ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ مٖٔ ؽذٝد اُغٖ اُوب٤ٗٞٗخ أُؾذد

ًٔٔبسعخ ٜٓ٘خ أُؾبٓبح . إٔ ٣ٔزِي اُؼبَٓ اُخجشح أُطِٞثخ ك٢ ا٧ػٔبٍ اُز٢ ٣غزِضّ ٓٔبسعزٜب خجشح .3

ٍّ  خش ٓزٔشط، ًٝبُؼ٤ِٔبد اُغشاؽ٤خ،  ك٬ ٣ٔبسعٜب ئ٫ ٖٓ أٓن٠ كزشح ٓؾذدح ثؼذ رخشعٚ ُذٟ ٓؾب

ك٬ ٣وّٞ ثٜب ئ٫ ٖٓ ٓبسعٜب كزشح ٓؾذدح ثؼذ رخشعٚ رؾذ ئؽشاف هج٤ت  خش عشاػ ٓزٔشط، 

ًٝبُٔ٘بهقبد أٝ أُضا٣ذاد اٌُج٤شح ك٬ ٣وّٞ ثٜب ػبَٓ ٓجزذب، ًٝاٗزبط أُق٘ٞػبد اُز٢ رؾزبط ئ٠ُ 

 . رو٤٘خ ػب٤ُخ ك٬ ٣ؾشف ػ٤ِٜب ئ٫ خج٤ش

ٝإٔ ٣زقق ، ٓزو٘بًا ُٜٔ٘زٚ، ٓزٌٔ٘بًا ٜٓ٘ب (عٞاء أًبٕ ػب٬ًٓا أّ سة ػَٔ)إٔ ٣ٌٕٞ فبؽت أُٜ٘خ  .4

 .ٝئ٫ ًبٕ ؿبؽبًا ك٢ ػِٔٚ، أُ٘زظ ثبُغٞدح

 ٚبًا ثخِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝٓخبُلبًا ُٔب ٣زطِج غَّ َٓ  .كارا اكزوذ أ١ ؽشه ٖٓ ٛزٙ اُؾشٝه ًبٕ رُي 

 ًٚ٘بٕ اُؾذ ا٧د٠ٗ ٖٓ ٛزٙ اُطٜبسح مشٝسح ٫صٓخ، ٝٓطِجبًا ٫ ؿ٠٘ ػ َّْ  . ٫ روّٞ ٜٓ٘خ ٓؼزجشح ثـ٤ش هٜبسح، ٖٝٓ صَ

  ٕٛزٙ اُنشٝسح اعزِضٓذ ٓغ ٓشٝس اُضٖٓ ٝرـ٤ش اُظشٝف ٝا٧ؽٞاٍ فذٝس هٞا٤ٖٗ ر٘ظْ ٝمغ ًَ ٜٓ٘خ، ًٔب أ

ٛزٙ اُنشٝسح دكؼذ اُغٜبد أُخزِلخ ئ٠ُ ٝمغ ف٤ؾٍ ُِؼوٞد رزنٖٔ اُؾشٝه ٝاُنٞاثو اُز٢ ٣غت ػ٠ِ أُزؼبهذ٣ٖ 

ٝثزُي رؾُٞذ رِي اُقلبد . ا٫ُزضاّ ثٜب ئٓب ثؾٌَ ٓجبؽش، أٝ ثؾٌَ ؿ٤ش ٓجبؽشح ًب٩ؽبُخ ئ٠ُ ػشف أٝ عٜخ ٝٗؾٞٛب

 . ا٧خ٬ه٤خ ٖٓ ًٜٞٗب أخ٬هًاب ًش٣ٔخ ٓشؿٞة ك٤ٜب ئ٠ُ اُزضاّ ٝاعت، ٣زشرت ػ٠ِ ٓخبُلزٜب أُغبءُخ اُونبئ٤خ

  ،ٍئ٫ إٔ ا٩ؽبهخ ثخقبٍ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ ٖٓ خ٬ٍ رِي اُوٞا٤ٖٗ ٝاُؼوٞد ؿ٤ش ٌٖٓٔ ٌُضشح ٝرؾؼت رِي اُخقب

َّْ ًبٕ اُضائذ ػٖ ؽذ اُنشٝسح أٝ اُٞاعت ٓٔب ُْ ٣٘ـ  ٫ٝرغبع ٤ٓذاٜٗب، اُز١ ٛٞ ٤ٓذإ اُلن٤ِخ ٝاُغٔٞ، ٖٝٓ ص

ػ٤ِٚ اُؼوذ أٝ اُوبٕٗٞ ٛٞ أُشاد ثخقبٍ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝٛٞ اُز١ ٣ذخَ ك٢ أخ٬م ٝ داة أُٜ٘خ، ٣ٝزشرت ػ٠ِ 

 .ا٩خ٬ٍ ثٜب أُغبءُخ ا٧خ٬ه٤خ دٕٝ اُونبئ٤خ

 

 : التوجٌه الفقهً لخلق الطهثرة المهنٌة -

 :  ٝٛ٘ب ٣غت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗ٘جٚ ٧ٓش٣ٖ

ٌَُ ٜٓ٘خ ٓب ٣٘بعجٜب ٖٓ أخ٬م اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ، كٔب ٛٞ ٓطِٞة ُٜٔ٘خ اُونبء هذ ٣خزِق ػٖ ٓب ٛٞ ٓطِٞة  .1

ٝٓب ٣ِضّ اُوبم٢ ُِؾلبظ ػ٠ِ عٔؼزٚ اُط٤جخ، ٣خزِق ػٖ اُز١ . ُٜٔ٘خ اُطت أٝ اُق٤ذُخ أٝ اُزغبسح ٌٝٛزا

 .اُطج٤ت، أٝ اُزبعش، ٣ٝوبٍ اُؾ٢ء ٗلغٚ ػٖ  داة ٓٔبسعخ أُٜ٘خ ٣ِضّ

أُوقٞد ٛ٘ب ٓب ٣إصش ػ٠ِ عٔؼخ أُٜ٘خ ٝهٜبسرٜب ػ٠ِ ٝعٚ اُخقٞؿ، ٤ُٝظ ا٧ٝعٚ ا٧خشٟ ُِطٜبسح  .2

. اُُخِو٤خ اُز٢ ٫ ؽإٔ ُٜب ثبُٜٔ٘خ ًغٔؼزٚ ث٤ٖ أِٛٚ أٝ ُذٟ ع٤شاٗٚ ٓض٬ًا 
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:   دنخ انطهبسح انًهُيخ -

٣ذٍ ُخِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ  ٣بد ػذ٣ذح ٖٓ ًزبة هللا ٝأؽبد٣ش ًض٤شح ٖٓ ع٘خ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، 

 :ٜٓ٘ب

ََّ َؽ٢ْءٍ }: هٍٞ هللا رؼب٠ُ .1 ًُ  َٖ َْ٘غ هللاِ اَُِّز١ أَْروَ  . ٝا٩روبٕ ٝاُغٞدح ٓؼ٠٘ ٖٓ ٓؼب٢ٗ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ {ُف

ٝئرا ، ٖٝٓ اُ٘بط ٖٓ ٣ؼغجي هُٞٚ ك٢ اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ٣ٝؾٜذ هللا ػ٠ِ ٓب ك٢ هِجٚ ٝٛٞ أُذ اُخقبّ}: ٜٓ٘ب هُٞٚ رؼب٠ُ .2

كبٌُق ػٖ اُلغبد ٝا٩كغبد ، {ر٠ُٞ عؼ٠ ك٢ ا٧سك ٤ُلغذ ك٤ٜب ٣ِٜٝي اُؾشس ٝاُ٘غَ ٝهللا ٫ ٣ؾت اُلغبد

 . ٝاُزشكغ ػٜ٘ٔب ٖٓ خِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ؛ ٧ٜٗب ٖٓ ثبة اُز٘ضٙ ػٖ اُ٘وبئـ ٝاُؼ٤ٞة

 {ٝئرا خبهجْٜ اُغبِٕٛٞ هبُٞا ع٬ٓبًا ، ٝػجبد اُشؽٖٔ اُز٣ٖ ٣ٔؾٕٞ ػ٠ِ ا٧سك ٛٞٗبًا  }:  هُٞٚ رؼب٠ُ ٜٓ٘ب .3

ٝرؾون ُقبؽجٜب اُغٔؼخ ، ًَ رُي ٖٓ خِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝا٩ػشاك ػٖ اُغل٤ٚ، ٤ُٖٝ اُغبٗت، كبُزٞامغ

  .اُط٤جخ

ٝك٤ٚ د٫ُخ ػ٠ِ هِت ا٩روبٕ ك٢ . (ئٕ هللا ٣ؾت ئرا ػَٔ أؽذًْ ػ٬ًٔا إٔ ٣زو٘ٚ): هٍٞ اُ٘ج٢ ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّ .4

 . اُؼَٔ، ٝعٞدح ا٧داء، ٝٛٞ ٖٓ خِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ

ٝك٤ٚ د٫ُخ . (...ٓضَ اُغ٤ِظ اُقبُؼ ٝع٤ِظ اُغٞء ًؾبَٓ أُغي ٝٗبكخ ا٤ٌُش): ٝهُٞٚ ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّ .5

ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُغٔؼخ اُط٤جخ ٝاُغِٞى اُو٣ْٞ ٖٓ خ٬ٍ اُؾشؿ ػ٠ِ ٓغبُغخ اُقبُؾ٤ٖ، ئر أُشء ػ٠ِ د٣ٖ خ٤ِِٚ، 

.  ٝٛٞ ٖٓ ٓؼب٢ٗ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ

كبُزشكغ ػٖ اُـؼ ٖٓ خِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ، ٣ٝؾون ُقبؽجٚ . (ٖٓ ؿؼ ك٤ِظ ٓ٘ب): ٝهُٞٚ ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّ .6

 .اُغٔؼخ اُط٤جخ

 

:  يظبهش انطهبسح انًهُيخ عُذ انفمهبء -

رٌِْ كوٜبؤٗب ػٖ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٢ رؼ٢٘ اُغٔؼخ اُط٤جخ، ٝاُغ٤شح اُؾ٤ٔذح، ٝعٞدح ا٧داء ٝا٩روبٕ، ٝئٕ ُْ  •

 :  ٝع٘ؼشك ك٤ٔب ٣أر٢ أٓضِخ ٖٓ ثبة اُونبء ػ٠ِ عج٤َ اُزٔض٤َ ٝاُج٤بٕ ٤ُٝظ اُؾقش. ٣غٔٞٛب ثٜزا ا٫عْ

َّْ رُي : هبٍ كوٜبؤٗب: ثط٬ٕ ر٤ُٞخ اُلبعن اُونبء • ٫ ٣غٞص ر٤ُٞخ اُلبعن اُونبء ٓغ ٝعٞد اُوبم٢ اُؼذٍ، ٝئٕ ر

كٜٞ ثبهَ، ٝرُي ؽلبظبًا ػ٠ِ عٔؼخ اُونبء ٝعٔؼخ اُوبم٢ ٖٓ عٜخ، ُٝزؾو٤ن عٞدح ا٧داء ك٢ اُؾٌْ، ٝئهبٓخ 

 . اُؼذٍ ث٤ٖ اُ٘بط ٖٓ عٜخ أخشٟ، ٫ٝ ٣خل٠ أٜٗٔب ٖٓ خقبٍ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ

 ٣ؾشّ ر٤ُٞخ اُغبَٛ اُونبء ٓغ ٝعٞد اُؼبُْ؛ ُِؾلبظ ػ٠ِ عٞدح: هبٍ كوٜبؤٗب: رؾش٣ْ ر٤ُٞخ اُغبَٛ اُونبء •

 . ا٧داء، ٝرؾو٤ن اُؼذاُخ، ٢ٛٝ ٖٓ خقبٍ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ

؛ (أٝ ا٧كنَ)٣ٌشٙ ر٤ُٞخ أُلنٍٞ اُونبء ٓغ ٝعٞد اُلبمَ : هبٍ كوٜبؤٗب: ًشاٛخ ر٤ُٞخ أُلنٍٞ اُونبء •

  .ُِؾلبظ ػ٠ِ عٞدح ا٧داء أ٣نبًا، ٝرؾو٤ن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ

ٝٓضَ ٛزٙ أُغبئَ ٗغذٛب أ٣نبًا ك٢ ثبة ا٩ٓبٓخ ك٢ اُق٬ح، ٝك٢ ا٣٫ُٞخ ك٢ اٌُ٘بػ، ٝك٢ ا٣٫ُٞخ ػ٠ِ أُبٍ  •

ش   . ، ٝك٢ ٗبظش اُٞهق، ٝك٢ ٣٫ٝخ اُؾغجخ ٝؿ٤شٛب ًض٤ش(ًبُٔغٕ٘ٞ ٝاُغل٤ٚ ٝا٤ُز٤ْ)ُِوُقَّ

.  ٖٝٓ ٛزا اُجبة ٓب رطِجٚ عٜبد اُؼَٔ أٝ اُزؼبهذ ٖٓ أُذسط أٝ أُٞظق أٝ اُطج٤ت ؽٜبدحًا ثؾغٖ عًِْٜٞ •

ٝٓ٘ٚ ٓب ٗغذٙ ك٢ ثؼل أُٞاص٤ن ٖٓ اُ٘ـ ػ٠ِ أٗٚ ٣لقَ ٖٓ اُؼَٔ ٖٓ ٣شرٌت ٓب ٣خَ ثب٥داة اُؼبٓخ ك٢  •

 . ، أٝ عش٣ٔخًا رٔظ اُؾشف أٝ ا٧خ٬م أٝ ا٧ٓبٗخ ٌٝٛزا ، ًبُغشهخ ٓض٬ًا  ٌٓبٕ اُٞظ٤لخ
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 المحاضرة الطاذرة

ُخلُق االستقامة المهنية 

 :يعًُ االستمبيخ  •

 ٓؾزوخ ٖٓ اُو٤بّ، ٝرؼ٢٘ اُضجبد ٝاُذٝاّ ٝا٬ُٔصٓخ ٝا٫عزٔشاس ػ٠ِ اُؾ٢ء، ًٔب أٜٗب رل٤ذ : ٫عزوبٓخ ُـخا -

 .   ٓؼ٠٘ ا٫ػزذاٍ ٝا٫عزٞاء

ْغِغِذ }: كٖٔ ا٧ٍٝ هُٞٚ رؼب٠ُ َٔ َْ٘ذ اُ ْْ ِػ َٖ َػبَْٛذرُ ِٚ ئ٫َِّ اَُِّز٣ َْ٘ذ َسُعُِٞ ِػ َٝ َْ٘ذ هللاِ  ٌْٜذ ِػ َٖ َػ ٤ًِ ْؾِش ُٔ ِْ ُِ ُٕ ٌُٞ ٤َْق ٣َ ًَ

 َٖ زَّو٤ِ ُٔ َّٕ هللاَ ٣ُِؾتُّ اُ ْْ ئِ ٞا َُُٜ ُٔ ْْ كَبْعزَو٤ِ ٌُ ٞا َُ ُٓ ب اْعزَوَب َٔ ِّ كَ كٔب اعزٔش ٝصجذ أُٝئي : ، أ١{7:اُزٞثخ }{اَُؾَشا

 . أُؾشًٕٞ ٓؼٌْ ػ٠ِ اُؼٜذ، كبعزٔشٝا أٗزْ ٓؼْٜ ٝاصجزٞا

أ١ . (أه٤ٔٞا فلٞكٌْ): ٖٝٓ اُضب٢ٗ هٍٞ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُِٔأ٤ٖٓٞٓ خِلٚ ك٢ ف٬ح اُغٔبػخ

 . اػزذُٞا ٝاعزٞٝا ٫ٝ رخزِلٞا

 ٫ رخشط ػٖ ٓؼ٘بٛب اُِـ١ٞ، أ١ أٜٗب رل٤ذ ا٫ػزذاٍ ك٢ أداء أُٜ٘خ ٖٓ : ٝا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ا٫فط٬ػ -
.  عٜخ، ٬ٓٝصٓخ أُٜ٘خ ٝاُٞكبء ثٔقبُؾٜب ٖٓ اُطبػخ ٝأُؾٞسح ٝاُقذم ٖٓ عٜخ أخشٟ

 : ششوط االستمبيخ انًهُيخ •

:  ٫ثذ ٖٓ رٞاكش اُؾشٝه اُزب٤ُخ (أ١ ا٫ػزذاٍ ٝا٫عزوشاس ٝاُٞكبء ثٔقبُؾٜب)٢ٌُ رزؾون ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ 

ٓطبٌُت  (اُؼبَٓ ٝسة اُؼَٔ) أ١ إٔ ًَ ٝاؽذ ٖٓ هشك٢ اُؼوذ : زشص كم وازذ يٍ انطشفيٍ عهً اآلخش .1

ٝرؾؼشٙ ، ثبُزؾ٢ِ ثبُقلبد ا٧خ٬ه٤خ اُؾ٤ٔذح اُز٢ ٖٓ ؽأٜٗب إٔ رـشط ك٢ ٗلظ فبؽجٚ اُضوخ ٝاُطٔأ٤ٗ٘خ

كل٢ اُؾذ٣ش اُوذع٢ ٣ش١ٝ اُ٘ج٢ ػ٤ِٚ ، ٝهذ ؽش اُؾشع ػ٠ِ ٛزا. ثؾشفٚ ػ٠ِ ا٫عزٔشاس ك٢ اُزؼبهذ ٓؼٚ

أٗب صبُش اُؾش٤ٌ٣ٖ ٓب ُْ ٣خٖ أؽذٛٔب فبؽجٚ، كارا خبٗٚ خشعذ ٖٓ : "اُق٬ح ٝاُغ٬ّ ػٖ سثٚ ػض ٝعَ

 . ”ث٤ٜ٘ٔب

 كبُضجبد ٝا٫عزوشاس ٝا٫عزٔشاس ك٢ أُٜ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؾون ئ٫ ئرا ًبٕ ًَ ٝاؽذ ٣شاػ٢ : يطبوعخ انضيالء  .2

ٝك٢ ث٤بٕ أ٤ٔٛخ رُي ٗغذ اَُّ٘ج٢ُِّ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ، ٣ٝز٘بصٍ ُٚ ػٖ ثؼل ٓب ٣شاٙ، ٣ٝؾزشّ سأ٣ٚ، ٓؾبػش فبؽجٚ

، ك٤وٍٞ ُٜٔب ِٖ َٔ َ٤ُْ َؼبر ثٖ عجَ ؽ٤ٖ أسعِٜٔب ئ٠َُِ ا ُٓ َٝ ُٓٞع٠ ا٧ؽؼش١  َشا، : "ٝعِْ، ٣ٞف٢ ثٚ أَثَب  ٫َ رَُؼغِّ َٝ َشا  ٣َغِّ

َػب ٫ٝ رخزِلب َٝ رَطَب َٝ ٫َ رَُ٘لَِّشا،  َٝ َشا  ثَؾِّ َٝ." 

 ئٕ هبػخ اُشؤعبء ك٢ أُٜ٘خ مشٝسح ٫ ثذ ٜٓ٘ب، ٝئ٫ ًبٗذ اُلٞم٠، ًٝبٕ ا٫مطشاة، : طبعخ انشؤسبء .3

َّْ ٗغذ إٔ اُوش ٕ اٌُش٣ْ ٣أٓش ثاهبػخ ٫ٝح ا٧ٓش  ك٤وٍٞ  ،ًٝبٕ ا٩مشاس ثبُٜٔ٘خ ٝاعزوشاسٛب ٝٓقبُؾٜب، ٖٝٓ ص

ْْ } : رؼب٠ُ ٌُ ْ٘ ِٓ ِش  ْٓ أ٢ُُِٝ ا٧َ َٝ  ٍَ ُعٞ أَِه٤ُؼٞا اُشَّ َٝ ُ٘ٞا أَِه٤ُؼٞا هللاَ  َٓ َ  َٖ  .{٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

 ئر اُزـ٤ت ػٖ اُؼَٔ ٣نش ثٚ، ٣ٝز٘بك٠ ٓغ ٓقبُؾٚ ث٬ ؽي، : عذو انتغيت عٍ انعًم إال في زبالد انضشوسح .4

ٝاُؼوٞد أٝ ا٧ٗظٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ رؼبهت ػ٠ِ رُي، ؿ٤ش إٔ اُلشد هذ ٣زـ٤ت ُظشٝف خبفخ رٞاعٜٚ، ٣ٌٕٝٞ ٓؼزٝساًا 

ثٜب، ٝأُطِٞة ٓ٘ٚ ٛ٘ب إٔ ٫ ٣زٞعغ ك٢ رُي، ٣ٝغؼَ ٓقِؾخ اُؼَٔ ٗقت ػ٤٘٤ٚ، ٧ٗٚ ٖٓ ٓوزن٠ اُٞكبء 

كُٞا ثِبُُؼوُٞدِ }: ثبُؼوٞد، ٝهللا عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٣وٍٞ ْٝ ُ٘ٞا أَ َٓ َ  َٖ  .{٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

،  ا٫ُزضاّ ثٜٔ٘ظ اُؾٞسٟ ٝخقٞفبًا ك٢ اُٞظبئق اُز٢ رق٘غ اُغ٤بعبد ا٤ُٜ٘ٔخ: االنتضاو ثًُهح انشىسي .5

ٝئ٫ ًبٕ اُٞهٞع ك٢ َؽَشى ا٫عزجذاد ثبُشأ١، ٝرؾ٤ٌْ اُؼوَ ، ٝرنغ اُخطو، ٓطِت مشٝس١ ٬ُعزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

اُٞاؽذ، ٝاُشؤ٣خ اُٞاؽذح، ٝٛٞ ٓب ٣٘ؼٌظ عِجبًا ػ٠ِ ٓقِؾخ اُؼَٔ ٝاعزوشاسٙ، ٖٝٓ ٛ٘ب كوذ أخجشٗب هللا إٔ 

.  {ٝأٓشْٛ ؽٞسٟ ث٤ْٜ٘}: كوبٍ رؼب٠ُ، اُؾٞسٟ ٖٓ فلبد أُغزٔغ أُغِْ، ر٘ج٤ٜبًا ئ٠ُ أ٤ٔٛخ ا٫ُزضاّ ثٜب
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شِ }: ثَ ئٕ هللا عجؾبٗٚ أٓش ٗج٤ٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثبُؾٞسٟ، كوبٍ رؼب٠ُ ْٓ ْْ ك٢ِ ا٧َ ِْٝسُٛ َؽب ٝئرا ًبٕ اُ٘ج٢   {َٝ

.  ٫ ؽي أٗٚ ٓطبٌُت ثٚ ٖٓ ثبة أ٠ُٝ!. ٝٛٞ أُؼقّٞ ٝأُغذد ثبُٞؽ٢ ٓطبُجبًا ثبُؾٞسٟ، ك٤ٌق ثـ٤شٙ؟

 ا٫ُزضاّ ثبُقذم مشٝسح ٫ثذ ٜٓ٘ب ُزؾو٤ن ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ، ئر ٫ ٣ٌٖٔ ُِٜٔ٘خ إٔ رغزوش : االنتضاو ثبنظذق .6

َغ }: ٝرغزٔش ٝرزؾون ٓقبُؾٜب ٖٓ ؿ٤ش ا٫رقبف ثبُقذم، هبٍ هللا رؼب٠ُ َٓ ًُُٞٗٞا  َٝ ُ٘ٞا ارَّوُٞا هللاَ  َٓ َ  َٖ ٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

 َٖ بِده٤ِ  .{اُقَّ

 

:  انتىخيه انفمهي نخهك االستمبيخ انًهُيخ •

ٓب أعِل٘بٙ ك٢ ؽذ٣ض٘ب ػٖ اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ ٖٓ مشٝسح رٞاكش اُؾذ ا٧د٠ٗ ٜٓ٘ب ٣وبٍ ٛ٘ب أ٣نبًا ٝك٢ ًَ خقبٍ أخ٬م 

كخشعذ ٖٓ ٓغشد خقبٍ أخ٬ه٤خ ئ٠ُ ، ٝهذ ٗقذ ػ٤ِٚ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُؼوٞد، كبُؾذ ا٧د٠ٗ ٜٓ٘ب ٫ ثذ ٓ٘ٚ، أُٜ٘خ

ؿ٤ش إٔ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُؼوٞد ُٖ رؾ٤و ثٌَ خقبٍ ا٫عزوبٓخ . ٣زشرت ػ٠ِ ا٩خ٬ٍ ثٜب ٓغإ٤ُٝخ هنبئ٤خ، ٝاعجبد ِٓضٓخ

َّْ ًبٗذ اُؾبعخ ئ٠ُ أُض٣ذ ٖٓ ٛزا اُخِن، ٧ٕ اُؼوٞد رغزؾذس ثبعزٔشاس ٝاُٞهبئغ رزغذد دائٔبًا ، ا٤ُٜ٘ٔخ ثؾ٤ش ، ٖٝٓ ص

 . ٣زؾون اُـشك ٓ٘ٚ

:   ٝٗ٘جٚ ٛ٘ب أ٣نبًا ئ٠ُ ٓب أعِل٘بٙ ك٢ خِن اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ ٖٓ إٔ -

أ١ إٔ ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ أُطِٞثخ ٖٓ ، ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ رخزِق ك٢ ثؼل عٞاٗجٜب ٖٓ ٜٓ٘خ ئ٠ُ أخشٟ .1
 . اُوبم٢ رخزِق ك٢ ثؼل عٞاٗجٜب ػٖ أُطِٞثخ ٖٓ اُطج٤ت أٝ اُزبعش أٝ أُذسط

٫ٝ ؽإٔ ُ٘ب ثؼ٬هبرٚ ا٧عش٣خ ،  ًٔب أٗ٘ب ٫ ٗجؾش ٛ٘ب ئ٫ ك٢ ا٫عزوبٓخ راد اُؼ٬هخ ثبُٜٔ٘خ ٝٓب ٣إصش ك٤ٜب .2
 .أٝ ا٫عزٔبػ٤خ

 

:   دنخ االستمبيخ انًهُيخ •

 :  دُذ  ٣بد ٝأؽبد٣ش ًض٤شح ػ٠ِ هِت ٛزا اُخِن ٖٓ أُغِْ ٖٓ رُي

َٕ ثَِق٤شٌ ]: هٍٞ هللا رؼب٠ُ .1 ُِٞ َٔ ب رَْؼ َٔ ُ ثِ ا ئَِّٗٚ ْٞ ـَ ٫َ رَْط َٝ َؼَي  َٓ ْٖ رَبَة  َٓ َٝ ْشَد  ِٓ ب أُ َٔ ًَ  ْْ ٝعٚ اُذ٫ُخ ك٢ ا٣٥خ أٜٗب  [كَبْعزَوِ

٢ٛٝ ػبٓخ، ، رطبُت اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ أُإ٤ٖ٘ٓ ثب٫رقبف ثخِن ا٫عزوبٓخ فشاؽخ

 .ك٤ذخَ ك٤ٜب ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ أ٣نبًا؛ ٧ٜٗب كشع ػٜ٘ب

آبًا }:  هُٞٚ رؼب٠ُ ك٢ فلبد ػجبد اُشؽٖٔ .2 َٞ َٖ َرَُِي هَ َٕ ث٤َْ ب ًَ َٝ ْْ ٣َْوزُُشٝا  َُ َٝ ْْ ٣ُْغِشكُٞا  ْٗلَوُٞا َُ َٖ ئَِرا أَ اَُِّز٣ أ١ إٔ  {َٝ

ٛإ٫ء اُؼجبد أُإ٤ٖ٘ٓ اُقبُؾ٤ٖ اُٞاهل٤ٖ ػ٘ذ ؽذٝد اُؾشع ٣زقلٕٞ ثب٫ػزذاٍ ؽز٠ ك٢ ؽبُخ ا٩ٗلبم ك٢ أٝعٚ 

ٝئرا ًبٕ ٛزا ا٫ػزذاٍ ٓطِٞثبًا ك٢ ا٩ٗلبم ك٢ ، ٣ٝزغ٘جٕٞ ا٩كشاه ٝاُزلش٣و ُٔ٘بكبرٜب ُخِن ا٫عزوبٓخ، اُجِش ٝاُخ٤ش

 .ك٨ٕ ٣ٌٕٞ ٓطِٞثبًا ك٢ ؿ٤شٙ ٖٓ ا٧ٓٞس أُجبؽخ ٖٓ ثبة أ٠ُٝ-  ٓغ ؽش اُؾشع ػ٤ِٚ- عجَ اُخ٤ش 

َٖ }: هُٞٚ رؼب٠ُ .3 بِده٤ِ َغ اُقَّ َٓ ًُُٞٗٞا  َٝ ُ٘ٞا ارَّوُٞا هللاَ  َٓ َ  َٖ  .{٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

ٝهذ عجن رًشٙ ك٢ اُؾشٝه، ًٝزا ٓب ٝسد ك٢ هبػخ ٫ٝح ا٧ٓش، ٝاُزضاّ ٜٓ٘ظ اُؾٞسٟ، ٝؿ٤شٛب ٖٓ ا٣٥بد اُز٢  .4

. رؾش ػ٠ِ ٛزٙ اُو٤ْ ا٧خ٬ه٤خ ًض٤ش

 :  ٝاسدح ك٢ ٓؼ٘بٛب رذٍ ػ٠ِ هِت رِي اُخقبٍ اُخِو٤خ ٖٓ رُي٣نبف ئ٤ُٜب أٜٗب ع٤ٔؼبًا هذ رأًذد ثأؽبد٣ش ؽش٣لخ

ُْ٘ٚ ؽ٤ٖ عبء ئ٤ُٚ ٣وٍٞ -   ُ َػ ِٖ َػْجِذ هللاِ اُضَّوَل٢ِِّ َسِم٢َ هللاَّ َٕ ْث َْ ٢ُِ : هٍٞ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُُغْل٤َب ٍَ هللاِ، هُ ٣َب َسُعٞ

ُْ٘ٚ أََؽذاًا ثَْؼَذىَ  ٍُ َػ ٫ ٫ أَْعأَ ْٞ ِّ هَ ٍَ . ك٢ِ ا٩ِْع٬ َْ : "هَب ْْ : هُ َّْ اْعزَوِ ِ صُ ُْ٘ذ ثِبهللَّ َٓ كوذ أٓشٙ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ”  

 . ثب٫عزوبٓخ ٖٓ ؿ٤ش رخق٤ـ ثغبٗت ٓؼ٤ٖ ٖٓ عٞاٗت اُؾ٤بح، ك٤ٌٕٞ ؽب٬ًٓا ٝٓغزـشهبًا ُغ٤ٔؼٜب

َش ػ٤ٌِْ ػجذ ؽجؾ٢ ٓب أهبّ ك٤ٌْ ًزبة هللا: "هٍٞ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  - ة ِّٓ ٝٛٞ ٣ذٍ ". اعٔؼٞا ٝأه٤ؼٞا، ٝئٕ أُ

. ػ٠ِ ٝعٞة هبػخ اُشئ٤ظ، ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ ٣شاٙ أ٬ًٛا ُزاى أُ٘قت
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 :  يظبهش االستمبيخ انًهُيخ عُذ انفمهبء •

ِْ ٝاُونبء ٝأُؼب٬ٓد أُب٤ُخ، ٝؽزسٝا ٖٓ اُخقبٍ اُز٢  ٌْ رٌِْ اُلوٜبء ػٖ ٓظبٛش ا٫عزوبٓخ ك٢ ثؼل أُٜٖ ًبُُؾ

 :  رز٘بك٠ ٓغ خِن ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ رًش ُجؼل ٛزٙ أُظبٛش

  : اُؼذٍ ك٢ أُؼبٝمبد أُب٤ُخ .1

ا٧فَ ك٢ أُؼبٝمبد أُب٤ُخ أٜٗب روّٞ ػ٠ِ اُزشام٢ ث٤ٖ هشك٢ اُؼوذ، ٝا٧فَ ك٢ اُطشك٤ٖ أٜٗٔب ػبه٬ٕ 

َّْ كإ اُؾشع ٣زشًٜٔب ٩سادرٜٔب ٝارلبهٜٔب، ٫ٝ ٣زذخَ ث٤ٜ٘ٔب، ئر ٤ُغذ  ثبُـبٕ ساؽذإ ٣ذسًبٕ ٓقِؾزٜٔب، ٖٝٓ ص

ٓقِؾخ أؽذ اُطشك٤ٖ ثأ٠ُٝ ٖٓ ا٥خش، ئ٫ إٔ ثؼل ا٧ؽخبؿ هذ ٣زؼشك ُِخذ٣ؼخ أٝ ا٫عزـ٬ٍ ٖٓ اُطشف 

. ا٥خش ُظشٝف خبفخ، كؼ٘ذٛب ٣زذخَ اُؾشع ٤ُؾ٢ٔ اُطشف اُنؼ٤ق، ٖٝٓ ٛزا اُجبة ٓب ٣ؾقَ ُِٔغزشعَ

اُؾخـ اُز١ ٣زقق ثغ٬ٓخ اُغش٣شح، ٣ٝغَٜ ه٤ٔخ اُغِؼخ، ٫ٝ ٣ؾغٖ أُغبٝٓخ، ك٤طٔئٖ ئ٠ُ : ٝأُغزشعَ ٛٞ

أ١ ثض٣بدح ًج٤شح ٫ رٌٕٞ ػبدح ث٤ٖ )فذم اُجبئغ، ٣ٝغزغِْ ُٚ، ك٤غزـَ اُجبئغ رُي ك٤ٚ، ك٤ج٤ؼٚ ثـجٖ كبؽؼ 

كوذ هبٍ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢  (أُزجب٣ؼ٤ٖ، ٝئٗٔب رؾقَ ٛ٘ب اعزـ٫٬ًا ُؾبُخ أُؾزش١ ٝاعزشعبُٚ

أ١ إٔ خذاػٚ ٝاعزـ٬ُٚ ؽشاّ ؽشػبًا، ". سثب: "، ٝك٢ ثؼل اُشٝا٣بد"ؿجٖ أُغزشعَ ؽشاّ: "ا٢ُٜ٘ ػٖ رُي

.  ٝإٔ رِي اُض٣بدح سثب، ٫ٝ رؾَ ُٚ

 - ُٖ جَ ـْ ك٢ ث٤ؼٚ، كوبٍ ُٚ  (أ١ ٣ُخذع)ٝهذ ٝسد إٔ أٗبعبًا أخجشٝا اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػٖ سعَ ٣ُغزـَ ٣ُٝ

َْ ٫َ ِخ٬َثَخَ ” :اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أ١ أ٢ٗ اؽزش٣ذ ٓ٘ي ثؾشه أ٫ . ، ٝاُخ٬ثخ ٢ٛ اُخذ٣ؼخ"ئرا ثب٣ؼذ كوُ

٫ٝ ؽي إٔ ٛزا اُخذاع ٝٛزا ا٫عزـ٬ٍ . رٌٕٞ هذ خذػز٢٘، كارا رج٤ٖ أٗي هذ خذػز٢٘، ك٢ِ اُخ٤بس ك٢ ئثطبُٚ

 .ٓ٘بٍف ٨ُخٞح ا٣٩ٔب٤ٗخ، ٝخبسط ػٖ اُؼذٍ اُز١ عبء ثٚ اُؾشع، ٝٓقبدّ ُُخِن ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

  : اُؼذٍ ك٢ ا٤ٌُٔبٍ ٝا٤ُٔضإ .2

كبُٔطِٞة ٛٞ اُؼذٍ ثاه٬م، ك٢ ع٤ٔغ . {...ئٕ هللا ٣أٓش ثبُؼذٍ ٝا٩ؽغبٕ ٝئ٣زبء ر١ اُوشث٠ }: هبٍ رؼب٠ُ

ٖٝٓ رُي اُؼذٍ ك٢ . ٓغب٫د اُؾ٤بح، ٝٓغ ع٤ٔغ اُ٘بط، ٜٓٔب اخزِق اُضٓبٕ أٝ أٌُبٕ أٝ اُغ٘ظ أٝ اُذ٣ٖ

ٝرطِغ ، ٤ٔٛ٧خ أُبٍ ٝخطٞسرٚ، ا٤ٌُٔبٍ ٝا٤ُٔضإ، كوذ ٝسد اُزأ٤ًذ ػ٤ِٚ ك٢ أًضش ٖٓ ٓٞمغ ك٢ اُوش ٕ اٌُش٣ْ

أ١ أُز٬ػج٤ٖ ثبٌُٔب٤٣َ ، ثَ ئٕ عٞسح ٖٓ عٞس اُوش ٕ اٌُش٣ْ ع٤ٔذ ثبعْ أُطلل٤ٖ، اُ٘لٞط ئ٠ُ أُض٣ذ ٓ٘ٚ

هبٍ . ٝخٞكزْٜ ٖٓ أُق٤ش ا٤ُ٧ْ اُز١ ٣٘زظشْٛ ك٢ اُو٤بٓخ، كؾزسد ٖٓ ٛزا اُلؼَ أؽذ اُزؾز٣ش، ٝأُٞاص٣ٖ

أ٫ ٣ظٖ أُٝئي ، ٝئرا ًبُْٞٛ أٝ ٝصْٗٞٛ ٣خغشٕٝ، اُز٣ٖ ئرا اًزبُٞا ػ٠ِ اُ٘بط ٣غزٞكٕٞ، ٣َٝ ُِٔطلل٤ٖ}: رؼب٠ُ

ٝاُزطل٤ق ك٢ ، كبُؼذٍ ٖٓ خِن ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ {٣ّٞ ٣وّٞ اُ٘بط ُشة اُؼب٤ُٖٔ، ٤ُّٞ ػظ٤ْ، أْٜٗ ٓجؼٞصٕٞ

 .٣ٝغت ا٫ثزؼبد ػ٘ٚ، أٌُب٤٣َ ٝأُٞاص٣ٖ ٣٘بك٤ٚ

  : ا٫ُزضاّ ثٔزطِجبد أُٜ٘خ ٝثأدائٜب ػ٠ِ ٝعٜٜب أُطِٞة .3

أعٔغ اُلوٜبء ػ٠ِ ٝعٞة ا٫ُزضاّ ثأداء أُٜ٘خ ػ٠ِ ٝعٜٜب أُؼشٝف ك٢ فٞس أُؼبٝمبد أُب٤ُخ، ٝػذّ 

كُٞا ثِبُُؼوُٞدِ }: ا٩خ٬ٍ ثٔزطِجبرٜب ا٬ُصٓخ؛ ُوُٞخ رؼب٠ُ ْٝ ُ٘ٞا أَ َٓ َ  َٖ ٫ٝ ٣خل٠ ٓب ُٜزا ٖٓ أصش ه٤ت {٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

 .ٝئ٣غبث٢ ػ٠ِ رؾو٤ن اُضجبد ٝاُذٝاّ ٝا٫عزوشاس ُِٔؼب٬ٓد، ٢ٛٝ ٖٓ خقبٍ خِن ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ

  : اُؾٞسٟ .4

٣ٌٖٝٔ رؼش٣ق اُؾٞسٟ ثأٜٗب ٓشاعؼخ ا٥خش٣ٖ ٖٓ أَٛ ا٫خزقبؿ ٝاُخجشح؛ ٧خز سأ٣ْٜ ك٢ أُٞمٞع اُز١ 

٢ٛٝ ٖٓ خقبٍ خِن ا٫عزوبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝٓطِٞثخ ثقٞسح أ٤ًذح ًٔب أعِل٘ب ك٢ . ٣٘ظش ك٤ٚ، صْ اُؼَٔ ثٔٞعجٚ

ٝأٓشْٛ }: ، ٝهبٍ رؼب٠ُ{ٝؽبٝسْٛ ك٢ ا٧ٓش كارا ػضٓذ كزًَٞ ػ٠ِ هللا}: هبٍ رؼب٠ُ ٓخبهجبًا ٗج٤ٚ. اُؾشٝه

، ٖٝٓ ٣وشأ ك٢ ع٤شح اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أٝ ِع٤َِش خِلبئٚ اُشاؽذ٣ٖ سمٞإ هللا ػ٤ِْٜ {ؽٞسٟ ث٤ْٜ٘

٣وق ػ٠ِ فٞس ًض٤شح ٜٓ٘ب، ٖٝٓ ٝهبئغ ٓز٘ٞػخ ك٢ اُغِْ ٝاُؾشة، ك٢ اُونبء ٝا٩داسح ٝاُزؾش٣غ، ًِٜٝب رغغذ 

  .ٓجذأ اُؾٞسٟ اُز١ ًبٕ ٣ِزضّ ثٚ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝخِلبؤٙ اُشاؽذٕٝ سمٞإ هللا ػ٤ِْٜ ك٢ ؽ٤برْٜ

 .وفي هزا انمذس يٍ األيثهخ كفبيخ نهتذنيم عهً  هًيخ هزا انخهك في انذيٍ وانذَيب
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 المحاضرة الحاديظ رذرة

ُخلُق التعاون المهني 

 :  انتعبوٌ انًهُييعًُ •

ْٖ ػبٝٗٚ ٝأػبٗٚ ئرا عبػذٙ: اُزؼبٕٝ ُـخ - ِٓ  . أُغبػذ: ٝأُؼبٕٝ.  أُغبػذح، 

 . ٫ ٣خشط ػٖ ٓؼ٘بٙ اُِـ١ٞ، ٝٛٞ أُغبػذح ػ٠ِ أداء أُٜ٘خ: ٝاُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ا٫فط٬ػ  -

ٝئٗٔب ٣زؾون رُي ثأًَٔ فٞسٙ ثبُزضاّ ع٤ٔغ . أ١ أُغبػذح ك٢ ئ٣غبد أُٜ٘خ، ٝأداء ٜٓبٜٓب ثشٝػ اُلش٣ن اُٞاؽذ -

ا٧هشاف ثزغ٤٤ذ ٓؼب٢ٗ ا٧خٞح ٝا٫ؽزشاّ ٝاُقجش ػ٠ِ أٌُبسٙ، صْ ا٫سروبء ئ٠ُ ٓشارت اُز٘بفؼ ٝاُز٘بكظ 

 اُؾش٣ق

ئراًا كزؾو٤ن اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ ٣ٞعت ػ٠ِ أهشاف أُٜ٘خ إٔ ٣غؼٞا ك٢ ٝاهغ ٜٓ٘زْٜ ئ٠ُ رؾو٤ن  -

 :  أٓش٣ٖ اص٤ٖ٘ ٛٔب

 .رغ٤٤ذ ٓؼب٢ٗ ا٧خٞح ٝا٫ؽزشاّ ٝاُقجش ػ٠ِ أٌُبسٙ ث٤ٖ أهشاف أُٜ٘خ ٖٓ ػب٤ِٖٓ ٝأسثبة ػَٔ أٝ سؤعبء .1

. ا٫سروبء ئ٠ُ دسعبد اُز٘بفؼ ٝاُز٘بكظ ثبػزجبسٛب صٔشح ُزغ٤٤ذ ٓؼب٢ٗ ا٧خٞح ٝا٫ؽزشاّ ٝع٤بعخ اُقجش .2

 

 :  انتعبوٌ انًهُيششوط •

 : ُزؾو٤ن ٓؼب٢ٗ ا٧خٞح ٝا٫ؽزشاّ ٝاُقجش ٝاُز٘بفؼ ٝاُز٘بكظ اُؾش٣ق ٣غت رٞاكش اُؾشٝه اُزب٤ُخ

 : اعزؾنبس ٓؼ٠٘ ا٧خٞح ٓغ ص٬ٓء أُٜ٘خ .1

ٝٛزٙ أ٠ُٝ ٝأْٛ اُؾشٝه ُزؾون اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ، ئر رٌبد اُؾشٝه ا٧خشٟ  {ئٗٔب أُإٕٓ٘ٞ أخٞح}: هبٍ رؼب٠ُ

رٌٕٞ ٗبثؼخ، ٝٓزلشػخ ػٖ ٛزا أُؼ٠٘، كب٧خٞح رغزِضّ أُؾجخ ٝاُغٔبؽخ ٝاُ٘قؼ ٝؿ٤شٛب، ٝهذ ث٤ٖ اُشعٍٞ 

أُغِْ أخٞ أُغِْ، ٫ ٣ظِٔٚ ٫ٝ ٣خزُٚ ٫ٝ ٣ؾوشٙ، ثؾغت آشٍب ” :ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رِي أُؼب٢ٗ ك٢ هُٞٚ

 . “دٓٚ ٝٓبُٚ ٝػشمٚ، ًَ أُغِْ ػ٠ِ أُغِْ ؽشاّ، ٖٓ اُؾش إٔ ٣ؾوش أخبٙ أُغِْ

 : ئٌٗبس اُزاد .2

ئٌٗبس اُزاد ٝاُزشكغ ػٖ ا٧ٗب ٖٓ مشٝساد اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝثوذس ٓب ٣غزط٤غ أُشء اُزخِـ ٜٓ٘ب، ٣ٌٕٞ 

ٝهذ عؼَ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رُي د٬٤ًُا ، اعزؼذادٙ ُِزؼبٕٝ أًجش، ٣ٌٕٝٞ ٓؾجزٚ ُِخ٤ش ٦ُخش٣ٖ أػظْ

 ".٫ ٣إٖٓ أؽذًْ ؽز٠ ٣ؾت ٧خ٤ٚ ٓب ٣ؾجٚ ُ٘لغٚ: "ػ٠ِ اعزٌٔبٍ ا٣٩ٔبٕ كوبٍ

 : اُغٔبؽخ ك٢ أُٜ٘ظ .3

سؽْ هللا ػجذاًا عٔؾبًا ئرا ثبع، : "ػٖ عبثش ثٖ ػجذ هللا سم٢ هللا ػٜ٘ٔب إٔ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هبٍ

كبُغٔبؽخ ًٝشّ اُ٘لظ ٖٓ مشٝساد اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ، ٖٝٓ دٜٝٗب ٣ٌٕٞ ". عٔؾبًا ئرا اؽزشٟ، عٔؾبًا ئرا اهزن٠

 . ٝاُزذاثش، ٝاُزجبؿل اُزؾبؽؼ



 
  يزيد األدمـري     د ربدالله الديرذوي.أ/  األخالق اإلدالميظ وآداب المهنظ 

48 

 : اُقجش ػ٠ِ أٌُبسٙ .4

كٖٔ ؿ٤ش اُقجش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؾون اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ، ئر ٫ ثذ إٔ ٣غذ ًَ ٝاؽذ ٖٓ ص٤ِٓٚ أٓٞساًا ٫ رؼغجٚ، كإ ُْ 

٤ِْش ِؽَغبةٍ }: هبٍ رؼب٠ُ. ٣ٞهٖ ٗلغٚ ػ٠ِ اُقجش، ًبٕ اُِقذاّ ـَ ْْ ثِ َٕ أَْعَشُٛ بثُِشٝ ك٠َّ اُقَّ َٞ ب ٣ُ َٔ  . {ئَِّٗ

 : ثزٍ اُ٘ق٤ؾخ .5

ُٖٔ ٣ب سعٍٞ : ، هِ٘ب"اُذ٣ٖ اُ٘ق٤ؾخ: "ػٖ ر٤ْٔ اُذاس١ سم٢ هللا ػ٘ٚ إٔ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هبٍ

.  كبُزؼبٕٝ ٣غزذػ٢ ثزٍ اُ٘ق٤ؾخ مشٝسح". هلل ُٝشعُٞٚ ٌُٝزبثٚ ٧ٝئٔخ أُغ٤ِٖٔ ٝػبٓزْٜ: "هللا؟ هبٍ

 : أُ٘بكغخ اُؾش٣لخ .6

اُز٘بكظ اُؾش٣ق ك٤ٔب ٛٞ ُقبُؼ أُٜ٘خ ُٝٔب ك٤ٚ خ٤شٛب أٌٓش ٓل٤ٌذ ٝٓطِٞة، ٝك٢ اُؾذ٣ش إٔ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا 

ٝٓب رُي ئ٫ ُِزؾغ٤غ ٝأُ٘بكغخ ٝاُؾش ػ٠ِ أُض٣ذ ٖٓ اُج٬ء ك٢ ". ٖٓ هزَ هز٬٤، كِٚ عِجٚ: "ػ٤ِٚ ٝعِْ هبٍ

 . أُؼشًخ

 

  :انتىخيه انفمهي نخهك انتعبوٌ انًهُي •

كإ اُؾذ ا٧د٠ٗ ٖٓ ٛزا اُزؼبٕٝ أ٣نبًا مشٝس١  (اُطٜبسح ا٤ُٜ٘ٔخ ٝا٫عزوبٓخ)ًٔب أعِل٘ب ك٢ اُخقبٍ اُغبثوخ 

ٝئُضا٢ٓ ث٘ـ اُوبٕٗٞ أٝ اُؼوذ، ٝا٩خ٬ٍ ثٚ ٣غزٞعت ٓغإ٤ُٝخ هنبئ٤خ، ٣ٝجو٠ ٓب كٞهٚ ٓطِٞثبًا ٖٓ عٜخ ا٧خ٬م، 

 . ٣ٝغزٞعت ٓغإ٤ُٝخ أخ٬ه٤خ

:   ٝأ٣نبًا ٗ٘جٚ ٛ٘ب ئ٠ُ ٓب أعِل٘بٙ ٖٓ هجَ ٖٓ إٔ اُزؼبٕٝ أُطِٞة ك٢ ًَ ٜٓ٘خ ثؾغت هج٤ؼزٜب

 . أٝ هبهْ اُطبئشح ٌٝٛزا، كبُزؼبٕٝ أُطِٞة ث٤ٖ أُذسع٤ٖ ٣خزِق ػٖ اُزؼبٕٝ أُطِٞة ث٤ٖ اُطج٤ت ٝأُش٣ل .1

ٝٗؾٞ .. ًٔب أٗ٘ب ٫ ؽإٔ ُ٘ب ثبُغٞاٗت ا٧خشٟ اُز٢ ٫ رزقَ ثبُٜٔ٘خ ًبُزؼبٕٝ ث٤ٖ أكشاد ا٧عشح أٝ اُغ٤شإ  .2

. رُي

 

:   دنخ انتعبوٌ انًهُي •

 :  ٣ذٍ ُخِن اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ أدُخ ًض٤ش ٖٓ اُوش ٕ ٝاُغ٘خ، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٗزًش ثؼنبًا ٜٓ٘ب

ِٕ }: هبٍ هللا رؼب٠ُ .1 ا َٝ اُُؼْذ َٝ  ِْ ُٗٞا َػ٠َِ ا٩ِْص َٝ ٫َ رََؼب َٝ  ٟ َٞ اُزَّْو َٝ ُٗٞا َػ٠َِ اُجِشِّ  َٝ رََؼب كبُزؼبٕٝ ػ٠ِ ًَ ٓب ٛٞ ٖٓ اُجِش  {َٝ

٫ٝ ؽي إٔ اُزؼبٕٝ ك٢ أداء ٜٓبّ أُٜ٘خ أؽذ ، ٝاُزؼبٕٝ ػ٠ِ ًَ ٓب ك٤ٚ ٗلغ اُؼجبد ٓطِٞة، ٝاُخ٤ش ٓطِٞة

 .فٞسٛب

ْْ َسْدٓبًا }: ٝهبٍ رؼب٠ُ ػ٠ِ ُغبٕ ر١ اُوش٤ٖٗ .2 ث٤ََُْٜ٘ َٝ  ْْ ٌُ َْ ث٤ََْ٘ ٍح أَْعَؼ َّٞ ِٚ َسث٢ِّ َخ٤ٌْش كَأَِػ٢ُِٗٞ٘٤ ثِوُ ٢ٌَِّّ٘ ك٤ِ َٓ ب  َٓ  ٍَ كٜزا رٝ  {هَب

ْٖ ٛٞ ك٢ هٞرٚ ٝدٛبئٚ ٣طِت ا٩ػبٗخ ٩ٗغبص ٓب ٛٞ ٓطٌِٞة ٓ٘ٚ، كبُلشد ه٤َِ ث٘لغٚ، ًض٤ش ثاخٞاٗٚ َٓ  .اُوش٤ٖٗ ٝٛٞ 

حٌ }: ٝهبٍ رؼب٠ُ .3 َٞ َٕ ئِْخ ُٞ٘ ِٓ ْإ ُٔ ب اُ َٔ  . ٝهذ عجن إٔ ث٤٘ب ك٢ اُؾشٝه ٓؼب٢ٗ ٛزٙ ا٧خٞح ٝمشٝسرٜب ُِزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ {ئَِّٗ

َٕ }: ٝهبٍ رؼب٠ُ .4 ْْ رُْلُِِؾٞ ٌُ ارَّوُٞا هللاَ ََُؼَِّ َٝ َساثِطُٞا  َٝ َفبثُِشٝا  َٝ ُ٘ٞا اْفجُِشٝا  َٓ َ  َٖ كب٣٥خ ٫ رأٓش ثبُقجش  {٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

 .كؾغت، ثَ ثبُٔقبثشح أ٣نبًا، ٢ٛٝ أؽذ ٝأثِؾ ٖٓ اُقجش، ؽ٤ش ك٤ٜب ؽَٔ اُ٘لظ ػ٠ِ أُض٣ذ ٖٓ اُزؾَٔ ٝاُضجبد
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ٝثبُغِٔخ كٜزٙ ا٣٥بد ٝامؾخ اُذ٫ُخ ك٢ اُؾش ػ٠ِ اُزؼبٕٝ ٝا٧خٞح ٝاُقجش اُز٢ ٢ٛ ٖٓ عِٔخ خقبٍ خِن  -

:   ٖٝٓ ا٧ؽبد٣ش اُ٘ج٣ٞخ اُؾش٣لخ ك٢ أُٞمٞع. اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝا٣٥بد ك٢ ٓؼ٘بٛب ًض٤ش

أُإٖٓ اُز١ ٣خبُو اُ٘بط، ٣ٝقجش ػ٠ِ أراْٛ، أكنَ ٖٓ أُإٖٓ اُز١ : "هٍٞ اُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ -  

ٌّ إٔ ٓٔبسعخ أُٜ٘خ رغزِضّ أُخبُطخ، ئر ٫ ٣زقٞس ٓٔبسعزٜب ". ٫ ٣خبُو اُ٘بط، ٫ٝ ٣قجش ػ٠ِ أراْٛ ٝٓؼِٞ

ٖٝٓ صْ ًبٕ اُقجش ، ٝئرا رٔذ أُخبُطخ ك٬ ثذ إٔ ٣٘زظ ػٜ٘ب ا٧رٟ ثوقذ أٝ ثـ٤ش هقذ، ثٔؼضٍ ػٖ اُ٘بط

 . ٓطِٞثبًا ًٔب ؽش ػ٤ِٚ اُؾذ٣ش اُؾش٣ق

هلل ُٝشعُٞٚ ٌُٝزبثٚ ٧ٝئٔخ : "ُٖٔ ٣ب سعٍٞ هللا؟ هبٍ: ، هِ٘ب"اُذ٣ٖ اُ٘ق٤ؾخ: "ٝهُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ - ة

 . ٝػ٠ِ ٓب ك٤ٚ اُ٘لغ ٝاُلبئذح، ٝثزٍ اُ٘قؼ ٝعٚ ٖٓ ٝعٞٙ اُزؼبٕٝ ػ٠ِ اُخ٤ش". أُغ٤ِٖٔ ٝػبٓزْٜ

أُغِْ أخٞ أُغِْ؛ ٫ ٣ظِٔٚ ٫ٝ ٣غِٔٚ، ٖٓ ًبٕ ك٢ ؽبعخ أخ٤ٚ ًبٕ هللا ك٢ : "ٝهُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ - ج

ب عزشٙ هللا ٣ّٞ  ًٔا ؽبعزٚ، ٖٝٓ كشط ػٖ ٓغِْ ًشثخ كشط هللا ػ٘ٚ ًشثخ ٖٓ ًشة ٣ّٞ اُو٤بٓخ، ٖٝٓ عزش ٓغِ

كبُؾذ٣ش ٣ج٤ٖ اُٞاعت ا٧خ٬ه٢ ػ٠ِ ًَ ٓغِْ رغبٙ ئخٞاٗٚ ٖٓ أُغ٤ِٖٔ، ك٬ ٣ظِٔٚ، ٫ٝ ٣زخ٠ِ ػ٘ٚ، ". اُو٤بٓخ

.  ثَ ٣غؼ٠ ك٢ هنبء ؽٞائغٚ، ٝرلش٣ظ ًشثٚ، ٝرؾو٤ن اُغزش ُٚ

 

:  يظبهش انتعبوٌ انًهُي عُذ انفمهبء •

ٛ٘بى ػوٞد ٜٖٝٓ ًض٤شح ٣زغ٠ِ ك٤ٜب ٓظبٛش اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ، رًشٛب اُلوٜبء ك٢ ٓق٘لبرْٜ، ٝع٘ؾ٤ش ئ٠ُ ثؼل ٜٓ٘ب 

:   ك٤ٔب ٣أر٢

  : ا٩هبُخ ك٢ اُؼوٞد .1

ٝا٩هبُخ رؼ٢٘ كغخ اُؼوذ ٝئثطبُٚ ثشمب اُطشك٤ٖ؛ ث٘بءًا ػ٠ِ هٍِت ٖٓ أؽذٛٔب ثؼذ ئثشاّ اُؼوذ ُٝضٝٓٚ ٝرشرت  صبسٙ؛ 

أ١ إٔ أؽذ اُطشك٤ٖ ٣٘ذّ ٣ٝش٣ذ ئثطبٍ اُج٤غ أٝ ا٩عبسح أٝ ٗؾٞٛٔب ٖٓ ثؼذ ئثشاّ اُؼوذ ُٝضّٝ  صبسٙ، ك٤غزغ٤ت ُٚ 

ٝهذ أعٔغ اُلوٜبء ػ٠ِ إٔ ا٩هبُخ ٓ٘ذٝثخ؛ ٧ٜٗب ٖٓ . ا٥خش؛ روذ٣شاًا ُظشٝكٚ، ٝٓشاػبح ُؾن ا٧خٞح اُز٢ هشسٛب اُؾشع

". ٖٓ أهبٍ ٓغِٔبًا ػضشرٚ، أهبٍ هللا ػضشرٚ ٣ّٞ اُو٤بٓخ: "ثبة اُزؼبٕٝ ػ٠ِ اُجش، ٣ٝوٍٞ ك٤ٜب ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

ٝا٩هبُخ هذ رٌٕٞ ث٤ٖ ٓزؼبهذ٣ٖ ك٢ ػوذ ث٤غ أٝ ئعبسح، أٝ ٓش٣ل ٓغ هج٤ت، أٝ ٜٓ٘ذط أٝ ؽشًخ ُِٔوب٫ٝد ٓغ ٖٓ 

ٍٕ أٝ ٓؾ٬د رغبس٣خ ٫ٝ ؽي إٔ رُي ٖٓ ثبة اُزؼبٕٝ ػ٠ِ اُجش، ٝا٫عزغبثخ ُذٝاػ٢ ا٧خٞح، ٝٛٔب  .٣ش٣ذ ئٗؾبء ٓجب

 .ٖٓ خقبٍ اُزؼبٕٝ ا٢ُٜ٘ٔ

  : ػذّ اُخطجخ ػ٠ِ خطجخ أخ٤ٚ ٝػذّ اُج٤غ ػ٠ِ ث٤ؼٚ .2

أ١ إٔ اُؾشع ". ٫ ٣خطت أؽذًْ ػ٠ِ ِخطجخ أخ٤ٚ، ٫ٝ ٣جغ ػ٠ِ ث٤غ أخ٤ٚ، ئ٫ ثارٗٚ: "هبٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ عِْ

٠ٜ٘٣ ػٖ أُضاؽٔخ ٝأُ٘بكغخ ؿ٤ش اُؾش٣لخ، ٝاُز٢ ٖٓ ؽأٜٗب إٔ رٞؿش اُقذٝس، ٝرغِت اٌُشا٤ٛخ ٝاُؾوذ، ُٔب 

ك٢ رُي ٖٓ أُ٘بكبح ُؾوٞم ا٧خٞح ٝاُزؼبٕٝ اُز٢ ٣غت إٔ رغٞد اُؼ٬هبد ث٤ٖ اُ٘بط، كبُشعَ اُز١ ٣وذّ ػ٠ِ 

ٍَ ٓؾ٤ٖ، ًٝزا ٖٓ ٣أر٢  ُّ ػ٠ِ ػٔ ِخطجخ آشأح، ٖٓ ثؼذ إٔ رٔذ ِخطجزٜب ٖٓ هِجَ  خش، ٝرْ ا٫رلبم ث٤ٜ٘ٔب، ٣َْوِذ

َّْ ٝأثشّ، ك٤وٍٞ ُِٔؾزش١ سدَّ ػ٤ِٚ عِؼزٚ ٝأث٤ؼي ٓضِٜب ثغؼش أسخـ، أٝ أث٤ؼي : ٣ٝغؼ٠ ُ٘ول ػوذ ث٤غٍ هذ ر

ٓضَ ٛزا اُؼَٔ ٣٘بك٢ خِن ا٧خٞح ٝاُزؼبٕٝ، ٝػ٠ِ اُؼٌظ ٖٓ رُي ٣إد١ ئ٠ُ اُزذاثش ! أؽغٖ ٜٓ٘ب ث٘لظ اُغؼش

ٝاُز٘بكش، ٝاُز٘بكظ ؿ٤ش اُؾش٣ق، ٫ٝ ؽي إٔ اُؾشع ٫ ٣شم٠ ٧رجبػٚ ٓضَ ٛزٙ ا٧خ٬م أُؾ٤٘خ ٝأُزٓٞٓخ، 

  .كبهلل ػض ٝعَ ٣ؾت ٓؼب٢ُ ا٧ٓٞس، ٣ٌٝشٙ ِعلغبكٜب
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 : اُزقش٣ؼ ثٔب ك٢ اُغِؼخ ٖٓ اُؼ٤ٞة  .3

كوذ ًبٕ سعٍٞ هللا ٣أخز ػ٠ِ اُ٘بط ك٢ اُج٤ؼخ ثزٍ ، ٫ خ٬ف ك٢ إٔ ثزٍ اُ٘قؼ ٝاعت ُِٔغِْ ػ٠ِ أخ٤ٚ أُغِْ

ٝاُ٘قؼ : ثب٣ؼذ سعٍٞ هللا ػ٠ِ اُغٔغ ٝاُطبػخ، كؾشه ػ٢َِّ ”: اُ٘ق٤ؾخ ًٔب ٣أخز ػ٤ِْٜ اُلشائل، ٣وٍٞ عش٣ش

أٝ ٣خجش أُؾزش١ ثأٜٗب ٓـؾٞؽخ ، ٝٛزا اُُخِن ٣زطِت ٖٓ اُجبئغ إٔ ٣زًش ًَ ػ٤ت ٣ؼِٔٚ ك٢ عِؼزٚ، “ٌَُ ٓغِْ

ب ”: ٝاُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣وٍٞ، ؿبؽبًا ُٚ، ٝئ٫ ًبٕ ًبرٔبًا ُِؼ٤ت، ك٤جزٍ ُٚ اُ٘ق٤ؾخ، ٓض٬ًا  َٓ ُِْخ٤َبِس،  ِٕ ثِب ُْج٤ََِّؼب ا

ب َٔ ِٜ خُ ث٤َِْؼ ًَ ِؾوَْذ ثََش ُٓ َزثَب  ًَ َٝ ب  َٔ زَ ًَ  ْٕ ئِ َٝ ب،  َٔ ِٜ ب ك٠ِ ث٤َِْؼ َٔ َب ثُِٞسَى َُُٜ ث٤ََّ٘ َٝ ْٕ َفَذهَب  ِ هَب، كَا ْْ ٣َزَلَشَّ كٌزٔبٕ اُؼ٤ت ٓؾشّ، . “َُ

٫ ٣ؾَ ٫ٓشٍب ث٤ُغ ): هبٍ ثؼل أئٔخ اُغِق. ٣ٝٔؾن ثشًخ اُج٤غ ك٢ اُذ٤ٗب، ٣َُٝؼِشك كبػِٚ ُِؼزاة ك٢ ا٥خشح

ُْ ثٜب داءًا ئ٫ أخجشٙ ٣ٝوبٍ ٓضَ رُي ك٢ أُؾزش١، ئٕ ٝعذ إٔ اُغِؼخ رغزؾن أًضش ٓٔب ٣طِجٚ اُجبئغ، .  (عِؼٍخ ٣ؼِ

سا١ٝ –ٝإٔ فبؽجٜب ٣غَٜ ه٤ٔزٜب، كبُز١ ٣زطِجٚ اُخِن اُو٣ْٞ إٔ ٣خجشٙ ثزُي، ٝهذ ٝسد إٔ عش٣ش ثٖ ػجذ هللا 

اؽزشٟ كشعبًا كطِت فبؽجٜب ٓ٘ٚ ٓبئز٢ دسْٛ، كٞعذ عش٣ش إٔ اُلشط رغزؾن أًضش، ٝأٗٚ ٣غَٜ ه٤ٔزٜب، -اُؾذ٣ش

  .“ٝاُ٘قؼ ٌَُ ٓغِْ” كضادٙ ك٢ عؼشٛب ؽز٠ أٝفِٜب ئ٠ُ صٔبٕ ٓبئخ دسْٛ، صْ رًش اُؾذ٣ش اُغبثن
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 المحاضرة الثانيظ رذرة

ُخلُق اامانة المهنية 

 : تعشيف األيبَخ انًهُيخ •

 . ػٌظ اُخ٤بٗخ، ٝرل٤ذ ا٧ٖٓ ٝا٫هٔئ٘بٕ ٝػذّ اُخٞف:  ا٧ٓبٗخ ُـخ- 

ِٜذ ثٚ ئ٠ُ ا٩ٗغبٕ ٖٓ ؽوٞم أٝ ٝاعجبد أٝ ؽبعبد ٦ُخش٣ٖ؛ ك٤ُطبُت ثبُؾلبظ ػ٤ِٜب -  ٝرطِن أ٣نبًا ػ٠ِ ًَ ٓب ُػ

.  ٝئ٣قبُٜب ئ٠ُ ر٣ٜٝب عبُٔخ

َِِْٜٛب}: هبٍ رؼب٠ُ-  بَٗبِد ئ٠َُِ أَ َٓ ٝا ا٧َ ْٕ رَُإدُّ ْْ أَ ًُ ُش ُٓ َّٕ هللاَ ٣َأْ .  {ئِ

َٕ }: ٝهبٍ أ٣نبًا -  ٞ ُٔ ْْ رَْؼَِ ْٗزُ أَ َٝ  ْْ ٌُ بَٗبرِ َٓ رَُخُٞٗٞا أَ َٝ  ٍَ ُعٞ اُشَّ َٝ ُ٘ٞا ٫َ رَُخُٞٗٞا هللاَ  َٓ َ  َٖ  .{٣َب أ٣ََُّٜب اَُِّز٣

  

 ٫ رخشط ػٖ ٓؼ٘بٛب اُِـ١ٞ، ٢ٛٝ رؼ٢٘ اُؾلبظ ػ٠ِ أُٜ٘خ ثؾلع ػٜذٛب، ٝػذّ ٝا٧ٓبٗخ ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ا٫فط٬ػ- 

 :  اُخ٤بٗخ ك٤ٜب، ٝرزٔضَ ك٢ أفٍٞ ص٬صخ ٢ٛ

، ٝرُي ثبُؾلبظ ػ٠ِ خقٞف٤خ اُؼ٬هخ ث٤ٖ أهشاف أُٜ٘خ ثؾغت هج٤ؼخ أُٜ٘خ: ٓب ٣خـ ؽو٤وخ أُٜ٘خ .1

 . ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ًَ ٓب ٣ؼشف ػ٘ذ اُ٘بط ثأٗٚ ئكؾبءٙ ٗول ُِؼٜذ، ٝخ٤بٗخ ٧عشاس أُٜ٘خ

ٝرُي ثبُؾلبظ ػ٠ِ ٓقبُؼ أُٜ٘خ اُؾو٤و٤خ، ٝػذّ روذ٣ْ ٓقبُؾٚ : ٓب ٣خـ اُزقشف ك٢ أُٜ٘خ .2

اُؾخق٤خ ػ٠ِ ٓقبُؼ أُٜ٘خ؛ ك٬ ٣غشف ك٢ ا٩ٗلبم ك٤ٔب ٣غزِضّ ا٩ٗلبم، ٫ٝ ٣غزـَ ٜٓ٘زٚ أٝ ٓ٘قجٚ 

 . ٖٓ أعَ ٓقبُؾٚ اُؾخق٤خ

عٞاٌء ك٢ اُٞفٍٞ ئ٤ُٜب أٝ ك٢ أدائٜب؛ ك٤غت إٔ رٌٕٞ ٓؾشٝػخ ٧ٕ اُـب٣خ ٫ : ٓب ٣خـ ٝع٤ِخ أُٜ٘خ .3

 . رجشس اُٞع٤ِخ، ُِٝٞعبئَ ؽٌْ أُوبفذ؛ ك٬ ًزة ٫ٝ ؿؼ ٫ٝ ٗلبم ٫ٝ ؿ٤جخ ٫ٝ ٤ٔٗٔخ

فيجب أن تكون مشروعة ان الؽاية ال ، سواٌء في الوصول  ليها أو في أدابها: ما يخص وسيلة المهنة .4

 .فال كذب وال ؼش وال نفاق وال ؼيبة وال نميمة، وللوسابل الكم المقاصد، تبرر الوسيلة

 

:  ششوط األيبَخ انًهُيخ •

 :  أهم الشروط التي يجب توافرها لتالقيق اامانة المهنية، في اآلتييمكن  جمال

فمثالًا الطبيب .  أن يالافظ جميع ااطراؾ علل أسرار المهنةر مما يعد  فشاؤه نقضاًا للعهد: الشرط األول*  

:   يطالب بالالفاظ علل نوعين من ااسرار

 . ما يتعلق بجهة عمله كالمستشفل فال يفشي أسراره - أ

.  ما يتعلق بالمريض ووضعه الصالي مما يعد سراًا فال يفشيه  - ب
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:   وعليه فال يدخل في أسرار المهنة

 كأن يعترؾ المريض أمام الطبيب بأنه قد ارتكب جريمة أو جناية في الق آخرين، أو  ،مث و عالقة له بثلمهنة .1

 . فهذه ال عالقة لها بااسرار الطبية ويجب الكشؾ عنها  ذا تعلقت بها القوق لآلخرين، أنه اعتدى عليهم

، ، وال يعد الكشؾ عنه نقضاًا للعهدر كأن يذكر اسم المريض أو مهنته أو مكان  قامته مث و ٌعد سراًال بٌن النثس .2

 . وما أشبه ذلك

وذلك عند . ، ولكن  فشاءه في تلك الالالة مطلوب لجهات معينةر لتعلق مصالالهم بالكشؾ عنها مث ٌعد سراًال  .3

وجود نزاع الول الق يتوقؾ البت فيه علل الكشؾ عن القيقة وضع الفالوصات الطبية التي تم  جراؤهار ففي 

ان الكشؾ ، هذه الالالة يجب الكشؾ عنها لألطراؾ المتنازعة، و ن كانت تبقل أسراراًا بالنسبة  لل ؼيرهم

.  وال ضرورة للكشؾ عنها أمام ؼيرهم، والضرورة تقدر بقدرها،  نما هو للضرورة

:   والمستشفى تحتفظ بنوعٌن من األسرار •

 . من اليث أجرته أو الجزاءات اإلدارية الواقعة عليه مثالًا  ما يتعلق بالطبيب ر .1

.  ر مما يعد كشفه نقضاًا للعهد، ومضراًا به ما يتعلق بالمريض .2

:  والمرٌض أٌضث ٌحتفظ بنوعٌن من األسرار •

 . ر كتخفيض ااجرة مثالًا، ومراعاة ظروفه الخاصة ما يتعلق بالمستشفل .1

  ر كأن يكون قد عامله بصورة مخصوصة، مثل السماح له بمراجعته خارج أوقات الدوام ما يتعلق بالطبيب .2

 .الرسمي، أو مراجعته في بيته، أو ؼير ذلكر مما يعد الكشؾ عنه مزعجاًا للطبيب

 :الشرط ال ثنً * 

الطبيب ال يستؽل : فمثالًا . أن يلتزم أصالاب الشأن في المهنة الرشَد في التصرؾ من ؼير  سراؾ أو استؽالل

من ااجهزة في سبيل معالجة أصالابه وقرابته من ؼير  ذن صاالب العمل، كما أنه ال  ما وضع تالت تصرفه

.  التي وضعت تالت تصرفه يسرؾ في استعمال اادوات الطبية

والمستشفل ال تستؽل الطبيب في طلبه خارج أوقات دوامه في سبيل مصالالها، أو الكشؾ علل  -

 . مرضل ؼير مدرجين في قابمة عمله

والمريض ال يستؽل فرصة وجوده مع الطبيب في السؤال عن أعراض مرضية يعاني منها بعض  -

. وهكذا... من يخصونه 

:  الشرط ال ثلث *

أن يسلك أصالاب الشأن في المهنة السبل المشروعة التي تالفظ شرؾ الوسيلة وشرؾ المقصدر فال مجال 

. للكذب وال للنفاق وال للؽش وال الؽيبة وال النميمة
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 : انتىخيه انفمهي نخهك األيبَخ انًهُيخ •

 . ما ذكرناه سابقاًا في الطهارة المهنية وما بعدها يتكرر هنا، ومن ثمَّ فال داعي إلعادته مرة أخرى- 

بمعنل أن الالد اادنل من اامانة المهنية ضرورية، وقد تم التنصيص عليه من خالل القوانين والعقودر ومن ثمَّ - 

.  فإننا دراستنا هنا تقتصر علل ما وراء ذلك

كما أن اامانة المهنية تختلؾ من مهنة  لل أخرى، فما يطالب به الطبيب يختلؾ عن المدرف والمهندف وهكذا، - 

 .وكذلك ال شأن لنا بما وراء المهنة كالبيت والشارع ونالوهما

 

:   دنخ األيبَخ انًهُيخ •

يدل لخلق اامانة المهنية آيات عديدة من كتاب هللا وأالاديث كثيرة من سنة رسول هللا صلل هللا عليه وسلم، منها ما 

 :  يلي

وا ااََماَناِت  ِلَل أَْهلَِها}: قال هللا تعالل .1 . { ِنَّ هللاَ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ

ُسوَل َوَتُخوُنوا أََماَناتُِكْم َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ }: وقال تعالل َها الَِّذيَن آََمُنوا اَل َتُخوُنوا هللاَ َوالرَّ . {َيا أَيُّ

 . فاآليتان تأمران بالالفاظ علل اامانات وأدابها علل وجهها المطلوب، واامانة المهنية جزء منها

َؾ َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعْن }: قال تعالل .2 ا َنبَّأَْت بِِه َوأَْظَهَرهُ هللاُ َعلَْيِه َعرَّ ا َفلَمَّ َو ِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ  ِلَل َبْعِض أَْزَواِجِه اَلِديثًا

ا َنبَّأََها بِِه َقالَْت َمْن أَْنَبأََك َهَذا َقاَل َنبَّأَنَِي الَعلِيُم الَخبِيرُ  وفي هذا ما يدل علل أنه ما كان ينبؽي لهن . {َبْعضٍر َفلَمَّ

 . اإلفضاء بالسر الذي أسره النبي صلل هللا عليه وسلم لهن

 .{َواَل َتْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َواَل َتَناَبُزوا بِااَْلَقابِ }: قال تعالل .3

ا}: وقال تعالل ُسوا َواَل َيْؽَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا . {َواَل َتَجسَّ

.  {َوَجاُءوا َعلَل َقِميِصِه بَِدمٍر َكِذبٍر }: وقال تعالل

فهذه اآليات تنهل عن صفات خلقية ذميمة، مثل الكذب والؽش والؽيبة واللمز، وكلها تتعارض مع خلق اامانة 

 . التي يجب التاللي بها، ومنها اامانة المهنية

". و ذا أؤتمن خان: "قال رسول هللا صلل هللا عليه وسلم في صفات المنافقين .4

". أد اامانة  لل من ابتمنك، وال تخن من خانك: "وقال صلل هللا عليه وسلم

. والالديثان في معنل اآليات السابقة، ويؤكدان المعنل ذاته

َث فِي َمْجلِفٍر بِاَلِديثٍر َفاْلَتَفَت، َفِهَي أََماَنةٌ : "قال صلل هللا عليه وسلم  ".َمْن اَلدَّ

هذه أمانة، بل يكفي أن : أي أنه ال يجوز نقل كالم شخص و فشاؤه، التل و ن لم يطلب كتمانه صراالة، أو يقل .5

يفهم منه ذلك بمجرد اإلشارة واإليماءر كااللتفاتة التي توما  لل أن صاالبها يريد أن يخفي الخبر عن 

. اآلخرين، وال يريد أن يسمعه ؼير من يتالدث  ليه
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 : يظبهش األيبَخ انًهُيخ عُذ انفمهبء •

 :  ذكر الفقهاء كثيراًا من ااالكام الفقهية ذات العالقة بخصال اامانة المهنية، منها

:   انًُع يٍ استغالل انًهُخ .1

ومن صورها . هو تسخيرها لتالقيق مصالاله الشخصية، أو لما يمكن أن تالقق له ذلك:  والمقصود باستؽالل المهنة

الفقهية قبول الهدايا، فقد الذر الشرع من استؽالل المهنة فالرم الرشوة، والرم كذلك هدايا العمال والمسؤولين التي 

تأخذ صورة الهدية لكنها في القيقتها رشوة،  ذ لوال ذلك لما كانت تهدى  ليه، ومن هنا أنكر الرسول صلل هللا عليه 

َفَقاَم َرُسوُل هللاِ ! هذا لكم وهذا أهدي  ليَّ : فجاء وقال (ليجمعها)وسلم علل ابن اللتبية فعله الين استعمله علل الزكاة 

َهَذا لَُكْم، َوَهَذا أُْهِدَي : َما َباُل َعاِملٍر أَْبَعُثُه، َفَيقُولُ : " َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَل اْلِمْنَبِر، َفاَلِمَد هللاَ، َوأَْثَنل َعلَْيِه، َوَقالَ 

ِه، اَلتَّل َيْنُظَر أَُيْهَدى  ِلَْيِه أَْم اَل؟ ثم الذر من عقوبة هذا الفعل يوم القيامة . “لِي، أََفاَل َقَعَد فِي َبْيِت أَبِيِه، أَْو فِي َبْيِت أُمِّ

من استعملناه منكم علل عمل فكتمنا ِمْخيطاًا فما فوقه، : "وقال أيضاًا ". هدايا العمال ؼلول: "وقال في الديث آخر

".  كان ؼلوالًا يأتي به يوم القيامة

 أخذ شيء من مال الؽنيمة أو المال المشترك قبل القسمة، وسمي هذا ؼلوالًار لما فيه من نقض : والغلول فً األصل •

 .العهد، وخيانة اامانة

 

 :  انًُع يٍ انغش في انًهُخ .2

والؽش في المهنة يعني التدليف والخداع في أدابها بما يوهم السالمة، أو كثرة راؼبيها إلؼراء اآلخرين بها، أو  •

.  رفع ااجر عليهم

 . وااصل الفقهي الذي يتأسف عليه المنع من التدليف والخداع في المهنة هو تالريم التصرية -

.  وااصل الفقهي الذي يتأسف عليه المنع من ادعاء كثرة الطالبين للمهنة هو تالريم النجش -

 ترك اللب الدابة مدة من الزمن، التل يجتمع قدٌر كبيٌر من اللبن في ضرعها، فيتوهم الراؼب : أما التصرية فهي •

وهذا عمل مالرم بال خالؾر لما فيه من خداع وؼش، و خالل . في الشراء أنها كثيرة اللبن، فيقدم علل شرابها

.  باامانة المهنية

: وقد وردت ااالاديث في النهي عن الؽش بصورة عامة، وعن التصرية بشكل خاصر فقال صلل هللا عليه وسلم -

 ". ال َتُصروا اإلبل والؽنم"

ويلالق بهذا كل عمل من شأنه خداع اآلخرين بالشيء، و ؼراؤهم به، مع كون الالقيقة علل خالؾ ذلك، كأن  -

يستخدم أصباؼاًا أو ألواناًا خادعةًا تخفي القيقة وضع السلعة، أو نكهات تخفي القيقة الطعم ااصلي لها، أو أنواعاًا 

وهذا كله تدليٌف وؼٌش . من زيوت المالركات إلخفاء وضع مالرك السيارة ساعة من الزمن التل يتم بيعها، وهكذا

 . مالرٌم، ويخالؾ اامانة الُخلقية
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أن يبدي الشخص رؼبة في شراء سلعة، ال ليشتريها، بل إلؼراء ؼيره بها، ولإليهام بكثرة :  أما النجش فهو •

.  الراؼبين فيها

 . وهو مالرٌم شرعاًا، ومن أنواع الؽش، لما فيه من خداع اآلخرين، والتؽرير بهم -

 ". وال تناجشوا: "وقد وردت أالاديث نبوية شريفة في النهي عن هذا الفعل، منها قوله صلل هللا عليه وسلم -

.  ويلالق به ما يشبهه من أنواع الؽش والخداع مما يستثير الناف، ويؽريهم بالشراء -

 

 :انسدش عهً انسفيه  .3

السفيه هو الذي ال يالسن التصرؾ في المال، وال يقدر عواقب تصرفاته، فيقدم عليها بدافع الطيش والهوى، وبعيداًا  •

 . عن العقالنية والرشد الذي هو  صالح المال وتنميته والمالافظة عليه

أن يستهلك الممرض أضعاؾ المطلوب من : ومن صور السفه مثالًا .  ذاًا فالسفيه عكف الرشيد، والسفه عكف الرشد •

أو أن يستهلك العامل أضعاؾ ما يالتاج من الوقود للسيارة، أو . الشاش والمراهم في معالجة جرح مريض مثالًا 

 . ونالو ذلك. ااسالك لتمديدات كهربابية

: وقد طالب الشرع بالالجر علل السفيه ومنعه من التصرؾ بأمواله، الفاظاًا عليها من الضياع والتبديد، فقال تعالل •

ا َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم َقْوالًا َمْعُروفًاا} َفَهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل هللاُ لَُكْم قَِيامًا  .{َواَل ُتْؤُتوا السُّ

من شأنها أن تؤسف لخلق  (الؽلول والرشوة والتصرية والنجش واإلسراؾ)وال شك أن النهي عن هذه التصرفات  •

 .اامانة المهنية
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 المحاضرة الثالثظ رذرة

ُخلُق المالبة المهنية 

 :انًمظىد ثبنًسجخ انًهُيخ  •

ِخُذوا آََباَءُكْم َو ِْخَواَنُكْم أَْولَِياَء  ِِن اْسَتاَلبُّوا ]: الميل والود واإليثار قال تعالل:  المالبة تعني َها الَِّذيَن آََمُنوا اَل َتتَّ َيا أَيُّ

:   وللالب أنواع متعددة منها . أير  ن اختاروا وآثروا وقدموا الكفر علل اإليمان [الُكْفَر َعلَل اإلِيَمانِ 

 وهو الب هللا، والب رسوله صلل هللا عليه وسلم، والب آل بيت رسول هللا، والب قراءة : حب عقٌدة وإٌمثن .1

ثالث من كن فيه وجد : "ومن ذلك ما في الالديث. وهكذا...القرآن، والب اإلنفاق في سبيل هللا، والب الجهاد 

أن يكون هللا ورسوله أالبَّ  ليه مما سواهما، وأن يالب المرء ال يالبه  ال  ، وأن يكره أن : الالوة اإليمان

 . ”يعود في الكفر كما يكره أن يقذؾ في النار

وهكذا، ...  كالب الولد، والب المال، والب الالياة، والب الطيب، والب المناظر الجميلة : حب فطرة وطبع .2

وهي أشياء يستوي في البها المؤمن والكافر، والكبير والصؽير، والرجل والمرأة، والالضري والبدوي، 

َساِء َوالَبنِيَن }: والمتعلم والجاهل، فالجميع مفطوٌر عليه، كما في قوله تعالل َهَواِت ِمَن النِّ َن لِلنَّاِف اُلبُّ الشَّ ُزيِّ

ْنَيا َوهللاُ ِعْنَدهُ  َمِة َوااَْنَعاِم َوالاَلْرِث َذلَِك َمَتاُع الاَلَياِة الدُّ ِة َوالَخْيِل الُمَسوَّ َهِب َوالفِضَّ َوالَقَناِطيِر الُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ

للناف فدلت علل أن الجميع : زين للمؤمنين، أو للنساء، أو للرجال، بل قالت: فاآلية لم تقل. {اُلْسُن الَم َبِ 

 .مفطوٌر عليه

 كالب عقبة بن نافع، أو عبد الرالمن الداخل، أو صالح الدين اايوبي أو مالمد الفاتح : حب تقدٌر وإعجثب .3

لبطوالتهم والفتوالات التي أجراها هللا علل أيديهم، والب الاتم الطابي وابنه عدي لكرمهما، والب عنترة 

اَر َواإلِيَماَن ِمْن }: لشجاعته، والب آخر للنجاالات التي الققها في الياته، ومنه قوله تعالل ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن َتَبوَّ

 . {َقْبلِِهْم ُياِلبُّوَن َمْن َهاَجَر  ِلَْيِهمْ 

َم  لينا يد العون والمساعدة: حب مصلحة ومنفعة .4 جبلت : "يقول ابن مسعود رضي هللا عنه،  كالبنا لمن قدَّ

" القلوب علل الب من أالسن  ليها، وبؽض من أساء  ليها

:  (عنوان الاِلكم)ويقول الشاعر أبو الفتح البستي في قصيدته 

.  فطالما استعبد اإلنساَن  السانُ *** أالسن  لل الناف تستعبد قلوبهم 

 كالب الشر لألعداء، أو الب الفواالش والرذابل، ومن صور ذلك ما أخبر عنه  :حب الرذائل وحب الشمثتة .5

ْنَيا َواآلَِخَرِة َوهللاُ }: القرآن الكريم بقوله  ِنَّ الَِّذيَن ُياِلبُّوَن أَْن َتِشيَع الَفااِلَشُة فِي الَِّذيَن آََمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

 .{َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُمونَ 

. وما يتعلق ببالثنا هو النوع الرابع، أير الالب المبني علل المصلالة والمنفعة- 

 

 : انًسجخ انًهُيخ طىل  •

 :   ن المالبة المهنية تعني الميل تجاه المهنة لتالقيق أصول المالبة الثالثة

 . التوادد بمراعاة آداب اللياقة في عالقات المهنة .1

 . التراالم باإلالسان  لل زمالء المهنة والمنتفعين منها .2

.  التعاطؾ من خالل اإليثار لمصلالة المهنة .3
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مثُل المؤمنين في توادهم وتراالمهم ): هذه ااصول الثالثة جمعها الرسول صلل هللا عليه وسلم في قوله -
 . (وتعاطفهم َمَثُل الجسد  ذا اشتكل منه عضٌو تداعل له سابر الجسد بالسهر والالمل

هذه ااصول الثالثة هي جسور المالبة التي تجعل من الجماعة كأنها شخص واالد، وكذلك تجعل من الشخص  -
 .الواالد ومهنته وكأنهما شيٌء واالدٌ 

 .فإذا تالقق هذا االتالاد أمكن القول بأن خلق المالبة المهنية متالقق بالفعل -

 

 :ششوط انًسجخ انًهُيخ  •

 :  يتالقق خلق المالبة المهنية  ذا توافرت الشروط التالية

 بمعنل أن تكون مهنته هي الشؽل ااهم له من بين :تقدٌم مصلحة المهنة على سثئر مصثلحه الحٌثتٌة األخرى .1

وجهده منصب في ، فتفكيره في معظمه منصب علل كيفية تطويرها باليث تكون أنفع، أعماله اليومية ااخرى
وسمعتها الطيبة رأف ، ومستقبلها مستقبله هو، فهي مصدر رزقه، أكثره علل خدمتها باليث تالقق نجاالاًا أكبر

وبهذا يكون قد أثبت  خالصه لمهنته، وتفانيه في البها، وبذلك . وهكذا.. واستمرارها ونجاالها نجاح له، مال له
فالمدرف الذي يالب مهنته هو الذي يجعل مهنة التدريف . يصل  لل  تقانها علل النالو الذي يالبه هللا ورسوله

شؽله ااهم في شؤون الياته اليومية، ويسعل دابماًا لتطويرها، ويسخر وقته وجهده وعلمه وعالقاته باآلخرين 
وبقدر مالبته ...  في سبيل تطويرها والتقدم بها و نجاالها، وهكذا الطبيب والمهندف والمالاسب والمالامي

 .لمهنته، يكون تضاليته في سبيل الرقي بها

بمعنل أنه  ذا أالب ،  وهذه نتيجة التمية للشرط ااول:اونتصثر للمهنة بثلدفثع عنهث وعن العثملٌن فٌهث .2

وعلل العاملين ، وؼيرته عليها، نتج عن ذلك بداهة دفاعه عنها، متفانياًا في مالبتها، وكان مخلصاًا لها، مهنته
وهذه . ومستقبله، وسمعته، انه يرى فيها نفسه، انتقاص له، ورأى أن كل انتقاص لها أو للعاملين عليها، بها

المالبة ستدفعه  لل الوقوؾ في وجه كل من يشوه سمعتها، أو يسيء  ليها، و ْن كان من العاملين فيها، انه 
: يرى في ذلك المايتها واالنتصار لها، وذلك بالمفهوم الذي نبه  ليه الرسول صلل هللا عليه وسلم الين قال

َفَكْيَؾ َنْنُصُرهُ َظالِماًا؟  (أي عرفناه)َيا َرُسوَل هللاِ، َهَذا َنْصُرهُ َمْظلُوماًا : ، َقالُوا"اْنُصْر أََخاَك َظالِماًا أَْو َمْظلُوماًا "
ْلمِ : "َقالَ  ".  َتْمَنُعُه ِمَن الظُّ

فأنا عندما آخذ علل يد شقيقي أو ولدي أو صديقي فأمنعه من الظلم، أكون قد نصرته وأالسنت  ليه من ؼير 
شك اني أنقذته من ؼضب هللا، ومن الوقوع في المعصية، وصنت سمعته وسمعتي بين الناف، وسعيت في 

 رساء مبادئ العدالة التي بها قامت السماوات واارض، وكذلك االنتصار للمهنة تكون بااخذ علل يد المسيء 
 ليها الفاظاًا علل سمعتها، وسمعته وسمعة العاملين بها، وسعياًا لتالقيق نجاح المهنة في بلوغ أهدافها علل أكمل 

 . وجه

،  فالسالم اسم من أسماء هللا تعالل:إفشثء السالم لنشر المحبة بٌن النثس وخصوصثًال زمالء المهنة الواحدة .3

وهو ، فهو في أمان منه، و لقاؤه يعني تطمين الُمَسلَّم عليه بأنه لن يجد ااذى أو ما يكرهه أو يخافه من جهته
وفي ذلك يقول الرسول هللا صلل هللا ، وتمتد جسور التواصل، فتتولد المالبة بينهما، بذلك يفتح طريقه  لل قلبه

والذي نفسي بيده، ال تدخلون الجنة التل تؤمنوا، وال تؤمنون التل تالابوا، أوال أدلكم علل شيء : "عليه وسلم
 ".  ذا فعلتموه تالاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

 ن السالم يجلب !  ذ ما قيمة السالم بوجه عبوف؟،  وهذه بمثابة التكملة للشرط السابق:طالقة الوجه بشكل دائم .4

المالبة، ويجد طريقه  لل القلوب،  ذا صاالبته البشاشة وطالقة الوجه، انها الدليل ااقوى وااوضح علل ما 
تبسمك في : "يكنه القلب لسامع السالم، ومن ثمَّ جاء الشرع بالالِث عليه فقال الرسول هللا صلل هللا عليه وسلم

كل معروؾ صدقة، و ن من المعروؾ أن تلقل أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ : "وقال أيضاًا ". وجه أخيك صدقة
 . “من دلوك في  ناء أخيك



 
  يزيد األدمـري     د ربدالله الديرذوي.أ/  األخالق اإلدالميظ وآداب المهنظ 

58 

 

وينفر من ،  ان الذوق السليم يالب النظافة:اوعتنثء بثلنظثفة الشخصٌة واختٌثر الزي المنثسب لطبٌعة المهنة .5
ودين مراعاة ، وديننا الالنيؾ دين الذوق الرفيع، والشخص النظيؾ مالبوب لدى زمالبه يألؾ ويؤلؾ، القذارة

، ولإلالرام بالالج والعمرة، وصالة العيد، ومن هنا الثَّ علل االؼتسال لكل تجمع مثل صالة الجمعة، المشاعر
وما الوضوء للصلوات واالؼتسال  ال أدلة عملية علل مدى الب الدين ، وأمرنا بأن نكون كالشامة بين الناف

 .{َيا َبنِي آََدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍر }: وفي هذا السياق جاءت اآلية القرآنية. للنظافة

أو ؼير ، أو ساعة ضعؾ، أو جهل، أو  همال،  اإلنسان عرضة للوقوع في الخطأ لنسيان:إكرام ذوي الهٌئثت .6
وهناك من ال يردعه  ال العقوبة ، فهناك من تردعه اإلشارة، والناف ليسوا جميعاًا سواءٌ ، ذلك من ااسباب

وقد نبهنا ديننا ، وأصالته، واستقامته، وأخالقه، بالسب تربية الشخص، وبين المرتبتين مراتب كثيرة، القاسية
التل ال نعتقد خطأًا وجهالًا منا بمبدأ المساواة فنذهب  لل معاملة جميع الناف بنفف الطريقة ،  لل مراعاة ذلك

شرعاًا وتسمل الالدود، وهذه ال مراعاة فيها،  خطأ يستوجب  قامة عقوبة مالددة: فبين أن الخطأ علل قسمين
وخطأ ال الدَّ فيه انه . وتقام علل الجميع، أياًا كانت صفته أو مركزه في المجتمع لخطورة هذا النوع من الخطأ

وهنا نجد أن الشرع يميز بين من هو من . ليف بتلك الخطورة، لكنه ال يخلو منها، فهذا يستوجب التعزير
أصالاب المكانة والوجاهة في قومه، وبين ؼيره ممن هو ليف كذلك، والسبب هو أن الؽرض من هذه العقوبة 
التأديب والردع لبال يعيد ذاك الخطأ ثانية، وأصالاب الهيبات يكفيهم التنبيه واإلشارة لينتبهوا وال يعيدوه ثانية، 

بخالؾ ؼيرهم فقد ال تردعه  ال العقوبة، وهذه العقوبة تتفاوت ما بين الكلمة الزاجرة، والعقوبة الجسدية أو 
: السجن، السب ما يراه القاضي رادعاًا له، فعن عابشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلل هللا عليه وسلم قال

 ".أقيلوا ذوي الهيبات عثراتهم  ال الالدود"

 وذلك ان هذه اامور تشعره بأنه مالل تقدير واالترام :إراحة العثملٌن فً المواصالت والمواعٌد واإلقثمة .7
قال رسول هللا صلل هللا عليه ، وال شك أنهم أيضاًا سيكونون مالل مالبته واالترامه وتقديره،  عنهالمسبولين

 ِْخَواُنُكْم َخَولُُكْم، َجَعلَُهُم هللاُ َتاْلَت أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن أَُخوهُ َتاْلَت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه : "وسلم موصياًا بالسن معاملة العبيد
ا َيْلَبُف، َوالَ ُتَكلِّفُوُهْم َما َيْؽلُِبُهْم، َفإِْن َكلَّْفُتُموُهْم َفأَِعيُنوُهم ا َيأُْكُل، َوْلُيْلبِْسُه ِممَّ و ذا كان هذا ما ينبؽي له فعله ". ِممَّ

َهْل َجَزاُء }: وصدق هللا  ذ يقول! مع عبده، فكيؾ يجب أن يكون الالال مع الرٍر مثله، وزميله في المهنة
 . فالتكريم واإلالسان  لل اآلخر يجلب مالبته و السانه. {اإلِاْلَساِن  اِلَّ اإلِاْلَسانُ 

ويقدم مصلالة اآلخرين والاجتهم علل ،  اإليثار هو أن يالرم الشخص نفسه:اإلٌ ثر وتقدٌم مصثلح اآلخرٌن .8
وقليل من الناف من يصل ، وهي مرتبة فوق اإلالسان في ُسلَّم القيم ااخالقية، مصلالة نفسه مع شدة الاجته

وقد أثنل هللا علل الصالابة اانصار لتالققهم ، وهي سبب ربيف للفوز بمالبة هللا ومالبة العباد،  لل هذه المرتبة
والخصاصة شدة الجوع، أي . {َوُيْؤثُِروَن َعلَل أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ }: فقال تعالل، بهذا الخلق العظيم

، مع شدة الاجتهم  ليه، وليف يدفعهم  لل  أنهم كانوا يؤثرون ويقدمون ؼيرهم علل أنفسهم فيما يملكونه من زادٍر
.  ذلك  ال الطمع فيما عند هللا

. وال يخفل مدى أهمية هذه الشروط في تالصيل وتالقيق المالبة المهنية -

 

:  انتىخيه انفمهي نخهك انًسجخ انًهُيخ •

ما ذكرناه سابقاًا في التوجيه الفقهي لخلق الطهارة المهنية وما بعدها يقال هنا أيضاًا، ومن ثمَّ فال داعي لتكراره، أي  -
أن الالد اادنل من المالبة المهنية ضرورية، وقد تم التنصيص عليه من خالل القوانين والعقود، وبالثنا هنا يتناول 

 .ما وراء ذلك

كما أن هذه المالبة المهنية تختلؾ من مهنة  لل أخرى، فما يطلب من المدرف يختلؾ في بعض جوانبه عن ما  -
 . يطلب من الطبيب أو القاضي أو المالاسب

 . وكذلك ال شأن لنا بما وراء المهنة كالبيت والشارع -
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ثم ننبه هنا  لل أن ااصل في اإلنسان أن يختار مهنةًا يالبها، وتنسجم مع ميوله وتوجهاته، ويجد فيها راالته  -

ا من الناف اليوم لم تعد مالبته وميوله للمهنة هي التي توجهه، بل الدخل ااكثر، والسمعة،  النفسية،  ال أن كثيرًا

وهو ما انعكف سلباًا علل ُخلُق المالبة المهنية، فأصبالنا نجد أناساًا يمارسون مهنهم ! والمكانة االجتماعية بين الناف

 .بؽير رؼبة منهم، وال شعور بوالء تجاهها، بل ربما مارسوها وهم لها كارهون

 

:  األدنخ في انسث عهً انًسجخ انًهُيخ •

 :  ، نذكر منها يدل لخلق المالبة المهنية آيات عديدة من كتاب هللا وأالاديث نبوية

اَر َواإلِيَماَن ِمْن َقْبلِِهْم ُياِلبُّوَن َمْن َهاَجَر  ِلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم اَلاَجةًا }: قال هللا تعالل .1 ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن َتَبوَّ

ا أُوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعلَل أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُولَبَِك ُهُم الُمْفلاُِلونَ  فقد امتدح  .{ِممَّ

هللا اانصار التصافهم بخلق المالبة واإليثار، فعلل الرؼم من أن هللا قدم ذكر المهاجرين علل ذكرهم، وأعطل 

المهاجرين من الفضل والشرؾ أكثر مما أعطاهم، فإنهم لم يتأثروا بذلك، ولم تتمكن دوافع الؽيرة واانانية من 

 . التأثير علل نفوسهم الطيبة الزكية، فسجل هللا لهم تلك الصفة الخلقية الراقية

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُماْلِسُنونَ }: وقال تعالل .2 واإلالسان من خلق ، فاآلية تثني علل المالسنين { ِنَّ هللاَ َمَع الَِّذيَن اتَّ

 .المالبة المهنية

، قالَ  .3 َيْطلُُع َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن » :َبْيَنَما َناْلُن ُجلُوٌف ِعْنَد َرُسوِل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَ : عن أنف بن مالكٍر

ا َكاَن ِمَن « أَْهِل اْلَجنَّةِ  َماِل، َفلَمَّ َفَطلََع َرُجٌل ِمَن اْاَْنَصاِر َتْنُطُؾ لاِْلَيُتُه َماءًا ِمْن َوُضوبِِه ُمَعلٌِّق َنْعلَْيِه فِي َيِدِه الشِّ

ةِ » :اْلَؽِد َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُجُل َعلَل ِمْثِل « َيْطلُُع َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَجنَّ َفَطلََع َذلَِك الرَّ

ا َكاَن ِمَن اْلَؽِد َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  « َيْطلُُع َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ »: َمْرَتَبتِِه اْاُولَل، َفلَمَّ

َبَعُه َعْبُد هللاِ ْبُن َعْمِرو ْبِن  ا َقاَم َرُسوُل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّ ُجُل َعلَل ِمْثِل َمْرَتَبتِِه اْاُولَل، َفلَمَّ َفَطلََع َذلَِك الرَّ

، َفإِْن َرأَْيَت أَْن ُتْؤِوَينِي  ِلَْيَك اَلتَّل َتاِللَّ : اْلَعاِصي َفَقالَ   ِنِّي اَلاَلْيُت أَبِي َفأَْقَسْمُت أَْن اَل أَْدَخَل َعلَْيِه َثاَلَث لََيالٍر

، : َنَعْم، َقاَل أََنفٌ : َيِمينِي َفَعْلَت، َفَقالَ  ُه َباَت َمَعُه لَْيلَةًا أَْو َثاَلَث لََيالٍر ُث أَنَّ َفَكاَن َعْبُد هللاِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي ُياَلدِّ

ُه  َِذا اْنَقلََب َعلَل فَِراِشِه َذَكَر هللاَ، َوَكبََّر اَلتَّل َيقُوَم لَِصاَلِة اْلَفْجِر َفُيْسبَِػ  ، َؼْيَر أَنَّ َفلَْم َيَرهُ َيقُوُم ِمَن اللَّْيِل بَِشْيءٍر

ا َمَضِت الثَّاَلُث لََيالٍر ِكْدُت أاَْلَتقُِر َعَملَُه، قُْلتُ : اْلُوُضوَء، َقاَل َعْبُد هللاِ  ا، َفلَمَّ َيا : َؼْيَر أَنِّي اَل أَْسَمُعُه َيقُوُل  اِلَّ َخْيرًا

ُه لَْم َيُكْن َبْينِي َوَبْينَ  َوالِِدي َؼَضُب َواَل ِهْجَرةٍر، َولَِكنِّي َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُل  َعْبَد هللاِ،  ِنَّ

اتٍر فِي َثاَلِث َمَجالِفَ  ،  «َيْطلُُع َعلَْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ »: لََك َثاَلَث َمرَّ اتٍر َفَطلَْعَت أَْنَت تِْلَك الثَّاَلَث َمرَّ

، َفَما الَِّذي َبلََػ بَِك َما َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّل هللاُ َعلَْيِه  َفأََرْدُت آِوي  ِلَْيَك َفأُْنِظُر َعَملََك، َفلَْم أََرَك َتْعَمُل َكبِيَر َعَملٍر

ا َولَّْيُت َدَعانِي، َفَقالَ : َوَسلََّم؟ َقالَ  َما ُهَو  اِلَّ َما َرأَْيَت َؼْيَر أَنِّي اَل أَِجُد  :َما ُهَو  اِلَّ َما َرأَْيَت، َفاْنَصَرْفُت َعْنُه، َفلَمَّ

و َهِذِه الَّتِي َبلََؽْت : فِي َنْفِسي ِؼاّلًا ِاَاَلدٍر ِمَن اْلُمْسلِِميَن، َواَل أاَْلِسُدهُ َعلَل َخْيرٍر أَْعَطاهُ هللاُ  ِيَّاهُ، َقاَل َعْبُد هللاِ ْبُن َعْمرٍر

 .“بَِك، َوِهَي الَّتِي اَل ُنِطيقُ 
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فهذا الرجل لم يقدم مقداراًا زابداًا من العبادة أكثر من ؼيره باليث تكون هذه الزيادة هي السبب وراء استالقاقه 

ذلك الفضل من هللا، وتلك الشهادة من رسول هللا صلل هللا عليه وسلم، بل قدم سالمة الصدر من الؽش والالسد 

 .ونالوه تجاه أالدٍر من المسلمين، وهذه السالمة للصدر هي من أخالق المالبة المهنية

:  عُذ انفمهبء يظبهش انًسجخ انًهُيخ •

 :  ذكر الفقهاء كثيراًا من ااالكام الفقهية ذات العالقة بخصال المالبة الخلقية، نشير هنا  لل بعض منها

 :استئذان المرؤوس من الرئٌس فً المهنة .1

ومن شأنه ، وال شك أنه من خلق اللياقة المهنية، اتفق الفقهاء علل أن االستبذان من الربيف في المهنة مطلوب

،  فيه ما فيه من الكبرالمسبولكما أن عدم االستبذان وتجاهل ، أن يالقق وينمي المالبة بين الربيف ومرؤوسيه

ومن ثمَّ وجدنا اإلسالم يعلم المسلمين هذا الخلق الرفيع في أكثر ، ويؤدي  لل التنافر والتباؼض بين ااطراؾ

ا ]: من ذلك قول هللا تعالل في الالث علل االستبذان بصفة عامة، من موضع َها الَِّذيَن آََمُنوا اَل َتْدُخلُوا ُبُيوتًا َيا أَيُّ

وفي الالث علل االستبذان من ،  [َؼْيَر ُبُيوتُِكْم اَلتَّل َتْسَتأْنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعلَل أَْهلَِها َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

َما الُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آََمُنوا بِا ِ َوَرُسولِِه َو َِذا َكاُنوا َمَعُه َعلَل أَْمرٍر َجاِمعٍر لَْم ]: الربيف خاصة يقول هللا تعالل  ِنَّ

َيْذَهُبوا اَلتَّل َيْسَتأِْذُنوهُ،  ِنَّ الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك أُولَبَِك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِا ِ َوَرُسولِِه، َفإَِذا اْسَتأَْذُنوَك لَِبْعِض َشأْنِِهْم َفأَْذْن 

 . [لَِمْن ِشْبَت ِمْنُهْم َواْسَتْؽفِْر لَُهُم هللاَ  ِنَّ هللاَ َؼفُوٌر َراِليمٌ 

 وداللة اآلية علل أدب االستبذان واضالة جلية، ال تالتاج توضيالاًا أكثر -

  :إفشثء السالم ورده .2

أوال أدلكم علل شيء  ذا " :أجمع الفقهاء علل أن  لقاء السالم مندوب  ليه شرعاًا، لقوله صلل هللا عليه وسلم  •

  ."فعلتموه تالاببتم، أفشوا السالم بينكم

وَها : )وأما الرد فواجبر لعموم قوله تعالل  • ةٍر َفاَليُّوا بِأاَْلَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّ يُتْم بَِتاِليَّ   (َو َِذا اُليِّ

فقد أمرت اآلية بالرد وجوباًا، وعلقت ذلك علل الال  لقاء السالم، وأما اإللقاء فلم تأمر به اآلية، ومن ثمَّ كان   •

 .الفرق بين الالالتين، الالة اإللقاء، والالة الرد، فااول مندوٌب، والثاني واجبٌ 

وال يخفل أن السالم عموماًا من عوامل زرع المالبة بين الناف، كما أخبر النبي صلل هللا عليه وسلم في   •

 .الالديث السابق، ومن ثمَّ كان مطلوباًا شرعاًا 

  :اإلحسثن إلى زمٌل المهنة .3
ا َوبِِذي القُْرَبل َوالَيَتاَمل َوالَمَساِكيِن َوالَجاِر ِذي  )قال تعالل ا َوبِالَوالَِدْيِن  اِْلَسانًا َواْعُبُدوا هللاَ َواَل ُتْشِرُكوا بِِه َشْيبًا

ا بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَماُنُكْم  ِنَّ هللاَ اَل ُياِلبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاالًا َفُخورًا ااِلِب بِالَجْنِب َواْبِن السَّ  (القُْرَبل َوالَجاِر الُجُنِب َوالصَّ
وجه الداللة أن هللا سبالانه أمر المؤمن باإلالسان  لل الجار ذي القربل، وهو من كان بينهما قرابة النسب،  -

كما أمر باإلالسان  لل الجار الجنب، وهو الجار الؽريب ليف من القوم أو القبيلة، وقد نزل .  الزوجية :وقيل

بينهم، وكذلك أمر باإلالسان  لل الصاالب بالجنب، وهو رفيق السفر أو الضيؾ، وزميل المهنة ال يقل منزلة 

 .عن هؤالء فيجب اإلالسان  ليه، والرفق به في المعاملة

جملة الق الجار أن يبدأه بالسالم، وال يطيل : "يقول اإلمام الؽزالي رالمه هللا في كتابه  الياء علوم الدين -

معه الكالم، وال يكثر عن الاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، 

ويهنبه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زالته، وال يتطلع من السطح  لل 

عوراته، وال يضايقه في وضع الجذع علل جداره، وال في مصب الماء في ميزابه، وال في مطرح التراب 

في فنابه، وال يضيق طرقه  لل الدار، وال يتبعه النظر فيما يالمله  لل داره، ويستر ما ينكشؾ له من 
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عوراته، وينعشه من صرعته  ذا نابته ناببة، وال يؽفل عن مالالظة داره عند ؼيبته، وال يسمع عليه 

كالما، ويؽض بصره عن الرمته، وال يديم النظر  لل خادمته، ويتلطؾ بولده في كلمته، ويرشده  لل ما 

 ".يجهله من أمر دينه ودنياه، هذا  لل جملة الالقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين

 

 :الالديثين قد وردت نصوص كثيرة من الشرع في بيان الق الجار نكتفي بذكر هذين و -
  ."زال جبريل يوصيني بالجار التل ظننت أنه سيورثهما : مقوله صلل هللا عليه وسل 

من ":من يا رسول هللا؟ قال :قالوا : "وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن: وقوله صلل هللا عليه وسلم

  "ال يؤمن جاره بوابقه

فهذان الالديثان يبينان بجالء الق الجوار في اإلسالم، ويلالق بهما زميل المهنة، انه جار في العمل،  -

 .فينبؽي أن يعامل بنفف القدر من االالترام والرالمة واإلالسان التي هي من خصال المالبة المهنية
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 المحاضرة الرابطظ رذرة

  (أو المهنة)نماذج من مواثيق الشرؾ 

 :عبيخ يمذيخ  •

ْمنا فيما سبق ُنبذة عن أمهات أخالق المهنة من الطهارة واامانة واالستقامة والتعاون والمالبة، وذكرنا أن  - قدَّ

القدر الضروري من هذه ااخالق منصوص عليه في اانظمة والعقود، ومن ثمَّ فهي واجبات، ُيلزُم بها المرُء 

بقوة القانون، خالفاًا اخالق المهنة التي هي سلوٌك راقٍر متعارؾ عليه بين أهل المهنة، وينعكف  يجاباًا علل 

 . أدابهم لمهنتهم

وقد درج العاملون في كثير من المهن في عالم اليوم علل وضع مواثيق لمهنتهم، أسموها ميثاق الشرؾ، وهذه  -

المواثيق في معظم بنودها مالل اتفاق بين العقالء، وقد تختلؾ في بعض الجزبيات من بلد  لل بلد السب القيم 

كما أنها تختلؾ في بعض بنودها من مهنة  لل أخرى، مراعاة لطبيعة المهنة، وما . التي يمجدها أهل كل بلد

يناسبها، فما يطالب به الطبيب يختلؾ عن ما يطالب به القاضي أو المدرف في بعض الجوانب، و ن كانت 

قليلة كما أن هذه المواثيق تقتصر علل ما يخص المهنة من اليث المكان والزمان وااشخاص، وال شأن لها بما 

 . وراء ذلك

، لنقؾ من خالله علل الجوانب التي أشرنا  ليها ميثاق الشرؾ لمهنة التعليم في المملكة أنموذجاًا وفيما يلي نقدم  -

 : آنفاًا 

 

 التعلٌم مٌ ثق أخالقٌثت مهنة : 

 . مقدمة -

 . يقصد بالمصطلالات اآلتية المعاني الموضالة قرين كل منها:  المادة ااولل -

 . أهداؾ الميثاق:  المادة الثانية -

 . رسالة التعليم:  المادة الثالثة -

 . المعلم وأداؤه المهني:  المادة الرابعة -

 . المعلم وطالبه:  المادة الخامسة -

 . المعلم والمجتمع:  المادة السادسة -

 . المعلم والمجتمع المدرسي:  المادة السابعة -

 . المعلم وااسرة:  المادة الثامنة -
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  :مقدمة

تعد مهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن، عالية المنزلة، تالظل باهتمام الجميعر لما لها من تأثير عظيم في الاضر  -

 . اامة ومستقبلها

ويتجلل سمو هذه المهنة ورفعتها في مضمونها ااخالقي الذي يالدد مسارها المسلكي، ونتابجها التربوية  -

 . والتعليمية، وعابدها علل الفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاء

وبديهي أن تستمد اامم والمجتمعات أخالقيات المهنة من قيمها ومقوماتها، ونالن بفضل هللا نستمد أخالقيات هذه  -

المهنة من عقيدتنا اإلسالمية المقررة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ورسول هللا صلل هللا عليه وسلم قدوتنا 

لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ اَلَسَنٌة لَِمْن َكاَن َيْرُجو هللاَ َوالَيْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر }: قال تعالل. ومعلمنا في هذا الشأن

ا ا الطامالون لبلوغ الكمال اإلنساني في السلوك. {هللاَ َكثِيرًا  .فهو خير قدوة يقتدي بها اافراد، وخصوصًا

 ن هذا الميثاق يتضمن ما يشعر به كل معلم أنه يتعين عليه مراعاته في أدابه لرسالته، وقيامه بعمله قَِبَل أبنابه  -

الطالب وزمالبه العاملين في الميدان التربوي، وقَِبَل الوطن بوجه عام، واامة التي ينتمي  ليها بوجه أعم 

 . واإلنسانية جمعاء

فالمعلم الناجح هو الذي يأسر قلوب طالبه بلطفه، والسن خلقه، والبه لهم، والنوه عليهم، وينال  عجابهم  -

 .واالترامهم بتمكنه من مادته التي يعلمها، وببراعة  يصالها  ليهم

 

  :المصطلحثت الواردة فً المٌ ثق :المثدة األولى 

 :  يقصد بالمصطلالات اآلتية المعاني الموضالة قرين كل منها -

التعليم   السجايا الالميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتاللل بها العاملون في القل: أخالقيات مهنة التعليم -

 .العام فكراًا وسلوكاًا أمام هللا ثم أمام والة اامر وأمام أنفسهم واآلخرين، وترتب عليهم واجبات أخالقية

 المعلم والمعلمة والقابمون والقابمات علل العملية التربوية من مشرفين ومشرفات ومديرين ومديرات : المعلم -

 .ومرشدين ومرشدات ونالوهم

.  الطالب والطالبة في مدارف التعليم العام وما في مستواها: الطالب -

 :أهداف المٌ ثق : المثدة ال ثنٌة 

يهدؾ الميثاق  لل تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته، واالرتقاء بها واإلسهام في تطوير المجتمع الذي يعيش 

:  فيه وتقدمه، وتالبيبه لطالبه وشدهم  ليه، واإلفادة منه وذلك من خالل اآلتي

 .توعية المعلم بأهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل وطنه .1

 .اإلسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية واالجتماعية .2

. الفز المعلم علل أن يتمثل قيم مهنته وأخالقها سلوكاًا في الياته .3
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  :رسثلة التعلٌم: المثدة ال ثل ة 

التعليم رسالة تستمد أخالقياتها من هدي شريعتنا ومبادئ الضارتنا، وتوجب علل القابمين بها أداء الق االنتماء  .1
 . ليها  خالصاًا في العمل، وصدقاًا مع النفف والناف، وعطاءًا مستمراًا لنشر العلم وفضابله

 . المعلم صاالب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها، ويؤدي القها بمهنية عالية .2

اعتزاز المعلم بمهنته و دراكه المستمر لرسالته يدعوانه  لل الالرص علل نقاء السيرة وطهارة السريرة ،  .3
 .الفاظاًا علل شرؾ مهنة التعليم

  :المعلم وأداؤه المهنً: المثدة الرابعة 

المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول هللا صلل هللا عليه وسلم في جميع أقواله، الوسطي في تعامالته  .1
 . وأالكامه

المعلم يدرك أن النمو المهني واجب أساف، والثقافة الذاتية المستمرة منهج في الياته، يطور نفسه وينمي  .2
 . معارفه منتفعاًا بكل جديد في مجال تخصصه، وفنون التدريف ومهاراته

يدرك المعلم أن االستقامة والصدق، واامانة، والاللم، والالزم، واالنضباط، والتسامح، والسن المظهر،  .3
 . وبشاشة الوجه، سمات ربيسة في تكوين شخصيته

المعلم يدرك أن الرقيب الالقيقي علل سلوكه، بعد هللا سبالانه وتعالل، هو ضمير يقظ والٌف ناقد، وأن الرقابة  .4
الخارجية مهما تنوعت أساليبها ال ترقل  لل الرقابة الذاتية، لذلك يسعل المعلم بكل وسيلة متاالة  لل بث هذه 

 . الروح بين طالبه ومجتمعه، ويضرب المثل والقدوة في التمسك بها

يسهم المعلم في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطالب، وؼرف أهمية مبدأ االعتدال والتسامح والتعايش بعيداًا عن  .5
. الؽلو والتطرؾ

  :المعلم وطالبه: المثدة الخثمسة 

العالقة بين المعلم وطالبه، والمعلمة وطالباتها، لاُْلمتها الرؼبة في نفعهم، وَسداها الشفقة عليهم والبر بهم،  .1
وأساسها المودة الالانية، والارسها الالزم الضروري، وهدفها تالقيق خيرّي الدنيا واآلخرة للجيل المأمول 

 . للنهضة والتقدم

المعلم قدوة لطالبه خاصة، وللمجتمع عامة، وهو الريص علل أن يكون أثره في الناف الميداًا باقياًا، لذلك فهو  .2
يستمسك بالقيم ااخالقية، والمثل العليا ويدعو  ليها وينشرها بين طالبه والناف كافة، ويعمل علل شيوعها 

 . واالترامها ما استطاع  لل ذلك سبيالًا 

يالسن المعلم الظن بطالبه ويعلمهم أن يكونوا كذلك في الياتهم العامة والخاصة ليلتمسوا العذر لؽيرهم قبل  .3
 . التماف الخطأ، ويروا عيوب أنفسهم قبل رؤية عيوب اآلخرين

المعلم أالرص الناف علل نفع طالبه، يبذل جهده كله في تعليمهم، وتربيتهم، وتوجيههم، يدلهم علل طريق  .4
الخير ويرؼبهم فيه ويبين لهم الشر ويذودهم عنه، في رعاية متكاملة لنموهم دينياًا وعلمياًا وخلقياًا ونفسياًا 

 .واجتماعياًا وصالياًا 

المعلم يعدل بين طالبه في عطابه وتعامله ورقابته وتقويمه ادابهم، ويصون كرامتهم ويعي القوقهم، ويستثمر  .5
 . أوقاتهم بكل مفيد وهو بذلك ال يسمح باتخاذ دروسه ساالة لؽير ما يعنل بتعليمه، في مجال تخصصه

المعلم أنموذج للالكمة والرفق، يمارسهما ويأمر بهما، ويتجنب العنؾ وينهي عنه ويعّود طالبه علل التفكير  .6
 السليم والالوار البناء، والسن االستماع  لل آراء اآلخرين والتسامح مع الناف والتخلق بخلق اإلسالم في الالوار

.  ونشر مبدأ الشورى
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يعي المعلم أن الطالب ينفر من المدرسة التي يستخدم فيها العقاب البدني والنفسي، لذا فإن المربي القدير  .7
.  يتجنبهما، وينهل عنهما

يسعل المعلم إلكساب الطالب المهارات العقلية والعلمية، التي تنمي لديه التفكير العلمي الناقد، والب التعلم  .8
 .الذاتي المستمر وممارسته

  :المعلم والمجتمع: المثدة السثدسة 

يعزز المعلم لدى الطالب اإلالساف باالنتماء لدينه ووطنه، كما ينمي لديهم أهمية التفاعل اإليجابي مع الثقافات  .1
 . ااخرى، فالالكمة ضالة المؤمن أّنل وجدها فهو أالق الناف بها

المعلم أمين علل كيان الوطن ووالدته وتعاون أبنابه، يعمل جاهداًا لتسود المالبة المثمرة واالالترام الصادق بين  .2
الموطنين جميعاًا وبينهم وبين ولي اامر منهم، تالقيقاًا امن الوطن واستقراره، وتمكيناًا لنمابه وازدهاره، 

 . والرصاًا علل سمعته ومكانته بين المجتمعات اإلنسانية الراقية

المعلم موضع تقدير المجتمع، واالترامه، وثقته، وهو لذلك الريص علل أن يكون في مستوى هذه الثقة، وذلك  .3
 . التقدير واالالترام ويالرص علل أن ال يؤثر عنه  ال ما يؤكد ثقة المجتمع به واالترامه له

المعلم عضو مؤثر في مجتمعه، تعلق عليه اآلمال في التقدم المعرفي واالرتقاء العلمي واإلبداع الفكري  .4
 . واإلسهام الالضاري ونشر هذه الشمابل الالميدة بين طالبه

المعلم صورة صادقة للمثقؾ المنتمي  لل دينه ووطنه، اامر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته، وتنويع  .5
يعين به طالبه ، مصادرها، ليكون قادراًا علل تكوين رأي ناضج مبني علل العلم والمعرفة والخبرة الواسعة

علل سعة اافق ورؤية وجهات النظر المتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون في بناء الالضارة 
.  اإلنسانية

  :المعلم والمجتمع المدرسً: المثدة السثبعة 

الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواالد هو أساف العالقة بين المعلم وزمالبه، وبين المعلمين واإلدارة  .1
 . التربوية

يدرك المعلم أن االترام قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام باانظمة والتعليمات وتنفيذها والمشاركة اإليجابية في  .2
. نشاطات المدرسة وفعالياتها المختلفة، أركان أساسية في تالقيق أهداؾ المؤسسة التعليمية

  :المعلم واألسرة: المثدة ال ثمنة 

 . المعلم شريك الوالدين في التربية والتنشبة فهو الريص علل توطيد أواصر الثقة بين البيت والمدرسة .1

المعلم يعي أن التشاور مع ااسرة بشأن كل أمر يهم مستقبل الطالب أو يؤثر في مسيرتهم العلمية، وفي كل  .2
 . تؽير يطرأ علل سلوكهم، أمر بالػ النفع وااهمية

يؤدي العاملون في مهنة التعليم واجباتهم كافة ويصبؽون سلوكهم كله بروح المبادئ التي تضمنتها هذه  .3
. ااخالقيات ويعملون علل نشرها وترسيخها وتأصيلها وااللتزام بها بين زمالبهم وفي المجتمع بوجه عام

 
 

 تمت بحمد الله ، أدأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح


