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 احملاضرة األوىل

 
 تعريف اخلُلُق و طبيعته ومكانته يف اإلسالم  

 أوالً- تعريف اخلُلُق :
  : اخلُلُق لغة

ميثل صورة اإلنسان  –أي اخلُلُق  -وهو . ومجعه أخالق. أي ما جبِل عليه اإلنسان من الطَّبع. بضم اخلاء والالم الطبع والسجية 
 .() كما أن اخلَلْق ميثل صورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها. بيه وأوصافها ومعانيها املختصة االباطنة، اليت هي نفسه اليت بني جن

  . املختصة ا 
  .املعنوي يف شخصيه اإلنسان كم إن اخللق ميثل صورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها.. اوبتعبري آخر اجلانب
  املادي يف شخصيه اإلنسان..  اوبتعبيرب اخراجلانب

  : الحاًاصط
ةوِيكرٍ و رإىل ف وهذا املعىن يكون وصفا للنفس ().حالٌ للنفس راسخةٌ تصدر عنها األفعال من خريٍ أو شرٍ من غري حاجة.  

 فالن:وكذلك حني نقول.من غري تكلف مذمومةعنه  الصادرةاي انه يتصف يف نفسه بصفه جتعل األفعال .فالن خلقه عال :فنقول
وذا املعىن ورد قول اهللا سبحانه يف مدح  من غري تكلف مذمومةعنه  الصادرةنفسه بصفه جتعل األفعال  انه يتصف أي خلقه سيء

 . ﴾ وإِنّك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴿:  نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

وده يف هذا العامل على الوجه على نفس املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين على حنو حيقق الغاية من وج اخلُلُقوقد يطلق 
قول الرسول صلى وهذا املعىن املراد من .  وهكذا.. نقول الصدق احلق واحترام الكبري خلق وبر الوالدين خلقوذا املعىن . األكمل

 ).إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق: (اهللا عليه وسلم

 . طالقاموس احملي، لسان العرب. فصل اخلاء، باب القاف. مادة خلق() 

 .  ٢٥٢/ ١): خلق(؛ املعجم الوسيط مادة ٣/٥٣: إحياء علوم الدين للغزايل() 

 : شرح التعريف وتوضيحه

وفضائل ، إذ إن الصدق والسخاء والرمحة والعدل وحب اخلري للناس كلها أخالق محيدة، أما التعريف األخري فواضح ال لبس فيه
 .بنائهم عليهاوتربية أ، يسعى عقالء الناس للتحلي ا، مسلَّمة

 : فنقول، وحيتاج إىل توضيح، وأما التعريف األول فهو الذي يكتنفه بعض الغموض

 .اهليئة والصفة للنفس اإلنسانية) : احلال(يقصد بـ 

ومن مثَّ . وهو ما يعين أن األفعال تتكرر من صاحبها على نسق واحد حىت تصبح عادة مستقرة لديه. أي ثابتة بعمق) : راسخة(و 
بل البد من تكرره منه حبيث ، من ينفق املال مرة أو مرتني أو ثالث مرات على احملتاجني ال يوصف خبلق السخاء واجلودكان 

 .القاموس احمليط، لسان العرب. فصل اخلاء، باب القاف. مادة خلق()  .يصبح عادة له
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 . ٣/٥٣: إحياء علوم الدين()      . ٢٥٢/ ١): خلق(؛ املعجم الوسيط مادة ٣/٥٣: إحياء علوم الدين للغزايل() 

 .  بل بسهولة ويسر وبطريقة تلقائية، أي من غري تكلف أو جماهدة نفس : )  من غري حاجة إىل فكرٍ و روِية(و 

. الباطن والظاهرحسن : أي. فالنٌ حسن اخلُلُق واخلَلْق: يقال، اخلَلْق واخلُلُق عبارتان مستعملتان معاً: "يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا
ومن روحٍ ونفسٍ ، وذلك ألن اإلنسان مركب من جسد مدرك بالبصر. ويراد باخلُلُق الصورة الباطنة، فرياد باخلَلْق الصورة الظاهرة

رك فالنفس املدركة بالبصرية أعظم قدراً من اجلسد املد. وإما مجيلةٌ، إما قبيحةٌ: ولكل واحد منهما هيئةٌ وصورةٌ. مدرك بالبصرية
فَإِذَا سوّيته ونفَخت فيه من رّوحي  ) ٧١( ِنِّي خالق بشراً من طنيٍإ ﴿: إذ قال تعاىل، ولذلك عظم اهللا أمره بإضافته إليه، بالبصر

يناجِدس وا لَهيف هذا املقام  واملراد بالروح والنفس، والروح إىل رب العاملني، فنبه على أن اجلسد منسوب إىل الطني ﴾ فَقَع
  . ٣/٥٣: إحياء علوم الدين() . ()"واحد

 
  : موضوع علم األخالق -ثانياً

ذا ما ـوه،  أو توصف باحلسن أو القبح، يبحث علم األخالق يف األحكام القيمية املتعلقة باألعمال اليت توصف باخلري أو الشر
احلاجات اليت فطر اهللا اإلنسان عليها كحاجته لألكل والشرب األخالق عن الغرائز والدوافع؛ ألن الغرائز والدوافع هي  زـميي

فإن مدح اإلنسان أو ذُم على شيء من ، وال ثواباً وال عقاباً، وهي أشياء ال تستوجب لصاحبها مدحاً وال ذماً والنوم والنكاح
كل ال ميدح وال يذم فمن يأ. الرغبة أو إشباع تلك، وإمنا طريقة صاحبه يف تلبية تلك احلاجة، كان املقصود ليس نفس الفعل، ذلك

 فعله هذا فهذا حيمد على، وانتهى حبمد اهللا، وبدأ باسم اهللا، ومضغ الطعام جيداً، وإمنا ميدح إن أكل مما يليه ودوٍء على فعله ذاك
.فإنه يذم على فعله ذاك... وجالت يده يف القصعة ، وأدخل اللقمة على اللقمة خبالف من أكل بشراهة   

 
 ثالثاً- أقسام اخللق :

 : ميكن تقسيم اخللق إىل قسمني اثنني باعتبارين خمتلفني

 : وذا االعتبار ينقسم اخللق إىل  :  أوهلما باعتبار الفطرة واالكتساب

نيب ذلك قول ال مثال. وليس لإلنسان أي دور يف اكتساا، جبِلَ اإلنسانُ عليها أي هي هبة ومنحة من اهللا تعاىل:  أخالق فطرية
إن (  -وعبد القيس قبيلة - صلى اهللا عليه وآله وسلم ألشج عبد القيس املنذر بن عائذ وكان وافد عبد القيس وقائدهم ورئيسهم 

: أم شيٌء حدث يل؟ فقال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم،  أشيٌء جبِلت عليه: فقال)  واألناة،  احللم:  فيك خصلتني حيبهما اهللا
هي التثبت  واألناة. هو العقل احللم:  قال النووي ()". احلمد هللا الذي جبلين على ما حيبه اهللا ورسوله: فقال). ليهبل شيء جبلت ع(

وسبب قول النيب  صلى اهللا عليه وسلم ذلك له ما جاء يف حديث الوفد أم ملا وصلوا إىل املدينة بادروا إىل النيب  . وترك العجلة
األشج عند رحاهلم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه مث أقبل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقربه صلى اهللا عليه وسلم  وأقام 

 حتفة األحوذي()  .  )٤/٢٠٦(، أمحد  )٥٢٢٥(أبو داود األدب ()      ()النيب صلى اهللا عليه وسلم وأجلسه إىل جانبه  
:٦/١٢٨. 
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ومنه قول النيب صلى اهللا . ومن خالل جماهدته لنفسه، يب واملمارسة العمليةيسعى اإلنسان يف حتصيلها بالتدر : أخالق مكتسبة
ومن ،ومن يستعف يعفه اهللا (وقوله صلى اهللا عليه وسلم). ). واحللم بالتحلم، العلم بالتعلم: ( عليه وآله وسلم كما يف الصحيح

 ))ومن يصرب يصربه اهللا،يستغن يغنه اهللا 

 :  وذا االعتبار ينقسم اخللق إىل: رعاًثانيهما باعتبار القبول وعدمه ش

 . وهو األدب والفضيلة وتنتج عنه أقوال وأفعال مجيلة عقال وشرعا:   )حممود (  خلق حسن -  ١

 . وهو سوء األدب والرذيلة وتنتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقال وشرعا :) مذموم (   خلق سيئ -  ٢

كأمنا على رؤوسنا الطري، ما  كنا جلوساً عند النيب : (أسامة بن شريك قال إىل فضائل األخالق، فقد ولقد جاءت دعوته 
وحسن اخللق من أكثر الوسائل وأفضلها ) أحسنهم خلقاً: (من أحب عباد اهللا تعاىل؟ قال: يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا
إن أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة : ( ولوالظفر بقربه يوم القيامة حيث يق إيصاال للمرء للفوز مبحبة رسول اهللا 

 . ()) أحسنكم أخالقاً

 .  )٢٠١٨(الترمذي الرب والصلة () 

 رابعاً: مكانة األخالق يف اإلسالم  : 
يقسم كثري من الباحثني املعاصرين ما جاء به اإلسالم من تشريعات وأحكام إىل شعب أربعة هي : عقائد ، وعبادات ، ومعامالت 

وهذا التقسيم .  وأخالق، وشريعة، عقيدة:  فقالوا، ورمبا قسمها بعضهم إىل ثالث شعب فدجموا بني العبادات واملعامالت. أخالقو
وإال فعند التأمل وإنعام النظر جند أن هذه ، إمنا يصح بالنظر إىل اجلهة الغالبة يف تلك القضايا واملسائل اليت تناولتها نصوص الشرع

فاألخالق اليت يرد ذكرها يف . وأا متداخلة متعاضدة كالبنيان يشد بعضها بعضاً، األربع ال تنفك عن بعضها الشعب الثالث أو
بل إا متثل جوهر . وهي يف نفس درجاا ومستوياا من األمهية والطلب، آخر الشعب ال تنفك عن العقيدة والعبادات واملعامالت

:وبيان ذلك من وجوه  .مله كلمة األخالق من عمق ومشولرسالة اإلسالم ولب شريعتها، بكل ما  حت  

 . ووصل فيها إىل أعلى درجات اإللزام، حث اإلسالم على الفضائل وحذر من الرذائل يف نصوص ال حتصى من القرآن والسنة -
والكذب يهدي ، دي إىل اجلنةوالرب يه، فالصدق يهدي إىل الرب .ورتب عليها أعظم مراتب اجلزاء، ثواباً وعقاباً، يف الدنيا واآلخرة

وال هي دعتها تأكل من خشاش ، وامرأة دخلت النار يف هرة حبستها ال هي أطعمتها. والفجور يهدي إىل النار، إىل الفجور
 . ...والقائم ال يفتر، واملرء يبلغ حبسن خلقه درجة الصائم ال يفطر. وبغي دخلت اجلنة يف كلب سقته. األرض

يف القرآن الكرمي اختار الثناء عليه  صلى اهللا عليه وسلمم باألخالق أن اهللا سبحانه حني أثىن على نبيه حممد بلغ من عناية اإلسال -
 ﴾ وإِنّك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴿ :فقال تعاىل. من جهة أخالقه ليعلمنا أنه ال أبلغ وال أرفع من هذه الصفة

فقال  من رسالته إمتام البناء األخالقي الذي بدأه من سبقه من األنبياء واملرسلنيجعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الغاية واهلدف  -
 .())إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق: (فيما يرويه أبو هريرة رضي اهللا عنه

رواه أمحد ورجاله رجال : "قال اهليثمي. ٧٩٧٨رقم  ٦/٢٣٠: ؛ شعب اإلميان للبيهقي ٨٩٣٩رقم  ٢/٣٨١: املسند()  -
انظر جممع ". ورجاله كذلك غري حممد بن رزق اهللا الكلوداين وهو ثقة. ألمتم مكارم األخالق: ورواه البزار إال أنه قال الصحيح
 . ١٨٠:وانظر أيضاً املقاصد احلسنة للسخاوي. ٩/١٥و  ٨/١٨٨: الزوائد
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وهو فضيلة خلقية، كما يعترب الشرك " دلالع"يف باب العقائد جند أن اإلسالم يضفي على التوحيد صبغة خلُقية، فيعتربه من باب  -
وذاك ألنه وضع للعبادة يف غري موضعها، وتوجه ﴾  إِنَّ الشّرك لَظُلْم عظيم ﴿: فيقول سبحانه، وهو رذيلة خلقية" الظلم"من باب 

 .﴾ رونَ هم الظَّالمونَوالْكَاف ﴿: بل اعترب القرآن الكرمي الكفر بكل أنواعه ظلما، فقال تعاىل. ا إىل من ال يستحقها

 :  ذات أهداف أخالقية جلية منصوص عليها يف كتاب اهللا والعبادات اإلسالمية الكربى -

وهي العبادة األهم يف حياة املسلم، هلا وظيفة سامية يف تكوين الوازع الذايت، وتربية الضمري الديين على االبتعاد عن  فالصالة -
. وهي كذلك تعني املسلم على مواجهة متاعب احلياة ﴾ قم الصّلَاةَ إِنَّ الصّلَاةَ تنهى عن الْفَحشاِء والْمنكَرِوأَ ﴿: قال تعاىل. الرذائل

 . ﴾ يا أَيّها الَّذين آمنواْ استعينواْ بِالصّبرِ والصّالة ﴿ : قال تعاىل

    :قال تعاىل. ومها من األمهية مبكان يف عامل األخالق، وسيلة لتطهري وتزكية النفس ،وهي العبادة اليت تلي الصالة يف األمهية والزكاة
 .﴾ خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكّيهِم بِها ﴿

ق وهي مجاع األخال، إمنا يقصد به تدريب النفس على الكف عن شهواا، وإدخال صاحبها يف سلك املتقني : والصيام -
 ﴾ نَيا أَيّها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصّيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتّقُو ﴿: قال تعاىل. اإلسالمية

جّ أَشهر معلُومات لْحا ﴿: قال تعاىل. وضبط اجلوارح، تدريب للمسلم على التطهر والتجرد والترفع عن زخارف احلياة : واحلج -
 .﴾ فَمن فَرض فيهِنّ الْحجّ فَال رفَثَ وال فُسوق وال جِدالَ

 . ويف جمال املال واالقتصاد كان لألخالق حضورها سواٌء يف ميدان اإلنتاج أم التداول أم التوزيع أم االستهالك •

وأما ما كان ضاراً بالناس أو مؤذياً هلم فال جيوز إنتاجه مهما كان ، فيدةففي جمال اإلنتاج جيب أن تكون السلعة املنتجة نافعة م •
ن  ﴿: قال تعاىل. سيجلب لصاحبه من أرباحٍ ماديةم رآ أَكْبمهإِثْماسِ وّلنل عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمِسرِ قُلْ فيالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونسي

 . ﴾ نّفْعهِما

واستغالل حاجة اآلخرين أو ، وإنفاق السلعة باحللف الكاذب، جمال التبادل حيرم اإلسالم االحتكار والغش وكتمان العيب ويف •
". من غش فليس منا: "وفيه أيضاً. أي آمث" ال حيتكر إال خاطئ: "استغالل بساطتهم أو طيشهم خلداعهم ففي احلديث الصحيح

والتملك، ال جيوز للمسلم أن يتملك ثروة من طريق خبيث، وال حيل له أن . قة للربكةاحللف الكاذب منفقة للسلعة ممح: "وفيه
 كذلك ال حيل له تنمية ملكه بطريق خبيثكما ال حيل للمسلم امللك بطريق خبيث، .يأخذ ما ليس له حبق ال بالعدوان وال باحليلة

 . كل صوره، والضرر والضرار بكل ألوانههلذا حرم اهللا الربا وامليسر، وأكل أموال الناس بالباطل، والظلم ب

  والصدقات املفروضة، كما وضع نظاماً دقيقاً يف توزيع املرياث، وىف جمال التوزيع أمر بالعدل بني األوالد يف العطية من الوالدين •
 ) ني أوالدكماتقوا اهللا واعدلوا ب: (فقال صلى اهللا عليه وسلم. والغنائم والفيء واخلراج واجلزية وعطايا بيت املال

   : قال تعاىل. والتبذير واإلسراف والتقتري، واالبتعاد عن الترف، ويف جمال االستهالك واإلنفاق أمر اإلسالم باالعتدال والتوسط •
وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا  ﴿: قال أيضاًو. ﴾ والَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك والَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما مّحسورا ﴿

نيرِفسالْم ّبحال ي هّومن هذا الباب حترميه الستعمال أواين الذهب والفضة مطلقاً، وكذا حترميه لبس الذهب واحلرير على . ﴾ إِن
 .الرجال

ة للوصول إىل الغايات مهما كانت تلك الغايات ويف جمال السياسة ربط اإلسالم السياسة باألخالق، فرفض كل األساليب القذر •
ع يف احلقوق وجعله سياسته مبنية على الصدق والرمحة والعدل واإلنصاف واملساواة بني اجلمي" الغاية تربر الوسيلة"نبيلة ورفض مبدأ 
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 ﴾ فانبذ إليهم على سواء من قَومٍ خيانةً وإِمّا تخافَنّ ﴿: قال تعاىل العهود ، وفرض احترام االتفاقات والوفاء والواجبات والعقوبات
 .﴾ وال يجرِمنّكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَال تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتّقْوى ﴿وقال أيضاً } ..وبعهد اهللا أوفوا  ﴿  وقال جل شأنه

قال . يف السلم مبنية على العدل والرمحة والصدق والوفاءبل بقيت كما ، ويف جمال احلرب مل تنفصل سياسة اإلسالم عن األخالق •
وال يجرِمنّكُم  ﴿: وقال جل يف عاله،  ﴾ وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم وال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحبّ الْمعتدين ﴿: تعاىل

ن واتّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا وتعاونوا علَى الْبِرِّ والتّقْوى وال تعاونوا علَى اِإلثْمِ والْعدوا شنآنُ قَومٍ أَنْ صدّوكُم عنِ
الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ  ﴿: قال تعاىل. واالنتصار للحق واخلري، وجعل الغاية من احلرب إعالء كلمة اهللا. ﴾ شديد الْعقَابِ

طَانيّاء الشيللُواْ أَوفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتواْ يكَفَر ينالَّذو وقال جل جالله ﴾ اللّه :﴿  كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو
وا إِنَّ اللَّهدتعال تو يندتعالْم ّبحويف السنة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوصي أصحابه إذا توجهوا للقتال بقوله. ﴾ ال ي : 

وكذلك كان ) ، وقاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليداً ويف سبيل اهللا اغزوا باسم اهللا"
 ".أال يقتلوا شيخا، وال صبيا، وال امرأة، وأال يقطعوا شجرا، وال يهدموا بناًء: "ديون من بعده يوصون قوادهماخللفاء الراشدون امله

وما هذا الذي ذكرناه إال ، وهكذا فما من جمال من جماالت احلياة يعيشها املسلم مبعزل عن القيم األخالقية والضوابط السلوكية •
 . غيض من فيض
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 احملاضرة الثانية
 

 أسس األخالق يف اإلسالم :
 يقوم النظام األخالقي يف اإلسالم على ثالثة أسس هي : األساس االعتقادي، واألساس الواقعي والعلمي، ومراعاة الطبيعة اإلنسانية.

 أوالً - األساس االعتقادي : 
 :يتمثل األساس االعتقادي لألخالق اإلسالمية يف ثالثة أركان هي

اإلميان بوجود اهللا تعاىل الذي خلق الكون وخلق اإلنسان وخلق املوت واحلياة وهو بكل شيء من املاضي  : ولالركن األ
ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ  ﴿: حىت إنه ليعلم ما يدور يف خلجات األنفس من خري أو شر كما قال تعاىل، واحلاضر واملستقبل عليم

ن بِه وِسسوا تم لَمعنورِيدلِ الوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو ه١٦:ق{ ﴾ فْس{ 

الركن الثاين  :  إن اهللا عز وجل منذ أن خلق اإلنسان فوق هذه األرض عرفه بنفسه، وعرفه بطريق اخلري والشر، وطريق احلق 
، ولسانا وشفَتينِ، أَلَم نجعلْ لَه عينينِ ﴿: قال تعاىل. من خالل رساالت أوحى ا إىل من اختارهم من أنبيائه ورسله والباطل

مث إن اهللا }، ٨:الشمس{﴾ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها، ونفْسٍ وما سواها ﴿: وقال سبحانه} ١٠-٨:البلد{﴾ وهديناه النجدينِ
صب دالئل على مجيع ذلك يف هذه الطبيعة يدركها من تأمل فيها وحبث ون، سبحانه قد خلق يف اإلنسان قدرة إلدراك تلك احلقائق

وبناء على } ٥٣:فصلت{ ﴾ سنرِيهِم َآياتنا في اَآلفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه احلَق ﴿: قال تعاىل، عنها يف ثنايا هذا الكون
، وجتاه املخلوقات األخرى، كما بني واجبام جتاه خالقهم، واجتناب الشر والباطل، واخلريذلك كلفهم اهللا سبحانه باتباع احلق 

.وبني هلم احملرمات اليت جيب عليهم اجتناا  

وفعل اخلري واجتنب ، يكافأ ا من اتبع احلق فاألوىل. وهذه احلياة إما نعيم وإما جحيم، هو وجود احلياة بعد املوت : الثالث الركن
وهذه وتلك تكون بعد حساب دقيق  يقوم . جيازى ا من اتبع الباطل وارتكب ما حرم اهللا والثانية، ما حرمه اهللا تعاىل عليهالشر و

ي إِمامٍ نا نحن نحيِي املَوتى ونكْتب ما قَدموا وَآثَارهم وكُلَّ شيٍء أحصيناه فإِ ﴿: كما قال سبحانه، به اخلالق يوم القيامة
 . }٨-٧:الزلزلة{﴾ ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره، فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره ﴿: وقال جل جالله} ١٢:يس{﴾مبِنيٍ

خلَق املَوت واحلَياةَ ليبلُوكُم الَّذي  ﴿: قال تعاىل، وملن يريد الشر، إذن فهذه احلياة ميدان عمل واختبار لإلنسان ملن يريد اخلري •
ونضع املَوازِين القسطَ ليومِ القيامة فَلَا تظْلَم  ﴿: قال تعاىل، واحلياة األخرى للحساب واجلزاء}، ٢:امللك{﴾ أَيكُم أَحسن عملًا

لٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئًا ويش فْسنبِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنا  ﴿: وقال أيضاً}، ٤٧:األنبياء{﴾ يفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت موالي
 } ١٧:غافر{﴾ كَسبت لَا ظُلْم اليوم إِنَّ اَهللا سرِيع احلسابِ

 ..  األعتقاديأمهية االساس 

وهو السند الذي يعتمد عليه يف إقامة النظام اخللقي ، ألخالقي يف اإلسالموهذا األساس ذا املفهوم يف غاية األمهية يف االجتاه ا •
وال ميكن أن تطبق تطبيقاً عملياً دقيقاً ، فبدون هذا األساس تفقد األخالق قدسيتها وتأثريها الكبري يف اإلنسان. ويف عملية االلتزام به

وليس هذا أساس للسلوك األخالقي . وآمنوا به إمياناً صادقاً، اناًإال إذا اختذ هذا األساس يف قلوب البشر مك،  يف السر والعلن
 .دون وجود هذا األساس ودون االعتماد عليه -يف احلقيقة–إذ ال معىن للحياة ، بل كذلك للحياة، فحسب
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عانون من قلق وحرية إن الذي يقرأ كتابات الوجوديني وأمثاهلم من املالحدة الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر جيد أم ي •
وأن طبيعة احلياة ، مث يسعون إىل تعميمه على البشر كلهم بدعوى أنه من مستلزمات الوجود اإلنساين، واضطراب يف أعماق قلوم

 .تقتضيه

من تلك ال نعاين  -وهللا احلمد-وهو ادعاٌء باطلٌ ال يستند إىل حجة أو دليل أو شبه دليل، وإن أبسط ما يرده أننا حنن املسلمني  •
   . بل نشعر بالطمأنينة والرضا، الظاهرة

  والسر يف ذلك هو أن يف طبيعة احلياة اإلنسانية جانباً ال ميلؤه إال اإلميان؛ فمن انعدم لديه اإلميان عاىن من الفراغ يف هذا اجلانب •
 . فأحس بالقلق واالضطراب

فقراً أو حرماناً أو مرضاً، وإمنا يعانون من فقدان الطمأنينة اليت  واألمر الذي يؤكد صحة ما نقوله هو أن هؤالء الناس ال يعانون •
  .جتلبها العقيدة الصحيحة واإلميان القومي

واالبتعاد عن ، وتدفع باإلنسان إىل فعل اخلري، إن اعتماد األخالق على أساس من العقيدة يضفي عليها طابعاً مميزاً من القداسة •
الفكرة اردة ال تصبح عامالً فعاالً إال : "ترف ذا الدكتور ألكسيس كاريل حيث يقولوقد اع، وجتعله صاحب ضمري حي الشر

ولذلك ال ، وهذا هو السبب يف أن األخالق الدينية أقوى من األخالق املدنية إىل حد تستحيل معه املقارنة، إذا تضمنت عنصراً دينياً
 ".  نطق إال إذا نظر إىل قوانني احلياة على أا أوامر مرتلة من الذات اإلهليةيتحمس اإلنسان يف اخلضوع لقواعد السلوك القائم على امل

 ثانياً - األساس الواقعي والعلمي :
 فإن دعوته إىل املثالية كانت واقعية، إذا كان اإلسالم قد دعا إىل املثالية والسمو الروحي وذم الذين أخلدوا إىل األرض وشهواا

: تطرفتني مهاوكانت وسطاً بني نظرتني م  

مهما جاته ضغوطات احلياة ومهما كانت ،  وعدم االستسالم هلا،  دعوات روحية تدعو اإلنسان إىل حماربة الطبيعة : أوهلما •
إمنا تتم مبحاربة الطبيعة والتسامي على  -يف نظرهم-شدا؛ وذلك ألن سعادة اإلنسان ومسوه الروحي وخالصه من آالم احلياة 

 .واقعها

هي  -يف نظرهم-وقدموا الطاعة لدواعيها ومتطلباا؛ ألن احلياة معها ، دعوات للطبيعيني الذين أخلدوا إىل األرض : ماثانيه •
 .احلياة السليمة اليت تصل باإلنسان إىل السعادة

 : وقد جتلى ذلك يف، فجاء موقف اإلسالم حنو الطبيعة واقعياً وسطاً معتدالً بني هاتني النظرتني •

فيسخر ، إىل االستعالء على الطبيعة وعدم االستسالم هلا؛ وذلك بدعوته اإلنسان إىل أن يكون سيداً على الطبيعةدعوته  -١
وأن يكون } ٦١:هود{ ﴾ هو أَنشأَكُم من اَألرضِ واستعمركُم فيها ﴿: كما قال تعاىل، ونفع العباد،  مواردها يف عمران األرض

 .فيضبط ميوله ورغباته ويوجهها وفقاً للمثل العليا اليت جاء ا اإلسالم، كذلك سيداً على نفسه

وذلك عن طريق اختاذ قواعد للسلوك تنسجم متام ، وعدم التصادم معها، دعوته إىل التأقلم واالنسجام مع الطبيعة ومع الواقع -٢
وقانون تكاثر النوع ،  قانون احملافظة على احلياة:  ليةوهي القوانني الثالثة التا، االنسجام مع القوانني األساسية للحياة البشرية

 .ويف هذه القوانني يتجلى األساس العلمي الذي أقام اإلسالم نظامه األخالقي عليه، وقانون االرتقاء العقلي والروحي اإلنساين

ففيما يتعلق بالقانون األول – الذي هو احملافظة على احلياة-  فإن اإلسالم اعترب كل سلوك من شأنه أن حيافظ على احلياة وينميها، 
 فمن هنا كان القتل حراماً أخالقياً. وكل سلوك يضاد احلياة أو يعوقها بصورة من الصور يعد سلوكاً غري أخالقي. لوكاً أخالقياً



 ٨ .. إعداد هتان                                              عبداهللا الديرشوي                                                                                            / د  – وآداب املهنة االسالمية خالقاأل

احهم وأعراضهم ظة على أرووكان من الواجب احترام الناس واحملاف. والتحاسد والتباغض والتدابر، وكذا ديد اآلخرين وإخافتهم
.والسعي لنفعهم ودمائهم  

وفيما يتعلق بالقانون الثاين – الذي هو تكاثر النوع-  فإن اإلسالم اعترب كل سلوك من شأنه أن يؤدي إىل إبقاء النوع وحتسينه 
:  اهللا عنه، قالوى عن التبتل أو الرهبانية كما يف حديث أنس بن مالك رضي ، فشرع الزواج وحث عليه. سلوكاً أخالقياً راقياً

جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخربوا كأم 
تقالُّوها. فقالوا : وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإين أصلي 

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: وقال آخر  ليل أبداًال
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكين أصوم: (إليهم فقال  

فقال الرسول ، كما حث على حسن اختيار الزوجة ()).ن سنيت فليس مينوأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب ع •
  وحث اآلباء على تزويج بنام من أناس صاحلني ()).ختريوا لنطفكم، وانكحوا األكفاء، وأنكحوا إليهم: (صلى اهللا عليه وسلم

مث إن اإلسالم  ()).كن فتنةٌ يف األرض وفسادإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إالَّ تفعلوا ت: (فقال صلى اهللا عليه وسلم
كما يف ، ومن مثَّ فقد حرم اإلسالم اخلصاء، حرم كل سلوك من شأنه أن يعوق استمرار التناسل؛ ألنه يعد منعاً الستمرار النوع

سول اهللا، أال نستخصي؟ يا ر: كنا نغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: "حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال
  .فاإلسالم يعد اخلروج على القوانني الطبيعية واألخالقية تعدياً وخروجاً عن جادة احلياة املستقيمة ()".فنهانا عن ذلك

فإن اإلسالم اعترب كل سلوك من شأنه أن يؤدي إىل السعادة  - الذي هو االرتقاء العقلي والروحي :وفيما يتعلق بالقانون الثالث  
وكل سلوك يضاد ذلك كأن جيعل اإلنسان ، قبال على احلياة مبحبة وانشراح وينمي العقل وحيافظ عليه سلوكاً أخالقياً راقياًواإل

. أو يضر بعقله وجيعله مريضاً أو متخلفاً مستسلماً للجهل واخلرافات سلوكاً غري أخالقي، يعيش يف عزلة من الناس متشائماً قلقاً
كما يف قول الرسول صلى ، والرضا بقضاء اهللا وقدره، على العلم وصلة الرحم وحمبة اآلخرين والرمحة مومن مث فقد وجدناه حيث 

عجباً ألمر املؤمن، إن أمره  : (أو قوله صلى اهللا عليه وسلم  ())ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(: اهللا عليه وسلم
أو يف حترميه  ())ته سراء شكر، فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء، صرب فكان خرياً لهكله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصاب

 أو تعاطي املسكرات أو املخدرات أو ما من شأنه أن يضر بصحة اإلنسان البدنية أو بعقله ، لالنتحار

وقوله } ٢١٩:البقرة{﴾ منافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِمايسأَلُونك عنِ اخلَمرِ واملَيِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري و ﴿: فقال تعاىل
نما يرِيد إِ، اجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما اخلَمر واملَيِسر واَألنصاب واَألزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَ ﴿: سبحانه

عكْرِ اِهللا وذ نع كُمدصيِسرِ واملَيرِ وي اخلَماَء فضغالبةَ واودالع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييونَالشهتنم متلْ أَنفَه لَاة٩٠:املائدة{ ﴾ نِ الص-
.ومثلها من النصوص كثري جداً. }٩١  

 
 ثالثاً – مراعاة الطبيعة اإلنسانية :

ولتوقف جناح النظام ، وذلك لوجود ارتباط وثيق بني السلوك وطبيعة اإلنسان، وهذا األساس مهم يف الدراسات األخالقية •
 .األخالقي على مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعة
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طبيعة اإلنسان وتكوينه وأن هناك صراعاً بني ، وعقل وقلب ومشاعر وعواطف، فاإلسالم ينظر إىل اإلنسان على أنه روح وجسد •
وروحه العلوية اليت هي من نفخ ، فيستجيب لألهواء والشهوات وينساق هلا، املادي الذي مييل إىل األرض والتراب الذي خلق منه

 .وتدعو إىل السمو والرقي واملثالية، اإلله

 بصفته أشرف خملوق على ظهر األرض ليق بهوتوجيهه إىل السلوك الذي ي، واملطلوب هو التنسيق بني هاتني الطبيعتني يف اإلنسان •
 .وصاحب رسالة خلق من أجلها يف هذه الدنيا

 .واملرجع يف هذا التنسيق هو رب العاملني تبارك وتعاىل •
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  احملاضرة الثالثة
 خصائص االخالق االسالمية

 
وتعطيها وجودها وطابعها املتفرد واملستقل ، من األنظمة األخالقيةمتتاز األخالق اإلسالمية جبملة من اخلصائص متيزها عن غريها 

 وهي :

 أوالً : االنبثاق عن عقيدة اإلسالم ..
وما أكثر النصوص اليت تربط بني اإلميان وحسن ، أي أا مرتبطة بالعقيدة ارتباطاً قوياً وعميقاً حبيث يستحيل الفصل بينهما -

، واالعتراف بفضله، )اإلله(كيف ال؛ وحسن اخللق يقتضي شكر املنعم ، هو نفسه حسن اخلُلُق، حىت إا لتجعل اإلميان. اخلُلُق
، وأي عقوق أعظم من أن يتمرد اإلنسان على خالقه ومواله. واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره والثناء عليه

            . واملنافقني كما هو الشأن يف الكفار، وخيالف أمره ويه ويتنكر جلميله
وقد ذكر اهللا تعاىل صفات املؤمنني ، وسوء اخللق هو النفاق، حسن اخللق هو اإلميان: "يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل  -

قَد  ﴿: اىلقال اهللا تع. فلنورد مجلة من ذلك لتعلم آية حسن اخللق، وسوء اخللق، وهي جبملتها مثرة حسن اخللق، واملنافقني يف كتابه
والَّذين هم لفُروجِهِم ، والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ، والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ، أَفْلَح املُؤمنونَ الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ

منِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم اجلَاهلُونَ وعباد الرح ﴿: وقال تعاىل}، ٥ -١:املؤمنون{﴾  حافظُونَ
، فوجود مجيع هذه الصفات عالمة حسن اخللق، من أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه اآليات} ٦٣:الفرقان{﴾ قَالُواسلَاما

وحفظ ما ، فليشتغل بتحصيل ما فقده، ض دون البعضوفقد مجيعها عالمة سوء اخللق ووجود بعضها دون بعض يدل على البع
فقال صلى اهللا عليه ، وأشار جبميعها إىل حماسن األخالق، وقد وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمن بصفات كثرية. وجده
: وسلم  

اللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه ومن كان يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ من كان يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن بِ(
تمصيا أو لريقُلْ خ(وقال). فَلْي :فِْسهنل بحما ي يهأَخل بحأحدكم حىت ي نمؤ(وقال ).لَا ي :ساناً أَحإِمي نِنيمؤلُ الْملُقاًأَكْمخ مهن.(  

دافعة إىل املكرمات ومن مثَّ فإن اهللا عندما يدعو عباده ، اإلميان قوة عاصمة عن الدنايا: "ويقول الشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا تعاىل
مث " نوا يا أيها الذين آم: " وما أكثر ما يقول يف كتابه. جيعل ذلك مقتضى اإلميان املستقر يف قلوم، إىل خري أو ينفرهم من شر

يا أَيها الَّذين  ﴿} ١١٩:التوبة{ ﴾ يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اَهللا وكُونوا مع الصادقني ﴿: مثل قوله تعاىل، يذكر بعد ما يكلفهم به
يلد ، صلى اهللا عليه وسلم أن اإلميان القوي وقد وضح صاحب الرسالة.. } ٧٠:األحزاب{﴾ َآمنوا اتقُوا اَهللا وقُولُوا قَولًا سديدا

، فالرجل الصفيق الوجه.. حبسب تفاقم الشر أو تفاهته، أو فقدانه، وأن ايار األخالق مرده إىل ضعف اإلميان، اخللق القوي حتماً
قرناء مجيعاً فإذا رفع  احلياء واإلميان: "يقول رسول اإلسالم يف وصف حاله، املعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غري آبه ألحد

"!.أحدمها رفع اآلخر  
واهللا لَا  : (حيكم الدين عليه حكما قاسياً فيقول فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والرجل الذي ينكب جريانه ويرميهم بالسوء •

قال الذي لَا ي ولَ اللَّهسيا ر نميلَ وق نمؤواهللا لَا ي نمؤواهللا لَا ي نمؤبوائقهي هارج نوجتد الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما ). أْم
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وهكذا ).  ومن كان يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيقُلْ خيرا أو ليصمت : (وجمانبة الثرثرة واهلذر يقول، يعلم أتباعه اإلعراض عن اللغو
 ..".معتمداً على صدق اإلميان وكماله، هاوتعهدها حىت تؤتى مثار ميضى يف غرس الفضائل

ومها متالزمان إلقامة كل مدنية فاضلة خرية ، وهو املقوم هلا إذا احنرفت، وهو مصدر الرقابة عليها، إذاً فالدين هو منبت األخالق •
 . يف مصلحة اإلنسان

 ثانيا: الشمول ..
االت، ومن هذه ااالتتتنوع األخالق اإلسالمية وتشمل مجيع ا :  

من ، وردت نصوص كثرية من الكتاب والسنة تبني خلُق املسلم مع اهللا ومع أنبيائه : خلق مع اهللا ومع رسله عليهم السالم -١
 ﴾ نا وأَطَعنا وأُولَئك هم املُفْلحونَإِنما كَانَ قَولَ املُؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اِهللا ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمع ﴿تعاىل هلوق:  ذلك

} ١:احلجرات{ ﴾ ياأَيها الَّذين َآمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اِهللا ورسوله واتقُوا اَهللا إِنَّ اَهللا سميع عليم﴿: تعاىل هلووق. } ٥١:النور{
أو تقدمي ، والتسليم والرضا به دون أخذ أو رد، يهم السالم يتمثل يف السمع والطاعة ملا جاءفخلُق املسلم مع اهللا تعاىل ومع أنبيائه عل

  .اقتراحات أو آراء مع رأي الشرع

من األخوة واإليثار والنصح واحملبة والتعاون ، النصوص يف بيان ما ينبغي أن يتحلى به املسلم مع املسلم : خلق مع املسلمني -٢
املسلم أخ املسلم؛ ال يظلمه، وال خيذله، وال حيقره : "صلى اهللا عليه وسلمالنيب قول من ذلك . كثر من أن حتصىوالنصرة والوالية أ

  “كل املسلم على املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه، حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم
من العدل واإلحسان وحسن ، مع غري املسلم وردت نصوص كثرية تبني ما ينبغي أن يتحلى به املسلم :خلق مع غري املسلم -٣

وتقِْسطُوا  لَا ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم﴿ : تعاىل هلوقمن ذلك ، املعاملة
نياملُقِْسط بحإِنَّ اَهللا ي هِمفأنا خصمه، ومن كنت خصمه  من آذى ذمياً“: صلى اهللا عليه وسلمالنيب ل ووق. } ٨:املمتحنة{  ﴾إِلَي

 . ومل جياهر بعدائه للمسلمني أو لدينهم، والذمي من رضي بالعيش مع املسلمني مساملاً يف كنف دولة اإلسالم .”خصمته

” ليس منا“: وقوله .”نا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغريناليس م“: صلى اهللا عليه وسلميقول النيب  : خلق مع الكبري والصغري -٤
وال على جهم ومسلكهم يف احلياة مادام ال يوقر ، فهو ليس على أخالق املسلمني. يدل على عظم وخطورة هذه اجلرمية األخالقية

وليعرف الطريق الذي ، نفسهفليتنبه ل، وإذا مل يكن على أخالق املسلمني. وال يعطف على من هو أصغر منه، من هو أكرب منه
   .وما حيفه من املخاطر، اختاره لنفسه

أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اَهللا وأَطيعوا  يا﴿ : قال تعاىل. وبذل النصح له، ويتمثل يف طاعة أوامره يف املعروف:  ويل األمرخلق مع  -٥
كُمنرِ مي اَألمأُولولَ وسةُ“: ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح. } ٥٩:النساء{﴾ الريحصالن ينا” الد؟ : قُلْننمل

  ”للَّه ولكتابِه ولرسوله ولأَئمة الْمسلمني وعامتهِم“: قَالَ
وهكذا جند .. .لم والصديق، ومع البهائم واجلمادوهناك اخللق مع الوالدين واألبناء والبنات والزوج والقرابة، ومع الضيف واملع -

  .أن جماالته شاملة مليادين احلياة كلها

وال شك أن يف اإلسالم . تعترب مسات مميزة له، قد تكون لكل دين شعائر خاصة به: "يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا تعاىل - 
 . غري أن التعاليم اخلُلُقية ليست من هذا القبيل، مقررة ال صلة لغريهم ا وتعترب فيما بينهم أموراً،  ألزم ا أتباعه، طاعات معينة
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والسماحة ، فالصدق واجب على املسلم مع املسلم وغريه، فاملسلم مكلف أن يلقى أهل األرض قاطبة بفضائل ال ترقى إليها شبهة
.اخل.. والوفاء واملروءة والتعاون والكرم  

ولَا  ﴿: قال اهللا تعاىل. األديان شيئاًرط مع اليهود أو النصارى يف جمادالت يج اخلصومات وال جتدي وقد أمر القرآن الكرمي أال نتو
احد كُم وإِلَهنا وإِلَهكُم ونزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيتجادلُوا أَهلَ الكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا َآمنا بِالَّذي أُ

واستغرب من أتباع موسى وعيسى أن يشتبكوا مع املسلمني يف منازعات من هذا النوع . }٤٦:العنكبوت{﴾  ونحن لَه مسلمونَ
:احلاد  

وحدث أن يهودياً . }١٣٩:البقرة{ ﴾ كُم ونحن لَه مخلصونَأَعمالُأَتحاجوننا في اِهللا وهو ربنا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم  قُلْ ﴿
فرأى عمر بن اخلطاب أن يؤدب هذا املتطاول !! إنكم يا بين عبد املطلب قوم مطل: فجاء يتقاضاه قائالً ، كان له دين على النيب

، أنا وهو أوىل منك بغري هذا: (عمر قائالً ليه وسلم أسكتلكن الرسول صلى اهللا ع. وهم بسيفه يبغي قتله، على مقام الرسول
دعوة : "قال عليه الصالة والسالم. وقد أمر اإلسالم بالعدل ولو مع فاجر أو كافر، )وتأمرين حبسن األداء،  تأمره حبسن التقاضي

ناءه أن يقترفوا أية إساءة حنو خمالفيهم يف منع اإلسالم أب، وذه النصوص) ... وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه املظلوم مستجابة
أهديتم : فلما جاء قال؟ أنه ذحبت له شاة يف أهله : ومن آيات حسن اخللق مع أهل األديان األخرى ما ورد عن ابن عمر. الدين

باجلار حىت ظننت  ما زال جربيل يوصيين: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. جلارنا اليهودي؟ أهديتم جلارنا اليهودي؟
   ).. أنه سيورثه

إمنا يكفل هلا إذا ضمنت حياة األخالق ، واستدامة منعتها، فقد قرر اإلسالم أن بقاء األمم وازدهار حضارا، أما من الناحية العامة
. فإذا سقطت اخللق سقطت الدولة معه فيها  

 واوإمنا األمم األخالق ما بقيت        فإن هم ذهبت أخالقهم ذهب •

 .وتويل مقاليد احلكم ا، فقد رشحتهم مكانتهم يف جزيرة العرب لسيادا، ويؤكد هذه احلقيقة حديث الرسول لقومه وعشريته

فأقبل ؟ كنا يف بيت فيه نفر من املهاجرين واألنصار: "فعن أنس بن مالك قال. ولكن النيب أفهمهم أال دوام مللكهم إال باخلُلُق وحده
مث قام إىل الباب فأخذ بعضادتيه.. فجعل كل رجل يوسع رجاء أن جيلس إىل جنبه، لى اهللا عليه وسلمعلينا رسول اهللا ص  

لَيه فَمن مل يفْعلْ ذلك منهم فَع اُألمراُء من قُريشٍ ثَالَثاً ما فَعلُوا ثَالَثاً ما حكَموا فَعدلُوا واسترحموا فَرحموا وعاهدوا فَوفَوا : (فقال
نيعماسِ أَجالنو كَةالَئالْمو ةُ اللَّهنهذا احلديث حاسم يف أنه ال مكانة ألمة وال لدولة وال ألسرة إال مبقدار ما متثل يف العامل من ).   لَع

 وه ال يعدل يف قضيةمث نظر الناس إليه فوجد، فلو أن حكماً محل طابع اإلسالم والقرآن. وما حتقق من أهداف كرمية، صفات عالية
وأصبح أهالً ألن يلعن يف ، فهو باسم اإلسالم والقرآن قد انسلخ عن مقوماته الفاضلة، وال يويف يف معاهدة، وال يرحم يف حاجة

 ةوال يقيم الدولة الظامل، وإن كانت كافرة، إن اهللا يقيم الدولة العادلة: "ومن أقوال اإلمام ابن تيمية. فجاج األرض وآفاق السماء
فإن نقصت أمة حظاً من ، وهو الدنيا كلها، إن اخللق يف منابع اإلسالم األوىل من كتاب وسنة هو الدين كله"  وإن كانت مسلمة
".فبقدر نقصان فضائلها وازام خلقها، أو يف مكانتها بني الناس، رفعة يف صلتها باهللا  

 الثبات :
ق ووفاء وأمانة وعفة وإيثار مرتبطة بنظام الشريعة العامة، وهي أمور ويقصد بالثبات أن الفضائل األساسية للمجتمع من صد •

 . اليستغين عنها جمتمع كرمي، مهما تطورت احلياة، وتقدم العلم بل تظل قيماً فاضلة ثابتة
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الفوضى إن األخالق يف اإلسالم ال تتغري وال تتطور تبعا للظروف االجتماعية واألحوال االقتصادية، بل هي حواجز متينة ضد  •
 .}٢٢٩:البقرة{﴾ ونَتلْك حدود اِهللا فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اِهللا فَأُولَئك هم الظَّالم ﴿: ظلم والشر، كما قال اهللا تعاىلوال

 :  وأما السبب الذي جيعل أخالق اإلسالم ثابتة فهو 

 .فاخللق فطرة) كل مولود يولد على الفطرة(ثها األحفاد عن اآلباء واألجداد ارتباطها بالفطرة البشرية اليت تتصف بالثبات وير •

ى وكوا نابعة عن الدين، وإذا كان الدين يصلح جلميع الناس، ويهدف إىل اخلري املطلق، ألنه من اهللا سبحانه وتعاىل، وقد راع •
 .فكذلك األخالق اإلسالمية} ١٤:امللك{ ﴾طيف اخلَبِريق وهو اللَّأَلَا يعلَم من خلَ﴿: قال تعاىل. فيه اخلري العام

 بتغري مربرات وجودها، ويترتب على خاصية الثبات هذه أن األخالق خمتلفة عن التقاليد؛ ألن التقاليد تتغري بني الفينة واألخرى •
 . وليس كذلك األخالق، ألا تقوم على أسس ثابتة كاحلق والعدل واخلري

خبالف من ينظر إىل األخالق على أا ، األخالق من شأنه أن يبعث الطمأنينة يف حياة الفرد، ويف حياة اتمع كما أن الثبات يف •
ويف ، فإن من شأا أن جتعل اإلنسان يعيش من غري قيم عليا، تتطور وتتبدل بتبدل األحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 .اضطراب وقلق

 اجلمع بني الواقعية واملثالية : 
فأما كوا واقعية : فتعين أا عملية وقابلة للتطبيق، وال يستعصي على أحد من الناس تطبيقها وجتسيدها يف حياته، ولكنها يف ذات 

وال يشبع ذلك ، و ال يرضى لنفسه بأن يكون كسائر الناس، مبعىن أن من الناس من تتوق نفسه إىل معايل األمور. الوقت مثالية أيضاً
 فجاء اإلسالم وراعى بتشريعه، ولكن ليس كل الناس يطيق ذلك، ورغبته يف التحلي بالفضائل، رغبته يف التسامي خبلقهمه و

فشرع العدل وذلك بأن يصل ، وما ميكن أن متله نفوسهم وتتقاصر عنه، ومل حيمل الناس على ما ال يطيقون، استعدادات هذا وذاك
فقال ، ة والصفح والتجاوزذاته إىل اإلحسان وهي مرتبة أعلى من العدل فيها التضحي ولكن دعاه يف الوقت، كل ذي حق إىل حقه

قْوى ا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتيا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني ِهللا شهداَء بِالقسط ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ علَى أَلَّ ﴿ : تعاىل
معا تبِم بِريقُوا اَهللا إِنَّ اَهللا خاتلَا ﴿ :وقال أيضاً} ٨:املائدة{ ﴾لُونَو هلَى اِهللا إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياُء سزجو

بحي نيمورى{﴾  الظَّالوقوله}  ٤٠:الش: ﴿فَع متاقَبإِنْ عوتربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقابِرِينلصل ريخ ولَه م﴾ 
، وهذا خيتلف عن الدعوات املثالية اليت نادى ا بعض الفالسفة من أمثال أفالطون يف كتابه اجلمهورية الفاضلة  -.}١٢٦:النحل{

ا حياة وال تستقيم معه، وهي مستعصية على التطبيق، عيسى عليه السالموكذلكالنصارى يف الوصايا اليت نسبوها إىل نيب اهللا 
علَيكُم ما تطيقُونَ من : (قال عليه الصالة والسالم. وتسأم نفسه من فعله ملا فيها من تكلف شديد وسرعان ما ميلها، اإلنسان

مى تتلُّ حملَا ي الِ فَإِنَّ اللَّهمفَا ﴿: ه قوله تعاىلويف معنا). لُّواالْأَعمتطَعتا اسقُوا اَهللا م١٦:التغابن{ ﴾  ت{ .  
 الوسطية :

ففي  وهذه الوسطية واالعتدال جلية يف جوانب الدين اإلسالمي كله،  وتعين كون األخالق اإلسالمية وسطاً بني طرفني متضادين •
  : نظرته إىل تكوين اإلنسان كان وسطاً بني

 .يعتربون اإلنسان روحاً علوية حمبوسةً يف اجلسد وجيب عليه أن يتحرر منه غالة املثاليني الذين •

 . غالة الواقعيني الذين يعتربون اإلنسان جسداً فقط ويتنكرون للروح ومتطلباته •
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 وقد بني اهللا له طريق اخلري، وفيه استعداد للتقوى والفجور، فجاء اإلسالم وقرر أن اإلنسان خملوق مركب من عقل وشهوة -
قَد أَفْلَح من * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * ونفْسٍ وما سواها  ﴿: فقال تعاىل، مث ترك له حرية ، وطريق الشر بوساطة أنبيائه ورسله

كَّاها* ا زاهسن دم ابخ قَدسورة الشمس) ١٠-٧(  ﴾ و  . 

 : رفني متقابلني مهاويف نظرة اإلسالم إىل احلياة كان وسطاً بني ط

 .من يرى أن احلياة هي هذه الدنيا اليت نعيشها فقط •

 . ويرون أن السعي جيب أن يكون لآلخرة فقط، وأولئك الذين يتنكرون هلذه احلياة الدنيوية ومتعها •

ل هلا ويسعى يف عمارا وجيب لإلنسان أن يعم، وأن الدنيا مزرعة لآلخرة، فجاء اإلسالم ليقرر االنسجام والتوافق بني احلياتني 
) ٦١( ﴾رضِ واستعمركُم فيها هو أَنشأَكُم من اَأل ﴿ :قال تعاىل. وجل البشر من أجلهاألا متثل جزءاً من املهمة اليت خلق اهللا عز 

ج لعباده والْطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين قُلْ من حرم زِينةَ اللّه الَّتي أَخر ﴿: وقال أيضاً، طلب منكم عمارا أي، سورة هود
 .سورة األعراف) ٣٢( ﴾ خالصةً يوم الْقيامة آمنواْ في الْحياة الدنيا

 :حث على، فعلى سبيل املثال ال احلصر، ويف دعوته إىل التحلي بالفضائل اخللقية كان وسطاً ال يقبل الزيادة وال النقصان 

ولكنها } ٢٦٩:البقرة{ ﴾ فَقَد أُوتي خيرا كَثريايؤتي احلكْمةَ من يشاُء ومن يؤت احلكْمةَ  ﴿ :قال تعاىل، كمة واعتربها فضيلةاحل •
تفريط ونقصان عن : والبله. ظنإفراطٌ وزيادة من جهة االتصاف باملكر واحليلة وسوء ال: واخلب. اخلب والبلَه: تأيت بني رذيلتني مها

 . وسذاجة وسفه، االعتدال

 ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى﴿: قال تعاىل، اإلسراف والتقتري: مها، لكنه بني أنه يأيت بني رذيلتني، والسخاء واعتربه خلقاً كرمياً •
﴾  وكَانَ بين ذَلك قَواماوالَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا ﴿: وقال ﴾ورا محسعنقك ولَا تبسطْها كُلَّ البسط فَتقْعد ملُوما 

 .}٦٧:الفرقان{

فالتهور زيادة عن االعتدال، ويقدم ا اإلنسان على األمور احملظورة، اليت جيب . والشجاعة وهي وسطٌ بني رذيليت التهور واجلنب •
قال تعاىل يف ، لواجلنب نقصان عن االعتدا. } ١٩٥:البقرة{﴾ أَيديكُم إِلَى التهلُكَةولَا تلْقُوا بِ﴿: قال تعاىل، حجام عنهاالعقل اإليف 

 } ٨٧:التوبة{ ﴾  وبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَرضوا بِأَنْ يكُونوا مع اخلَوالف وطُبِع علَى قُلُ﴿: وصف املنافقني

واخلمود هو مخود الشهوة عن . فالشره هو إفراط الشهوة إىل املبالغة يف اللذات. فة وهي وسط بني رذيليت الشره واخلمودوالع •
 .االنبعاث إىل ما يقتضي العقل نيله وحتصيله

 .واخلور واملهانة من جهة أخرى، واحلياء وهو وسط بني رذيليت الوقاحة وصفاقة الوجه من جهة •

 .  والذلة واحلقارة من جهة أخرى، بني رذيليت الكرب والعلو من جهةوالتواضع وهو وسط  •

 والغنب إفراط أي أن يأخذ ما ليس. من غري غنب وتغابن، بأن يعطي كل ذي حق حقه، والعدل هو التوسط احملمود يف كل شيء •
 .أي أن يعطي يف املعاملة ما ليس عليه محد وأجر، والتغابن تفريط له
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 احملاضرة الرابعة 
 

 وسائل اكتساب األخالق :

 املقدمة :
  اخلُلق حسن،كامل العقل، مبعىن أن بعض الناس تشمله العناية اإلهلية فيولد سليم الفطرة، ذكرنا فيما تقدم أن هناك أخالقاً فطرية •

وجعلهم ، ين اصطفاهم اهللا واختارهمعالماً مؤدباً بغري معلِّمٍ أو مؤدبٍ كما هو احلال يف األنبياء والرسل الكرام عليهم السالم الذ
وهناك من مين اهللا عليه ببعض الصفات اخللقية احلميدة كما يف حديث أشج عبد .  بفضله قدوات صاحلة متثل قمة الكمال البشري

سأله أمها من وحني ". احللم واألناة، إن فيك خصلتني حيبهما اهللا ورسوله"القيس حني أثىن عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 
فإذا ما استثنينا هذه احلاالت فإن الصفات اخللقية احلميدة حتتاج إىل ". بل اهللا جبلك عليهما: "كسبه أم جبله اهللا عليهما؟ قال
 :  ومن أهم هذه الوسائل، وسائل الكتساا واالتصاف ا

 .. التدريب العملي والرياضة النفسية: اوالً 

 فمن أراد مثالً أن يحصلَ لنفسه خلُق اجلود. ومحلها على األعمال اليت يقتضيها اخلُلق املطلوب ، وذلك من خالل جماهدة النفس
جماهداً نفسه فيه حىت يصري ، ويواظب عليه تكلفاً، فال يزال يطالب نفسه، وهو بذل املال، فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل اجلواد

فطريقه أن ، ذا من أراد أن يحصلَ لنفسه خلُق التواضع وقد غلب عليه الكبروك. فيصري به جواداً، ويتيسر عليه ذلك طبعاً له
ومجيع . فيتيسر عليه، ومتكلف إىل أن يصري ذلك خلقاً له وطبعاً، وهو فيها جماهد نفسه، املتواضعني مدة مديدة يواظب على أفعال

هو الذي يستلِّذ بذلَ املال الذي : فالسخي. الصادر منه لذيذاً وغايته أن يصري الفعل،  األخالق احملمودة شرعاً حتصل ذا الطريق
: ويف هذا املعىن جاء قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. هو الذي يستلِّذ التواضع: و املتواضع. دون الذي يبذله عن كراهة، يبذله

وكلما كان ، صية على الدوام ويف مجلة العمروجيب أن يكون هذا االستلذاذ للطاعة واستكراه املع )وجعلت قرة عيين يف الصالة(
وحسن ، من طال عمره: (أي الناس خري؟ قال: ولذلك ملا سئل صلى اهللا عليه وسلم كانت الفضيلة أرسخ وأكمل، العمر أطول

دات أكثر وكلما كانت العبا، فإن الدنيا مزرعة اآلخرة، وهو ما كان جيعل األنبياء والصاحلني من العباد يكرهون املوت، )عمله
. واألخالق أقوى وأرسخ والنفس أزكى وأطهر، كان الثواب أجزل، بطول العمر  

وهذا من أثر العالقة بني ، بتكلف األفعال الصادرة عنها ابتداًء لتصري طبعاً انتهاًء، فإذن ميكن اكتساب األخالق اجلميلة بالرياضة 
وكل ، قلب يفيض أثرها على اجلوارح حىت ال تتحرك إال على وفقهافإن كل صفة تظهر يف ال. أي النفس والبدن. القلب واجلوارح

فعل جيري على اجلوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إىل القلب، واألمر فيه دوراً كلٌ منهما يؤثر يف اآلخر ويتأثر به .. وميكن توضيح 
 ذلك أكثر من خالل األمثلة التالية : 

، فال طريق له إال أن يتعاطى جبارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب احلاذق، ويواظب عليه )طاًخطا(يف الكتابة  من أراد أن يصري حاذقاً -١
، مث ال يزال يواظب عليه؛ حىت يصري مدة طويلة، حياكي اخلط احلسن، فإن فعل الكاتب هو اخلط احلسن، فيتشبه بالكاتب تكلفاً

. البدايةما كان يف بعكس ، يةً دومنا تكلفوسج اخلط احلسن طبعاًالنهاية صفة راسخة يف نفسه، فيصدر منه يف   

، لفقهالنظر والتأمل يف كتب افقيه النفس، فال طريق له إال أن يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو تكرار  بحوكذلك من أراد أن يص -٢
.منه على قلبه صفة الفقه فيصري فقيه النفسينعكس حىت  ،وكثرة القراءة فيها  
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 له ؛ حىت يصري ذلك طبعاً، فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤالء تكلفاًمتواضعاً عفيف النفس حليماً اًوكذلك من أراد أن يصري سخي -٣
. وهكذا...   

 ثانياً : البيئة الصاحلة واجلليس الصاحل  ..  
. ري مجيعاًإذ الطبع يسرق من الطبع الشر واخل، وهم قرناء اخلري وإخوان الصالح، مبشاهدة أرباب الفعال اجلميلة ومصاحبتهموذلك 

إِما أَنْ مثَلُ الْجليسِ الصالحِ والسوِء كَحاملِ الْمسك ونافخِ الْكريِ، فَحاملُ الْمسك إِما أَنْ يحذيك و(  :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قال
قال . رواه البخاري ومسلم).  ونافخ الْكريِ إِما أَنْ يحرِق ثيابك وإِما أَنْ تجِد رِحيا خبِيثَةًتبتاع منه وإِما أَنْ تجِد منه رِحيا طَيبةً، 

يف احلديث متثيله صلى اهللا عليه وسلم اجلليس الصاحل حبامل املسك، واجلليس السوء بنافخ الكري، وفيه فضيلة جمالسة : "النووي
روءة ومكارم األخالق والورع والعلم واألدب، والنهي عن جمالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الصاحلني وأهل اخلري وامل

".الناس أو يكثر فُجره وبطالته وحنو ذلك من األنواع املذمومة  

ومثل  اشتمل هذا احلديث على احلث على اختيار األصحاب الصاحلني، والتحذير من ضدهم: "وقال الشيخ ناصر السعدي رمحه اهللا
وأنت يف مغنم وخري، كحامل املسك الذي ، مجيع أحوالك معه: ، مبيناً أن اجلليس الصاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذين املثالني

مدة جلوسك معه، وأنت قرير النفس برائحة املسك فاخلري الذي يصيبه :  وأقل ذلك. إما بة، أو بعوض:  تنتفع مبا معه من املسك
ه الصاحل أبلغ وأفضل من املسك األذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك يف دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة أو العبد من جليس

وبر الوالدين، وصلة األرحام، ويبصرك بعيوب نفسك، ويدعوك إىل ، فيحثك على طاعة اهللا. حيذرك من اإلقامة على ما يضرك
 إلنسان جمبول على االقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع واألرواح جنود جمندةفإن ا. مكارم األخالق وحماسنها بقوله وفعله وحاله

. يقود بعضها بعضاً إىل اخلري، أو إىل ضده  

وأما مصاحبة األشرار : فإا بضد مجيع ما ذكرنا، وهم مضرة من مجيع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم. فكم 
وهلذا كان من أعظم نعم اهللا . ام إىل املهالك من حيث يشعرون، ومن حيث ال يشعرونوكم قادوا أصح.  هلك بسببهم أقوام

صحبة األخيار توصل العبد إىل أعلى . أن يبتليه بصحبة األشرار: ومن عقوبته لعبده. أن يوفقه لصحبة األخيار: على العبد املؤمن
. ب له العلوم النافعة، واألخالق الفاضلة، واألعمال الصاحلةصحبة األخيار توج. عليني، وصحبة األشرار توصله إىل أسفل سافلني

ياويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ ، ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يالَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا  ﴿ :حترمه ذلك أمجع: وصحبة األشرار
  ﴾يطَانُ للْإِنسان خذُولًا أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ الش لَقَد، فُلَانا خليلًا 

أن تنكف بسببه عن السيئات واملعاصي، رعاية للصحبة  -وهي فائدة ال يستهان ا  -إن أقل ما تستفيده من اجلليس الصاحل 
رتك ومغيبك، وأن تنفعك حمبته ودعاؤه يف حال حياتك وبعد مماتك، وأن ومنافسة يف اخلري، وترفعاً عن الشر، وأن حيفظك يف حض

وتلك أمور ال تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك . يدافع عنك بسبب اتصاله بك، وحمبته لك
 .كون على دين خليلهوحسب املرء أن يعترب بقرينه، وأن ي. وفوائد األصحاب الصاحلني ال تعد وال حتصى. اتصالك م

كَانَ فيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ قَتلَ : (فقَالَ، ويف حديث آخر بني صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أثر البيئة الفاسدة والبيئة الصاحلة على املرء
: فَقَالَ. إِنه قَتلَ تسعةً وتسعني نفْسا فَهلْ لَه من توبة: هبٍ فَأَتاه، فَقَالَتسعةً وتسعني نفْسا، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ اَألرضِ فَدلَّ علَى را

نعم : فَقَالَ. فَهلْ لَه من توبةإِنه قَتلَ مائَةَ نفْسٍ : فَقَتلَه فَكَملَ بِه مائَةً، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ اَألرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ عالمٍ، فَقَالَ. ال
ونَ اللَّهدبعا ياسا أُنكَذَا؛ فَإِنَّ بِهضِ كَذَا وإِلَى أَر قطَلان ،ةبوالت نيبو هنيولُ بحي نما وهفَإِن كضإِلَى أَر جِعرال تو ،مهعم اللَّه دبفَاع 
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مالئكَةُ الرحمة : ، فَقَالَتنطَلَق حتى إِذَا نصف الطَّرِيق أَتاه الْموت، فَاختصمت فيه مالئكَةُ الرحمة ومالئكَةُ الْعذَابِفَا. أَرض سوٍء
إِلَى اللَّه قْبِال بِقَلْبِها مبائاَء تج .قَالَتو :لَم هذَابِ إِنكَةُ الْعالئا قَط مريلْ خمعفَقَالَ. ي ،مهنيب لُوهعفَج يمآد ةوري صف لَكم ماهفَأَت :

قال ) ئكَةُ الرحمةفَقَاسوه فَوجدوه أَدنى إِلَى اَألرضِ الَّتي أَراد، فَقَبضته مال. ُ قيسوا ما بين اَألرضينِ فَإِلَى أَيتهِما كَانَ أَدنى فَهو لَه
يف هذا استحباب مفارقة التائب املواضع اليت أصاب ا الذنوب، واألخدان املساعدين له على ذلك : قال العلماء: "النووي

ومقاطعتهم ما داموا على حاهلم، وأن يستبدل م صحبة أهل اخلري والصالح والعلماء واملتعبدين الورعني، ومن يقتدى م وينتفَع 
كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرة، فَأَبواه يهودانِه أَو : (قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ" صحبتهمب

يف اكتساب احمليطة باملرء تأثري البيئة حيث أكد على دور و )لْبهِيمةَ هلْ ترى فيها جدعاَءينصرانِه أَو يمجسانِه، كَمثَلِ الْبهِيمة تنتج ا
 .كان التأثري أكرب، وأكثر مالزمة،وكلما كانت البيئة به ألصق، األخالق

 القدوة احلسنة : 
كان  ت إىل كثري من الكافرين وجدت أن كفرهمفإذا نظر، وهذا أمر واقع مشاهد يف دنيا الناس، اإلنسان بطبعه مييل إىل التقليد

ونَ شيئًا ولَا َآباؤهم لَا يعقلُوإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اُهللا قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه َآباَءنا أَولَو كَانَ ﴿، تقليداً آلبائهم وكربائهم
إذاً فليتخذ اإلنسان العاقل من أكمل اخلَلْق إمياناً ، وإذا كان هذا األمر مشاهداً ومسلَّماً يف حياة الناس. }١٧٠:البقرة{ ﴾يهتدونَ

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اِهللا ﴿: فقال تعاىل، وأمرنا بالتأسي به، وهو رسول اهللا الذي ارتضاه اهللا لنا قدوة، وأخالقاً القدوة يف حياته
ةٌ حواأُس مواليو اَهللا وجركَانَ ي نمةٌ لناسرياَهللا كَث ذَكَرو را األفراد ، وخصوصاً . }٢١:األحزاب{ ﴾ َآلخ فهو خري قدوة يقتدي

 ولئن انتقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جوار ربه فإن اهللا قد حفظ لنا سنته. الطاحمون لبلوغ الكمال اإلنساين يف السلوك
وبقيت سريته خالدة شاهدة على مسو روحه وكمال نفسه ورفعة أخالقه ، فما على من أراد التأسي به إال مطالعتها والعمل مبا كان 

.عليه صلى اهللا عليه وسلم  

سي بالنماذج وإنه مطالب بالتأ. فإنه يسارع إىل تقليدها والتأسي ا، والنماذج الراقية، إن املسلم إذا أُبرزت أمامه القدوات الطيبة •
        .الطيبة املرضية عند اهللا تعاىل، وقد وجدنا القرآن يقول للرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد أن حتدث عن بعض األنبياء واملرسلني

﴿ ده ينالَّذ كأُولَئهداقْت ماهد٩٠:األنعام{ ﴾ ى اُهللا فَبِه{ 

 : منها.. الفضائل ألسباب متعددةاكتساب وهذه القدوة الصاحلة هلا تأثري عجيب يف  •

كون هذه القدوة حمل تقدير وإعجاب كبري من الناس، مما يولد يف الفرد احملروم من أسباب هذا اد حوافز قوية تدفعه إىل تقليد  •
 .هذه القدوة الصاحلة وحماكاا يف أخالقها وسلوكها، مما حيوهلا مع الوقت إىل خلق مكتسب

والنماذج احلسنة يعطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل أمر ممكن فيدفع إىل حماولة التخلق مبثل  وجود القدوات الصاحلة •
 .أخالقه

أن النفس البشرية تتأثر باألمور العملية أكثر بكثري من تأثرها باألمور النظرية ؛وهلذا وجدنا أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها  •
أسه بعد صلح احلديبية يف وقت امتنع فيه كثري من املسلمني عن احللق فلما رأوا رسول اهللا حلق تشري على النيب أن يبدأ حبلق ر

إن فعل رجل يف ألف رجل أبلغ من قول :تسابقوا إىل احللق تأسيا به صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا أيضا أثر عن بعض السلف قوله
 .ألف رجل يف رجل
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من صحابة ، أن يربزوا للناس وخصوصاً للشباب والنشء النماذج الصاحلة أسالفنا :إن من واجب املصلحني والدعاة املربني  •
واملربني الناجحني ، والقادة األفذاذ الفاحتني، والزهاد األتقياء العابدين، فيربزوا سري العلماء الربانيني، رسول اهللا وتابعيهم بإحسان

 .  والسري على جهم، املؤثرين لتتحرك اهلمم حنو التأسي م

 الضغط االجتماعي :  
 .وإلزامهم بفضائل األخالق، مبا يشكله من رقابة على سلوك األفراد، ونعين بذلك اتمع املسلم •

 وحيتاج منهم التقدير واالحترام، وال يستغين عنهم، حيتاجهم يف شؤون حياته، وذلك أن الفرد يعيش مع الناس داخل هذا اتمع -
ومن مث فإن عليه ، وسيشعره بأنه أقدم على سلوك غري مقبول، ء فسيجد من حياسبه على سلوكه ذاكفإذا ما أقدم على تصرف سي

فإنه سيهجر هذا التصرف السيئ ، ومع هذه الرقابة من اتمع والضغط الذي يشكله على سلوكه، ويوماً بعد يوم. أن ال يعاوده
وسيبدله بتصرف آخر مقبوالً وجيلب له الرضا واالحترام والتقدير ممن حوله. والفرق بني هذا وبني ما سبق من تأثري البيئة الصاحلة 

 هو أن البيئة: هي تلك اموعة من الناس الذين يعيش معهم بشكل مباشر كل يوم، وبصورة مستمرة. 

على وسائل اإلعالم فهناك رقابة من اتمع . إنه اتمع بكل طبقاته وأطيافه وفئاته. يعين ما هو أعم: هنا فالضغط االجتماعي
مبحاسبته على أقواله ، فيقوم مستمعوه وقراؤه، املختلفة من جرائد وجمالت وكتب وإذاعات وخطب ومقاالت ومواعظ وحوارات

إِنَّ أَولَ ما دخلَ : (ويف بيان ذلك يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فاملسؤولية اجتماعية. وتصرفاته املخالفة للفضائل اخللقية
إِنه الَ يحلُّ لَك ثُم يلْقَاه من الْغد فَالَ يمنعه نقْص علَى بنِى إِسرائيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ يا هذَا اتق اللَّه ودع ما تصنع فَال

فَلَم هيدقَعو هرِيبشو يلَهكُونَ أَكأَنْ ي كذَلب قُلُوب اللَّه برض كلُوا ذَلقَالَ ا فَع ضٍ ثُمعبِب هِمضيلَ ﴿عائرنِى إِسب نوا مكَفَر ينالَّذ نلُع
ثُم  ﴾ بِئْس ما كَانوا يفْعلُونَعلُوه لَرٍ فَعلَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ كَانوا الَ يتناهونَ عن منكَ

مِ والظَّال دلَى يذُنَّ عأْخلَتكَرِ وننِ الْمنَّ عوهنلَتو وفرعنَّ بِالْمرأْملَت اللَّهاقَالَ كَالَّ ورقَص قلَى الْحع هنرقْصلَتا وأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَت (
. واه أبو داود والبيهقي وغريمهار  

بعضهم مثَلُ القَائمِ يف حدود اِهللا والواقعِ فيها، كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفينة فَصار بعضهم أعالها و: (ويؤيد احلديث اآلخر 
لَو أنا خرقْنا يف نصيبِنا خرقاً ولَم نؤذ من فَوقَنا : املَاِء مروا علَى من فَوقهم ، فَقَالُوا  وكَانَ الَّذين يف أَسفَلها إِذَا استقَوا من أَسفَلَها 

ئم يف حدود اِهللا القَا(ومعىن . رواه البخاري) فَإِنْ تركُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعاً، وإنْ أخذُوا علَى أيديهِم نجوا ونجوا جميعاً
 تعالَى): املنكر للوقوع فيها، والقائم يف دفعها وإزالتها، واملُراد باحلُدود: ما نهى اهللا عنه. ومعىن: استهموا: اقْترعوا

 
 سلطان الدولة : 

رقابة من الدولة يقول اخلليفة الثالث عثمان بن ويف بيان أثر هذه ال، وأجهزة رقابة، ونعين ا السلطة احلاكمة مبا متلكه من قوة ردع
وذلك خوفاً ، أي أن اهللا يدفع بالسلطان أناساً عن اقتراف املنكر). إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن: (عفان رضي اهللا عنه

وما يردعهم هو خوف ، م معطلةوعقوهل، وإميام ضعيف، فقلوم ميتة، ألن القرآن الكرمي ال يدفعهم وال يؤثر فيهم، من عقوبته
.  العقوبة فقط  
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  احملاضرة اخلامسة                                                     
 

  : املسؤولية عن السلوك األخالقي
 .مث اجلزاء،  ليةمث املسؤو،  اإللزام : وهي على الترتيب.  يف هذا املبحث سنتعرض ملسائل ثالثة مرتبطة ببعضها ارتباط العلة باملعلول

 .مث يتبعهما اجلزاء أخرياً، مث تتبعه املسؤولية، مبعىن أن اإللزام يكون أوالً

 أوالً : اإللزام  ..
 تعريفه : ميكن تعريف اإللزام  يف باب األخالق بأنه: تكليف بتشريع خلُقي . 

 .  اجتنابِ خلُقٍ مذموم أو، أمر صادر من الشرع للمكلف بامتثال خلُقٍ حممود : أو بعبارة أوضح

 .البالغ العاقل: واملقصود باملكلف هو الشخص

يعة إمنا هو نصوص الشر -كغريه من األحكام الشرعية–يذهب عامة املسلمني إىل أن مصدر اإللزام اخللقي  : مصادر اإللزام اخللقي
ئَلَّا ﴿: قال تعاىل. من كتابٍ وسنةل رِينذنمو رِينشبلًا مسلَى راسِ علنكُونَ للِ يسالر دعةٌ بجوقال }، ١٦٥:النساء{ ﴾ اِهللا ح

وال عقاب قبل إرسال ، فاآليتان تدالن بوضوح على أنه ال حماسبة}، ١٥:اإلسراء{ ﴾ بِني حتى نبعثَ رسولًاوما كُنا معذِّ ﴿ :أيضاً
  .وإقامة احلجة من اهللا تعاىل على العباد الرسل

وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه ﴿: حيث قال، المتثال أمره سبحانه إال، وما اتباعنا للرسول صلى اهللا عليه وسلم
توافَان٧:احلشر{  ﴾ه ،{ًا فَإِنَّقُ ﴿ :وقال أيضالَّووولَ فَإِنْ تسالروا اَهللا ويعالكَ لْ أَط بحاَهللا لَا يرِيناف﴾  }٣٢:آل عمران{.  

ومنضبطة ، وهي متفرعة عن الشرع، فإن هناك أموراً تعني على حتقيق االلتزام يف حياة الناس،  وإذا كان مصدر اإللزام هو الشرع
يلي بيان وفيما . وعوامل داخلية كاإلميان والعقل والفطرة والضمري اخللقي، وتتمثل يف عوامل خارجية كاتمع والسلطة احلاكمة به

  : بكل واحدة منهاموجز 
 .. العوامل الداخلية لاللزام 

كما يف مقابلة ، إن كثرياً من املمارسات اخللقية احلميدة ال تقوم إال على أساس اإلميان باهللا واليوم اآلخر .. اإلميان باهللا :اوالً 
والتضحية ، األيتام واحملتاجني من غري انتظار اجلزاء منهمواإلنفاق على ، والصرب على الظلم مع القدرة على الرد   اإلساءة باإلحسان

إِنما نطْعمكُم لوجه اِهللا لَا نرِيد ، ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسرياً﴿: كما قال تعاىل، دة احلاجة إليهباملال مع ش
وهو الباعث عليها واآلمر ، اإلميان هو روح األعمال: " يقول ابن القيم رمحه اهللا. }٩-٨:إلنسانا{ ﴾ منكُم جزاًء ولَا شكُوراً

 ".وائتمار صاحبه وانتهاؤه، وعلى قدر قوة اإلميان يكون أمره ويه لصاحبه بأحسنها والناهي عن أقبحها

وإذا رأى أا ستكون ضارة أو أليمة ، يدة أقدم عليهوذلك أن اإلنسان إذا رأى أن عاقبة فعله ستكون نافعة مف .. العقل : ثانياً 
يقول ابن . }١٠:امللك{ ﴾ِ نا في أَصحابِ السعريوقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُ ﴿: قال تعاىل خمرباً عن أهل النار. أحجم عنه

الفطر استحسان الصدق والعدل واإلحسان والرب والعفة والشجاعة أما العقل فقد وضع اهللا سبحانه يف العقول و: " القيم رمحه اهللا
ومكارم األخالق وأداء األمانات وصلة األرحام ونصيحة اخللق والوفاء بالعهد وحفظ اجلوار ونصر املظلوم واإلعانة على نوائب 

ا االستحسان واالستقباح إىل احلق وقرى الضيف ومحل الكل وحنو ذلك ووضع يف العقول والفطر استقباح أضداد ذلك ونسبة هذ
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العقول والفطر كنسبة استحسان شرب املاء البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند اجلوع ولبس ما يدفئه عند الربد فكما 
  ال ميكنه 

تقباح أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه فكذلك ال يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واس
 ".إن ذلك ال يعلم بالعقل وال بالفطرة وإمنا عرف مبجرد السمع فقوله باطل: أضدادها ومن قال 

فالعفة والسخاء واحلياء ، ويرتاح هلا قلبه وضمريه ،اإلنسان بفطرته السوية السليمة يهتدي إىل األخالق احلميدة .. الفطرة: ثالثاً 
على العكس من ، وتسعى للتحلي ا، كلها قيم أخالقية راقية فو إليها الفطَر السويةوالصدق والشجاعة واإلحسان واحللم واألناة 
واإلسالم دين ، وبذاءة اللسان فإن الفطَر السليمة تستقبحها وتنفر منها، واجلنب، أضداد تلك الصفات كاخلسة وصفاقة الوجه

 ﴾ اِهللا ذَلك الدين القَيمفطْرةَ اِهللا الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا  ﴿ :قال تعاىل، الفطرة
ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما : (ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم}، ٣٠:الروم{

فطرة اهللا اليت فطر { : مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه واقرؤوا إن شئتم) فيها من جدعاء تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون
   .}الناس عليها ال تبديل خللق اهللا

فكل . أن خلقهم يف أصل النشأة على الفطرة السليمة... اهللا سبحانه قد أنعم على عباده من مجلة إحسانه ونعمه : "يقول ابن القيم
طرة حىت يكون أبواه مها اللذان خيرجانه عنها كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وشبه ذلك خبروج مولود يولد على الف

  ".البهيمة صحيحة ساملة حىت جيدعها صاحبها

ة فعل ينادينا ويدفعنا إىل ممارس، ونعين به ذلك الشعور اخلفي الذي حنس به يف أعماق نفوسنا .. الضمري أو الوازع الديين : اًرابع
فتشعرنا باالنقباض ، وأما إذا جتاهلناه حصل معنا العكس متاماً. وحني نستجيب له يغمرنا شعور عارم بالراحة واللذة. أو الكف عنه

 . وال نريد أن يطلع عليه أحد، ونلوم أنفسنا على ذلك التقصري، )ويسمى بوخز الضمري(واألمل النفسي 

، والتربية اليت يتلقاها، والثقافة اليت ينشأ عليها، ىل سنِي حياته ومن خالل القيم اليت تغرس فيهوهذا الضمري إمنا يتكون يف الفرد يف أو
ولعل يف قول النيب عليه الصالة . ومن هنا كان دور الدين قوياً بل أساساً يف نشأته وصياغته يف اتمع اإلسالمي. والبيئة احمليطة به

ما يشري إىل هذا الضمري ” يه الْقَلْب واطْمأَنت إليه النفْس واِإلثْم ما حاك يف الْقَلْبِ وتردد يف الصدرِالْبِر ما اطْمأَنَّ إل“: والسالم 
واألقوال ولو مل تكن نصوص الشرع ، فيدفعه إىل طيب األفعال، الذي يكون رقيباً على تصرفات املسلم، اخلفي أو الوازع الديين

   .ولو مل تكن نصوص الشرع ناهية عنها، عن الفعل الذي ال يليقوتكفه ، آمرة ا
  : العوامل اخلارجية 

واملنحرف  وأن يأخذوا على يد الشارد منهم ،أمر اهللا سبحانه مجاعة املسلمني أن يراقبوا سلوك األفراد داخل اتمع : اتمع -أوالً
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاًء بِما كَسبا نكَالًا {: قال تعاىل. هوأن يعاقبوه ليكون زاجراً له ورادعاً لغري ،عن جادة احلق

دينِ اِهللا إِنْ  الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في{: وقال تعاىل}، ٣٨:املائدة} {من اِهللا
فإن مل  ،فليغريه بيده ،من رأى منكم منكراً": ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم}، ٢:النور} {كُنتم تؤمنونَ بِاِهللا واليومِ اَآلخرِ

فتأمرهم  ؛وتصرفامفاألمة كلها مطالبة بأن تراقب أفعال أبنائها  .)٣("وذلك أضعف اإلميان ،فإن مل يستطع فبقلبه ،يستطع فبلسانه
: قال تعاىل حمذراً من ذلك. وإال نال مجيعهم شؤم املعصية وشرورها ،وتأخذ على يد الظامل والعابث ،وتنهاهم عن املنكر ،باملعروف

 . }٢٥:األنفال{ }واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً{
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على االلتزام  هو محلُ الناسِ) واملتمثلة بويل األمر أو من ينوب عنه(أهم واجبات السلطة احلاكمة  إن : السلطة احلاكمة - ثانياً
وقد خلص اإلمام املاوردي رمحه اهللا . واالبتعاد عن السلوك املنحرف ،والتحلي باألخالق النبيلة ،حبدود الشرع احلنيف أمراً وياً

 ."وسياسة الدنيا ،حراسة الدين"هي : انية يف أربع كلمات فقالمهام ويل األمر هذه يف كتابه األحكام السلط

، وقطع اخلصومات، وأما سياسة الدنيا فتكون مبنع املنازعات. وردع اخلارج عليها، وحراسة الدين إمنا تكون بتطبيق الشريعة
  . وإيصال احلقوق إىل أصحاا، وحتقيق العدل بني الرعية

بل عليه أن يستعني بأناسٍ صاحلني أقوياء أمناء ، حيقق ذلك كله من خالل شخصه ومبفرده وال شك أن ويل األمر لن يستطيع أن
   .ليكونوا له عوناً على األمور

  
 :ميتاز اإللزام اخللقي يف اإلسالم جبملة من اخلصائص أمهها : خصائص اإللزام اخلُلُقي - ٣

وهذا مبدأ ، فال تكليف إال بقدر الطاقة واالستطاعة}، ٢٨٦:البقرة{ ﴾وسعها اُهللا نفْسا إِلَّا لَا يكَلِّف﴿ ، اإللزام بقدر االستطاعة
 .كما يقتضيه اخللق القومي، يقتضيه العدل اإلهلي

شأنه  إذ مل يشرع لنا من التكاليف ما من}، ١٨٥:البقرة{ ﴾ولَا يرِيد بِكُم العسر يرِيد اُهللا بِكُم اليسر قال تعاىل﴿ ،اليسر يف التطبيق
 .أن يوقعنا يف احلرج واملشقة

لَيس علَى اَألعمى حرج ولَا علَى  ﴿:لقوله تعاىل،زة والضعفاء واملرضى عن اجلهادكما يف إعفاء العج ، مراعاة األحوال االستثنائية
رجِ حراَألعجرلَى املَرِيضِ حلَا عو مع بقاء قلبه  لفظ بلسانه مبا هو كفربالت، والرخصة للمكره على الكفر}  ١٧:الفتح{ ﴾ج

 ﴾من شرح بِالكُفْرِ صدراً من كَفَر بِاِهللا من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميان ولَكن﴿:قال تعاىلمطمئناً باإلميان 
 .} ١٠٦:النحل{

 ثانياً: املسؤولية :
حتمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من : "أو هي  ".ام الشخص مبا يصدر عنه قوالً أو عمالًالتز"هي  : تعريفها

 ".الناحية اإلجيابية والسلبية أمام اللّه

 :  تتمثل الشروط الضرورية ملسئولياتنا أمام اللّه مث أمام أنفسنا فيما يلي : شروطها

عن :  رفع القلم عن ثالث(فلو كان جمنوناً أو صغرياً دون البلوغ حلديث ) أي بالغاً عاقالً(: ية أن يكون أهالً لتحمل املسؤول -
 ).وعن النائم حىت يستيقظ،  وعن الصيب حىت حيتلم، انون حىت يفيق

ان صاحبه مكرهاً مل أو ك، وإال فلو كان العمل ال إرادياً كما يف اخلطأ أو يف حالة النائم : أن يكون العمل نابعاً من إرادته -
 ). رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: ( حلديث. يتحمل مسؤولية تصرفه

وأن ، أي أن تتجه النية من الشخص إىل العمل، إذ املسؤولية احلقيقية عند اهللا إمنا هي على النية والقصد دون ظاهر السلوك : النية -
بل ، وبه ينتهي جمال الفعل األخالقي، وأما النتائج واملعطيات فلسنا مسؤولني عنها، سانوهذا هو املطلوب من اإلن. يعمل حقيقة

ويؤكد ، )ما نوىوإمنا لكل امرئ ، إمنا األعمال بالنيات: (يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيان هذه احلقيقة.أمرها بيد اللّه تعاىل
وعليه . هذه احلقيقة} ٢٢٥:البقرة{﴾ كُم بِما كَسبت قُلُوبكُملَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُلَا يؤاخذُكُم اُهللا بِال ﴿   :قول اهللا تعاىل
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، ألنه ال مسؤولية من غري إرادة، كما أنه غري مسؤول عن فعله الذي وقع خطأ منه، فإن اإلنسان غري مسؤول عن أعماله الالإرادية
 .﴾ قُلُوبكُمولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولكن ما تعمدت  ﴿: بيان ذلك يقول اهللا تعاىل ويف ،لعدم توافر نية الشر لديه

بِني حتى نبعثَ وما كُنا معذِّ﴿: قال تعاىل، وإن قصر ومل يتعلم أو إمكانية العلم حىت، ومبا يؤدي إليه من خري أو شر، العلم بالعمل
ولًارفإذا ، بل املقصود أنه ال يؤاخذ حىت تقوم عليه احلجة، و ال يعين هذا عدم مؤاخذة اإلنسان مبا جيهل.  }١٥:اإلسراء{ ﴾س

 .فإنه ال يعذر جبهله، مث قصر ومل يتعلم، أمكنه التعلم

 .}٢٨٦:البقرة{﴾عهااُهللا نفْسا إِلَّا وسلَا يكَلِّف  ﴿ :قال تعاىل . كون العمل مستطاع الفعل والترك -

   : خصائص املسؤولية
وهناك آيات كثرية ، دون غريه، تتسم املسؤولية يف اإلسالم بأا ذات طابع شخصي، مبعىن أن اإلنسان مسؤول عن تصرفاته فقط

، ﴾ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرىيضلُّ علَيها والمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما ﴿: من كتاب اهللا تؤكد هذه احلقيقة منها
 . وعلى تصرفاته من األقوال واألفعال يأيت الثواب والعقاب. ﴾ س للْإِنسان إِلَّا ما سعىوأَنْ لَي ﴿ :ومنها

واملسؤولية هنا ، و من له والية عليهإال أن هذه املسئولية الفردية ال متنع الفرد أن يكون مسؤوالً عن احنراف مسلك أبنائه أو أقرانه، أ
أو لتقاعسه عن واجبه ، )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(بل من أجل التقصري يف واجبه فيما وكل إليه ، ليس من أجل الفعل

آل  {  ﴾عروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِولْتكُن مّنكُم أُمّةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْم ﴿: قال تعاىل، الذي فرضه عليه الشرع
   .}١٠٤عمران 

 : أنواع املسئولية

 .وتعين االلتزام الذايت من اإلنسان نفسه على اإلتيان بشيء أو االنتهاء عن فعل شيء:  املسئولية األخالقية احملضة

 .واعدوتعين االلتزام جتاه اآلخرين وما يفرضه اتمع من ق : املسئولية االجتماعية

  .وتعين االلتزام أمام اللّه تعاىل : املسئولية الدينية
 

 ثالثاً – اجلزاء :
 .هو األثر املترتب على الفعل اإلنساين؛ ظاهراً أو باطناً، يف الدنيا أو يف اآلخرة : تعريفه

  : أنواعه

  .واجلزاء اإلهلي، واجلزاء الشرعي، اجلزاء األخالقي: للجزاء ثالثة أنواع هي
ويعين ما يالحظه اإلنسان من نفسه جراء إقدامه على عمل طبقا ملا يعرفه من األحكام والتشريعات والقواعد  : ء األخالقياجلزا -أ

 .وحيس ا، كالرضا يف حالة النجاح، واألمل يف حالة اإلخفاق

ففي هذا احلديث ترمجة . يححديث صح). من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن: (يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم
  . وحتديد لإلميان اخللقي

  : اجلزاء الشرعي -ب 
. ونعين به العقوبات اليت أقرا الشريعة اإلسالمية ألولئك الذين يتعدون حدود اللّه، فيظلمون بذلك أنفسهم، ويظلمون غريهم 

 .ميكن أن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك اجلرائم وكذا ردع اآلخرين ممن، والغاية من هذا اجلزاء الشرعي معاقبة ارم وردعه
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   : وهذه العقوبات على نوعني
  .. وهي جزاءات حددها الشرع كحد الزنا، والسرقة، والقذف:  حدود

  .أي عقوبات تأديبية يفرضها القاضي على جناية أو معصية مل حيدد الشرع فيها عقوبة:  تعزيرات
 
  : اجلزاء اإلهلي -ج
 . السابقان من اجلزاء يقعان يف الدنيا، فإن اجلزاء اإلهلي له طبيعته وامتداداته من الدنيا وإىل احلياة اآلخرة إذا كان النوعان 

هناك آيات كثرية تؤكد هذا و، يف حالة الطاعة واالمتثال له يف الدنيا الرضا من اهللا والتوفيق واحلفظ وتيسري األمور والنصر والعزة 
 .﴾ إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ﴿ومنها ﴾ ويرزقْه من حيثُ ال يحتِسب* للَّه يجعلْ لَه مخرجاًومن يتقِ ا ﴿ : منها

وضرب ﴿: قال تعاىل، من اهللا ويف حالة املعصية واالستمرار عليها وعدم التوبة منها له يف الدنيا ضنك العيش واملصائب والسخط
اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كانوا قَريةً كانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذاقَها اللَّه مثَلًا 

ونَيعننكً ﴿: وقال تعاىل ﴾صةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نماو ﴾. 

وقال  ﴾ إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات كَانت لَهم جنّات الْفردوسِ نزلًا ﴿: قال تعاىل، لمؤمن اجلنة والرضاويف احلياة األخرى ل
 .﴾ إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات سيجعلُ لَهم الرّحمن وداً ﴿: تعاىل

نَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الكتابِ واملُشرِكني في نارِ جهنم خالدين فيها إِ ﴿: قال تعاىل، وللكافر واملنافق نار جهنم والسخط من اهللا
 .} ٦:البينة{ ﴾ولَئك هم شر البرِيةأُ
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  احملاضرة السادسة
 

 ) صلى اهللا عليه وسلم(  لنيب الكرميمناذج من أخالق ا

 : الرسول ذو اخللق العظيم

وتقول أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ] ٤القلم [ ﴾ إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍو ﴿: بيه الكرمي صلى اهللا عليه وسلمقال تعاىل مادحاً ن
ن أخالقه عليه الصالة والسالم جتسيد عملي ملا جـاء بـه   أي أ). كان خلقه القرآن:(يف وصف أخالق النيب عليه الصالة والسالم
  .القرآن الكرمي من أوامر أو نواهي أو مثُلٍ عليا

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لّمن  ﴿: فقال تعاىل، ثالً أعلى للبشريةفهو الذي اختاره اهللا سبحانه ليكون أسوة وم -
  .}٢١:األحزاب{ ﴾ كَثريا لَّه والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّهكَانَ يرجو ال

: األحزاب{﴾ النّبِيّ أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم ﴿: وهو الذي قال اهللا فيه، رحيموهو الذي وصفه اهللا بأنه باملؤمنني رؤوف  -
 ﴾ أَلَم نشرح لَك صدرك ﴿: فقال، وزكى صدره}، ٣:النجم{ ﴾ اهلَوى وما ينطق عنِ ﴿: زكى اهللا لسانه فقال تعاىل} ٦
قُلْ إِنْ كُنتم  ﴿ :وقال}، ٥٢:الشورى{ ﴾ ستقيمٍوإِنك لَتهدي إِلَى صراط م ﴿: وزكى هديه ومنهجه فقال} ١:شراحاالن{

اُهللا و كُمبِبحونِي يبِعونَ اَهللا فَاتبحتذُن لَكُم رفغييمحر اُهللا غَفُورو كُمقال النيب صلى اهللا عليه }، ٣١:آل عمران{ ﴾ وب ومن ثَم
: ويقول أنس رضي اهللا عنه). أما إين ألخشاكم وأتقاكم هللا: (وقال، )أدبين ريب فأحسن تأدييب(وسلم متحدثاً عن نعمة ربه عليه 

ما رأيت أحسن خلقًا من : "وعن صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قالت، "لناس خلقًاكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن ا"
ولكن ما ال ، واحملاضرة وكذا عشرات احملاضرات من أمثاهلا لن تتمكن من إعطاء املوضوع حقه .،"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .   الكرمي صلى اهللا عليه وسلمومن مث فإننا سنكتفي بعرض مناذج من أخالق النيب. ال يترك كله، يدرك كله

           

 ١-  عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم  : 

وأكثرهم عبادة وتأهلاً، فمن كرمي أخالقه صلى اهللا ، أتقى الناس وأخشاهم هللا، كان النيب عليه الصالة والسالم كما وصف نفسه
: فقلت  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه كان نيب: تقول عائشة رضي اهللا عنها. عليه وسلم أنه كان شاكراً

) أفال أكون عبداً شكوراً: (مل تصنع هذا يا رسول اهللا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصالة والسالم
م بعد الْعتمة فَقُلْت يا رسولَ اِهللا ائْذَنْ لي أَنْ أَتعبد بِعبادتك فَذَهب وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمان قَالَ لَقيت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

 هعم تبذَهفْ... وتاس ابِ ثُمتةَ الْكحأَ فَاتقَر ثُم ينِهمي ننِي عأَقَاملَةَ وبلَ الْققْبتفَاس جِدسى الْمأَت ثُمبِس حت ةمحر ةبِآي رمالَ ي ةقَرالْب ةور
فَس كَعفَر ركَب ا ثُمهمتى ختح ثَلٍ إِالَّ فَكَّرالَ ماذَ، وعتإِالَّ اس فوخ ةالَ آيأَلَ، وإِالَّ س يمظالْع يبانَ رحبس هكُوعي رقُولُ في هتعم

فَتش يهف ددريكَو ثُم هأْسر فَعر ثُم هاميق نا مقَرِيب هكُوعي ركَثَ ففَم هدمبِحقُولُ وي هأَن ى أَظُنتح هي يقُولُ في هتعمفَس دجفَس رب
حمده فَمكَثَ في سجوده قَرِيبا من قيامه ثُم نهض حني فَرغَ من سجوده سبحانَ ربي اَألعلَى ويردد شفَتيه فَأَظُن أَنه يقُولُ وبِ

إِالَّ فَكَّر حتى  آية خوف إِالَّ استعاذَ، والَ مثَلٍسجدتيه فَقَرأَ فَاتحةَ الْكتابِ ثُم استفْتح آلَ عمرانَ الَ يمر بِآية رحمة إِالَّ سأَلَ، والَ 
)  فَما تعبدت عبادةً كَانت أَشد علَي منهاختمها ثُم فَعلَ في الركُوعِ والسجود كَفعله اَألولِ ثُم سمعت النداَء بِالْفَجرِ قَالَ حذَيفَةُ

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : (يقول عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه وخيشعثين على اهللا تبارك وتعاىل وكان يدعو ويسبح وي
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وكان ) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً: (وكان يقول). وسلم وهو يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاء
ومل أره صائماً يف شهرٍ ، ويفطر حىت نقول ال يصوم، فطركان يصوم حىت نقول ال ي: (تقول عائشة رضي اهللا عنها. يكثر من الصيام

وكان ينظر إىل نفسه وعبادته فريى نفسه مقصراً يف ) كان يصوم شعبان إال قليالً، كان يصوم شعبان كله، قط أكثر منه يف شعبان
  )إنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا مائة مرة: جنب اهللا فيقول

 :  دعوته صلى اهللا عليه وسلم - ٢

كانت دعوته عليه الصالة والسالم جلميع اخللق، وكان أكثرهم إيذاًء وابتالًء يف سبيلها، ومن ذلك شفقته مبن خيطئ أو من خيالف 
احلق وكان يحسن إليه ويعلمه بأحسن أسلوب، بألطف عبارة وأحسن إشارة، من ذلك ما رواه أبو أُمامة ـ رضي اهللا عنه ـ 

فقال . مه مه: يا رسول اهللا، ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: صلى اهللا عليه وسلم فقال إن فىت شاباً أتى النيب: قال
أفتحبه : (قال) وال الناس حيبونه ألمهام: (ال واهللا، جعلين اهللا فداءك، قال: قال) أحتبه ألمك؟: (، فدنا منه قريباً، قال)ادنه: (له

ال واهللا : قال) أفتحبه ألختك؟: (قال) وال الناس مجيعاً حيبونه لبنام: (قال. رسول اهللا، جعلين اهللا فداءكال واهللا يا : قال) البنتك؟
وال : (قال. ال واهللا، جعلين اهللا فداءك: قال) أفتحبه لعمتك؟: (قال). وال الناس مجيعاً حيبونه ألخوام: (قال. جعلين اهللا فداءك

: قال) وال الناس مجيعاً حيبونه خلاالم : (قال. ال واهللا جعلين اهللا فداءك: قال) أفتحبه خلالتك؟: (قال). الناس مجيعاً حيبونه لعمام
قال بينما حنن يف . فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء) وطهر قلبه، وحصن فرجه اللهم اغفر ذنبه: فوضع يده عليه، وقال

صلى اهللا عليه {ذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد فقال أصحاب رسول اهللا إ} صلى اهللا عليه وسلم{املسجد مع رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{ال تزرموه دعوه فتركوه حىت بال مث إن رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{مه مه فقال رسول اهللا } وسلم

ذكر اهللا والصالة وقراءة القرآن أو كما قال رسول دعاه فقال له إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر إمنا هي ل
وقد انتهج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف )قال وأمر رجالً من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنه عليه} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

تعاىل أفواج من الناس  فكان من سبب ذلك أن أسلم ودخل يف دين اهللا ه للناس كلهم حىت مشلت الكافرين دعوته ولطيف أسلوب
ادع إِلى سبِيــلِ ربــك  ﴿: هللا عليه وسلم قول اهللا عز وجلباملعاملة احلسنة واألسلوب األمثل، وكان يتمثل يف ذلك صلى ا

جو ـةنسالْح ظَـةعـوالْمو ةكْـمبِالْحنسأَح يي هم بِالّتلْه١٢:النحل[           ﴾اد[  
 ٣-  رمحته صلى اهللا عليه وسلم :

فهو صلى اهللا عليه وسلم إذاً رمحة للعاملني وليس ، )١٠٧:االنبياء( ﴾إِلَّا رحمةً للْعالَمني وما أَرسلْناك﴿: قال تعاىل يف شأن نبيه
: ن يدع على املشركني قالوعندما طلب منه أ). إمنا أنا رمحة مهداة: (ومن مثَّ كان يقول، ورسالته رمحة للجميع ، للمؤمنني فقط

اللهم إمنا أنا بشر، فأي املسلمني سببته أو لعنته، فاجعلها له : (وقال عليه الصالة والسالم . ودعا هلم باهلداية) إين مل أبعث لعانا(
عليه، ومن ويل اشقُق اللهم من ويلَ من أمرِ أميت شيئاً ، فشق عليهم، ف: ( وكان من دعائه صلى اهللا عليه وسلم ". زكاة و أجراً 

وقال صلى اهللا عليه ،  )١٥٩:آل عمران( ﴾ مة من اللَّه لنت لَهمفَبِما رح﴿ : قال تعاىل ) رفق م، فارفق بهف من أمر أميت شيئاً
املؤمنني أنه أمر ومن مظاهر رمحته ب) الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء: (وسلم يف فضل الرمحة

فقال إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما } صلى اهللا عليه وسلم{من أمهم يف الصالة بأن خيفف فقد جاء رجلٌ إىل النيب 
غضب يف موعظةٍ  قط أشد مما غضب يومئذ فقال } صلى اهللا عليه وسلم{فما رأيت النيب : فقال أبو مسعود األنصاري، يطيل بنا
ويف حديث أَنسِ بنِ مالك رضي ) لناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبري والصغري وذا احلاجةيا أيها ا
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م فَأَخذَ رسولُ اِهللا دخلْنا مع رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، علَى أَبِي سيف الْقَينِ وكَانَ ظئْرا ِإلبراهيم علَيه السالَ: اهللا عنه قَالَ
ه فَجعلَت عينا رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم إِبراهيم فَقَبلَه وشمه ثُم دخلْنا علَيه، بعد ذلك، وإِبراهيم يجود بِنفِْس

ع نمنِ بحالر دبع فَقَالَ لَه ذْرِفَانرضي اهللا عنهوسلم ت فولَ اِهللا فَقَالَ: وسا ري تأَنى : ورا بِأُخهعبأَت ةٌ ثُممحا رهإِن فوع نا ابي
  )يا إِبراهيم لَمحزونونَإِنَّ الْعين تدمع، والْقَلْب يحزنُ، والَ نقُولُ إِالَّ ما يرضى ربنا وإِنا بِفراقك، : فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم

 ٤-  صدقه صلى اهللا عليه وسلم  : 

فقد . ما جرى معه صلى اهللا عليه وسلم حني دعا الناس إىل رسالته، فمن صور صدقه واعتراف أعدائه به حىت قبل إعالنه لدعوته -
على } صلى اهللا عليه وسلم{صعد النيب ) ني وأنذر عشريتك األقرب( روى عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال ملا نزلت اآلية 

الصفا فجعل ينادي يا بين فهر يا بين عدي لبطون قريش حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً لينظر ما 
عم ما جربنا عليك هو فجاء أبو هلب وقريش فقال أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالً بالوادي تريد أن تغري عليكم كنتم مصدقي؟ قالوا ن

تبت يداً أيب هلب (تباً لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا فرتلت : فقال أبو هلب. فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: قال. إال صدقاً
  )وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب

ولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم الْمدينةَ لَما قَدم رس: قال، ومن صوره ما أخرب به عبد اهللا بن سالم احلرب اليهودي وبسببه أسلم -
صلى اهللا عليه وسلم، قَد ولُ اللَّهسر مصلى اهللا عليه وسلم، قَد ولُ اللَّهسر ميلَ قَدقو هإِلَي اسفَلَ النجصلى اهللان ولُ اللَّهسر عليه  م

ا استثْبت وجه رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عرفْت أَنَّ وجهه لَيس بِوجه كَذَّابٍ وكَانَ أَولُ فَجِئْت في الناسِ لأَنظُر إِلَيه فَلَم وسلم
ت امنِي اسالنلُّوا وصو اموا الطَّعمأَطْعو لَاموا السأَفْش اسا النهأَنْ قَالَ أَي بِه كَلَّمٍء تيلُوشخلَامٍدةَ بِسن؛ هكذا مل حيتج األمر منه أن "ا الْج

            . يعلم أن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوى أن ينظر إىل وجهه ليعرف أنه ليس بوجه كذاب
 : شجاعته صلى اهللا عليه وسلم - ٥

كَانَ رسولُ اللَّه : لك رضى اهللا عنه قالفقد كان األشجع واألجود بنفسه، ومن قصص شجاعته ما رواه مسلم عن أنس بنِ ما -
 ةيندلُ الْمأَه فَزِع لَقَداسِ والن عجكَانَ أَشاسِ والن دوكَانَ أَجاسِ والن نسصلى اهللا عليه وسلم أَح تولَ الصبق اسن طَلَقفَان لَةلَي ذَات

و  عليه وسلم راجِعا وقَد سبقَهم إِلَى الصوت وهو علَى فَرسٍ لأَبِي طَلْحةَ عريٍ في عنقه السيف وهفَتلَقَّاهم رسولُ اللَّه صلى اهللا
رحلَب هإِن ا أَورحب اهندجوا قَالَ واعرت وا لَماعرت قُولُ لَموليس هناك ما خييف  أي أن الفرس كان سريعاً فسبقتكم إىل الصوت) ي

فَما ، كُنا إِذَا احمر الْبأْس، ولَقي الْقَوم الْقَوم، اتقَينا بِرسولِ اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم: وروي عن علي رضى اهللا عنه قال. فارجعوا
هنم ودإِلَى الْع بأَقْر دكُونُ أَحاوقال علي رضى اهللا عنه أي. يض : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلُوذُ بِرن نحنرٍ ودب موا ينتأَير لَقَد

  وهو أَقْربنا إِلَى الْعدو وكَانَ من أَشد الناسِ يومئذ بأْساً
فلما التقى املسلمون والكفار وىل ، يوم حنني} سلمصلى اهللا عليه و{وعن العباس رضي اهللا عنه قال شهدت مع رسول اهللا  -

يركض بغلته قبل الكفار قال العباس وأنا آخذٌ بلجام بغلة رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{املسلمون مدبرين فطفق رسول اهللا 
قال عباس . أصحاب السمرة أي عباس ناد} صلى اهللا عليه وسلم{أكفها إرادة أال تسرع فقال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{
أنا النيب ال : أين املهاجرون األولون أين أصحاب سورة البقرة والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول قدما: وكان رجالً صيتاً فقلت -

فاقتتلوا قال فواهللا لكأن عطفتهم حني مسعوا صويت عطفة البقر على أوالدها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال . كذب أنا ابن عبد املطلب
  .يركض خلفهم على بغلته} صلى اهللا عليه وسلم{قال وكأين أنظر إىل النيب . والكفار حىت ازم الكفار
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 :  عفو النيب صلى اهللا عليه وسلم - ٦

لَقَد لَقيت من : ( ؟ قَالَهلْ أتى علَيك يوم كَانَ أشد من يومِ أُحد: عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم -
دبنِ علَ بيالي دبنِ علَى ابفِْسي عن تضرإذْ ع ،ةقَبالْع موي مهنم ا لَقيتم دكَانَ أشو ،كمقَو تدا أرين إِلَى مجِبي كُالَلٍ، فَلَم 

أس هِي، فَلَمجلَى وع وممهأنا مو طَلَقْتفَانفَإذَا ف تظَرنِي، فَنأظَلَّت قَد ةابحا بِسإِذَا أني، وأْسر تفَعبِ، فَرالالثَّع نا بِقَرإِالَّ وأن قفا تيه
بعثَ إلَيك ملَك اجلبالِ لتأْمره مبا إنَّ اهللا تعالَى قَد سمع قَولَ قَومك لَك، وما ردوا علَيك، وقَد : جِربيلُ عليه السالم، فَناداين، فَقَالَ

 يهِمف ئْتقَالَ. ش ثُم ،لَيع لَّمالِ، فَسباجل لَكانِي مادثَنِي : فَنعب قَدبال، واجل لَكأنا مو ،لَك كملَ قَوع قَومس إنَّ اَهللا قَد دمحا مي
بلْ أرجو أنْ يخرِج اُهللا : (فَقَالَ النيب صلى اهللا عليه وسلم). أَمرِك، فَما شئْت، إنْ شئْت أطْبقْت علَيهِم اَألخشبينِربي إلَيك لتأْمرنِي بِ

  ). من أصالَبِهِم من يعبد اَهللا وحده الَ يشرِك بِه شيئاً
وعليه برد جنراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذةً  هللا عليه وسلمأنس قال كنت أمشي مع رسول اهللا صلى ا وعن -

  . وقد أثرت ا حاشية الرداء من شدة جبذته النيب صلى اهللا عليه وسلمقال أنس فنظرت إىل صفحة عاتق . شديدة
ما ضرب رسولُ اهللا : وعن عائشة قالت ). اءفضحك مث أمر له بعط، فالتفت إليه. يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك: مث قال

منه شيٌء قَطُّ فَينتقم من صاحبِه، إِالَّ صلى اهللا عليه وسلم شيئاً قَطُّ بِيده، والَ امرأةً والَ خادماً، إِالَّ أنْ يجاهد في سبيلِ اِهللا، وما نِيلَ 
  .رِمِ اِهللا تعالَى ، فَينتقم ِهللا تعالَىأن ينتهك شيٌء من محا
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  احملاضرة السابعة
 

 )صلى اهللا عليه وسلم(  مناذج من أخالق النيب الكرمي

  :تواضعه صلى اهللا عليه وسلم  - ٧

فقد . املدينة ويقبل عذر املعتذر ويعود املرضى يف أقصى، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جييب دعوة احلر والعبد والغين والفقري -
كانت تأكل ، هون عليك فإمنا أنا ابن امرأة من قريش: فقال له: قال. روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت برجل ترتعد فرائصه

كّر بِالْقُرآن من يخاف وما أَنت علَيهِم بِجبّارٍ  فَذَ ﴿ مث تال جرير بن عبد اهللا البجلي راوي احلديث ). القديد يف هذه البطحاء
يدعكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعود املريض ويتبع اجلنائز وجييب دعوة  (وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال   ﴾و

بن وعن أيب أمامة  )اململوك ويركب احلمار ولقد كان يوم خيرب ويوم قريظة على محار خطامه حبل من ليف وحتته أكاف من ليف
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت ضعفاء املسلمني ويزورهم ويعود مرضاهم  (سهل بن حنيف عن أبيه رضي اهللا عنه قال 

  . ويشهد جنائزهم
ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد : (وكان صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مدحه وإلقاء األلقاب عليه، ويقول 

ال يدخل يف : (وحيذر من الكبر فيقول، )لو أُهدي إيلَّ كراع لقبلت ولو دعيت عليه ألجبت: (ويقول،  ) عبد اهللا ورسوله فقولوا
ومن تواضعه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعى إىل خبز الشعري واإلهالة السنخة ، )اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب

} صلى اهللا عليه وسلم{وعن أنس أن خياطاً دعا النيب  .تعين الدهن اجلامد املتغري الريح من طول املكث: واإلهالة السنخة. فيجيب
} صلى اهللا عليه وسلم{إىل ذلك الطعام فقرب إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول اهللا 

  .أيت رسول اهللا يتتبع الدباء من حوايل الصحفةخبزاً من شعري ومرقاً فيه دباء وقديد قال أنس فر
  : زهده صلى اهللا عليه وسلم - ٨

خريه اهللا تعاىل بني أن يكون ملكاً نبياً أو يكون عبداً نبياً ، كان صلى اهللا عليه وسلم أزهد الناس يف الدنيا وأرغبهم يف اآلخرة -
قال أنس بن . لى احلصري تارة، وعلى األرض تارة، وعلى السرير تارةكان ينام على الفراش تارة، وع. فاختار أن يكون عبداً نبياً

دخل عمر وناس من الصحابة فاحنرف النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى عمر أثر الشريط يف جنبه فبكى : ( مالك رضي اهللا عنه 
ان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت ومايل ال أبكي وكسرى وقيصر يعيش: ما يبكيك يا عمر؟ قال: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .هو كذلك: قال. بلى: قال ! أما ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة؟:  فقال يا عمر. على احلال الذي أرى
فعن عائشة ـ رضي اهللا ، وكان من زهده صلى اهللا عليه وسلم وقلة ما بيده أن النار مل تكن توقد يف بيته يف الشهر والشهرين -

واهللا يا ابن أخيت كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلـالل ثـالثة أهله يف شهرين ما أوقـد يف : أا كانت تقول لعروة بن الزبري -عنها 
  ).  التمر واملاء - األسودان  : يا خالة فما كان عيشكم؟ قالت: أبيـات رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نار، قلت

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبيت الليايل املتتابعة طاوياً وأهله ال جيدون عشاءاً، وكان ( :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -
  .وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يدخر شيئا لغد). أكثر خبزهم الشعري

   : صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم - ٩
 .وأما إذا انتهكت حدود اهللا فلم يكن يقوم لغضبه شيء، ليه وسلم يصرب على األذى يف حق نفسهكان النيب صلى اهللا ع -
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محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء ﴿: قال تعاىل.. قيق لألمن واألمانوهذه الشدة مع املنتهكني حلدود اهللا خري رادع هلم وفيها حت
  . ٢٩:الفتح ﴾ء بينهم لْكُفَّارِ رحماعلَى ا

يا حممد إن شئت أن أطبق عليهم : ومن صور صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه عندما اشتد األذى به جاءه ملك اجلبال يقول -
: نبل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا، واألخشبا: األخشبني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . جبال مكة أبو قبيس وقعيقعان
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوق ذي ااز فمر وعليه جبة له محراء وهو : ومن ذلك ما رواه طارق احملاريب قال -

: يه وهو يقول، ورجل يتبعه باحلجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوب" تفلحوا - ال إله إال اهللا : قولوا! يا أيها الناس: " ينادي بأعلى صوته
هذا عمه : فمن هذا يتبعه يرميه؟ قالوا: غالم من بين عبد املطلب، قلت: من هذا؟ قالوا: ال تطيعوه فإنه كذاب؛ قلت! يا أيها الناس

  .عبد العزى أبو هلب
ماعة؟ ما هذه اجل! يا أبة: فقلت! حججت مع أيب فلما كنا مبىن إذا مجاعة على رجل: عن احلارث بن احلارث الغامدي قال -

هذا الصايبء الذي ترك دين قومه، مث ذهب أيب حىت وقف عليهم على ناقته، فذهبت أنا حىت وقفت عليهم على ناقيت، فإذا به : فقال
 يدها قدح فيه ماء وحنرها حيدثهم وهم يردون عليه، فلم يزل موقف أيب حىت تفرقوا عن مالل وارتفاع من النهار، وأقبلت جارية يف

  .وال ختايف على أبيك غلبة وال ذالً! مخري عليك حنرك يا بنية : "هذه بنته زينب، فناولته وهي تبكي، فقال: فقالوا مكشوف
  : مزاح النيب صلى اهللا عليه وسلم -١٠

يا : مازح امرأة عجوزاً يوماً، فقال هلا حني سألته فقالت. وكان من هديه صلى اهللا عليه وسلم أن ميزح ولكنه ال يقول إال حقاً -
يا أُم فالن إن اجلنة ال تدخلها عجوز، فولت تبكي : ( ادع اهللا أن يدخلين اجلنة، فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم ! رسول اهللا

الواقعة    ﴾راباًعرباً أَت* أَبكَاراً فَجعلْناهن * إِنآ أَنشأْناهن إِنشآًء  ﴿: وهي عجوز، إن اهللا تعاىل يقول أخربوها أا ال تدخلها: فقال
٣٧ – ٣٥   
فقال . يا رسولَ اهللا امحلْنا على بعري: أنَّ رجالً أتى رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال(وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  -

الناقة لَدعلى و لُكُمم؟ فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أح الناقة ع بولدنصوما ن :ل؟هل ت وقاإلبِلَ إال الن وقال ). د :
  . » وهل من عني إال وفيها بياض: عقْرى، ومىت رأيته ؟ قال : زوجك ، ذلك البياض يف عينيه ؟ قالت «: ومسعته يقول المرأة 

لم اهلدية فيجهزه زاهر بن حرام كان يهدي إىل النيب صلى اهللا عليه و س: وعن أنس بن مالك أن رجال من أهل البادية يقال له  -
: قال ) إن زاهرا بادينا وحنن حاضروه : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن خيرج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا أرسلين من هذا ؟ فالتفت إليه فلم: فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل ال يبصره فقال 
؟ ) من يشتري هذا العبد : ( عرف أنه النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل يلزق ظهره بصدره فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بل أنت عند اهللا : ( أو قال صلى اهللا عليه و سلم ) لكنك عند اهللا لست بكاسد : ( جتدين يا رسول اهللا كاسدا قال : فقال زاهر
  ) غال 
  :  اهللا عليه وسلمحياؤه صلى  -١١

 لَما تزوج رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب ابنةَ جحشٍ، دعا الْقَوم فَطَعموا، ثُم: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قَالَ -
 جلَسوا
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ا، فَلَما رأَى ذَلك قَام؛ فَلَما قَام، قَام من قَام، وقَعد ثَالَثَةُ نفَرٍ، فَجاَء النبِي صلى اهللا يتحدثُونَ، وإِذَا هو كَأَنه يتهيأُ للْقيامِ، فَلَم يقُومو
وسلم أَنهم قَد انطَلَقُوا؛ فَجاَء  اهللا عليه عليه وسلم، ليدخلَ، فَإِذَا الْقَوم جلُوس؛ ثُم إِنهم قَاموا، فَانطَلَقْت فَجِئْت فَأَخبرت النبِي صلى

هنيبنِى ويب ابجلُ، فَأَلْقَى الْحخأَد تبلَ، فَذَهخى دتلَ اُهللا قوله تعاىلحزإِلَّا أَنْ  ﴿: ؛ فَأَن بِيالن وتيلُوا بخدوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي
ث إِنَّ ذَلكُم كَانَ يؤذي غَير ناظرِين إِناه ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم فَانتشروا ولَا مستأْنِِسني لحدي يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ

 } ٥٣:األحزاب{ ﴾  لَا يستحيِي من احلَقالنبِي فَيستحيِي منكُم واُهللا

وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه .إِنَّ لكُلِّ دينٍ خلُقًا وخلُق الْإِسلَامِ الْحياء: لوكان يقو -
غري أن حيائه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن مينعه من قول . وجهِهوسلَّم أَشد حياًء من الْعذْراِء في خدرِها، وإِذَا كَرِه شيئًا عرِف في 

احلق والغضب له إال إنه مل يكن يواجه أحدا مبا يكره، هلذا وصفه الصحابة بأنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كره شيئًا عرف يف 
  .كراهيته لذلكوجهه إشارة إىل أنه مل يكن يواجه أحدا مبا يكرهه بل يتغري وجهه فيفهم أصحابه 

  :عدل النيب صلى اهللا عليه وسلم  -١٢

وهو يقِْسم قَسما أَتاه ذُو الْخويصرة وهو رجلٌ  - صلى اهللا عليه وسلم-بينا نحن عند رسولِ اللَّه : عن أيب سعيد الْخدرِى قَالَ  - 
فَقَالَ . »ويحك ومن يعدلُ إِذَا لَم أَعدلْ لَقَد خبت وخِسرت إِنْ لَم أَكُن أَعدلْ « :للَّه اعدلْ فَقَالَ يا رسولَ ا: من بنِى تميمٍ فَقَالَ 

قَهنع رِبأَض يهى فائْذَنْ ل ولَ اللَّهسا ري هنع اللَّه ىضطَّابِ رالْخ نب رمولُ اللَّ. عسصلى اهللا عليه وسلمفَقَالَ ر ه) : فَإِنَّ لَه هعد
رت وزجآنَ الَ يُءونَ الْقُرقْري هِماميص عم هاميصو هِمالَتص عم هالَتص كُمدأَح رقحا يابحأَص قرما يالَمِ كَماِإلس نقُونَ مرمي مهياق

 ةيمالر نم مهالس(  
كان رسولُ اهللا صلى «: ومن صور عدله صلى اهللا عليه وسلم وإقامته لشرع اهللا تعاىل ما رواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  -

اخلاد داليت هو يف بيتها ي بترفَة فيها طعام، فَضحإِليه إِحدى أُمهات املؤمنني بِص مِ اهللا عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلَت
 قَطَتفَسفَلَقَتحفَةُ، فانرسولُ اهللا  الص عممث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف  - صلى اهللا عليه وسلم-، فَج ،حفَةلَق الصف

، مث حبس اخلادم، حىت أُيتَ بِصحفَة من عند اليت هو يف بيتها ، فدفعها إِىل اليت ] غارت أُمكم [غَارت أُمكم، : الصحفة ويقول
تفَ كُِسرحهاصها تتراليت كَس تيوأمسك املكسورة يف ب«  

لقطعت   ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت حممد : ( وقال عليه الصالة والسالم يف قصة املرأة املخزومية اليت سرقت  -
  . ) يدها
  :أخالقه صلى اهللا عليه وسلم مع أهله  -١٣

وحسن عشرته لزوجاته وبإكرامه واحترامه ملشاعرهن، قال عليه ، ثل ذلك يف طيب كالمهوقد مت، كان صلى اهللا خري الناس ألهله -
وكان من كرمي أخالقه صلى اهللا عليه وسلم يف تعامله مع أهله ). خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي: (الصالة والسالم

صلى اهللا عليه  - ضى اللَّه عنها أَنها كَانت مع النبِى تروي السيدة عائشة ر،  وميازحهن، ويرأف ن، وزوجه أنه كان يتودد إليهن
فَسابقْته فَسبقْته علَى رِجلى فَلَما . »تعالِ أُسابِقْك « :فَتقَدموا ثُم قَالَ . »تقَدموا « :فى سفَرٍ وهى جارِيةٌ فَقَالَ َألصحابِه  - وسلم

عقَالَكَانَ ب وا ثُممقَدت ابِهحفَرٍ فَقَالَ َألصى سف هعا مضأَي تجرخ د :» ابِقْكالِ أُسعت« . ماللَّح لْتمح قَدى كَانَ والَّذ ِسيتنو
وتروي ). هذه بِتلْك السبقَة: (فَسابقْته فَسبقَنِى فَقَالَ. »لن لَتفْع« :فَقُلْت وكَيف أُسابِقُك يا رسولَ اللَّه وأَنا علَى هذه الْحالِ فَقَالَ 

واهللا لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم على باب حجريت واحلبشة يلعبون حبرام يف مسجد رسول اهللا : أيضاً فتقول
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وم من أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه لكي أنظر إىل لعبهم مث يق
كان يكون يف مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة يتوضأ وخيرج إىل : (وتقول يف عمل النيب يف بيته).  السن حريصة على اللهو

ومن دالئل احترامه ). ل يف بيومكان خييط ثوبه وخيصف نعله ويعمل ما يعمل الرجا: (وتقول أنه صلى اهللا عليه وسلم). الصالة
  . إن كان يذبح الشاة مث يهديها إىل صديقاا، وذلك بعد مماا شديد لزوجته خدجية رضي اهللا عنهاوحبه ال، الكبري
  : أخالقه صلى اهللا عليه وسلم مع األطفال -١٤

  . مفعن أنس رضي اهللا عنه قال كان صلى اهللا عليه وسلم مير بالصبيان فيسلم عليه -
وكان صلى اهللا عليه وسلم حيمل ابنة ابنته . وكان صلى اهللا عليه وسلم يسمع بكاء الصيب فيسرع يف الصالة خمافة أن تفتنت أمه

  .  إذا قام محلها وإذا سجد وضعها،  وهو يصلي بالناس)  أمامة بنت زينب(
ويعثران فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم من املنرب وجاءه احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما وهو خيطب يف الناس فجعال ميشيان  -

  . فحملهما حىت وضعهما بني يديه
-  ا قَالَتهنع اللَّه ىضةَ رشائع نوع : بِىإِلَى الن ابِىراَء أَعفَقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم - ج :ملُهقَبا نانَ فَميبلُونَ الصقَبفَقَالَ . أَت
ر ولُ اللَّهةَ « : -صلى اهللا عليه وسلم- سمحالر قَلْبِك نم اللَّه عزأَنْ ن لَك كلأَمأَو«.  

  : أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم مع اخلدم -١٥

خدمت النيب  "فعن أنس رضي اهللا عنه قال، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم لطيفا رحيماً يف تعامله مع خدمه إىل أبعد احلدود -
  ). صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، واهللا ما قال أف قط، وال قال لشيء مل فعلت كذا وهال فعلت كذا

ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خادماً له وال امرأة وال ضرب بيده شيئا قط : (وعن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت -
             ).إال أن جياهد يف سبيل اهللا

  : صلى اهللا عليه وسلم يف الرفق باحليوان ههدي -١٦ 

إن اهللا تعاىل : (رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالشداد بن أوس لرفق باحليوان فعن لأول من أصل وأسس فهو  -
  ). دكم شفرته، ولريح ذبيحتهكتب اإلحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أح

وعن سعيد بن جبري قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طائراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من  -
لعن من ((  نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن اهللا من فعل هذا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ))اختذ شيئاً فيه الروح غرضاً 
دخلت امرأة النار يف هر ربطته فال هي أطعمته وال هي : قال النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -

إىن  :وبينا رجل راكب بقرة التفتت إليه فقالت ... أرسلته يأكل من خشاش األرض حىت مات ويشهد على ذلك أبو بكر وعمر
  .ويشهد على ذلك أبو بكر وعمر، لست هلذا خلقت إمنا خلقت للحرث 

وإن الدات ، إن هذه الصور مل تكن سوى غيض من فيض عن أخالق احلبيب حممد صلوات ريب وسالمه عليه:  وختاماً نقول
ه وسلم فلن يبلغوا ثناء اهللا عليه وعلى ومهما كتبوا عن أخالقه صلى اهللا عليه وآل، إن البشر مهما قالوا. العظام لن حتيط بوصفها

فماذا عسى أن يبلغ وصف البشر ألخالقه }، وإنك لعلى خلُقٍ عظيم{إن إهلنا العظيم عندما يصف خلق احلبيب بأنه عظيم . أخالقه
 .صلى اهللا وسلم عليه
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وندعو إليها ، ونريب عليه أوالدنا، حلى افنت، غري أن الذي جيب أن ال نغفل عنه هو السعي يف إحياء هذه األخالق النبوية يف حياتنا
خصوصاً يف هذا الوقت الذي كادت األخالق احلميدة واملثل العليا أن ختتفي من ، بل نسعى لنشرها بني غري املسلمني، بني املسلمني
احلاجة إىل إحياء هذه وهي بأمس ، إن البشرية اليوم ظامئة، وأصبحت املادة واملصلحة هي الغاية القصوى من الوجود، حياة الناس

  . القيم السامية يف واقع حياا
لإلسالم نكون قد قدمنا هلم و من هو؟ وملاذا نتخذه أسوة ومثالً يف حياتنا؟، إننا حني نعرف اآلخرين مبحمد عليه الصالة والسالم

  .ميكن تقدميها اليوم أعظم خدمة
   .نشرها والدعوة إليهاوأن يعيننا على ، نسأل اهللا أن خيلقنا بأخالق نبيه الكرمي
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  احملاضرة الثامنة
  

 أخالق املهنة ومدى احلاجة إىل دراستها :-
 مفهوم املهنة : 

وذا املعىن ورد قول النيب صلى اهللا . وتطلق على بذل النفس يف اخلدمة واحلذق فيها. والفتح أشهر، بكسر امليم وفتحها : املهنة لغة
إذ إن ثوب ، أي سوى ثويب اخلدمة والعمل). ما على أَحدكم لو اشترى ثَوبين ليوم مجعته سوى ثَوبي مهنته: (سلمعليه وآله و

وذا املعىن أيضاً ما ورد عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا . وال تتم احملافظة على نظافته، اخلدمة والعمل يكون مبتذالً وال يصان
فَإِذَا ، كَانَ يكُونُ في مهنة أَهله تعنِي خدمةَ أَهله: "ا كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصنع في بيته؟ فقَالَتحني سئلت عن م، عنها

لَاةإِلَى الص جرلَاةُ خالص ترضوخييط ثوبه ، خيصف نعله، هلهكان يفعل ما يفعل أحدكم يف مهنة أ: "ويف حديث آخر قالت". ح
 ". ويرقع دلوه

 .وتطلق املهنة يف اللغة أيضاً على احلذق واملهارة يف العمل أو احلرفة اليت ميتهنها صاحبها

احلرفة اليت تشتمل على جمموعة من املعـارف العقلية وجمموعة من املمارسـات :  تطلق على واملهنة يف االصطالح املعاصر
كالطب . عمل حيتاج إىل معارف عقلية وخربة ميدانية: أو هي. يؤديها الفرد من خالل ممارسته للعمل، واخلربات التدريبية

 .واحملاسبة والتدريس، واهلندسة

 مرادفات لفظ املهنة :
 هناك ألفاظ قريبة يف معناها من املهنة ورمبا التبست ا، وهي: 

 : احلرفة

وحتتاج إىل ، من زراعة أو صناعة أو جتارة، ب اليت يرتزق منها املرء بصفة مستمرةبالكسر؛ الصنعة أو وسيلة الكس : احلرفة لغةً
وليس . هو االكتساب: واالحتراف. أي؛ دأبه وديدنه: ويقال حرفَته أنْ يفعل كذا. ومسيت بذلك ألنه منحرِف إليها. تدريب قصري

 . يف األعمال اليدوية سواء كانت بآلة أو بغري آلة وغالباً ما تستعمل. خارج عن املعىن اللغوي هلا معىن اصطالحي

إىل أين؟ : فقال له عمر، فأراد أن خيرج لتجارته، وكان تاجراً، من ذلك ما ورد أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا استخلف -
فرجع فجعلوا له ، اجتكارجع ويصرف لك من بيت املال ح. ومن ملصاحل املسلمني وإدارة شؤوم: قال. أحترف ألهلي: قال

لَقَد علم قَومي أَنَّ "وقال أَبو بكْرٍ رضي اهللا عنه . فزادوه مخسمائة، وقد شغلتموين عن التجارة، زيدوين فإن يل عياالً: فقال. ألفني
 -أي أبو بكر–ويحترِف ، كُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ من هذَا الْمالِفَسيأْ، وشغلْت بِأَمرِ الْمسلمني، حرفَتي لَم تكُن تعجِز عن مئُونة أَهلي

يهف نيملسلْموقد مساه حرفة، فعمل أيب بكر رضي اهللا عنه وأرضاه كان يف التجارة". ل . 

  :  العمل
 . يطلق على املهنة، وعلى الفعل : العمل لغةً

  :  والفارق بينه وبني املهنة أو احلرفة
 والطائر الذي يبين، فالثور الذي حيرث األرض يعمل. قد يكون من اإلنسان أو احليوان واحلرفة ال تكون إال من اإلنسان أن العمل

 .ولكن ال يقال إنه حمترف أو ذو مهنة، لنفسه عشاً يعمل
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 .وأما احلرفة فالغالب أا تطلق على األعمال اليدوية، وقد يكون بدنياً، العمل قد يكون ذهنياً -

 .خبالف املهنة أو احلرفة فال بد فيها من التدريب واالستمرارية، وال حيتاج إىل التدريب، العمل يستعمل للمرة الواحدة وألكثر -

  : الصنعة
وال يقال للتاجر ، فيقال للنجار صانع. ومبا يوصل إىل املقصود منه، ترتيب العمل وإحكامه على النحو الذي تعلمه : الصنعة لغة

والتاجر ال يعلم إذا اجتر أنه ، النجار قد سبق علمه مبا يريد عمله من سرير أو باب وباألسباب اليت توصل إىل املقصود منه الن صانع
 . سيصل إىل ما يريده من الربح أو ال

 .خبالف الصنعة فإن، فالعمل ال يقتضي العلم مبا يعمل له -

 :  الفرق بني الصنعة والعمل

 .بينما ال تطلق الصنعة إال على ما صدر من اإلنسان فحسب، من اإلنسان أو احليوانالعمل يطلق على ما يصدر 

 .وفيه معىن احلرفة، والصنعة ال تطلق إال على ما كان بإجادة، العمل يطلق على ما يكون بقصد وعلم

 .وكل صنعة عملٌ، وليس كل عملٍ صنعةً. فالصنعة أخص والعمل أعم

 : الوظيفة

 .ا يقدر من عمل أو طعام أو رزق يف زمن معين، وتأيت أيضاً مبعىن اخلدمة املعينةم : الوظيفة لغةً

 تمعة مع بعضها يف املضمون والشكلتتكون من عدة أنشطة جم، تطلق على وحدة من وحدات العمل : االصطالح املعاصر ويف
حتتوي على جمموعة من األنشطة من مجع للبيانات ، ظيفةكاحملاسبة يف شركة مثالً فإا و. وميكن أن يقوم ا موظف واحد أو أكثر

مث ، وإجراء املقابلة واملقاصة بني الوارد والصادر مث إخراج النتيجة النهائية لليوم، ومجعها،  وتصنيفها وإدخاهلا يف احلاسوب والفواتري
 . وقد يكون للشركة حماسب واحد أو جمموعة من احملاسبني...  وهكذا،  مث للسنة، للشهر

  : خصائص املهنة
 : للمهنة مجلة من اخلصائص أمهها

 .تقدمي خدمات أساسية ومفيدة للمجتمع -١

 .ومن جهات علمية معترف ا، حاجتها إىل اإلعداد العلمي من خالل برامج ذات أهداف حمددة واضحة -٢

 .لكل مهنة معارف ومهارات خاصة ا -٣

 .ا لكل مهنة قوانني وآداب تنظم وحتكم العمل -٤

 .غالباً ما توجد يف وقتنا احلايل جتمع للعاملني باملهنة يتحدث بامسها ويدافع عنها-٥

 .لكل مهنة معاملها الواضحة متيزها عن غريها من املهن-٦

 احلكم الشرعي للمهنة :
. ويرفع من شأنه، العملجيد أن اإلسالم حيث على ، أو يف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، إن من يقرأ يف كتاب اهللا تعاىل-

أو الصحابة الكرام ، أو يقرأ يف سري اخللفاء الراشدين، أو غريه من األنبياء، كما أن من يقرأ سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم العطرة
اطة وحدادة جيد أم مجيعاً قد مارسوا خمتلف املهن من جتارة ورعي وزراعة وخي، أو يف سري سلف األمة وأئمتها، رضوان اهللا عليهم

 :  من ذلك. وغريها
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} ٨٠:األنبياء{ ﴾كُم فَهلْ أَنتم شاكرونَوعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لتحصنكُم من بأْس﴿: عاىل عن نبيه داود عليه السالمقوله ت -
 .الدروع: واللبوس

وإن نيب اهللا داود كان يأكل من ، خرياً من أن يأكل من عمل يدهما أكل أحد طعاماً قط : (ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم -
فهذه ). ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إال كان له به صدقة: (ويقول). عمل يده

 .النصوص تدل على مدى حث الشريعة على العمل

وكان ، وكان نوح جناراً، وكان إدريس خياطاً، )زراعاً(م عليه السالم حراثاً كان آد: "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  -
وكان ، وكان سليمان خواصاً، )أي حداداً(وكان داود زراداً ، )وورد بزازاً أي تاجراً يبيع املالبس(وكان إبراهيم راعياً ، هود تاجراً

عليه وسلم يف التجارة والرعي كما أخرب عن نفسه صلى اهللا عليه وعمل حممد صلى اهللا ، وكان عيسى سياحاً، أجرياً) راعياً(موسى 
 ".وسلم

ويف ". ال؛ سقط من عيين: هل له حرفة؟ فإن قالوا: إين ألرى الرجل فيعجبين، فأقول: "ويقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه -
 .إذ ليس الغرض احلصر واالستقصاء، هذا القدر كفاية

  :  تعريف أخالق املهنة
واليت ينبغي للشخص أن يتحلى ا أثناء ، الق املهنة تلك التوجيهات النابعة من القيم واملبادئ اليت يؤمن ا أفراد اتمعتعين أخ

 . ممارسته للمهنة

 : الفرق بني أخالق املهنة وأنظمتها

 .ملمارسني للمهنةوأما أنظمتها فهي تلك القوانني والتشريعات اليت حتدد وتنظم عمل ا، عرفنا آنفاً أخالق املهنة

 . أي أن أخالق املهنة تم مبا ينبغي فعله، وأما أنظمة املهنة فتهتم مبا جيب فعله

 .وأما من خيالف األنظمة فإنه يستحق العقوبة أيضاً مضافاً إىل اللوم والعتاب، وعليه فإن من خيالف األخالق يستحق اللوم والعتاب

  : مصادر أخالق املهنة
فالدين مبا يدعو إليه من مكارم األخالق، وإتقان العمل . ملهنة عندنا حنن املسلمني إمنا هو ديننا احلنيفإن مصدر أخالق ا - 

وهو املرشد ، وهو املصدر لكل شيء مستحسن يف احلياة. ومراقبة اهللا عز وجل يف كل شأن، هو مصدر األحكام واألخالق
ه وأَنه وا استجِيبوا ِهللا وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اَهللا يحولُ بين املَرِء وقَلْبِيا أَيها الَّذين َآمن﴿  : قال تعاىل. واملوجه

ياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه ح ﴿} ٢٤:األنفال{ ﴾يه تحشرونَإِلَ
يهدي بِه اُهللا منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من ، قَد جاَءكُم من اِهللا نور وكتاب مبِني ﴿} ٩٧:النحل{ ﴾انوا يعملُونَكَ

تؤكد أن احلياة السعيدة ، فهذه اآليات وغريها كثري}، ١٦-١٥:املائدة{ ﴾ يهِم إِلَى صراط مستقيمٍرِ بِإِذْنِه ويهدالظُّلُمات إِلَى النو
 ). إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: (ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وليس غريه، اهلانئة الطيبة إمنا هي يف اتباع شرع اهللا

ما دامت ال ، فإنه ال مانع منها، أو مما لدى األمم األخرى، ك آداب وأخالقيات للمهنة مستوحاة من األعرافوإذا كانت هنا -
  .تتعارض مع ما جاء به الشرع؛ ألن الشرع قد أذن بذلك
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  : مدى احلاجة إىل دراسة أخالق املهنة
. خالل مراعاا تتم احملافظة على املهنة ومكانتهاومن ، لكل مهنة أخالق وآداب عامة حتددها القوانني واللوائح اخلاصة ا -

 . يطلق عليها ميثاق الشرف املهين، وكثرياً ما جتمع هذه اآلداب واألخالق يف وثيقة واحدة

فإذا فقد العاملون فيها اآلداب واألخالق كان ، ومن املعلوم أن جمموع املهن يف اتمع هي األداة املنفذة ألهداف وتطلعات أبنائه -
وإمنا األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم :   إذ كما قال الشاعر، ودليالً على قرب ايتهم، ذلك نذير شؤم عليهم

 ذهبوا

وألن جماالت العمل قد  ،ظراً التساع سلطان العلم يف عصرنا هذا وما رافقه من تقنيات مذهلة يف معظم جماالت احلياةنو-
وأشد ضرورةً تالفياً ملا ميكن أن ، فقد أصبحت احلاجة إىل أخالق املهنة أكثر إحلاحاً ،لعصور السابقةتضاعفت أضعافاً كثرية عن ا

فتصبح وسيلة لإلفساد والتدمري والعبث مبصري ، ومرضى النفوس، يوجه إليه املهنة من االستغالل السيئ من قبل بعض املنحرفني
وإدخال ) كاحلبوب املعدلة وراثياً(من العبث باجلينات الوراثية للمواد الغذائية  وال أدل على ذلك مما جنده يف أيامنا هذه ،البشرية

كثري من املواد الكيميائية يف تركيبة األغذية على الرغم من التحذيرات الطبية العاملية من كوا مواد مسرطنة أو ضارة باإلنسان أو 
وكذلك ، والسعي بعد ذلك للعبث خبلْقة اإلنسان، ت وجعلها قطع غيارومثل ذلك االستنساخ والعبث خبلْقة بعض احليوانا، بالبيئة

إىل غزو الفضاء من خالل أقمار  ،إىل الصواريخ العابرة للقارات ،التنافس احملموم بني كثري من دول العامل يف تصنيع القنابل النووية
 . وهكذا... سس جالت

، بل على الكون برمته بكائناته احلية ومجاداته، على البشرية فحسبوهذه األمور اليت هي على درجة كبرية من اخلطورة ليس 
ويكون من شأن  ،دفعت كثرياً من رجال العلم والفكر يف العامل للدعوة إىل وضع مواثيق شرف أخالقي ختص كل مهنة من املهن

  . واحملافظة عليها من االحنراف واالستغالل ،هذا امليثاق محاية مسعة املهنة
ومن هنا كانت ، انطالقاً من قيم البلد ومبادئه، ستجابة هلذه الدعوات ووضعت كثري من املواثيق يف البلدان املختلفةوقد متت اال

   .وإن كان ذلك من خالل اخلطوط العريضة هلا، احلاجة إىل دراستها والوقوف عليها
  
 

  : صفات امليثاق األخالقي
 : ف مبا يليلكي حيقق امليثاق األخالقي أهدافه جيب أن يتص

 .أن تكون مواده منسجمة مع قيم اتمع ومبادئه -١

 .أن تكون خمتصرة -٢

 .أن تكون سهلة وواضحة -٣

 .أن تكون معقولة ومقبولة من الناحية العملية -٤

 .أن تكون شاملة -٥

 .أن تكون إجيابية -٦
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 احملاضرة التاسعة
 األخالق اجلامعة للمهنة

 
 التمهيد:

ويقصد بأخالق املهنة هنا تلك الصفات اليت تنشد الكمال يف . العامل ورب العمل واملستفيد واتمع : ر أربعة هيللمهنة عناص       
 .هذه العناصر األربعة

ا وملا كانت ممارسة املهنة تتم يف إطار التزام قانوين أو تعاقدي فإنه غالباً ما يشتمل هذا القانون أو العقد على بعض اخلصال باعتباره
كما سنستبعد األخالق العامة كرب الوالدين واإلحسان للجار بل . ومن مثَّ فإننا سنستبعد هذه اخلصال عن حمل البحث. تزاماً واجباًال

 .سنقتصر على ما له صلة بكمال املهنة كما أسلفنا

 : يف مخس جمموعات هي)  أخالق املهنة (وسنجمع هذه األخالق 

 .احملبة املهنية، األمانة املهنية، التعاون املهين، ةاالستقامة املهني، الطهارة املهنية

             
  : الطهارة املهنية

: والطاهر هو. حسية كانت تلك األقذار أو معنوية، وتعين النظافة والنقاء والترته عن األقذار، مصدر من طَهر يطْهر : الطهارة لغة
  .والشرِيف، وهو الرتيه، الربئ من العيوب

أو إزالة ، )أي رفع احلدث األصغر أو األكرب(تطلق على غسل أعضاء خمصوصة بصفة خمصوصة  : ارة يف االصطالحوالطّه
   جناسة

  :عند الفقهاء  املهنية الطهارةمظاهر 
  اخل ....الجيوز  توليه الفاسق القضاء : ببطالن توليه الفاسق القضاء 

  اخل ..حمرم: حيرم توليه اجلاهل القضاء 
  اخل ..مكروه : املفضول القضاء  كراهة توليه

 . وطهارة معنوية، طهارة حسية :وهي على ضربني

 . وتتحقق برفع احلدث أو إزالة النجس أو ما يف معنامها وعلى صورما : الطهارة احلسية

  . وتتحقق بترك الذّنب وتنقية النفس من العيوب : الطهارة املعنوية
ويتحقق ذلك من خالل احملافظة على . أي؛ تطهريها وترتيهها عن النقائص. هارة املهنيةويدخل حتت هذا الضرب األخري أيضاً الط

 :أمرين

 .وذلك من خالل الترته والتطهر للمهنة من قبل من يقدمها:  السمعة الطيبة -  ١

  .وذلك من خالل ترتيه املهنة نفسها عن العيوب والنواقص:  جودة األداء -  ٢
  :شروط الطهارة املهنية

 : يف املهنة لتتصف بالطهارة أن تتوافر فيها ما يأيت يشترط
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شهادة حسن (وحيرص على استمرارها كذلك ، صاحب صفحة بيضاء يف سجل املهنةأن يكون كل من العامل ورب العمل  - ١
املهنية ولو عرف عن طبيب تتبعه لعورات النساء تلوثت صفحته ، فلو عرف عن قاض قبوله للهدية تلوثت صفحته املهنية). سلوك
 .والتاجر الغشاش، وهكذا املوظف الذي يرتشي... 

فرب العمل حيصل على ترخيص مزاولة املهنة قبل ، بالقواعد املنظمة ملمارستهاأن يلتزم كل من طريف املهنة العامل ورب العمل  - ٢
وإال تلوثت صفحته ) دراسي وغريهامن مثل السن القانونية واملؤهل ال(وال يتعاقد مع غري املستوفني لشروط التعيني ، ممارستها

 .والعامل يكون حاصالً على املؤهل الدراسي يف املهن اليت تشترطه كالطب والصيدلة مثالً. املهنية

 ية مثالً فال يقوم ا إال ممارسيف األعمال اليت يستلزم ممارستها تلك اخلربة كالعمليات اجلراحخربة كافية أن يكون لدى العامل  - ٣
وكإنتاج املصنوعات اليت حتتاج إىل تقنية عالية فال يشرف عليها إال ، ت أو املزايدات الكبرية فال يقوم ا عامل مبتدئوكاملناقصا

 .خبري

وعدم إجازة املنتج إال يف درجة عالية من احلرص على اإلتقان ) سواء أكان عامالً أو رب عمل(أن يشتهر عن صاحب املهنة  - ٤
 .اجلودة

  .من هذه الشروط كان ذلك مساً خبلق الطهارة املهنية فإذا افتقد أي شرط
  

  : التوجيه الفقهي خللق الطهارة املهنية
وهو ما استلزم . لعدم قيام املهنة إال به، ومن ثَم كان احلد األدىن من هذه الطهارة ضرورة الزمة، ال تقوم مهنة معتربة بغري طهارة

كما تطلَّب وضع صيغٍ للعقود تتضمن نصوصاً يف شكل بنود ،  املنظمة للمهنمع مرور الزمن وتطور األحوال صدور القوانني
فتحولت تلك الصفات األخالقية احلميدة من كوا أخالقاً كرمية إىل ، أو غري مباشرة كاإلحالة إىل عرف وحنوه، إلزامية مباشرة

 .التزام يوجب خمالفته مساءلة قضائية بعد أن مت النص عليها

كان احلد الزائد عن الواجب هو املراد ،  املمكن اإلحاطة خبصال الطهارة املهنية من خالل تلك القوانني والعقودوملا كان من غري
 .ويترتب على اإلخالل ا املساءلة األخالقية دون القضائية، وهو الذي يدخل يف أخالق وآداب املهنة، خبصال الطهارة املهنية

 :وهنا جيب علينا أن ننبه ألمرين 

فما هو مطلوب ملهنة القضاء قد خيتلف عن ما هو مطلوب ملهنة الطب أو ، لكل مهنة ما يناسبها من أخالق الطهارة املهنية -ماأوهل
ويقال الشيء ، أو للتاجر، خيتلف عن الذي يلزم للطبيب، وما يلزم للقاضي للحفاظ على مسعته الطيبة. الصيدلة أو التجارة وهكذا
 .نةنفسه عن آداب ممارسة امله

وليس األوجه اليت ال شأن هلا باملهنة كسمعته بني أهله أو لدى جريانه ، املقصود هنا ما يؤثر على مسعة املهنة وطهارا - ثانيهما
 .  مثالً

 
  : أدلة الطهارة املهنية

 : منها، يدل خللق الطهارة املهنية آيات عديدة من كتاب اهللا وأحاديث كثرية من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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ومنها قوله . ارة املهنيةواإلتقان واجلودة معىن من معاين الطه} ٨٨:النمل{ ﴾ الَّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء صنع اِهللا ﴿: قول اهللا تعاىل - ١
تولَّٰى سعٰى في ٱَألرضِ  وإِذَا* لْبِه وهو أَلَد ٱلْخصامِ ٱللَّه علَٰى ما في قَ ومن ٱلناسِ من يعجِبك قَولُه في ٱلْحيٰوة ٱلدنيا ويشهِد ﴿: تعاىل

وعباد الرّحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا  ﴿: ومنها، ﴾ وٱلنسلَ وٱللَّه الَ يحب ٱلفَساد ليفِْسد فيِها ويهلك ٱلْحرثَ
 مهاطَباخلَاملُونَ قَالُوا ساهوغريها كثري ﴾ الْج. 

وهذا يف معىن اآلية السابقة من حيث الداللة على ). إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه: (قوله عليه الصالة والسالم -٢
 .وجودة األداء، طلب اإلتقان يف العمل

فيه الداللة على أمهية السمعة ...). وء كحامل املسك ونافخ الكريمثل اجلليس الصاحل وجليس الس: (وقوله عليه الصالة والسالم
  ). من غش فليس منا: (وقوله عليه الصالة والسالم، وهو من معاين الطهارة املهنية كما تقدم، الطيبة والسلوك القومي

  
 

  : مظاهر الطهارة املهنية عند الفقهاء
ولنأخذ أمثلة من باب القضاء . وجودة األداء واإلتقان، والسرية احلميدة، الطيبةتكلم الفقهاء عن الطهارة املهنية اليت تعين السمعة 

 :على سبيل التمثيل والبيان وليس احلصر

يف  ولتحقيق جودة األداء،  مع وجود العادل للحفاظ على مسعة القضاء ومسعة القاضيتولية الفاسق القضاء قال الفقهاء ببطالن  -
 .ال الطهارة املهنيةوال خيفى أما من خص، احلكم

 .وهي من خصال الطهارة املهنية للحفاظ على جودة األداءمع وجود العامل تولية اجلاهل القضاء وقال الفقهاء حيرم  -

 .أيضاً للحفاظ على جودة األداء) أو األفضل(القضاء مع وجود الفاضل كراهة تولية املفضول ومثلهما ما ذهبوا إليه من  -

من جمانني وسفهاء (ويف الوالية على املال للقصر ، ويف الوالية يف النكاح، دها أيضاً يف باب اإلمامة يف الصالةومثل هذه املسائل جن
 .ويف والية احلسبة وغريها،  ويف ناظر الوقف، ) ويتامى

يف بعض  ومنه ما جنده، ومن هذا الباب ما جنده من طلب جهات التعاقد شهادة حسن السلوك من الطالب واملدرس واملوظف
أو جرمية متس ، كسرقة مثالً، املواثيق من النص على أنه يفصل من العمل من يرتكب ما خيل باآلداب العامة يف مكان الوظيفة

 .وهكذا. الشرف أو األخالق أو األمانة من غري حاجة إىل إعالن
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 احملاضرة العاشرة
 االستقامة املهنية

 
 :معىن االستقامة 

  .  كما أا تفيد معىن االعتدال واالستواء، وتعين الثبات والدوام واملالزمة واالستمرار على الشيء، مشتقة من القيام : االستقامة لغة
امِ فَما استقَاموا لَكُم كَيف يكُونُ للْمشرِكني عهد عند اِهللا وعند رسوله إِلَّا الَّذين عاهدتم عند املَسجِد احلَر﴿: فمن األول قوله تعاىل

فاستمروا أنتم معهم ، فما استمر وثبت أولئك املشركون معكم على العهد: أي}، ٧:التوبة{ ﴾ نَّ اَهللا يحب املُتقنيفَاستقيموا لَهم إِ
  . واثبتوا

 .أي اعتدلوا واستووا وال ختتلفوا). وا صفوفكمأقيم: (للمأمومني خلفه يف صالة اجلماعة ومن الثاين قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومن جهة أخرى مالزمة املهنة والوفاء ، تعين االعتدال واالستواء يف أداء املهنة من جهة :واالستقامة املهنية يف معناها االصطالحي 
 .مبصاحلها من الطاعة واملشورة والصدق

 شروط االستقامة املهنية :
 :البد من توافر الشروط التالية) أي االعتدال واالستقرار والوفاء مبصاحلها(لكي تتحقق االستقامة املهنية 

مطالب بالتحلي بالصفات ) العامل ورب العمل(ي أن كل واحد من طريف العقد أ:  حرص كل واحد من الطرفني على اآلخر -١
وقد . ه حبرصه على االستمرار يف التعاقد معهوتشعر، األخالقية احلميدة اليت من شأا أن تغرس يف نفس صاحبه الثقة والطمأنينة

أنا ثالث الشريكني ما مل خين ": ففي احلديث القدسي يروي النيب عليه الصالة والسالم عن ربه عز وجل، حث الشرع على هذا
   .“فإذا خانه خرجت من بينهما ،أحدمها صاحبه

   ميكن أن يتحقق إال إذا كان كل واحد يراعي مشاعر صاحبهفالثبات واالستقرار واالستمرار يف املهنة ال : مطاوعة الزمالء -٢
األشعري ومعاذ  ويف بيان أمهية ذلك جند النبِي صلى اهللا عليه وسلم، يوصي به أَبا موسى، ويتنازل له عن بعض ما يراه، وحيترم رأيه

 . "را، وبشرا والَ تنفِّرا، وتطَاوعا وال ختتلفايسرا والَ تعس": بن جبل حني أرسلهما إِلَى الْيمنِ، فيقول هلما

وكان اإلضرار باملهنة ، وكان االضطراب، وإال كانت الفوضى، ن طاعة الرؤساء يف املهنة ضرورة ال بد منهاإ:  طاعة الرؤساء -٣
يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اَهللا وأَطيعوا ﴿ : ل تعاىلومن مثَّ جند أن القرآن الكرمي يأمر بإطاعة والة األمر فيقو، واستقرارها ومصاحلها

كُمنرِ مي اَألمأُولولَ وس٥٩:النساء ﴾ الر{.  

والعقود أو ، ويتناىف مع مصاحله بال شك، إذ التغيب عن العمل يضر به : عدم التغيب عن العمل إال يف حاالت الضرورة -٤
واملطلوب منه هنا أن ال ، ويكون معذوراً ا، غري أن الفرد قد يتغيب لظروف خاصة تواجهه، ب على ذلكاألنظمة والقوانني تعاق

يا أَيها الَّذين  ﴿: واهللا سبحانه وتعاىل يقول، ألنه من مقتضى الوفاء بالعقود، وجيعل مصلحة العمل نصب عينيه، يتوسع يف ذلك
قُودفُوا بِالعوا أَون١:دةاملائ  ﴾ َآم{ .  

مطلب  ،وتضع اخلطط، اللتزام مبنهج الشورى وخصوصاً يف الوظائف اليت تصنع السياسات املهنيةا : االلتزام مبنهج الشورى -٥
وهو ما ينعكس ، والرؤية الواحدة، وحتكيم العقل الواحد، وإال كان الوقوع يف شرك االستبداد بالرأي، ضروري لالستقامة املهنية
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  تنبيهاً إىل أمهية االلتزام ا، ومن هنا فقد أخربنا اهللا أن الشورى من صفات اتمع املسلم، العمل واستقرارهسلباً على مصلحة 
  .  ﴾ وامرهم شورى بينهم﴿ : فقال تعاىل

   }١٥٩:آل عمران{ ﴾ وشاوِرهم في اَألمرِ﴿ : تعاىل  قالف، بل إن اهللا سبحانه أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالشورى
  ال شك أنه مطالب به من باب أوىل .!فكيف بغريه؟، وإذا كان النيب وهو املعصوم واملسدد بالوحي مطالباً بالشورى

إذ ال ميكن للمهنة أن تستقر وتستمر وتتحقق ، االلتزام بالصدق ضرورة البد منها لتحقيق االستقامة املهنية: االلتزام بالصدق -٦
  .}١١٩:التوبة{  ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اَهللا وكُونوا مع الصادقني﴿ : اهللا تعاىلقال ، قمصاحلها من غري االتصاف بالصد

 التوجيه الفقهي خللق االستقامة املهنية:
فاحلد ، املهنة ما أسلفناه يف حديثنا عن الطهارة املهنية من ضرورة توافر احلد األدىن منها يقال هنا أيضاً ويف كل خصال أخالق

فخرج من جمرد خصال أخالقيات إىل واجبات ملزمة يترتب على اإلخالل ا ، وقد نصت القوانني والعقود عليه، األدىن ال بد منه
ألن العقود تستحدث باستمرار ، غري أن القوانني والعقود ال تستطيع أن تفي بكل خصال االستقامة املهنية، مسؤولية قضائية
 .حبيث يتحقق املقصد من هذا اخللق، فكان الناس حباجة إىل املزيد من هذا اخللق، دائماً والوقائع تتجدد

 : وننبه هنا أيضاً إىل ما أسلفناه يف خلق الطهارة املهنية من أن

بعض  أي أن االستقامة املهنية املطلوبة من القاضي ختتلف يف، االستقامة املهنية ختتلف يف بعض جوانبها من مهنة إىل أخرى - ١
 . جوانبها عن املطلوبة من الطبيب أو التاجر أو املدرس

 .وال شأن لنا بعالقاته األسرية أو االجتماعية، كما أننا ال نبحث هنا إال يف االستقامة ذات العالقة باملهنة وما يؤثر فيها - ٢

 أدلة االستقامة املهنية : 
  : ذلك دلت آيات وأحاديث كثرية على طلب هذا اخللق من املسلم من

وجه الداللة يف اآلية } ١١٢:هود{ ﴾فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصري ﴿: قول اهللا تعاىل -١
يدخل فيها ف ،وهي عامة، ومن معه من املؤمنني باالتصاف خبلق االستقامة صراحةصلى اهللا عليه وسلم أا تطالب الرسول 
  . ألا فرع عنها ؛االستقامة املهنية أيضاً

أي أن } ٦٧:الفرقان{ ﴾والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما﴿: ه تعاىل يف صفات عباد الرمحنلقو -٢
ويتجنبون ، يتصفون باالعتدال حىت يف حالة اإلنفاق يف أوجه البِر واخلري هؤالء العباد املؤمنني الصاحلني الواقفني عند حدود الشرع

فألن  -مع حث الشرع عليه–وإذا كان هذا االعتدال مطلوباً يف اإلنفاق يف سبل اخلري ، اإلفراط والتفريط ملنافاا خللق االستقامة
   .يكون مطلوباً يف غريه من األمور املباحة من باب أوىل

 } ١١٩:التوبة{ ﴾ يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اَهللا وكُونوا مع الصادقني ﴿: ه تعاىللقو -٣

وغريها من اآليات اليت حتث على هذه القيم ، والتزام منهج الشورى، وكذا ما ورد يف طاعة والة األمر، وقد سبق ذكره يف الشروط
  . األخالقية كثري

  : تأكدت بأحاديث شريفة واردة يف معناها تدل على طلب تلك اخلصال اخللقية من ذلكيضاف إليها أا مجيعاً قد 
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يا رسولَ اِهللا، قُلْ لي في : صلى اهللا عليه وسلم لسفْيانَ بنِ عبد اِهللا الثَّقَفي رضي اللَّه عنه حني جاء إليه يقولرسول الل وق -١
أَلُ عال ال أَسالمِ قَواِإلسكدعداً بأَح هقُلْ": قَالَ. ن :مقتاس ثُم بِاللَّه تنفقد أمره الرسول صلى اهللا عليه وسلم باالستقامة من غري  “آم

   .فيكون شامالً ومستغرقاً جلميعها، ختصيص جبانب معني من جوانب احلياة
وهو يدل على  ".ما أقام فيكم كتاب اهللا ليكم عبد حبشيوإن أُمر ع امسعوا وأطيعوا،: "رسول صلى اهللا عليه وسلمالل وق -٢

   .وإن مل يكن يراه أهالً لذاك املنصب، وجوب طاعة الرئيس
 مظاهر االستقامة املهنية عند الفقهاء :

 :وفيما يلي ذكر لبعض هذه املظاهر، تكلم الفقهاء عن مظاهر االستقامة من خالل ذكرهم للفروع الفقهية وتناوهلم ألحكامها

 :  يف املعاوضات املالية لعدلا - ١

واألصل يف الطرفني أما عاقالن بالغان راشدان يدركان ، األصل يف املعاوضات املالية أا تقوم على التراضي بني طريف العقد
  اآلخر إذ ليست مصلحة أحد الطرفني بأوىل من، وال يتدخل بينهما، ومن مثَّ فإن الشرع يتركهما إلرادما واتفاقهما، مصلحتهما

فعندها يتدخل الشرع ليحمي الطرف ، إال أن بعض األشخاص قد يتعرض للخديعة أو االستغالل من الطرف اآلخر لظروف خاصة
وال ، وجيهل قيمة السلعة، الشخص الذي يتصف بسالمة السريرة: واملسترسل هو. ومن هذا الباب ما حيصل للمسترسل، الضعيف

أي بزيادة كبرية ال تكون عادة (فيبيعه بغنب فاحش ، ذلك فيه فيستغل البائع، ويستسلم له، بائعفيطمئن إىل صدق ال، حيسن املساومة
غنب ": فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن ذلك)  وإمنا حتصل هنا استغالالً حلالة املشتري واسترساله، بني املتبايعني

وقد ورد أن . وال حتل له، وأن تلك الزيادة ربا، ن خداعه واستغالله حرام شرعاًأي أ. "ربا": ويف بعض الروايات ،"املسترسل حرام
 نبغستغل ويخدع(أناساً أخربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رجل يإذا “: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف بيعه) أي ي

فلي ، فإذا تبني أنك قد خدعتين ،ريت منك بشرط أن ال تكون قد خدعتينأي أين اشت. واخلالبة هي اخلديعة ،"بايعت فقُلْ لَا خلَابةَ
، وخارجة عن العدل الذي جاء به الشرع، وال شك أن هذا اخلداع وهذا االستغالل مناف لألخوة اإلميانية. اخليار يف إبطاله

 .ومصادمة خلُلق االستقامة املهنية

   : يف املكيال وامليزان العدل - ٢
ومع ، يف مجيع جماالت احلياة، فاملطلوب هو العدل بإطالق. ﴾ ...واإلحسان وإيتاء ذي القرىب  نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِإِ ﴿: قال تعاىل

  فقد ورد التأكيد عليه يف، ومن ذلك العدل يف املكيال وامليزان. مهما اختلف الزمان أو املكان أو اجلنس أو الدين، مجيع الناس

بل إن سورة من سور القرآن الكرمي مسيت ، وتطلع النفوس إىل املزيد منه، ألمهية املال وخطورته، لقرآن الكرميأكثر من موضع يف ا
وخوفتهم من املصري األليم الذي ينتظرهم ، فحذرت من هذا الفعل أشد التحذير، أي املتالعبني باملكاييل واملوازين، باسم املطففني

فالعدل    ﴾ وإِذَا كَالُوهم أَو وّزنوهم يخِسرونَ* الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى النّاسِ يستوفُونَ * لْمطَفّفني ويلٌ لّ ﴿: قال تعاىل. يف القيامة
  .وجيب االبتعاد عنه، والتطفيف يف املكاييل واملوازين ينافيه، من خلق االستقامة املهنية

  : ا على وجهها املطلوبااللتزام مبتطلبات املهنة وبأدائه - ٣

 وعدم اإلخالل مبتطلباا الالزمة ،أمجع الفقهاء على وجوب االلتزام بأداء املهنة على وجهها املعروف يف صور املعاوضات املالية
يب على حتقيق الثبات والدوام وال خيفى ما هلذا من أثر طيب وإجيا} ١:املائدة{ ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا أَوفُوا بِالعقُود﴿: لقولة تعاىل

  .وهي من خصال خلق االستقامة املهنية ،واالستقرار للمعامالت
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  :الشورى - ٤
مث العمل ، ألخذ رأيهم يف املوضوع الذي ينظر فيه ؛وميكن تعريف الشورى بأا مراجعة اآلخرين من أهل االختصاص واخلربة

 . مبوجبه

وشاوِرهم في  ﴿: تعاىل خماطباً نبيه قال .بة بصورة أكيدة كما أسلفنا يف الشروطومطلو ،وهي من خصال خلق االستقامة املهنية
لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عتعاىل وقال، .﴾ اَألم :﴿ مهنيى بورش مهرأَمومن يقرأ يف سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو  ﴾ و

يف القضاء واإلدارة ، ومن وقائع متنوعة يف السلم واحلرب، ان اهللا عليهم يقف على صور كثرية منهاسيرِ خلفائه الراشدين رضو
وكلها جتسد مبدأ الشورى الذي كان يلتزم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان اهللا عليهم يف ، والتشريع

  . حيام
  . أمهية هذا اخللق يف الدين والدنيا ويف هذا القدر من األمثلة كفاية للتدليل على
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 احملاضرة احلادية عشرة
 التعاون املهين

 
 خلق التعاون املهين

 : تعريف التعاون املهين

 .املساعدة: واملعاونة هي. واملعاون هو املساعد. من عاونه وأعانه إذا ساعده، هو املساعدة التعاون لغة

 .املساعدة على أدائها : اه االصطالحي يعينوالتعاون املهين يف معن

مث االرتقاء ، وما يستلزمه ذلك من تسييد معاين األخوة واالحترام وسياسة الصرب، أي املساعدة يف إجياد املهنة بروح الفريق الواحد
  .إىل مراتب التناصح والتنافس

 : اأي أن على أصحاب املهنة أن يسعوا يف واقعهم إىل حتقيق أمرين اثنني مه

 .تسييد معاين األخوة واالحترام وسياسة الصرب بني أطراف املهنة من عاملني وأرباب عمل أو رؤساء -

 . االرتقاء إىل درجات التناصح والتنافس باعتبارها مثرة لتسييد معاين األخوة واالحترام وسياسة الصرب -

 
   : شروط التعاون املهين

 : والتناصح والتنافس من توافر الشروط التالية البد لتحقيق معاين األخوة واالحترام والصرب

  . ﴾ إِنّما الْمؤمنونَ إِخوةٌ ﴿: استحضار معىن األخوة مع زمالء املهنة لقوله تعاىل - ١
 احملبه تستلزم فاالخوه املعىن هذا من ومتفرعه نابعة تكون األخرى الشروط تكاد إذ،املهين التعاون لتحقيق الشروط واهم اوىل وهذا

 والحيقره اليظلمه املسلم أخو املسلم(( قوله يف املعاين تلك وسلم عليه اهللا صلى الرسول بني وقد، وغريها والنصح والسماحه
 ))وعرضه وماله دمه حرام املسلم على املسلم كل، املسلم اخاه حيقر أن الشر من امرء حبسب، والخيذله

 للتعاون استعداده يكون منها التخلص املرء مايتسطيع وبقدر  املهين تعاونال ضرورات منإنكار الذات والترفع عن األنانية  - ٢
 اليؤمن((فقال االميان استكمال على دليال ذلك وسلم عليه اهللا صلى الرسول جعل وقد أعظم لالخرين للخري حمبته ويكون أكرب

  ))لنفسه ماحيب ألخيه حيب حىت أحدكم
رحم اهللا عبداً مسحاً إذا باع مسحاً إذا : (كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم    هعن اهللا رضي جابر عن السماحة يف املنهج -٣

 ).مسحاً إذا قضى مسحاً ، اشترى

 } ١٠:الزمر{ ﴾ونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍإِنما يوفَّى الصابِر  ﴿ :الصرب على املكاره لقوله تعاىل - ٤

هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني : قلنا ملن يا رسول اهللا؟ قال. الدين النصيحة: (وسلم  بذل النصيحة لقوله صلى اهللا عليه - ٥
 ).وعامتهم

 ).من قتل قتيال فله سلبه: (املنافسة الشريفة لصاحل املهنة وملا فيه خريها كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٦
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  : التوجيه الفقهي خللق التعاون املهين
فإن احلد األدىن من هذا التعاون أيضاً ضروري وإلزامي بنص القانون أو ) الطهارة املهنية واالستقامة(اخلصال السابقة  كما أسلفنا يف

 .ويستوجب مسؤولية أخالقية، ويبقى ما فوقه مطلوبا من جهة األخالق، واإلخالل به يستوجب مسؤولية قضائية، العقد

فالتعاون املطلوب بني املدرسني خيتلف ، أن التعاون املطلوب يف كل مهنة حبسب طبيعتهاوأيضاً ننبه هنا إىل ما أسلفناه من قبل من 
 .وهكذا... أو طاقم الطائرة، عن املطلوب بني الطبيب واملريض

  .وحنو ذلك... كما أننا ال شأن لنا باجلوانب األخرى اليت ال تتصل باملهنة كالتعاون بني أفراد األسرة أو اجلريان 
 

  : ون املهينأدلة التعا
 :نذكر فيما يلي بعضاً منها، يدل خللق التعاون املهين أدلة كثري من القرآن والسنة

  .} ٢:املائدة{﴾ وا علَى اِإلثْمِ والعدوانوتعاونوا علَى البِر والتقْوى ولَا تعاون  ﴿ :قوله تعاىل : من القرآن الكرمي -
  .} ٩٥:الكهف{ ﴾ بينكُم وبينهم ردماقَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ  ﴿: رننيوله تعاىل على لسان ذي القوق

  .} ١٠:احلجرات{ ﴾ إِنما املُؤمنونَ إِخوةٌ﴿ : وقوله تعاىل
  . } ٢٠٠:آل عمران{ ﴾ا اَهللا لَعلَّكُم تفْلحونَروا ورابِطُوا واتقُويا أَيها الَّذين َآمنوا اصبِروا وصابِ﴿  :وقوله تعاىل

  .فهذه اآليات واضحة الداللة يف احلث على التعاون واألخوة والصرب اليت هي من مجلة خصال خلق التعاون املهين
م أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاه : (قوله صلى اهللا عليه وسلم ومن السنة -

 ). الدين النصيحة قلنا ملن قال اهللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم). يصرب على أذاهم

حاجته ومن فرج عن املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ). مسلم كربةً  فرج اهللا عنه كربةً  من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة

عجباً ألمر املؤمن أن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خرياً : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ).  خرياً لهله وإن أصابته ضراء صرب فكان 

تؤكد مجيعها على قيم األخوة والتعاون واحملبة والتناصح والتنافس الشريف بني أبناء ، وغريها من األحاديث يف هذا الباب كثري
  . اتمع اإلسالمي

  : مظاهر التعاون املهين عند الفقهاء
 : نفام نكتفي بذكر بعض منهاهناك عقود ومهن كثرية يتجلى فيها مظاهر التعاون املهين ذكرها الفقهاء يف مص

  : اإلقالة يف العقود - ١
أي أن أحد الطرفني . وتعين نقض العقد وإبطاله برضا الطرفني بناًء على طلبٍ من أحدمها بعد إبرام العقد ولزومه وترتب آثاره 

ومراعاة حلق األخوة اليت  اً لظروفهفيستجيب له اآلخر تقدير، يبدي ندمه وتراجعه عن اإلقدام على العقد من بعد لزومه وترتب آثاره
من : (ويقول فيها عليه الصالة والسالم، وقد أمجع الفقهاء على أن اإلقالة مندوبة؛ ألا من باب التعاون على الرب، حيث عليه الشرع

أو ، و مريض مع طبيبواإلقالة قد تكون بني متعاقدين يف عقد بيع أو إجارة أ). أقال مسلماً عثرته أقال اهللا عثرته يوم القيامة
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واالستجابة  أن ذلك من باب التعاون على الرب وال شك، مهندس أو شركة للمقاوالت مع من يريد إنشاء مبان أو حمالت جتارية
  .ومها من خصال التعاون املهين  لدواعي األخوة

 :  عدم اخلطبة على خطبة أخيه وعدم البيع على بيعه - ٢

أي أن الشرع ينهى عن املزامحة  ".إال بإذنه، يبع على بيع أخيه الو، طب أحدكم على خطبة أخيهال خي" :صلى اهللا عليه سلمقال 
ملا يف ذلك من املنافاة حلقوق األخوة والتعاون ، وجتلب الكراهية واحلقد، واليت من شأا أن توغر الصدور، واملنافسة غري الشريفة

ومت االتفاق ، من بعد أن متت خطبتها من قبل آخر، ذي يقدم على خطبة امرأةفالرجل ال، اليت جيب أن تسود العالقات بني الناس
رد عليه سلعته وأبيعك مثلها : فيقول للمشتري، وكذا من يأيت ويسعى لنقض عقد بيعٍ قد متَّ وأبرم، يقْدم على عملٍ مشني، بينهما

وعلى العكس من ذلك يؤدي إىل ،  خلق األخوة والتعاونمثل هذا العمل ينايف! أو أبيعك أحسن منها بنفس السعر، بسعر أرخص
فاهللا عز وجل ، وال شك أن الشرع ال يرضى ألتباعه مثل هذه األخالق املشينة واملذمومة، والتنافس غري الشريف، التدابر والتنافر

  .  ويكره سفسافها، حيب معايل األمور
 : التصريح مبا يف السلعة من العيوب  - ٣

فقد كان رسول اهللا يأخذ على الناس ىف البيعة بذل النصيحة كما ، بذل النصح واجب للمسلم على أخيه املسلم ال خالف يف أن
وهذا اخلُلق  ،”والنصح لكل مسلم: بايعت رسول اهللا على السمع والطاعة، فشرط علي“: يأخذ عليهم الفرائض، يقول جرير

وإال كان كامتاً ، فيبذل له النصيحة، و خيرب املشتري بأا مغشوشة مثالًأ، يتطلب من البائع أن يذكر كل عيب يعلمه يف سلعته
الْبيعان بِالْخيارِ، ما لَم يتفَرقَا، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما فى بيعهِما، وإِنْ “: والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، غاشاً له، للعيب

ا مكَذَبا وماكَتهِمعيكَةُ برب قَترِض فاعله للعذاب يف اآلخرة، وميحق بركة البيع يف الدنيا، فكتمان العيب حمرم. ”حعقال بعض . وي
إن وجد أن السلعة تستحق أكثر مما ، ويقال مثل ذلك يف املشتري).  ال حيل المرئٍ بيع سلعة يعلم ا داًء إال أخربه: (أئمة السلف 
 -راوي احلديث–وقد ورد أن جرير بن عبداهللا ، فالذي يتطلبه اخللق القومي أن خيربه بذلك، وأن صاحبها جيهل قيمتها ،يطلبه البائع

فزاده يف سعرها حىت أوصلها ، وأنه جيهل قيمتها، فوجد جرير أن الفرس تستحق أكثر، اشترى فرساً فطلب صاحبها منه مائيت درهم
  . ”والنصح لكل مسلم“السابق مث ذكر احلديث ، إىل مثان مائة درهم
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  احملاضرة الثانية عشرة
  األمانة املهنية

  
  :  تعريف األمانة املهنية

وتطلق أيضاً على كل ما عهد به إىل اإلنسان من حقوق أو . وتفيد األمن واالطمئنان وعدم اخلوف،  عكس اخليانة : األمانة لغة
إِنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألمانات  ﴿: قال تعاىل. ا إىل ذويها ساملةعليها وإيصاهلفيطالب باحلفاظ ، واجبات أو حاجات لآلخرين

لاإِلَى أَهوقال أيضاً}، ٥٨:النساء{  ﴾ه : ﴿انوا أَمونختولَ وسالروا اَهللا وونخوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيونَيلَمعت متأَنو كُمات ﴾ 
   .}٢٧:األنفال{

   :وتتمثل يف أصول ثالثة هي . احلفاظ على املهنة حبفظ عهدها وعدم اخليانة فيها :واألمانة املهنية تعين يف االصطالح 
مما يعرف عند الناس بأنه ، وذلك باحلفاظ على خصوصية العالقة بني أطراف املهنة حبسب طبيعة املهنة: ما خيص حقيقة املهنة .١

   .فشاء ألسرارها وإ، نقض للعهد
فال . ال مصاحله الشخصية على حساب املهنة، وذلك من خالل احلفاظ على مصاحل املهنة احلقيقية: ما خيص التصرف يف املهنة .٢

   .وال يستغل مهنته أو منصبه ليقدم مصاحله الشخصية على مصاحل املهنة، يسرف يف اإلنفاق فيما يستلزم اإلنفاق
وللوسائل ، فيجب أن تكون مشروعة ألن الغاية ال تربر الوسيلة، يف الوصول إليها أو يف أدائها سواٌء: ما خيص وسيلة املهنة .٣

   .فال كذب وال غش وال نفاق وال غيبة وال منيمة، حكم املقاصد
  :  شروط األمانة املهنية

   : يصها يف اآليتوتلخ، من خالل تعريف املهنة ميكن وضع أهم الشروط اليت جيب توافرها لتحقيق األمانة املهنية
  :  الشرط األول

  . أن حيافظ مجيع األطراف على أسرار املهنة مما يعد إفشاؤه نقضاً للعهد
   :فمثالً الطبيب يطالب باحلفاظ على نوعني من األسرار

   .ما يتعلق جبهة عمله كاملستشفى فال يفشي أسرارها - أ
   .ما يتعلق باملريض ووضعه الصحي مما يعد سراً فال يفشيه -  ب

   يه فال يدخل يف أسرار املهنةوعل
  . أو اعتدى عليهم، ما ال عالقة له باملهنة كأن يعترف املريض أمام الطبيب بأنه قد ارتكب جرمية أو جناية يف حق آخرين -أ

   .كأن يذكر اسم املريض أو مهنته أو مكان إقامته، ما ال يعد سراً بني الناس وال يعد الكشف عنه نقضاً للعهد - ب
وذلك كما لو أقد طرف على ، د سراً ولكن إفشاؤه يف تلك احلالة مطلوب جلهة حمددة لتعلق مصاحلهم بالكشف عنهاما يع -ج

   .وال جيوز إخفاؤها، فتم إجراؤها فيجب هنا الكشف عن حقيقة الوضع لألطراف، فأجروا فحوصات طبية، خطبة من آخر
   : واملستشفى حتتفظ بنوعني من األسرار

   .لطبيب من حيث أجرته أو اجلزاءات اإلدارية الواقعة عليه مثالًأ ـ ما يتعلق با
   .ومضراً به، ب ـ ما يتعلق باملريض مما يعد كشفه نقضاً للعهد
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   : واملريض حيتفظ أيضاً بنوعني من األسرار
   .أ ـ ما يتعلق باملستشفى أو اجلهة الطبية من معاملة خاصة كتخفيض األجر مثالً ومراعاة ظروفه اخلاصة

أو مراجعته ، ـ ما يتعلق بالطبيب كأن يكون قد عامله بصورة خمصوصة مثل السماح له مبراجعته خارج أوقات الدوام الرمسي ب
   .أو غري ذلك مما يعد الكشف عنه مزعجاً للطبيب... يف بيته 

  :  الشرط الثاين
   .لأن يلتزم أصحاب الشأن يف املهنة الرشد يف التصرف من غري إسراف أو استغال 

كما أنه ال ، فمثالً الطبيب ال يستغل ما وضع حتت تصرفه من األجهزة يف سبيل معاجلة أصحابه وقرابته من غري إذن صاحب العمل
   .يسرف يف استعمال األدوات الطبية اليت وضعت حتت تصرفه

   .ى غري مدرجني يف قائمة عملهأو الكشف على مرض، واملستشفى ال تستغل الطبيب يف طلبه خارج أوقات دوامه يف سبيل مصاحلها
   .وهكذا.  واملرض ال يستغل فرصة وجوده مع الطبيب يف السؤال عن أعراض مرضية يعاين منها بعض من خيصونه

  :  الشرط الثالث
  فال جمال للكذب وال للنفاق وال ، أن يلتزم أصحاب الشأن يف املهنة السبل املشروعة اليت حتفظ شرف الوسيلة لشرف املقصد 

  .لغش وال الغيبة وال النميمةل
مبعىن أن احلد األدىن من األمانة املهنية . ما ذكرناه سابقاً يف الطهارة املهنية وما بعدها يتكرر هنا ومن مثَّ فال داعي إلعادته مرة أخرى

   .فإذا حنن هنا سنتناول ما وراء ذلك، ضرورية وقد مت التنصيص عليه من خالل القوانني والعقود
   .وكذلك ال شأن لنا مبا وراء املهنة ، ألمانة املهنية ختتلف من مهنة إىل أخرىكما أن ا

  :  أدلة األمانة املهنية
   : يدل خللق األمانة املهنية آيات عديدة من كتاب اهللا وأحاديث نبوية كثرية نذكر بعضها فيما يأيت

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تخونوا اَهللا  ﴿: وقال أيضاً}، ٥٨:النساء{ ﴾ إِلَى أَهلها وا اَألماناتإِنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤد ﴿: فال تعاىل
انوا أَمونختولَ وسالرونَولَمعت متأَنو كُمفهذه اآليات تأمر باحلفاظ على األمانات وأدائها على وجهها . }٢٧:األنفال{ ﴾ ات

   ).وإذا أؤمتن خان: (ويف هذا أيضاً ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صفات املنافقني. ية جزء منهاواألمانة املهن املطلوب
بعضٍ فَلَما نبأَها بِه  ه وأَعرض عنوإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اُهللا علَيه عرف بعض ﴿ :قال تعاىل

ويف هذا ما يدل على أنه ما كان ينبغي هلن اإلفضاء بالسر الذي أسره } ٣:التحرمي{ ﴾ نبأَنِي العليم اخلَبِريقَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ 
وقال ) د األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانكأ: (وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. النيب صلى اهللا عليه وسلم لبعض أزواجه

حىت وإن مل يطلبوا ، وإفشاءه، أي أنه ال جيوز نقل كالم اآلخرين). من حدثَ في مجلسٍ بِحديث فَالْتفَت فَهِي أَمانةٌ: (أيضاً 
واإلمياء كااللتفاتة اليت تومئ إىل أن صاحبها  بل يكفي أن يفهم منهم ذلك مبجرد اإلشارة، أو يقولوا هذه أمانة، كتماا صراحة

  . وال يريد أن يسمعه غري من يتحدث إليه، يريد أن خيفي اخلرب عن اآلخرين
وقال } ١٢- ١١:احلجرات{﴾ ا يغتب بعضكُم بعضاولَا تجسسوا ولَ.. لَا تنابزوا بِاَأللْقَابِولَا تلْمزوا أَنفُسكُم و﴿ : قال تعاىل

فهذه اآليات تنهى عن صفات خلقية ذميمة من مثل الكذب والغش } ١٨:يوسف{  ﴾ا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍوجاُءو ﴿  :تعاىل
   .ومنها األمانة املهنية، والغيبة واللمز وهي كلها متعارضة مع خلق األمانة اليت جيب التحلي ا
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  :  مظاهر األمانة املهنية عند الفقهاء
   : ذكر الفقهاء كثرياً من األحكام الفقهية ذات العالقة خبصال األمانة اخللقية نشري هنا إىل بعض منها

. أو ملا ميكن أن حتقق له ذلك ،هو تسخريها لتحقيق مصاحله الشخصية : واملقصود باستغالل املهنة .. املنع من استغالل املهنة:  أوال
وحرم كذلك هدايا العمال واملسؤولني اليت ، حذر الشرع من استغالل املهنة فحرم الرشوةفقد ، ومن صورها الفقهية قبول اهلدايا

ومن هنا أنكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم على ابن ، إذ لوال ذلك ملا كانت دى إليه، تأخذ صورة اهلدية لكنها يف حقيقتها رشوة
فَقَام رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى ! هذا لكم وهذا أهدي إيلَّ: فجاء وقال) ليجمعها(اللتبية فعله حني استعمله على الزكاة 
أَو في بيت  هذَا لَكُم، وهذَا أُهدي لي، أَفَلَا قَعد في بيت أَبِيه،: ما بالُ عاملٍ أَبعثُه، فَيقُولُ: " الْمنبرِ، فَحمد اَهللا، وأَثْنى علَيه، وقَالَ

وقال . "هدايا العمال غلول": وقال يف حديث آخر. ”أُمه، حتى ينظُر أَيهدى إِلَيه أَم لَا؟ مث حذر من عقوبة هذا الفعل يوم القيامة
 . "كان غلوالً يأيت به يوم القيامة ،يطاً فما فوقهمخ  من استعملناه منكم على عمل فكتمنا": أيضاً

وخيانة ، ملا فيه من نقض العهد ؛ومسي هذا غلوالً، أخذ شيء من مال الغنيمة أو املال املشترك قبل القسمة:  ل يف األصلوالغلو
  . األمانة

أو كثرة راغبيها إلغراء  ،والغش يف املهنة يعين التدليس واخلداع يف أدائها مبا يوهم السالمة  .. املنع من الغش يف املهنة:  ثانياً
 أو رفع األجر عليهم ،ااآلخرين.  

   .واألصل الفقهي الذي يتأسس عليه املنع من التدليس واخلداع يف املهنة هو حترمي التصرية -
   .واألصل الفقهي الذي يتأسس عليه املنع من ادعاء كثرة الطالبني للمهنة هو حترمي النجش -

فيتوهم الراغب يف الشراء أا كثرية  ،كبري منه يف ضرع الدابة حىت جيتمع قدر، ترك حلب الدابة مدة من الزمن : أما التصرية فهي
  .فيقدم على شرائها ،اللنب

   .واإلخالل باألمانة املهنية ،ملا فيه من اخلداع والغش ؛وهذا العمل حمرم بال خالف
ال تصروا اإلبل ": مفقال صلى اهللا عليه وسل ؛وعن التصرية بشكل خاص ،وقد وردت األحاديث يف النهي عن الغش بصورة عامة

 . "والغنم
كأن يستخدم أصباغاً ، مع كون احلقيقة على خالف ذلك، هم بهؤوإغرا ،ويلحق ذا كل عمل من شأنه خداع اآلخرين بالشيء

 أو أنواعاً من زيوت احملركات إلخفاء وضع ،أو نكهات ختفي حقيقة الطعم األصلي هلا ،أو ألواناً خادعةً ختفي حقيقة وضع السلعة
  . وخيالف األمانة اخلُلقية، وهذا كله تدليس وغش حمرم.. وهكذا ،حمرك السيارة ساعة من الزمن حىت يتم بيعها

  . ولإليهام بكثرة الراغبني فيها ،بل إلغراء غريه ا، ال ليشتريها، أن يبدي الشخص رغبة يف شراء سلعة :وأما النجش فهو
  . والتغرير م، يه من خداع اآلخرينملا ف، ومن أنواع الغش، وهو حمرم شرعاً

  . "وال تناجشوا": منها قوله صلى اهللا عليه وسلم ،وقد وردت أحاديث نبوية شريفة يف النهي عن هذا الفعل
  . ويغريهم بالشراء ،ويلحق به ما يشبهه من أنواع الغش واخلداع مما يستثري الناس

  
فيقدم عليها بدافع الطيش ، وال يقدر عواقب تصرفاته، سن التصرف يف املالوالسفيه هو الذي ال حي .. هيالسفاحلجر على : ثالثا

 . وبعيداً عن العقالنية والرشد الذي هو إصالح املال وتنميته واحملافظة عليه، واهلوى
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   :ومن صور السفه مثالً. والسفه عكس الرشد، إذاً فالسفيه عكس الرشيد
أو أن يستهلك العامل أضعاف ما حيتاج . املراهم يف معاجلة جرح مريض مثالًأن يستهلك املمرض أضعاف املطلوب من الشاش و

  . وحنو ذلك. أو األسالك لتمديدات كهربائية ،من الوقود للسيارة
ولَا تؤتوا  ﴿: فقال تعاىل، حفاظاً عليها من الضياع والتبديد، وقد طالب الشرع باحلجر على السفيه ومنعه من التصرف بأمواله

  ). ٥النساء (  ﴾اهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اُهللا لَكُم قياما وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًالسفَ
   .من شأا أن تؤسس خللق األمانة املهنية) الغلول والرشوة والتصرية والنجش واإلسراف(وال شك أن النهي عن هذه التصرفات 
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 احملاضرة الثالثة عشرة

 احملبة املهنية
   

 : تعريف احملبة املهنية

 ﴾ بوا الكُفْر علَى اِإلميانيا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تتخذُوا َآباَءكُم وإِخوانكُم أَولياَء إِن استح ﴿: مليل والود واإليثار قال تعاىلاحملبة تعين ا
  .أي؛ إن اختاروا وآثروا وقدموا الكفر على اإلميان} ٢٣:التوبة{

 : وللحب أنواع متعددة منها

أن يكون اهللا : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: (وهو حب اهللا ورسوله كما قال صلى اهللا عليه وسلم، حب عقيدة وإميان •
 ).وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار، إال هللاوأن حيب املرء ال حيبه ، ورسوله أحب إليه مما سوامها

زين للناسِ حب الشهوات من النساِء والبنِني والقَناطريِ املُقَنطَرة من  ﴿: حب فطرة وطبع كحب الولد واملال كما قال تعاىل •
ةمولِ املُساخلَيو ةضالفبِ والذَّه ا وينالد اةاحلَي اعتم كذَل ثاحلَرامِ وعاَألناملََآبِو نسح هدن١٤:آل عمران{ ﴾اُهللا ع{ 

بونَ والَّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ من قَبلهِم يح ﴿: أهل الفضل والعلم كقوله تعاىل حب تقدير وإعجاب كحب الصاحلني وحب •
ه نمهِمإِلَي رنِي : (وكقوله صلى اهللا عليه وسلم} ٩:احلشر{ ﴾ اجلِّغبي يلَ الَّذمالعو ،كبحي نم بحو ،كبح ألُكي أسإن ماللَّه

بلْ حعاج ماللَّه كبيحلفِْسي وأهن نم إلَي بأح ك املاِء البارِد نمو.(  

" جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها: " منفعة كقوله ابن مسعود رضي اهللا عنهحب مصلحة و •
   :وكقول الشاعر أيب الفتح البسيت يف قصيدته عنوان احلكم

   أحسن إىل الناس تستعبد قلوم          فطاملا استعبد اإلنسان إحسان
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع   ﴿ :ن ذلك ما جاء يف القرآن الكرميوم، ائلأو حب الرذ، وهو حب الشر لألعداء،  حب مشاتة •

لَمعلَا ت متأَنو لَمعاُهللا يو ةراَآلخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنَآم يني الَّذةُ فش١٩:النور{  ﴾ونَالفَاح {  
 وما يتعلق ببحثنا هو النوع الرابع ، أي ؛ احلب املبين على املصلحة واملنفعة.

  
  واحملبة املهنية تعين امليل جتاه املهنة لتحقيق أصول احملبة الثالثة :

.التوادد بالدوام ومراعاة آداب الياقة يف عالقات املهنة  -١   
.التراحم باإلحسان إىل زمالء املهنة واملنتفعني منها -٢   
.صلحة املهنةالتعاطف من خالل اإليثار مل -٣   

مثلُ املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثَلُ اجلسد إذا : (وهذه األصول الثالثة مجعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
). اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى  

.ومن الشخص الواحد ومهنته شيئاً واحداً، دفهذه األصل الثالثة هي جسور احملبة اليت جتعل من اجلماعة كأا شخص واح   
  .فإذا حتقق هذا االحتاد أمكن القول بأن خلق املهنة متحقق
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 : شروط احملبة املهنية

  : حتقق خلق احملبة املهنية إذا توافرت الشروط التالية
ل األهم له من بني أعماله اليومية مبعىن أن تكون مهنته هي الشغ:  تقدمي مصلحة املهنة على سائر مصاحله احلياتية األخرى -١

وجهده منصب يف أكثره على خدمتها حبيث حتقق ، فتفكريه يف معظمه منصب على كيفية تطويرها حبيث تكون أنفع، األخرى
 وذا. وهكذا.. واستمرارها وجناحها جناح له، ومسعتها الطيبة رأس مال له، ومستقبلها مستقبله هو، فهي مصدر رزقه، جناحاً أكرب

فاملدرس الذي حيب  .وبذلك يصل إىل إتقاا على النحو الذي حيبه اهللا ورسوله، وتفانيه يف حبها، يكون قد أثبت إخالصه ملهنته
ويسخر وقته وجهده وعلمه ، ويسعى دائماً لتطويرها، مهنته هو الذي جيعل مهنة التدريس شغله األهم يف شؤون حياته اليومية

، وبقدر حمبته ملهنته...  وهكذا الطبيب واملهندس واحملاسب واحملامي، تطويرها والتقدم ا وإجناحهاوعالقاته باآلخرين يف سبيل 
  .يكون تضحيته يف سبيل الرقي ا

وكان خملصاً ، مبعىن أنه إذا أحب مهنته، وهذه نتيجة حتمية للشرط األول : االنتصار للمهنة بالدفاع عنها وعن العاملني فيها -٢
ورأى أن كل انتقاص هلا أو للعاملني ، وعلى العاملني ا، وغريته عليها، نتج عن ذلك بداهة دفاعه عنها، اً يف حمبتهامتفاني، هلا

أو ، وهذه احملبة ستدفعه إىل الوقوف يف وجه كل من يشوه مسعتها. ومستقبله، ومسعته، ألنه يرى فيها نفسه، انتقاص له، عليها
وذلك باملفهوم الذي نبه إليه الرسول صلى اهللا ، ألنه يرى يف ذلك محايتها واالنتصار هلا،  فيهاوإنْ كان من العاملني، يسيء إليها

فَكَيف ننصره ظَالماً؟ ) أي عرفناه(يا رسولَ اِهللا، هذَا نصره مظْلُوماً : قَالُوا ،"انصر أَخاك ظَالماً أَو مظْلُوماً": عليه وسلم حني قال
 . "تمنعه من الظُّلْمِ" :قَالَ

ألين أنقذته ، أكون قد نصرته وأحسنت إليه من غري شك، فأنا عندما آخذ على يد شقيقي أو ولدي أو صديقي فأمنعه من الظلم
ات وسعيت يف إرساء مبادئ العدالة اليت ا قامت السماو، وصنت مسعته ومسعيت بني الناس، ومن الوقوع يف املعصية، من غضب اهللا

وسعياً ، ومسعته ومسعة العاملني ا، وكذلك االنتصار للمهنة تكون باألخذ على يد املسيء إليها حفاظاً على مسعتها، واألرض
  . لتحقيق جناح املهنة يف بلوغ أهدافها على أكمل وجه

وإلقاؤه يعين تطمني ، ء اهللا تعاىلفالسالم اسم من أمسا : إفشاء السالم لنشر احملبة بني الناس وخصوصاً زمالء املهنة الواحدة -٣
فتتولد احملبة ، وهو بذلك يفتح طريقه إىل قلبه، فهو يف أمان منه، املُسلَّم عليه بأنه لن جيد األذى أو ما يكرهه أو خيافه من جهته

 ،ون اجلنة حىت تؤمنواال تدخل ،والذي نفسي بيده": ويف ذلك يقول الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومتتد جسور التواصل، بينهما
 ". أفشوا السالم بينكم ؟أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ،وال تؤمنون حىت حتابوا

وجيد ، إن السالم جيلب احملبة! إذ ما قيمة السالم بوجه عبوس؟، وهذه مبثابة التكملة للشرط السابق : طالقة الوجه بشكل دائم -٤
ومن مثَّ ، ألا الدليل األقوى واألوضح على ما يكنه القلب لسامع السالم، لبشاشة وطالقة الوجهإذا صاحبته ا،  طريقه إىل القلوب

كل معروف صدقة ": أيضاً الوق. "تبسمك يف وجه أخيك صدقة": صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللالقال جاء الشرع باحلث عليه ف
  . ”ومن املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ...
والشخص ، وينفر من القذارة، ألن الذوق السليم حيب النظافة : النظافة الشخصية واختيار الزي املناسب لطبيعة املهنةاالعتناء ب -٥

ومن هنا حثَّ على االغتسال ، ودين مراعاة املشاعر، وديننا احلنيف دين الذوق الرفيع، النظيف حمبوب لدى زمالئه يألف ويؤلف
وما الوضوء للصلوات ، وأمرنا بأن نكون كالشامة بني الناس، ولإلحرام باحلج والعمرة، لعيدوصالة ا، لكل جتمع مثل صالة اجلمعة
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يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند ﴿ : ويف هذا السياق جاءت اآلية القرآنية .واالغتسال إال أدلة عملية على مدى حب الدين للنظافة
 جِدس٣١:األعراف{ ﴾كُلِّ م {.  

  أو غري ذلك من األسباب، أو ساعة ضعف، أو جهل، أو إمهال، اإلنسان عرضة للوقوع يف اخلطأ لنسيان :م ذوي اهليئاتإكرا -٦
حبسب ، وبني املرتبتني مراتب كثرية، وهناك من ال يردعه إال العقوبة القاسية، فهناك من تردعه اإلشارة، والناس ليسوا مجيعاً سواٌء

حىت ال نعتقد خطأً وجهالً منا مببدأ املساواة فنذهب ، وقد نبهنا ديننا إىل مراعاة ذلك، وأصالته، امتهواستق، وأخالقه، تربية الشخص
   خطأ يستوجب إقامة عقوبة حمددة: إىل معاملة مجيع الناس بنفس الطريقة فبني أن اخلطأ على قسمني

. صفته أو مركزه يف اتمع خلطورة هذا النوع من اخلطأأياً كانت ، وتقام على اجلميع، وهذه ال مراعاة فيها، شرعاً وتسمى احلدود
وهنا جند أن الشرع مييز بني من هو من . فهذا يستوجب التعزير، لكنه ال خيلو منها، وخطأ ال حد فيه ألنه ليس بتلك اخلطورة

قوبة التأديب والردع لئال والسبب هو أن الغرض من هذه الع، وبني غريه ممن هو ليس كذلك، أصحاب املكانة والوجاهة يف قومه
  خبالف غريهم فقد ال تردعه إال العقوبة، وأصحاب اهليئات يكفيهم التنبيه واإلشارة لينتبهوا وال يعيدوه ثانية، يعيد ذاك اخلطأ ثانية

ائشة رضي اهللا عن عف، حسب ما يراه القاضي رادعاً له، والعقوبة اجلسدية أو السجن، وهذه العقوبة تتفاوت ما بني الكلمة الزاجرة
  ."أقيلوا ذوي اهليئات عثرام إال احلدود": صلى اهللا عليه وسلم قال عنها أن رسول اهللا

وال ، وذلك ألن هذه األمور تشعره بأنه حمل تقدير واحترام املسؤولني عنه : إراحة العاملني يف املواصالت واملواعيد واإلقامة -٧
إِخوانكُم " :صلى اهللا عليه وسلم موصياً حبسن معاملة العبيدرسول اهللا قال ، مه وتقديرهشك أم أيضاً سيكونون حمل حمبته واحترا

لُكُموأْكُلُ،  ،خا يمم همطْعفَلْي هدي تحت وهكَانَ أَخ نفَم ،يكُمدأَي تحاُهللا ت ملَهعج  
مكَلِّفُوهالَ تو ،سلْبا يمم هلْبِسلْيم ووهينفَأَع موهمفَإِنْ كَلَّفْت ،مهبلغا يفكيف جيب أن ، وإذا كان هذا ما ينبغي له فعله مع عبده. "م

فالتكرمي . } ٦٠:الرمحن{ ﴾ هلْ جزاُء اِإلحسان إِلَّا اِإلحسانُ﴿ : وصدق اهللا إذ يقول! وزميله يف املهنة، يكون احلال مع حرٍ مثله
  .اآلخر جيلب حمبته وإحسانه واإلحسان إىل

ويقدم مصلحة اآلخرين وحاجتهم على مصلحة نفسه مع ، اإليثار هو أن حيرم الشخص نفسه : اإليثار وتقدمي مصاحل اآلخرين -٨
 وهي سبب رئيس للفوز، وقليل من الناس من يصل إىل هذه املرتبة، وهي مرتبة فوق اإلحسان يف سلَّم القيم األخالقية، شدة حاجته

ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو  ﴿: تعاىل قالف، وقد أثىن اهللا على الصحابة األنصار لتحققهم ذا اخللق العظيم، مبحبة اهللا وحمبة العباد
من  أي أم كانوا يؤثرون ويقدمون غريهم على أنفسهم فيما ميلكونه، واخلصاصة شدة اجلوع. }٩:احلشر{  ﴾ كَانَ بِهِم خصاصةٌ

وليس يدفعهم إىل ذلك إال الطمع فيما عند اهللا، مع شدة حاجتهم إليه، زاد.  
  . وال خيفى مدى أمهية هذه الشروط يف حتصيل وحتقيق احملبة املهنية

 
 التوجيه الفقهي خللق احملبة املهنية :

أي أن احلد األدىن  ،ومن مثَّ فال داعي لتكراره ،ما ذكرناه سابقاً يف التوجيه الفقهي خللق الطهارة املهنية وما بعدها يقال هنا أيضاً
  .ذلكوحبثنا هنا يتناول ما وراء ، وقد مت التنصيص عليه من خالل القوانني والعقود ،من احملبة املهنية ضرورية

طبيب أو فما يطلب من املدرس خيتلف يف بعض جوانبه عن ما يطلب من ال ،كما أن هذه احملبة املهنية ختتلف من مهنة إىل أخرى
  .احملاسبالقاضي أو 
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. وكذلك ال شأن لنا مبا وراء املهنة كالبيت والشارع  
ا من إال أن كثري، وجيد فيها راحته النفسية، وتنسجم مع ميوله وتوجهاته، مث ننبه هنا إىل أن األصل يف اإلنسان أن خيتار مهنةً حيبها

وهو ما انعكس  !الناسواملكانة االجتماعية بني ، والسمعة، بل الدخل األكثر ،الناس اليوم مل تعد حمبته وميوله للمهنة هي اليت توجهه
بل رمبا مارسوها وهم هلا ، وال شعور بوالء جتاهها، فأصبحنا جند أناساً ميارسون مهنهم بغري رغبة منهم، سلباً على خلُق احملبة املهنية

.كارهون   
 األدلة يف احلث على احملبة املهنية :

 :بة املهنية آيات عديدة من كتاب اهللا وأحاديث نبوية كثرية نذكر بعضها فيما يأيتيدل خللق احمل

نَ م حاجةً مما أُوتوا ويؤثرووالَّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِه﴿ : قوله تعاىل
فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عحاملُفْل مه كفقد امتدح اهللا األنصار التصافهم } ٩:احلشر{ ﴾فَأُولَئ

 مما أعطى األنصاروأعطاهم من الفضل والشرف أكثر ، فعلى الرغم من أن اهللا قدم ذكر املهاجرين على ذكرهم، خبلق احملبة واإليثار
فسجل اهللا هلم تلك الصفة اخللقية ، ومل تستطع دوافع الغرية واألنانية التأثري على نفوسهم الطيبة الزكية، فإم مل يتأثروا بذلك

 .الراقية

واإلحسان من خلق احملبة ، ى احملسننيفاآلية تثين عل} ١٢٨:النحل{  ﴾إِنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ﴿ : قوله تعاىل
 .املهنية

يطلع عليكم اآلن من هذا الفج : (عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنا يوما جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال
لم فلما كان من فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من ماء وضوئه قد علق نعليه يف يده بشماله فس: قال). رجل من أهل اجلنة

 الغد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله األوىل فلما كان اليوم الثالث قال صلى اهللا عليه 
وسلم مثل مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله األوىل فلما قام النيب صلى اهللا عليه و سلم تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

إين الحيت أيب فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالثا فإن رأيت أن تؤويين إليك ثالثا حىت متضي الثالثة األيام فعلت قال نعم قال فقال 
أنس فكان عبد اهللا حيدث أنه بات معه ثالث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غري أنه إذا تعار أو قال انقلب على فراشه ذكر اهللا 

لصالة الفجر قال عبد اهللا بن عمرو غريه أين مل أمسعه إال خريا فلما مضت الثالث الليايل كدت أن أحتقر  عز و جل وكرب حىت يقوم
عمله قلت يا عبد اهللا مل يكن بيين وبني والدي غضب وال هجر ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لك ثالث 

الثالث مرات فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك مرات يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة فطلعت أنت 
تعمل كثري عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما هو إال ما رأيت فلما وليت دعاين فقال ما هو 

و جل إياه قال عبد اهللا قلت هي اليت  إال ما رأيت غري أين ال أجد يف نفسي على مسلم غشا وال أحسد على خري أعطاه اهللا عز
بل سالمة ، فهذا الرجل مل يقد مزيداً من العبادات مبعناها اخلاص من مثل الصالة والصيام وحنوها). بلغت بك وهي اليت ال نطيق

.وهذه من أخالق احملبة املهنية، الصدر من الغش واحلسد وحنوه  

 
 مظاهر احملبة املهنية :
 : األحكام الفقهية ذات العالقة خبصال احملبة اخللقية نشري هنا إىل بعض منها ذكر الفقهاء كثرياً من
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 : استئذان املرؤوس من الرئيس يف املهنة - ١

ومن شأنه أن حيقق وينمي ، وال شك أن ذلك من خلق اللياقة املهنية، اتفق الفقهاء على أن االستئذان من الرئيس يف املهنة مطلوب
ومن فقد وجدنا ، ويؤدي إىل التنافر والتباغض، وأن عدم االستئذان وجتاهل املسؤول نوع من الكرب، سيهاحملبة بني الرئيس ومرؤو

يا أَيها ﴿ : على االستئذان بصفة عامة من ذلك قول اهللا تعاىل يف احلث، اإلسالم يعلم املسلمني هذا اخللق الرفيع يف أكثر من موضع
لُوا بخدوا لَا تنَآم ينونَالَّذذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتويف }، ٢٧:النور{ ﴾ ي

ه وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم إِنما املُؤمنونَ الَّذين َآمنوا بِاِهللا ورسول﴿ : ل اهللا تعاىلاحلث على االستئذان من الرئيس خاصة يقو
وهنأْذتسى يتوا حبذْهي ،هولسرونَ بِاِهللا ونمؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ينإِنَّ الَّذ ، مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس

تاسويمحر اَهللا إِنَّ اَهللا غَفُور ملَه رفال نظنها حتتاج توضيحاً أكثر ، وداللة اآلية على أدب االستئذان واضحة جلية} ٦٢:النور{  ﴾غ
  .أو تعليقاً

  :  إفشاء السالم ورده - ٢

وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا ﴿ : هلعموم قول اهللا سبحان، فواجب وأما رده، أمجع الفقهاء على أن إلقاء السالم مندوب إليه شرعاً
ومل توجب اإللقاء ، وعلقت ذلك على حال إلقاء السالم، فقد طالبت اآلية بالرد وجوباً} ٨٦:النساء{ ﴾أَحسن منها أَو ردوهابِ

أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه (: من مثل قوله عليه الصالة والسالم، كما أن األحاديث الشريفة دلت على سنية إلقاء السالم
 .فكان مطلوباً شرعاً، وال شك أن إفشاء السالم عموماً من عوامل زرع احملبة بني الناس). حتاببتم أفشوا السالم بينكم

 ٣-  اإلحسان إىل زميل املهنة :
اعبدوا اَهللا ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا و﴿ : يف ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل واألصل، واإلحسان يتحقق من خالل خلق اإليثار والرمحة

الصبِ واجلَارِ اجلُنى وبي القُراجلَارِ ذنيِ واكاملَسى وامتاليى وبي القُربِذا وانسنِ إِحيدالبِالوو لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ وبِ بِاجلَناح
حإِنَّ اَهللا لَا ي كُمانمأَيا بورالًا فَختخكَانَ م نوقيل ، واجلار ذي القرىب من كان بينه وبينك قرابة نسبية} ، ٣٦:النساء{﴾ م

وزميل املهنة ال يقل مرتلة . أو اجلار الكافر، الرفيق يف السفر: وقيل، واجلار اجلنب هو الذي ال تربطهما ببعضهما صلة قرابة. زوجية
وال يكثر عن ، وال يطيل معه الكالم، مجلة حق اجلار أن يبدأه بالسالم: "يقول الغزايل رمحه اهللا. لعن اجلار اجلنب حبال من األحوا

ويصفح ، ويظهر الشركة يف السرور معه، ويهنئه يف الفرح، ويقوم معه يف العزاء، ويعزيه يف املصيبة، ويعوده يف املرض  حاله السؤال
وال يف مطرح ، وال يف مصب املاء يف ميزابه، ال يضايقه يف وضع اجلذع على جدارهو، وال يتطلع من السطح إىل عوراته، عن زالته

وينعشه من ، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وال يتبعه النظر فيما حيمله إىل داره، وال يضيق طرقه إىل الدار، التراب يف فنائه
وال يدمي النظر إىل ، ويغض بصره عن حرمته، مع عليه كالماوال يس، وال يغفل عن مالحظة داره عند غيبته، صرعته إذا نابته نائبة

  ".هذا إىل مجلة احلقوق اليت ذكرناها لعامة املسلمني، ويرشده إىل ما جيهله من أمر دينه ودنياه، ويتلطف بولده يف كلمته، خادمته
  : وقد وردت نصوص كثرية من الشرع يف بيان حق اجلار نكتف بذكر بعض يسري منها

واهللا ، واهللا ال يؤمن : وقوله صلى اهللا عليه وسلم) ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه: (اهللا عليه وسلم قوله صلى
   ).من ال يؤمن جاره بوائقه: (قالوا من يا رسول اهللا؟ قال. واهللا ال يؤمن، ال يؤمن

فيعامل مبقتضى خلق اإليثار الذي هو من ، هنة كما أسلفناويلحق به زميل امل، وذا يتضح لنا بشكل جلي حق اجلوار يف اإلسالم
   .خصال احملبة املهنية
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 احملاضرة الرابعة عشرة

 مناذج من مواثيق الشرف ( أو املهنة )
 

 ميثاق أخالقيات مهنة التعليم :
 : مقدمة

 . يقصد باملصطلحات اآلتية املعاين املوضحة قرين كل منها: املادة األوىل 

 . أهداف امليثاق:  املادة الثانية

 . رسالة التعليم: املادة الثالثة 

 . املعلم وأداؤه املهين: املادة الرابعة 

 . املعلم وطالبه: املادة اخلامسة 

 . املعلم واتمع: املادة السادسة 

 . املعلم واتمع املدرسي: املادة السابعة 

 . املعلم واألسرة: املادة الثامنة 

 مقدمة :
تعليم رسالة رفيعة الشأن عالية املرتلة حتظى باهتمام اجلميع، ملا هلا من تأثري عظيم يف حاضر األمة ومستقبلها، ويتجلى تعد مهنة ال

مسو هذه املهنة ورفعتها يف مضموا األخالقي الذي حيدد مسارها املسلكي، ونتائجها التربوية والتعليمية، وعائدها على الفرد 
وبديهي أن تستمد األمم واتمعات أخالقيات املهنة من قيمها ومقوماا، وحنن بفضل اهللا نستمد  .واتمع واإلنسانية مجعاء

أخالقيات هذه املهنة من عقيدتنا اإلسالمية املقررة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدوتنا 
. اآلية  ﴾ في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثرياًلَقَد كَانَ لَكُم  ﴿   ومعلمنا يف هذا الشأن 

إن هذا امليثاق يتضمن ما يشعر به كل معلم أنه يتعني عليه مراعاته يف أدائه لرسالته، وقيامه بعمله قبل أبنائه الطالب وزمالئه 
امليدان التربوي، وقبل الوطن بوجه عام، واألمة اليت ينتمي إليها بوجه أعم واإلنسانية مجعاء، فاملعلم الناجح هو الذي العاملني يف 

وحبه هلم، وحنوه عليهم وينال إعجام واحترامهم بتمكنه من مادته اليت يعلمها، وبرباعة  يأسر قلوب طالبه بلطفه، وحسن خلقه
وجيد املتعة فيه، وون عليه الصعاب والطالب حيب معلمه وحيترمه ملا جيد فيه من قدوة  لعمله خيلص له واملعلم احملب، إيصاهلا إليهم

إن الرفق ال يكون يف شيء إال : (وعلم راسخ وحكمة ورفق، ورسولنا املعلم حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حسنة
).من شيء إال شانه  زانه وال يرتع  

معلم حيب املادة ويستسهل صعبها ويتألق فيها فينظر املعلم كيف يدخل إىل قلوب أبنائه ليؤدي املسؤولية العظيمة وحبب الطالب لل
ومعلوم أن فاقد الشيء ال يعطيه، فاجلاهل ال يستطيع أن ينفع العلم، والضعيف ال يقدر أن يعني بقوة، وأىن ، امللقاة على عاتقه

ومن هنا فاملعلم يف . يب إذا مل يكن رصيده من القوة يف العلم واألمانة واخللق ما يسع املتعلمنيللمعلم أن يرقى باملتعلم وأنى للمر
ثل اململكة العربية السعودية ينتمي إىل بلد شرفها اهللا بأا منطلق رسالة اإلسالم، كما شرفها خبدمة احلرمني الشريفني، لذا عليه أن مي

عن الغلو أو التطرف أو اجلفاء أو االحنالل وأن يكون لطالبه قدوة حسنة يتأسون به، مهتدياً  املسلم الذي يعبد اهللا على بصرية بعيداً
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وكَذَلك جعلْناكُم أُمّةً وسطًا  ﴿: لدين احلنيف يف قول اهللا تعاىلدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الوسطية، اليت دعا إليها ا
.).١٤٣: البقرة( ﴾ ويكُونَ الرّسولُ علَيكُم شهِيدا لتكُونوا شهداَء علَى النّاسِ   

 :املادة األوىل 

  يقصد باملصطلحات اآلتية املعاين املوضحة قرين كل منها.  
 ا العاملون يف حقل التعليم العام  : أخالقيات مهنة التعليم السجايا احلميدة والسلوكيات الفاضلة اليت يتعني أن يتحلى  

 .وسلوكاً أمام اهللا مث أمام والة األمر وأمام أنفسهم واآلخرين، وترتب عليهم واجبات أخالقية فكراً    

 املعلم واملعلمة والقائمون والقائمات على العملية التربوية من مشرفني ومشرفات ومديرين ومديرات ومرشدين :  املعلم   

 .ومرشدات وحنوهم

 م العام وما يف مستواهاالطالب والطالبة يف مدارس التعلي:  الطالب . 

 
 املادة الثانية : أهداف امليثاق .

البه يهدف امليثاق إىل تعزيز انتماء املعلم لرسالته ومهنته، واالرتقاء ا واإلسهام يف تطوير اتمع الذي يعيش فيه وتقدمه، وحتبيبه لط
  ، واإلفادة منه  وشدهم إليه

 : وذلك من خالل اآليت

 .ية املهنة ودورها يف بناء مستقبل وطنهتوعية املعلم بأمه -١

 .اإلسهام يف تعزيز مكانة املعلم العلمية واالجتماعية -٢

 .حفز املعلم على أن يتمثل قيم مهنته وأخالقها سلوكاً يف حياته -٣

 
 املادة الثالثة : رسالة التعليم

على القائمني ا أداء حق االنتماء إليها إخالصاً  التعليم رسالة تستمد أخالقياا من هدي شريعتنا ومبادئ حضارتنا، وتوجب  - ١
 .العمل، وصدقاً مع النفس والناس، وعطاًء مستمراً لنشر العلم وفضائله يف

 .املعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأمهيتها، ويؤدي حقها مبهنية عالية  - ٢

ص على نقاء السرية وطهارة السريرة ، حفاظاً على شرف مهنة اعتزاز املعلم مبهنته وإدراكه املستمر لرسالته يدعوانه إىل احلر - ٣
 .التعليم

 
 املادة الرابعة : املعلم وأداؤه املهين .

 .املعلم مثال للمسلم املعتز بدينه املتأسي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع اقواله ، وسطياً يف تعامالته وأحكامه - ١

جب أساس، والثقافة الذاتية املستمرة منهج يف حياته، يطور نفسه وينمي معارفه منتفعاً بكل املعلم يدرك أن النمو املهين وا - ٢
 .جديد يف جمال ختصصه، وفنون التدريس ومهاراته
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يدرك املعلم أن االستقامة والصدق، واألمانة، واحللم، واحلزم، واالنضباط، والتسامح، وحسن املظهر، وبشاشة الوجه، مسات  - ٣ 
 .وين شخصيتهرئيسة يف تك

املعلم يدرك أن الرقيب احلقيقي على سلوكه، بعد اهللا سبحانه وتعاىل، هو ضمري يقظ وحسن ناقد، وأن الرقابة اخلارجية مهما  - ٤ 
تنوعت أساليبها ال ترقى إىل الرقابة الذاتية، لذلك يسعى املعلم بكل وسيلة متاحة إىل بث هذه الروح بني طالبه وجمتمعه، ويضرب 

 .القدوة يف التمسك ااملثل و

يسهم املعلم يف ترسيخ مفهوم املواطنة لدى الطالب، وغرس أمهية مبدأ االعتدال والتسامح والتعايش بعيداً عن الغلو  - ٥ 
  .والتطرف

 
 املادة اخلامسة : املعلم وطالبه .

 الرب م، أساسها املودة احلانيةالشفقة عليهم والعالقة بني املعلم وطالبه، واملعلمة وطالباا حلمتها الرغبة يف نفعهم، وسداها  -١
 .وحارسها احلزم الضروري، وهدفها حتقيق خريي الدنيا واآلخرة للجيل املأمول للنهضة والتقدم

، وهو حريص على أن يكون أثره يف الناس محيداً باقياً، لذلك فهو يستمسك بالقيم  املعلم قدوة لطالبه خاصة، وللمجتمع عامة -٢
 .قية، واملثل العليا ويدعو إليها وينشرها بني طالبه والناس كافة، ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع إىل ذلك سبيالًاألخال

حيسن املعلم الظن بطالبه ويعلمهم أن يكونوا كذلك يف حيام العامة واخلاصة ليلتمسوا العذر لغريهم قبل التماس اخلطأ ويروا  -٣
 .عيوب اآلخرينعيوب أنفسهم قبل رؤية 

املعلم أحرص الناس على نفع طالبه، يبذل جهده كله يف تعليمهم، وتربيتهم، وتوجيههم، يدهلم على طريق اخلري ويرغبهم فيه  -٤
 .ويبني هلم الشر ويذودهم عنه، يف رعاية متكاملة لنموهم دينياً وعلمياً وخلقياً ونفسياً واجتماعياً وصحياً

يف عطائه وتعامله ورقابته وتقوميه ألدائهم، ويصون كرامتهم ويعي حقوقهم، ويستثمر أوقام بكل مفيد املعلم يعدل بني طالبه  -٥
  .وهو بذلك ال يسمح باختاذ دروسه ساحة لغري ما يعىن بتعليمه، يف جمال ختصصه

 لى التفكري السليم واحلوار البناءاملعلم أمنوذج للحكمة والرفق، ميارسها ويأمر ما، ويتجنب العنف وينهي عنه ويعود طالبه ع -٦

   .وحسن االستماع إىل آراء اآلخرين والتسامح مع الناس والتخلق خبلق اإلسالم غي احلوار، ونشر مبدأ الشورى
يعي املعلم أن الطالب ينفر من املدرسة اليت يستخدم فيها العقاب البدين والنفسي، لذا فإن املريب القدير يتجنبهما، وينهي  -٧

  . عنهما
يسعى املعلم إلكساب الطالب املهارات العقلية والعلمية، اليت تنمي لديه التفكري العلمي الناقد، وحب التعلم الذايت املستمر  -٨

   وممارسته
 

 املادة السادسة : املعلم واتمع .
  ايب مع الثقافات األخرىيعزز املعلم لدى الطالب اإلحساس باالنتماء لدينه ووطنه، كما ينمي لديهم أمهية التفاعل اإلجي - ١

 .فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا
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املعلم أمني على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه، يعمل جاهداً لتسود احملبة املثمرة واالحترام الصادق بني املوطنني مجيعاً  - ٢
يناً لنمائه وازدهاره، وحرصاً على مسعته ومكانته بني اتمعات وبينهم وبني ويل األمر منهم، حتقيقاً ألمن الوطن واستقراره، ومتك

 .اإلنسانية الراقية

املعلم موضع تقدير اتمع، واحترامه، وثقته، وهو لذلك حريص على أن يكون يف مستوى هذه الثقاة، وذلك التقدير   - ٣
 .هوحيرص على إال يؤثر عنه إال ما يؤكد ثقة اتمع به واحترامه ل  واالحترام

املعلم عضو مؤثر يف جمتمعه، تعلق عليه اآلمال يف التقدم املعريف واالرتقاء العلمي واإلبداع الفكري واإلسهام احلضاري ونشر  - ٤
 .هذه الشمائل احلميدة بني طالبه

ن قادراً علة املعلم صورة صادقة للمثقف املنتمي إىل دينه ووطنه، األمر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته، وتنويع مصادرها، ليكو - ٥
تكوين رأي ناضج مبين على العلم واملعرفة واخلربة الواسعة يعني به طالبه على سعة األفق ورؤية وجهات النظر املتباينة باعتبارها 

 .مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون يف بناء احلضارة اإلنسانية

 املادة السابعة : املعلم واتمع املدرسي .
 .بروح الفريق الواحد هي أساس العالقة بني املعلم وزمالئه، وبني املعلمني واإلدارة التربويةالثقة املتبادلة والعمل  -١

يدرك املعلم أن احترام قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام باألنظمة والتعليمات وتنفيذها واملشاركة اإلجيابية يف نشاطات املدرسة  -٢
 . املؤسسة التعليمية وفعالياا املختلفة، أركان أساسية يف حتقيق أهداف

 املادة الثامنة : املعلم واألسرة .
 .املعلم شريك الوالدين يف التربية والتنشئة فهو حريص على توطيد أواصر الثقة بني البيت واملدرسة -١

رأ على ية، ويف كل تغري يطاملعلم يعي أن التشاور مع األسرة بشأن كل أمريهم مستقبل الطالب أو يؤثر يف مسريم العلم -٢
 .أمر بالغ النفع واألمهية سلوكهم

يؤدي العاملون يف مهنة التعليم واجبام كافة ويصبغون سلوكهم كله بروح املبادئ اليت تضمنتها هذه األخالقيات ويعملون  -٣
  .على نشرها وترسيخها وتأصيلها وااللتزام ا بني زمالئهم ويف اتمع بوجه عام

 تابع كنموذج ثاين
 أخالقيات املهنة يف علم النفس / امليثاق األخالقي لألخصائي النفسي

  متهيد :
أخالقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ حتكم قواعد العمل والسلوك فيها، وشروطه، وما  -من املهن اهلامة ىف اتمع  - لكل مهنة 

 ترب دستورا تعاهديا بني املتخصصنيوهذ امليثاق األخالقى يع. ينبغى التزامه من جانب املتخصصني فيها، واملمارسني لنشاطها

أو مشتغليها، أو باإلنسان  ،املهنةبيلتزمون وفقا له بالسلوك اهلادف إىل أداء مهىن عال، يترفع عن األخطاء، والتجاوزات الضارة 
 .الذى تستهدفه هذه اخلدمة النفسية

 .من جانب العاملني فيها املهنةق على أمهية تنظيم هذه ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة اإللتزام األدىب واإلمجاع الصاد
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احلاصلون على : ما يلى " األخصائى النفسى  " ونقصد بالعاملني ىف اخلدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم ىف هذا امليثاق بـ
على مجيع من ينطبق عليهم هذا البكالوريوس، أو الدبلوم، أو املاجستري، أو الدكتوراة ىف علم النفس، ويعملون ىف ختصصهم ، و

 .اإلصطالح التمسك ذا امليثاق، وتوعية اآلخرين به

 نظرا ألن عمل األخصائى النفسى متشعب ومتنوع، فيجب أخذ ما ورد ىف هذا امليثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها إىل بعض
 .صائى حني ميارس نشاطا، يندرج حتت هذه ااالتكما أن ختصيص جماالت معينة ىف هذا امليثاق، يعىن اإللتزام ا من جانب األخ

كما نوصى أصحاب  . ويوصي هذا امليثاق بضرورة توعية طالب علم النفس، قبل التخرج ىف اجلامعة، ببنود هذا امليثاق ومبادئه
املعلمني، وغريهم، أو ممن و االجتماعيني واألخصائينيالىت تقدم خدمات معاونة للخدمة النفسية؛ كاألطباء النفسني،  املهن واهليئات

يشاركون ىف تقدمي اخلدمات النفسية، بإحترام مبادئ هذا امليثاق وروحه كأساس إلستمرار التعاون بينهم وبني األخصائيني 
 .النفسييني

 مبادئ عامة
 .ميد السلوك واآلداباالخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدال، بعيدا عن املظهرية واإلار، حمترما ىف مظهره، ملتزما حب -١

 .ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ىف اإلضرار به) ١( يلتزم االخصائى النفسى بصاحل العميل -٢

 .يسعى االخصائى النفسى إىل إفادة اتمع، ومراعاة الصاحل العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون -٣

سواء  ، وأشكال التعصب األخرىالطائفيالنفسى أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الديىن أو على االخصائى  -٤
 .أو السن، أو العرق، أو اللون للجنس

حيترم االخصائى النفسى ىف عمله حقوق اآلخرين ىف اعتناق القيم واإلجتاهات واآلراء الىت ختتلف عما يعتنقه، واليتورط ىف أية  -٥
  .ى أساسهاتفرقة عل

يقيم االخصائى النفسى عالقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم اخلداع، واليسعى للكسب، أو اإلستفادة  -٦
من العميل بصورة مادية أو معنوية إال ىف حدود األجر املتفق عليه، على أن يكون هذا األجر معقوال ومتفقا مع القانون واألعراف 

  .شبهة اإلستغالل أو اإلبتزازمتجنبا   السائدة
 .اجلنسى، أو املادى، أو النفعى، أو األناىن االستغالليشوا  - خاصة مع العميل  -اليقيم االخصائى النفسى عالقات شخصية  -٧

  .على االخصائى النفسى مصارحة العميل حبدود وإمكانيات النشاط املهىن دون مبالغة أو خداع -٨
  .فسى أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية الجييدها، أو اليطمئن إىل صالحيتها لإلستخداماليستخدم االخصائى الن -٩

 .ومبوافقته )١( اليستخدم األخصائى النفسى أدوات أو أجهزة تسجيل إال بعد استئذان العميل - ١٠

تأمينها ضد إطالع الغري، فيما  االخصائى النفسى مؤمتن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن - ١١
عدا ما يقتضيه املوقف ولصاحل العميل كما هو احلال ىف إرشاد اآلباء، وعالج األطفال، ومناقشة احلاالت مع الفريق الكلينيكى أو 

  .مع رؤسائه املتخصصني
، يتحمل هذا االخصائى املسئولية عند قيام االخصائى النفسى بتكليف أحد مساعديه أو مرؤسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه - ١٢

  .كاملة عن عمل هؤالء املساعدين



 ٦١ .. إعداد هتان                                              عبداهللا الديرشوي                                                                                            / د  – وآداب املهنة االسالمية خالقاأل

يوثق االخصائى النفسى عمله املهىن بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل ألى اخصائى آخر استكماله ىف حالة العجز عن  -١٣
 .اإلستمرار ىف املهمة ألى سبب من األسباب

لنفسى، أو يبحثها، أو يعاجلها، أو يوجهها، مقرونة مبا ميكن اآلخرين من ال جيوز نشر احلاالت الىت يدرسها االخصائى ا - ١٤
  .منعا للتسبب ىف أى حرج هلم، أو استغالل البيانات املنشورة ضدهم) أو أوصافهم/ كأمسائهم و (كشف أصحاا 

 املطالبة ذه االلتزامات، وتوجيه عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى االخصائى النفسى اتباع الطرق اإلنسانية ىف - ١٥
  .العميل إىل جهات قد تقدم اخلدمة ىف احلدود الىت تسمح ا ظروف العميل وإمكانياته

يقوم االخصائى النفسى بعمليات التقومي، أو التشخيص، أو التدخل العالجى ىف اطار العالقة املهنية فقط، وتعتمد تقاريره  - ١٦
اييس واملقابالت، على أال يقدم هذه التقارير إال للجهات املعنية بالعالج، وعدا ذلك البد أن يكون على أدلة تدعم صحتها؛ كاملق

  .بأمر قضائى صريح
  يسعى االخصائى النفسى ألن تكون تصرفاته وأقوله ىف اجتاه ما يرفع من قيمة - ١٧

  .االبتذال والتجريح، وينأى ا عن  ، ويكسبها احترام اتمع وتقديره النفسية ىف نظر االخرين : املهنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ....بالتوفيق لكم مجيعا بالتوفيق لكم مجيعا .. .. متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
  .. .. آخوكم هتـآن آخوكم هتـآن دعوآتكم دعوآتكم 


