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واله  حممد  امجعني  اخللق  سيد  عل  والسالم  والصالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
الطاهرين وأصحابه الطيبني.

وبعد ... 

اخرتُت البحث بموضوع هذا الكتاب املوسوم بـ )األخالق القرآنية دراسة اخالقية 
يف القرآن الكريم والُسنّة النبوية واهل البيت األطهار( ألمهيته، إذ انشغل معظم علامء 
املسلمني يف مؤلفاهتم ودروسهم يف إثبات كل فريق عقائده واحكامه الفقهية ورؤيته 
الفقهية  التي ورثها من اسالفه، كام استخدموا االختالفات واخلالفات  التاريخ  اىل 
الناس كثريا  اليه مذهبه واسالفه، وهذا ما اشغل  إلثبات كل منهم حجته بام ذهب 
بتلك اخلالفات وتركوا مقاصد وغايات العقائد واألحكام الفقهية اإلسالمية التي 

تسعى اىل ترسيخ مكارم األخالق عند البرش.

عديدة  طرق  عل  نصوصه  تفسري  يف  يعتمد  اإلسالمي  الفكر  ان  املعروف  ومن 
لالجتهاد، ومن هذه الطرق الطريق العقيل، وهذا الطريق خيتلف من جمتهد وباحث 
من  كان  لذلك  البرشي،  العقل  عل  والداخلية  اخلارجية  للمؤثرات  تبعا  آخر  اىل 
موضوع  اجتاه  الرؤية  اختالف  والتطبيق  النظرية  حيث  من  املنهجية  اخلالفات  مجلة 
األخالق، وقد تضمنت تلك االختالفات اجلوانب النظرية والتطبيقية عل حد سواء.
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مناهج  عل  وكانوا  األخالق  موضوع  تناول  يف  العلامء  اختلف  األسباب  هلذه 
عديدة، كان من بينها املنهج الذي اخرتته يف هذا الكتاب وهو املنهج املوضوعي الذي 
من  األخالقي  الفعل  حيكم  الذي  الرشعي  احلكم  مقابل  الدليل  توحيد  عل  يعتمد 
حيث ان هذا الفعل األخالقي فعل واجب ألنه مأمور به يف الكتاب والُسنة، وهذا 

الفعل األخالقي مستحب وهذا مكروه لألدلة نفسها وهكذا.

عل ان موضوع األخالق يف الرشيعة اإلسالمية من املوضوعات العابرة للمذاهب 
والقوميات، وبتعبري أدق، فان موضوع األخالق من املوضوعات املتفق عليها عند 
املعتمدة  املصادر  بعض  استثامر  حاولت  لذلك  واألديان،  اإلسالمية  املذاهب  مجيع 
عند كل املذاهب اإلسالمية، ليكون البحث أكثر فائدة، ومن املؤكد سيطلع عليه أكرب 

عدد من خمتلف املذاهب اإلسالمية املتعددة.

القدير أن جيعله يف سفر  هذا ما متكنُت من كتابته يف هذا املوضوع، سائال املوىل 
اعاملنا، وان ينفع به، انه سميع الدعاء.

يف  اآليات  تفاسري  مراجعة  الكتاب  هذا  بتدريس  يقوم  من  عل  ينبغي  مالحظة: 
كل حمارضة يلقيها عل طلبته، ليتمكن من ربط موضع الشاهد من اآلية الكريمة مع 
املوضوع األخالقي املراد بيانه، وقد تركت ذلك يف هذا الكتاب حتى اترك لإلخوة 

التدريسيني حرية اختيار الرأي التفسريي الذي جيتهدون برتجيحه.

                                                                       كربالء املقدسة

                                                                          الدكتــور صبـحي العادلــــي

2014/9/30                                                                    
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التمهيد:

ذكرنا امهية موضوع األخالق يف حياة الفرد واملجتمع، لذلك اختذته احلكومات 
اإلسالمية وغريها منهجا دراسيا، وعندما تناوله االساتذة صاغوه باسلوب تربوي 

يتناسب مع املرحلة الدراسية للطالب. 

التربية لغة:ُأخذ لفظ الرتبية من )ربَّ َولَده( و )الصبي رباه أباه( أي: أحسن قيامه 
عليه، وحفظه من الزلل واالنحراف والشذوذ واجلهل حتى اصبح يافعا راشدا )1(.

واصطالحا: هي عبارة عن غذاء ارشادي يمنحه املريب للفرد املراد تربيته بصورة 
تدرجيية ومنظمة، وان أول مريب يف اإلسالم هو الرسول األكرم  فهو الذي رباه اهلل 

تعاىل عل اخللق العظيم، فقال تعاىل بحقه: ﴿َوإِنََّك َلَعَلٰ ُخُلٍق َعظِيٍم ﴾) 2(.

 كام ربى الرسول األكرم  املؤمنني عل قيم اإلسالم العليا وثوابته االساسية، 
تلك الثوابت التي تعتمد عل القيم األخالقية الفاضلة، ثم سار عل هذا املنهج أهل 
الرتبية االسالمية أساس اإلسالم  بيته األطهارومجيع الصاحلني، مما اصبحت 

وروحه.

لذلك تناوهلا العلامء ببالغ األمهية من التفصيل النظري والعميل يف كافة جماالت 
احلياة.

وقد عّرف الرتبية الكثري من الفالسفة أمثال افالطون وهربت وغريمها، ومن أهم 
املشرتكات الواردة يف تعاريفهم اآليت: 

)1( تاج العروس 1/ 261 . لسان العرب 401/1.
)2( سورة القلم : اآلية 4.
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البدنية والروحية: وهي اعطاء اجلسم والروح كل ما يمكن اعطاءه - 1 التربية 
اجلسمية  الرتبية  أما  الديني،  بااللتزام  متمثلة  الروحية  فالرتبية  والكامل،  اجلامل  من 
العقلية  امُلربى السيطرة عل قواه  البدنية، بغية متكن  فهي متثل املحافظة عل الصحة 
بتأدية  شعوره  ورقة  الصائب  القرار  واختاذه  ذكائه  ونمو  ادراكه  ورسعة  واجلسمية، 

الواجبات، بدافع الذمة والضمري والشعور باملسؤولية يف الدنيا واآلخرة.

فمن - 2 صحيحة  منهجية  الرتبية  طرق  كانت  إذا  المنهجية:  التربية  فاعلية 
املؤكد اهنا ستؤدي إىل نامء العقل الفاعل اجلمعي يف تكوين السلوك احلسن والتفكري 
الرتبية  أما  بينها،  فيام  الفضائل والرذائل والتمييز  الوايف ملعرفة  السليم، واإلحساس 

غري املنهجية فهي ال تنفع بل تؤدي اىل الفوىض واالرتباك.

المهارة والدقة واالخالص في العمل: ُتعد الرتبية بمثابة الوسيلة األساسية - 3
واخالص  ومهارة  بدقه  يؤديه  جتعله  كام  بعمله،  ناجحا  صاحلا  اإلنسان  جتعل  التي 

ورغبة، فهي تساهم مسامهة فعالة يف زيادة االنتاج واجلودة.

أن يقوم بها اصحاب االختصاص دون غيرهم: ال تثمر تربية أي جمتمع إال - 4
الرتبية  القادرون عل حتويل سطور نظريات  املتخصصون، فهم  بعد أن يقوم عليها 
القائم  امتالك  ينبغي  اخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  ملموس  عميل  واقع  اىل 
بالرتبية املؤهالت العلمية )النظرية والعملية( التي جتعله عل مستوى عال من القدرة 
واملجتمع،  الفرد  وتقاليد  عادات  إىل  الرتبوية  النظرية  السطور  حتويل  عل  والكفاءة 

وازالة كل العادات والتقاليد الضارة وغري النافعة )1(. 

)1( انظر: النظام الرتبوي يف اإلسالم: الشيخ باقر رشيف القريش ص37. اجلامع يف الرتبية العامة: 
روينة ص12 . روح الرتبية والتعليم : حممد عطية الرباغي ص5و6.
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ويف ضوء ما تقدم يتضح لنا مفهوم الرتبية بأنه نظام نظري للتعليم وعميل للتطبيق، 
وعل وفق اسس حمددة.

أما األخالق في اللغة: فهي مجع ُخلق )بضم اخلاء وسكون الالم( ومن معانيها 
السرية والسجايا، واخلَلق )بفتح اخلاء وسكون الالم(: الصورة الظاهرية والشكل، 

وقال الراغب يف املفردات )اخلَلق واخلُلق( يف األصل 

واحد، كالَصوم والُصوم، وخص اخلُلق بالسجايا املدركة بالبرص)1(.

الصفات  عن  يبحث  الذي  العلم  بأنه:  األخالق  علم  ُيعّرف  االصطالح:  وفي 
الكاملة يف النفس، وعن األفعال واألقوال واألفكار الناجتة عنها، ويبحث أيضا عن 
كيفية هتذيب النفس عن الرذائل، وحتليها بالفضائل، وعن طرق الرخاء والسعادة)2(.

هذا فان لفظة األخالق هي لفظة جامعة يمكن اطالقها عل احلسنة منها وعل 
تسمية  يمكن  هلذا  ذكرنا،  كام  جامعة  كلمة  األخالق  كلمة  دامت  وما  ايضا،  السيئة 
بـ)األخالق  املرتدية  واألخالق  احلسنة(  )األخالق  بـ  الفاضلة  األخالق  مكارم 

السيئة( أيضا. 

وان متسك االنسان باألخالق احلسنة يعني انه متسك بإنسانيته التي ارادها اهلل تعاىل 
له، والتي كّرمه سبحانه هبا يف احلياة الدنيا، وهلذا جعل اهلل تعاىل االنسان خليفة عنه 
سبحانه عل ارضه ليس بغرائزه وجسمه بل بأخالقه التي  ميزته عن سائر املخلوقات 

األخرى، قال تعاىل: ﴿إِنيِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة﴾ )3( .

)1( انظر: دراسات يف األخالق: الشيخ جميد هادي زاده 31/1.
)2( املصدر نفسه 31/1 . 

)3( سورة البقرة: اآلية 30.
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الـوقـوع  من  املجتمـع  حتـصـني  األخـالقية  الـرتبـيـة  أهـداف  أهم  ومـن 
باملامرسات اجلرمية واملخالفات والترصفات التي تتناىف مع مكارم األخالق واآلداب 
العامة، هلذا قال اإلمام الصادق: )ما من يشء أفسد للقلب من خطيئة، ان القلب 

ليواقع اخلطيئة، فام تزال به حتى َتغلب عليه، فتجعل أعاله أسفله( )1(.

األخالق  نفسها  هي  الفاضلة  األخالق  ان  لنا  يتضح  ذكرناه  ما  عل  وتأسيسا 
اإلسالمية والتي جعلها اإلسالم من اساسيات مقاصده وغاياته، ولكن الغريب يف 
األمر يروهنا املسلمون عند غريهم فينبهرون ويستغربون هبا، وهي مكتوبة يف دينهم 

وحمفوظة يف صدورهم. 

نبذة خمترصة يف منهجية تقسيم البحث يف هذا الكتاب: 

لقد تعددت تقسيامت الباحثني يف موضوع االخالق عل اعتبارات عديدة، فمنهم 
من قسم األخالق الفاضلة عل اساس كيفية اقامتها، وهي: اجيابية وسلبية، بوصف 
ان االخالق االجيابية هي اقامة فعل اخالقي َحسن، كالصدق واحلياء، أما االخالق 
الكذب  عن  كاالمتناع  اليسء،  االخالقي  الفعل  اقامة  عن  االمتناع  فهي  السلبية 

والغش، وهذا ما تضمنه الفكر الفقهي اإلسالمي .

وهناك من الفالسفة من ذهب اىل تقسيم االخالق عل أساس االعتبار الفلسفي 
غالبا  والتي  الطيبة،  األخالقية  القيم  وتدريب  تربية  عل  اعتمد  الذي  االرسطي 
التدريب  بغية  االجيايب،  االخالقي  الفعل  تكرار  حالة  يف  املجتمع  هبا  يتمسك  ما 
بتأثري  عنها  التخيل  يمكن  ال  التي  االجتامعية  العادة  بمثابة  ذلك  ليصبح  والتعويد، 
السلوك اجلمعي العام، وكذلك التدريب عل االمتناع عن اقامة االفعال االخالقية 

)1( اصول الكايف 268/2.
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السيئة لتصبح تدرجييا بواسطة السلوك اجلمعي من قبيل االعامل املستقبحة عند عامة 
املجتمع، فيمتنع معظم افراد املجتمع ممارستها بصورة طوعية ونفسية، وهذا التغيري 
ال يمكن حتقيقه إال يف ظروف سياسية خاصة، ويقوم عليه خرباء ومتخصصون، من 
خالل االعتامد عل العوامل النفسية املؤثرة يف االنسان وهي: القوة العقلية والشهوية 

والعصبية)1(.

القوى  بان كل قوة من هذه  الفلسفية االرسطية:  املدرسة  وذهب اصحاب هذه 
االجياب،  أو  السلب  حيث  من  خاصا  اخالقيا  سلوكا  تستدعي  املذكورة  الثالث 

وتستدعي ايضا نمطا معينا من الرتبية والتدريب.

تأثري  نتيجة  والبؤس  السعادة  فكرة  نتائج  اعتبار  عل  نظريته  ارسطو  وضع  وقد 
البحث  منهجية  تسمح  ال  طويل  حديث  فيه  واملوضوع  املذكورة،  الثالث  القوى 

اخلوض بتفصيله.

بينام ذهب فالسفة آخرون اىل تقسيم علم االخالق عل اساس نفيس قريب من 
نظرية ارسطو، فقسموا األخالق العامة عل قسمني اساسيني مها:

القسم االول - االخالق الفطرية 

القسم الثاني - االخالق المكتسبة 

األخالق الفطرية: قالوا إنَّ االخالق الفطرية هي االفعال واالقوال والترصفات 
التي تظهر مع االنسان منذ طفولته ونشأته، سواء أكانت حسنة أو سيئة، وان افضل 
طريقة لبناء تربوي اخالقي هي تنمية االخالق الفطرية احلسنة، واستخدام وسائل 

)1( انظر: الفلسفة االخالقية: الدكتور توفيق الطويل ص56. تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم 
ص188 . الفلسفة العامة واالخالق: الدكتور كامل جعفر ص193و194 .
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الرتبية املتطورة والردع الطوعي والعقايب عل من يامرس االخالق السيئة، وبصورة 
تدرجيية ومنظمة يتعود املجتمع عل ممارسة مكارم األخالق ويتجنب مساوئها.

ثم  االنسان،  طفولة  منذ  تبدأ  ان  جيب  العملية  هذه  ان  اليه  اإلشارة  ينبغي  ومما 
تتصعد تدرجييا من البيت والروضة واملدرسة واجلامعة ومكان العمل وكل االمكنة 
العادات  بمثابة  االخالقية  االفعال  تلك  تصبح  حتى  االنسان،  فيها  يتواجد  التي 
والتقاليد العامة التي ال يمكن ألفراد املجتمع االنفكاك عنها وتركها يف كافة االحوال 

والظروف.

وممارستها  األخالق  مكارم  لتعليم  ومعارصة  حديثة  تربوية  طريقة  افضل  وان 
هي الطريقة اليابانية التي استفادت من عموم النظريات والتجارب املذكورة، حيث 
اعتمدت عل عنرصي التعليم والتطبيق منذ املراحل الدراسية األوىل وانتهاء بمواقع 

العمل والسكن واملرافق األخرى .

البرش  من  كبرية  جمموعة  ان  والنفسية  الرتبوية  جتارهبم  خالل  من  اكتشفوا  وقد 
املذكورة  الفطرية  االخالق  تنمية  عل  الفطري  االستعداد  لدهيم  وكبارا  صغارا 
وتقويمها وتعديلها وهتذيبها، والسيام ان األخالق الفطرية تنشأ مع اإلنسان ثم ُتنمى 

وُتربى حتى تصبح سلوكا عاما يف املجتمع.
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التي  االخالقية  االفعال  اهنا  فقالوا  املكتسبة  االخالق  المكتسبة:أما  األخالق 
يكتسبها االنسان بواسطة التعليم، أو يقلدها من ترصفات املحيط االجتامعي املحيط 
وسائل  بواسطة  اليسء  ترك  عل  والتدريب  منها،  احلسن  وتنمية  تقوية  ويمكن  به، 

تربوية معدة هلذا الغرض، ويرشف عليها متخصصون)1(.

املنهج  أساس  عل  األخالق  تقسيم  يف  اإلسالمية  الرشيعة  علامء  بعض  اجته  كام 
ومساوئها  األخالق  مكارم  يف  فصوال  فوضعوا  الكريم،  القرآن  لتفسري  املوضوعي 
عل أساس ما جاء به القرآن الكريم من آيات تأمر باألخالق الفاضلة واخرى تنهى 

عن اليسء منها )2( . 

تقسيم علم األخالق عل أساس  الرشيعة يف  البعض اآلخر من علامء  بينام سار 
االفعال  ُتقسم  قالوا:  لذلك  واحلرام،  احلالل  حيث  من  الفقهية  األحكام  منهجية 

األخالقية عل االقسام اآلتية:

هذا  تم  وقد  واملباحة،  واملحرمة،  واملكروهة،  واملستحبة،  الواجبة،  االخالق 
التقسيم عل أساس األحكام الرشعية من حيث اقامة فعل الواجب واملستحب وترك 
فعل املحرم واملكروه عل وفق املستوى الفقهي املعروف من حيث شدة الوجوب يف 

الواجب وخفته يف املستحب، وشدة التحريم يف املحرم وخفته يف املكروه.

)1( انظر: االخالق اإلسالمية واسسها 168/1 وما بعدها .
)2( انظر: األخالق يف القرآن الكريم: الشيخ نارص مكارم الشريازي بالتعاون مع جمموعة من العلامء 

. 6/2
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وينبغي عل القارئ الكريم أن يدرك جيدا بأن كل النظريات اجلميلة التي ذكرناها 
ال يمكن انجازها مطلقا إال يف حالة التعاون التام بني الدولة واملجتمع.

وقد اخرتُت يف منهجية هذا الكتاب املؤثر اإلسالمي الصادر من القرآن الكريم 
كثريا  واستأنسُت  استفدُت  وقد  املوضوعي،  التفسري  طريقة  وهي  الرشيفة،  والُسنة 
من الطرق الفلسفية وجتارب الدول املتقدمة بخصوص الرتبية األخالقية، مع إيامن 
املسلم، وهذا  الضابط إليامن  املصدر  العبادة  النظرية اإلسالمية أعدت  بان  الراسخ 
املصدر هو نفسه يعد الرادع الطوعي من ممارسة األخالق السيئة )الفحشاء واملنكر( 
وسيلة  الصالة  سبحانه  جعل  ما  منها  كثرية،  مواضع  يف  سبحانه  عنه  عرب  ما  وهذا 
َتنَْهٰى َعِن  اَلَة  رادعة عن ممارسة كل مظاهر الفحشاء واملنكر، فقال تعاىل: ﴿ِانَّ الصَّ

اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر﴾)1(.

واملستحبة(  الواجبة  العبادات  )اخالق  بـ  خاصا  األول  الفصل  جعلنا  تقدم  وملا 
وهي األخالق التي جعلها اهلل تعاىل بمثابة األساس لقبول العبادات من عدم قبوهلا، 
الصيام  الرياء، وال يصح  مع  األداء  لو كانت صحيحة  مثال حتى  الصالة  ُتقبل  فال 

حتى لو كان صحيحا مع ارتكاب الفواحش، وهكذا ...

)1( سورة العنكبوت: اآلية 45.



التمهيد  ...............................................................................  17

وتضمن الفصل الثان األخالق الفاضلة التي نشأت نتيجة الفعل ورد الفعل بني 
املتقابلة بني األفراد واجلامعات(  بـ )األخالق  األفراد واجلامعات، وقد اطلقنا عليه 
من  النمط  هذا  يف  ولكنها  األخالقية،  األفعال  معظم  عل  تصدق  النظرية  وهذه 
مثال  لآلخر  اإلنسان  فمحبة  املقابلة،  حيث  من  واضحة  تبدو  األخالقية  املامرسات 
تنشأ من خالل حمبة اآلخر له، وكذلك التعاون الذي ينمو من خالل ابداء التعاون 
أفراد  بني  سائدا  اليوم  نراه  ما  وهذا  آخر،  بتعاون  اآلخر  الطرف  فيقابله  طرف  من 

املجتمع املتطور، كام ينبغي أن يكون ذلك يف عالقة الدول والشعوب مع بعضها.

أدلتها من  لنامذج خمتارة من مكارم االخالق، وذكرنا  الثالث  الفصل  وخصصنا 
القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة بمنهج علمي وموضوعي رصني ومتوازن، فضال عن 
استثامرنا ملساحة متنوعة من مصادر احلديث الرشيف املعتمدة عند مذاهب املسلمني، 
اتباع املذاهب اإلسالمية، وخصوصا  بغية أن يكون هذا الكتاب مقبوال لدى مجيع 
والدينية  السياسية  احلدود  لكل  العابرة  املوضوعات  من  هو  األخالق  موضوع  ان 
مساوئها،  ونبذ  األخالق  مكارم  املجتمع عل  توحيد  غاياته  اسمى  واملذهبية، ومن 

وهذا من بني اوضح املشرتكات يف مجيع املذاهب اإلسالمية.

واهلل تعاىل من وراء القصد






أخالق العبادات

 الواجبة واملستحبة





املبحث األول

تعريف النية وعالقتها باألخالق

ويتضمن هذا المبحث على المطالب اآلتية:

املطلب األول

تعريف النية ومفهومها

النية لغة: النيات مجع نية، ونية الرجل أي: ما قصده وعزم عليه، وُيقال نوى القوم 
منزال أي: قصدوه، ونواك اهللُ تعاىل باخلري أي: اوصله اليك، ونوى الرجل اليشء 

أي: عزم عليه، وللوجه الذي نواه )1(. 

ومما يظهر ان معنى النية: هو القصد القلبي لإلنسان، والقصد هو نوع من اإلرادة 
تبلغ يف قوهتا درجة االعتزام، واالرادة ال تكون عزما ما مل تكن جازمة، لذلك فان 
القصد هو أعل درجة من العزم، ألن العزم قد يكون إلقامة فعل مؤجال يف املستقبل، 
وقد يضعف فيام بعد، أما القصد: فيتحقق وقوعه يف حالة إذا كانت اإلرادة جازمة، 

وال يمكن عقال انفكاك القصد عن االرادة اجلازمة )2(.

)1( انظر: صحاح اللغة 2516/2.
)2( انظر: املصدر نفسه 2516/2.
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والنية اصطالحا: هي العزم عل فعل العبادة، بقصد التقرب هلل تعاىل وحده، هلذا 
بقوله  الكريم  القرآن  به  أمر  ما  وهذا  سبحانه،  هلل  االخالص  صحتها  رشوط  فمن 

يَن﴾)1(. تعاىل: ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اللَّـَه خُمِْلِصنَي َلُه الديِّ

بقصد االخالص  إال  بالعبادة  الناس  تعاىل  اهلل  يأمر  مل  أي:  للحرص،  )ما(  وتفيد 
ِه  َربيِّ َوْجِه  اْبتَِغاَء  إاِلَّ  َزٰى  جُتْ نِْعَمٍة  ِمْن  ِعنَْدُه  له سبحانه وحده، قال تعاىل: ﴿َوَما أِلََحٍد 

.)2(﴾ اأْلَْعَلٰ

لكل  وإنام  بالنّيات،  األعامل  )إنام   : األكرم  الرسول  قول  الرشيفة  الُسنّة  ومن 
إىل اهلل ورسوله، ومن  إىل اهلل ورسوله، فهجرته  ما نوى، فمن كانت هجرته  أمرئ 

كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه ( )3( .

عل  والرشيعة  احلديث  علامء  اهتامم  من  األوفر  النصيب  احلديث  هذا  نال  وقد 
حد سواء، ألن موضوعه من أهم موضوعات اإلسالم أال وهي النية، ألن النية هي 
ميزان مجيع اعامل اإلنسان الظاهرة والباطنة، ألهنا من أعامل القلب الباطنة التي ال 
قلب  انعقاد قصد  يكفي  بل  النطق هبا،  لذلك ال يشرتط  تعاىل،  اهلل  إال  عليها  يطلع 
املسلم عليها مع ربه، وهي التي متّيز العبادات عن بعضها، كتمييز الزكاة عن اخلمس، 
وصالة الواجبة املفروضة عن صالة التطوع والقضاء والقرص، وصيام الواجب عن 
القضاء واملستحب، كام اهنا متّيز العبادات عن غريها، فمثاًل قد يغتسل الرجل ويقصد 
به غسل اجلنابة، فيكون هذا الغسل عبادًة واجبة ُيثاب عليها، أما إذا اغتسل وأراد به 
التنظيف أو التربيد، فهنا يكون الغسل مباحا وليس واجبا، وألمهية النية يف اإلسالم 

)1( سورة البينة: اآلية 5.
)2( سورة الليل: اآلية 19 و20.

)3( سنن البيهقي الكربى 41/1 .
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قال بعض أهل العلم )االمور بمقاصدها( وقال االمام الصادقعن آبائه عن أمري 
املؤمنني عل بن أيب طالبقال: قال رسول اهلل : )ال قول إال بعمل، وال قول 

وال عمل إال بنية، وال قول وال عمل وال نية إال بإصابة الُسنّة( )1(. 

ومما تقدم يتضح ان نظرية األخالق يف اإلسالم تعتمد عل النية اخلالصة هلل تعاىل، 
االنتامء  بقصد  فاضلة  أخالق  من  املسلمني  غري  من  البعض  به  تتمسك  ما  بخالف 
والعادة، أو لتحسني صورة بلداهنا، ولكن كل هذه املقاصد تعد اسالمية وصحيحة 

إذا كانت بقصد االمتثال هلل تعاىل وحده، وسنقف عل تفصيل ذلك باملطلب اآليت. 

)1( الكايف 28/1.





املطلب الثاني

الرتابط بني النية واالخالق

ذكرنا بأن النية يف األعامل العبادية هي قصد القربة هلل تعاىل دون غريه، سواء أكانت 
تلك االعامل واجبة أو مندوبة )مستحبة( فالنية متثل روح العبادة ومركز ثـقـل غايتها 
االساسية، لذلك ال يمكن أن جيتمع عند االنسان الترصف االخالقي اليسء مع النية 

اخلالصة هلل تعاىل.

التقرب هلل تعاىل مع فعله  التي يقصد هبا  املسلم بني صالته  فهل يعقل أن جيمع 
املنكر والفحشاء اللذان هنت الصالة عنهام؟ فمن املؤكد اهنام لن جيتمعا )1(.

والرشك،  والرياء  والنفاق  االزدواجية  مظاهر  من  املسلم  اخلالصة  النية  تنقذ  كام 
ُتعد  بأن الرشك والرياء واالزدواجية كلها  النفس  أثبت علامء االجتامع وعلامء  وقد 
جاء  لذلك  والنفاق،  السيئة  األخالقية  الترصفات  إلنبات  اخلصبة  األرض  بمثابة 
قال  تعاىل،  باهلل  واالعتصام  االصالح  مع  الصادقة  والنية  العبادة  بني  املبارش  الربط 

ـِه َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم لِلَّـِه﴾ )2(. ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَّ تعاىل:      ﴿إاِلَّ الَّ

)1( رسالة يف الرياء: سليم اهلاليل ص45 .
)2( سورة النساء: اآلية 146.
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وألمهية النية يف العبادة جعل اهلل تعاىل غاية خلق البرش من اجل العبادة اخلالصة، 
ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)1(. نَّ َواإْلِ قال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

هلذا نجد االرتباط الوثيق بني خمافة اهلل تعاىل والعمل الصالح، فاذا اعتقد املسلم 
ان املعطي هو اهلل تعاىل فال يسأل غريه، فهو سبحانه املعطي واآلخذ واملانح واملانع، 
فاذا كان سبحانه ذلك فال حيذر اإلنسان إال من أعداء اهلل تعاىل من الطغاة واملجرمني، 
ويأمن ألحبائه املؤمنني الصاحلني، هلذا فاإلخالص بطاعة اهلل تعاىل هي املنقذ الوحيد 
 َا اجْلاِهُلوَن ـِه َتْأُمُرونيِّ َأْعُبُد َأهيهُّ َأ َفَغرْيَ اللَّ من ارشار الدنيا واالخرة، قال تعاىل: ﴿ُقْل 
ِمَن  َلَتُكوَننَّ  َو  َعَمُلَك  َلَيْحَبَطنَّ  ْكَت  َأرْشَ َلِئْن  َقْبِلَك  ِمْن  الَّذيَن  إىَِل  َو  إَِلْيَك  ُأوِحَي  َلَقْد  َو 

اِكرين ﴾ )2(. ـَه َفاْعُبْد َو ُكْن ِمَن الشَّ اخْلارِسيَن َبِل اللَّ

أما الُسنّة فقد تواترت الكثري من األحاديث التي تؤكد ما جاء به القرآن الكريم 
منها ما قاله الرسول األكرم : )اعمل لوجه اهلل تعاىل يكفيك الوجوه كلها( وقال 
االمام الصادق:)ان العبد املؤمن الفقري ليقول يا رب ارزقني حتى افعل كذا وكذا 
من الرب ووجوه اخلري، فاذا علم اهلل عز وجل ذلك فيه بصدق نيته كتب اهلل تعاىل له من 

األجر مثل ما يكتب له عمله( )3(. 

)1( سورة الذاريات: اآلية 56.
)2( سورة الزمر: اآلية 66-64.

)3( كنز العامل 23/4 .
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له  فان عملها  له حسنة،  تعاىل  اهلل  يعملها كتب  فلم  َهمَّ بحسنة  ايضا )من  وقال 
عرش حسنات، ويضاعف اهلل تعاىل ملن يشاء إىل سبعامئة()1(.

العبادة  يف  االخالص  نحو  وروحيا  نفسيا  املسلم  وتريب  ُتعلم  النية  نجد  وهكذا 
بطريقة تربوية بمنتهى الدقة والكامل، مما جتعل ترصفات االنسان األخالقية خالصة 
هلل تعاىل دون رياء وازدواجية يف املواقف، فتجعلها ثابتة يف سلوكه بكل زمان ومكان.

ــوب اإلســـالم الــذي   ـــالق  ث ــو األخ ــه ه ــدي ــرت ي

)1( املحجة البيضاء 103/8 .





املبحث الثاني

عالقة االخالق بالعبادات الواجبة

ويتضمن عىل املطالب االتية :

املطلب األول

العقيدة اإلسالمية والتفكري

ويتضمن عىل اآليت : 

التعريف بماهية العقيدة اإلسالمية 

العقيدة لغة: هي مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد بقوة، والعقد نقيض احلل، 
وهو يدل عل الشدة والوثوق، ومفاد تسمية العقيدة: هو ما عقد قلب اإلنسان عل 

ما صدقه عقله وضمريه، بحيث يصري عنده تصديقها حكام ال يقبل الشك)1(.

قلبه عقدا جازما وحمكام،  اإلنسان  عليه  يعقد  بام  مفهوم خيص  واصطالحا: هي 
الوهيته  يف  سبحانه  له  جيب  وما  تعاىل،  باهلل  اجلازم  اإليامن  يف  شك  إليه  يتطرق  ال 
وربوبيته واسامئه وصفاته واليوم االخر وااليامن بكتبه ورسله وأوليائه األئمة االثنا 
الصحيحة  والنصوص  الكريم،  القرآن  نصوص  به  جاءت  ما  وبكل   ...عرش
الواردة عن الرسول األكرم  واألئمة الطاهرينوالتصديق بأن عقيدة مجيع 

)1( انظر: القاموس املحيط: مادة )عقد(.
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االنبياء هي من الوحي االهلي .

َأَنا  إاِلَّ  إَِلـَٰه  اَل  ُه  َأنَّ إَِلْيِه  ُنوِحي  إاِلَّ  َرُسوٍل  ِمْن  َقْبِلَك  ِمْن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما  تعاىل:  قال 
ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)2( . نَّ َواإْلِ َفاْعُبُدوِن﴾ )1( وقال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

التي ال تكون ألي خملوق إال هلل  العبادة  ففي هذه اآليات الكريمة تظهر حقيقة 
تعاىل، وان الغاية التي خلق اهلل تعاىل العباد من اجلها هي عبادته سبحانه من دون 
نواهيه،  واجتناب  سبحانه  أوامره  اقامة  هو  للعبادة:  العام  فاملفهوم  رياء،  أو  رشك 
برشط أن تكون كل تلك األقوال واألفعال وحتى النوايا خالصة ملرضاته، واالمتثال 
لطاعته وحده سبحانه، فمن جيعل العبادة لغري اهلل تعاىل حبطت عبادته، قال تعاىل:                         
ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن  ِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َأرْشَ ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الَّ

يَن﴾)3(. اخْلَارِسِ

تعاىل  باهلل  اإليامن  بالعقيدة مركزها  احلقيقي  التصديق  ان  يتضح  ذلك  ويف ضوء 
ووحدانيته، بل هو السبيل االوحد لقبول االعامل، والذي يعّرف االنسان برس وجود 
بدايته وهنايته، وينقذه من عبادة كل خملوق، قال تعاىل: ﴿َيْوَم جَتُِد ُكلهُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت 
ُرُكُم اللَّـُه  ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودهُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا َوحُيَذيِّ ِمْن َخرْيٍ حُمَْضً

َنْفَسُه َواللَّـُه َرُءوٌف بِاْلِعَباِد﴾)4(.

  

)1( سورة األنبياء: اآلية 25.
)2( سورة الذاريات: اآلية 56 .

)3( سورة الزمر: اآلية 65. 
)4( سورة آل عمران: اآلية 30 . 
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هلذا اتفق العلامء عل ان املؤثر األساس الذي يؤثر يف سلوك األنسان اجيابيا هو 
تعاىل:           قال  قناعة،  عن  بعبادته  والقيام  البرش،  عل  وفضائله  نعمه  وادراك  اإليامن، 
َر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك فِيِه بَِأْمِرِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم  ـُه الَِّذي َسخَّ ﴿اللَّ
اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ِمنُْه ۚ إِنَّ يِف ذَ ٰلَِك آَلَياٍت  َر َلُكْم َما يِف السَّ َتْشُكُروَن َوَسخَّ

ُروَن﴾ )1(. لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

عل ان هذا النص القرآن يؤسس لقاعدة ايامنية ينطلق منها اإلنسان بتفكريه نحو 
ادراك غايات اخلالق سبحانه مما خلقه، ومدى عظمة دقة التنظيم يف الدنيا واآلخرة، 

ِذي َأْخَرَج امْلَْرَعٰى﴾ )2(. َر َفَهَدٰىَوالَّ ِذي َقدَّ ٰىَوالَّ ِذي َخَلَق َفَسوَّ قال تعاىل: ﴿الَّ

الدين  قسموا  الرشيعة  علامء  وجدُت  اإلسالمية  للعلوم  دراستي  خالل  ومن 
القلبي،  التصديق  فالعقيدة:مقرها  والرشيعة،  العقيدة  مها:  قسمني  عل  اإلسالمي 
كاإليامن باهلل تعاىل، أما الرشيعة: فهي القيام بالواجبات العملية، كالصالة والصوم، 
تفكري  يف  العقيدة  استقرار  دون  الرشيعة  اعامل  جلميع  قيمة  فال  األساس  هذا  وعل 
املسلم، والسيام ان األخالق هي من الرشيعة كوهنا من قبيل األفعال، لذلك ال يمكن 
التام بوحدانيته تعاىل، وبالتايل  ابتنائها إال بعد استقرار عقيدة املسلم بربه وتصديقه 

سيؤدي به اعتقاده اىل ممارسة عباداته بكل صدق وثبات . 

وعل هذا األساس خلق اهلل تعاىل االنموذج األعل الذي ينبغي عل البرش االمتثال 
به وهم األنبياءوجعل نبينا حممد  عل خلق عظيم، وجعل التمسك بذلك 
قال    بسريته  التمسك  عن  االبتعاد  أو  التقرب  حيث  من  لإليامن  مقياسا  اخللق 

)1( سورة اجلاثية: اآليتان 12و13.

)2( سورة األعل: اآليات 2و3و4.
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تعاىل: ﴿َوإِنََّك َلَعَلٰ ُخُلٍق َعظِيٍم﴾ )1(.

  كام اظهر سبحانه بأن تسديد وعصمة الرسول األكرم واهل بيته االطهار
هي بأمر اهلل تعاىل، ليكونوا إنموذجا عاليا يقتدى هبم عل مر العصور واألجيال. 

وهكذا يتضح لنا مما سبق ان العقيدة هي أساس الدين، فكل فعل عبادي واخالقي 
فلو  قاعدة من رمال متحركة،  بالبناء عل  اشبه  يعد  بل  له،  قيمة  من دون عقيدة ال 
شكلية  األعامل  تلك  اصبحت  عندئذ  االنسان  اعامل  من  احلقيقي  التصديق  خرج 
وخارج املنظومة االسالمية التي جاء هبا كتاب اهلل تعاىل وُسنّة رسوله  واهل بيته 
  َينْطُِق َعِن اهْلََوٰى الطاهرين قال تعاىل: ﴿َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوٰىَوَما 

َمُه َشِديُد اْلُقَوٰى﴾ )2(. إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحٰى َعلَّ

ومن هنا تتجل أمهية ترسيخ العقائد عند املسلم والتي تستند عل اساسها الرشائع 
واألخالق.

)1( سورة القلم: اآلية 4 .
)2( سورة النجم: اآليات 2ـ5.
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داللة القرآن واحلديث عىل الرتابط بني العقيدة واالخالق: 

قبل الدخول يف بيان تلك الداللة ينبغي القول إنَّ إيامن املسلم الراسخ هو الذي 
يف  اإليامن  انتاج  مكونات  أهم  بني  ومن  الفاضلة،  واألخالق  الصالح  العمل  ينتج 
اِمنَي  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ املسلم: الصدق والعدل، ودليل ذلك قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ
ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَلٰ َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا هَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى  لِلَّـِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِطۖ  َواَل جَيْ

ـَهۚ  إِنَّ اللَّـَه َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلوَن﴾)1(.  ُقوا اللَّ ۖ َواتَّ

   وعندما نتدبر القرآن الكريم نجد الربط الواضح بني العقيدة والرشيعة، 

ويتضمن ذلك ربط العقيدة باألخالق الفاضلة، بل نجد ان اهلدف األساس من 
االعتقاد القرآن هو التمسك باألخالق، وهذه بعض االدلة الدالة عل دافعية االيامن 

القرآن عل إقامة االخالق الفاضلة:

الوفاء بالعهد: قال تعالى:﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾)2(.- 1

وا اأْلََماَناِت إىَِلٰ َأْهِلَها َوإَِذا - 2 ـَه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدهُّ حفظ األمانة: قال تعاىل:﴿إِنَّ اللَّ
ُكُموا بِاْلَعْدِل﴾)3(.  َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ

ا - 3 إِنَّ النَّاُس  َا  َأهيهُّ تعالى:﴿َيا  قال  بينهم:  فيام  واملساواة  الناس  بني  التعارف 
ـِه  اللَّ ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثٰى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم 

َأْتَقاُكْم﴾)4(.

)1( سورة املائدة: اآلية 8.
)2( سورة االرساء: اآلية 34 .

)3( سورة النساء: اآلية 58 .
)4( سورة احلجرات: اآلية 13 .
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ِهَي - 4 تِي  الَّ َيُقوُلوا  لِِعَباِدي  تعاىل: ﴿َوُقْل  قال  الطيبة:  والكلمة  الحسن  القول 
ا ُمبِينًا﴾)1(. ْنَساِن َعُدوًّ ْيَطاَن َكاَن لإِْلِ ْيَطاَن َينَْزُغ َبْينَُهْم *إِنَّ الشَّ َأْحَسُن إِنَّ الشَّ

العدل واالحسان وصلة الرحم والنهي عن مظاهر الفحشاء والبغي: وهذه - 5
بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  ـَه  اللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  كام  ومرتابطة  متداخلة  األخالقية  الصفات 
َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َِوامْلُنَْكِر  اْلَفْحَشاء  َعِن  َينَْهٰى  و  اْلُقْرَبٰى  ِذي  َوإِيَتاِء  ْحَساِن  َواإْلِ

ُروَن﴾)2(. تَذكَّ

وُكْم يِف - 6 نصرة المظلوم: واملظلوم هو امُلعتدى عليه، قال تعاىل: ﴿َإِِن اْسَتنرَْصُ
ـُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾ ) 3(. يِن َفَعَلْيُكُم النَّرْصُ إاِلَّ َعَلٰ َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َواللَّ الديِّ

اجتـناب قول الزور والظن السيء والتجسس والغيبة:وقد تندرج حتت هذه - 7
الصفات صفات اخرى غاية يف اخلطورة، فقول الزور مثال يؤدي اىل اشعال الفتن 
وسفك الدماء وزرع العداوة والبغضاء وعقوبة الربيء واطالق اجلان، فقال تعاىل: 

وِر﴾)4(.  ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزهُّ ﴿َفاْجَتنُِبوا الريِّ

ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا ِمَن الظَّنيِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنيِّ إِْثٌم ۖ َواَل  َا الَّ وقال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ
َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه ۚ  ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا ۚأحُيِبهُّ َأَحُدُكْم َأْن  جَتَسَّ

اٌب َرِحيٌم﴾)5(. ـَه َتوَّ ـَه ۚ  إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َواتَّ

   

)1( سورة االرساء: اآلية 53.
)2( سورة النحل: اآلية 90.

)3( سورة األنفال: اآلية 73.
)4( سورة احلج: اآلية 30.

)5( سورة احلجرات: اآلية 12.
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األفراد  بني  والتعارف  العدل،  واقامة  وادائها،  االمانة  وحفظ  بالعهد،  فالوفاء 
واملنكر  الفحشاء  مظاهر  عن  والنهي  الرحم،  وصلة  احلسن،  والقول  والشعوب، 
الصفات  هذه  والتجسس...كل  الزور  قول  واجتناب  املظلوم،  ونرصة  والبغي، 
األخالقية وغريها أمر القرآن الكريم هبا بصورة بينة ال لبس فيها، بل جعلها سبحانه 
تنبع من أساسيات العقيدة اإلسالمية، وتأسيسا عل ذلك ال يمكن أن تكون عقيدة 
املسلم تامة إذا خالف فقرة واحدة من الفقرات االخالقية التي ذكرناها، فال يمكن 
مثال ان جيتمع يف املسلم االيامن وقول الزور، وال االيامن والتجسس، أما إذا اجتمعا 

فالبد من وجود خلل يف ايامنه، أو جهل يف تطبيقه لقواعد اإلسالم. 

أما الُسنّة الرشيفة فقد جاءت هي االخرى بأدلة كثرية مجيعها تثبت العالقة الوطيدة 
بني العقيدة واألخالق، حيث جاء يف ُحسن املعارشة واحللم مثال ما روي عن اإلمام 
الصادققال: قال رسول اهلل : )ثالث من مل يكن فيه مل يتم له عمل: ورع حيجزه 

عن معايص اهلل تعاىل، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل اجلاهلني()1(.

وقال:)عليكم بالصالة يف املساجد، وُحسن اجلوار للناس، واقامة الشهادة، 
حياته،  الناس  عن  يستغني  ال  احدا  ان  الناس،  من  لكم  البد  انه  اجلنائز،  وحضور 

والناس البد لبعضهم من بعض()2(.

القولية  األخالقية  القيم  وتطبيق  املسلم  عقيدة  بني  الوثيق  الرتابط  يتبني  وهكذا 
والفعلية. 

)1( الكايف 116/2 كتاب اإليامن والكفر.
)2( املصدر نفسه 635/2 كتاب العرشة وما جيب من املعارشة.
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تعريف التفكري وعالقته بالقيم األخالقية 

الفكر يف اللغة : بمعنى اعامل اخلاطر يف اليشء، ويستعمل التفكري يف الوصول اىل 
معرفة حقيقة وجوهر األمور )1( . 

وقد عّرف البعض كلمة التفكري بأهنا: )اعامل العقل يف املعلوم للوصول اىل معرفة 
املجهول( )2( .

واصطالحا : نتيجة لشمول كلمة التفكري لذلك تعددت تعريفات العلامء يف الفكر 
اإلسالمي اىل عدة تعريفات منها:

التعريف األول: كل ما انتجه وسينتجه فكر علامء املسلمني يف املعارف اإلسالمية 
الرشيعة  علوم  تضمنته  وما  اإلسالمي،  الفكر  من  فهو  رصني  علمي  عطاء  من 

اإلسالمية يف مجيع االختصاصات املعروفة كالفقه واالصول والتفسري وغريها )3(.

ألفه علامء  ما  بأنه: )كل  األول  التعريف  أوسع من  الثاين: جاء بصورة  التعريف 
املسلمني يف شتى العلوم الرشعية وغري الرشعية ...( )4(. 

من  ُتعد  العامة  والنظريات  للفلسفة  تصدت  التي  التحليلية  الدراسات  فان  هلذا 
املستوى  عل  حمسوس  عطاء  من  املفكرون  ويقدمه  قدمه  ما  والسيام  ايضا،  الفكر 

النظري والعميل )5( . 

)1( ا نظر: لسان العرب: مادة )فكر(.املعجم الوسيط : مادة )فكر( 698/2.
)2( املعجم الوسيط 698/2.

)3( جتديد الفكر اإلسالمي: الدكتور حمسن عبد احلميد ص18 .
)4( رحلة الفكر اإلسالمي من التأثر اىل التأزم: السيد حممد الشاهد ص63.

)5( انظر: الفكر اإلسالمي يف مواجهة الغزو الثقايف: الدكتور مصطفى حلميص ص46.
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وعل هذا األساس فأن استنباط األحكام الفقهية واالخالقية من مصادر الترشيع 
اإلسالمية  العلوم  بمعرفة  اململوء  الناضج  والتفكري  العقل  ابداع  من  ُيعد  املعروفة 
التي هنى  )البدعة(  منه  املقصود  ليس  هنا  الترشيع، واالبداع  والعرب وعلل  واحلكم 
عنها اإلسالم، بل هو القدرة عل استنباط األفكار من مصادرها الصحيحة وتأسيسها 
عليها، ومن بني ما ذكرناه النظريات االخالقية التي اوضحت الطرق املؤدية اىل تطبيق 
صحيحة،  بصورة  تطبيقه  عل  املجتمع  افراد  وترغب  الفاضل،  األخالقي  السلوك 
وتبعث يف نفوسهم الطمأنينة والتصديق بأمهيته من الناحيتني الرشعية واالجتامعية .

وذكرنا ان العطاء الفكري قد يكون مطابقا لإلسالم وقد يكون خمالفا له، كالفكر 
خمالفته  من  الرغم  عل  الفكر  من  ُيعد  ولكنه  االحلاد  تضمن  الذي  املادي  السيايس 

لإلسالم.

وقبوهلا  والنظريات  االفكار  مرشوعية  يف  األساس  الضابط  اإلسالم  جعل  هلذا 
اإلسالمي  النص  تضمنها  التي  الفاضلة  األخالق  مع  تطابقها  مبدأ  هو:  عدمه  من 
النص الرصيح  يتوفر  التي  الرشيفة، فكل األفكار  الُسنّة  أو  الكريم  القرآن  سواء يف 
عل حتريمها فهي حمرمة التطبيق والرتويج، كاألفكار التي تدعو اىل االحلاد وتسفيه 

األديان والسلوك الفاضح واملجون. 

تفتك بمساحة واسعة من  اليوم  نراها  التي  املروعة  وان تلك اجلرائم األخالقية 
افراد املجتمع، هي باحلقيقة تتضارب مع العقيدة اإلسالمية املذكورة، وبسبب ترك 
البعض عقيدهتم إنترش بينهم التفسخ األخالقي واالنحراف اجلنيس اىل ما غري ذلك 

من جرائم اخالقية سيئة.
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والُسنّة،  القرآن  النص  يف  جاء  ما  إليه  ذهبنا  الذي  خطورة  أمهية  يثبت  والذي 
العقل، كام جعل  األفكار من عدمهام  الكريم مقياس مرشوعية  القرآن  حيث جعل 
إىل  خالهلا  من  ُينظر  التي  الترشيع  مصادر  من  رابعا  مصدرا  العقل  االمامية  الشيعة 
فهم النصوص القرآنية والروائية، هلذا أكد القرآن الكريم عل مفهوم العقل يف عدة 
آيات، حيث تكررت كلمة )يعقلون ( يف القرآن الكريم )22( مرة، وتكررت كلمة 
)تعقلون( يف )24( مرة، وتكررت كلمة )االلباب( التي تعني العقول يف )16( مرة، 
و )االبصار( يف )9( مرات، و)يتفكرون( يف ثالث مرات، كل هذه الكلامت كررها 
القرآن الكريم بقصد أمهيتها والتأكيد عل ممارستها، فأصبحت ظاهرة التفكري عند 
الكثري من علامء املسلمني بمثابة الفريضة اإلسالمية التي جيب اختاذها منهجا لتعليم 

القيم اإلسالمية وتطبيقا عل ارض الواقع)1( .

وقد  والتفكري واالخالق،  الرشيعة  بني نصوص  الوثيق  الرتابط  يتجل  هنا  ومن 
اراد اإلسالم من املسلمني أن يكونوا مفكرين، وال يمكن للمسلم ان يتصف بأخالق 
احلقيقي  التصديق  إىل  املسلم  يقود  التفكري  ألن  مفكرا،  يكون  ان  بعد  إال  سامية 
والواقعي بالعقيدة اإلسالمية، وعندئذ يطبق األخالق اإلسالمية عل اساس فهمه 
للعقيدة، وهذه طائفة من اآليات الكريمة التي تدعو املسلم للتفكري السليم، وليكون 

مفكرا يصل بتفكريه اىل احلقائق العلمية، كام يف اآليت :

)1( انظر: التفكري فريضة إسالمية: عباس حممود العقاد ص8-7.
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ِرُج احْلَيَّ ِمَن امْلَييِِّت َوخُمِْرُج امْلَييِِّت - 1 ـَه َفالُِق احْلَبيِّ َوالنََّوٰىۖ  خُيْ قال تعاىل: ﴿إِنَّ اللَّ
ْمَس  ْيَل َسَكنًا َوالشَّ ْصَباِح َوَجَعَل اللَّ ٰى ُتْؤَفُكوَن  فالُِق اإْلِ ـُه ۖ َفَأنَّ ِمَن احْلَييِّ ۚ ذَ ٰلُِكُم اللَّ
ِذي َجَعَل َلُكُم النهُُّجوَم لَِتْهَتُدوا  َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا ۚ ذَ ٰلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم  َوُهَو الَّ
ِذي َأْنَشَأُكْم ِمْن  ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن  َوُهَو الَّ هِبَا يِف ُظُلاَمِت اْلرَبيِّ َواْلَبْحِر ۗ  َقْد َفصَّ
ِذي َأْنَزَل  ْلنَا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهوَن  َوُهَو الَّ َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع  ۗ  َقْد َفصَّ
اِكًبا  ا ُنْخِرُج ِمنُْه َحبًّا ُمرَتَ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِضً اَمِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكليِّ يَشْ ِمَن السَّ
اَن ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ  مَّ ْيُتوَن َوالرهُّ َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّ

ُمَتَشابٍِه ۗ  اْنُظُروا إىَِلٰ َثَمِرِه إَِذا َْثَمَر َوَينِْعِهۚ  إِنَّ يِف ذَ ٰلُِكْم آَلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ )1( . 

َوالنََّهاِر - 2 ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ﴿إِنَّ  تعاىل:  وقال 
اَمِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا  َأْنَزَل اللَّـُه ِمَن السَّ ِري يِف اْلَبْحِر باَِم َينَْفُع النَّاَس َوَما  تِي جَتْ َواْلُفْلِك الَّ
ِر َبنْيَ  َحاِب امْلَُسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الريِّ ٍة َوَترْصِ بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكليِّ َدابَّ

اَمِء َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾ )2( . السَّ

اَمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوهَنَا ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَل اْلَعْرِش - 3 ِذي َرَفَع السَّ ـُه الَّ وقال تعاىل:﴿اللَّ
ُكْم بِِلَقاِء  ُل اآْلَياِت َلَعلَّ ُر اأْلَْمَر ُيَفصيِّ ىۚ  ُيَدبيِّ ْمَس َواْلَقَمَرۖ  ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل ُمَسمًّ َر الشَّ ۖ َوَسخَّ
الثََّمَراِت  َوِمْن ُكليِّ   ۖ َوَأهْنَاًرا  َرَوايِسَ  فِيَها  َوَجَعَل  اأْلَْرَض  َمدَّ  ِذي  الَّ ُتوِقنُوَن﴾َوُهَو  ُكْم  َربيِّ
َويِف  ُروَن  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  آَلَياٍت  ذَ ٰلَِك  يِف  إِنَّ   ۚ النََّهاَر  ْيَل  اللَّ ُيْغيِش   ۖ اْثننَْيِ  َزْوَجنْيِ  فِيَها  َجَعَل 
اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغرْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقٰى 

ُل َبْعَضَها َعَلٰ َبْعٍض يِف اأْلُُكِلۚ  إِنَّ يِف ذَ ٰلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلون )3(. باَِمٍء َواِحٍد َوُنَفضيِّ

)1( سورة االنعام: اآليات 95- 99 .
)2( سورة البقرة: اآلية 64.

)3( سورة الرعد: اآليات 4-2 .
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ْيُل َرَأٰى َكْوَكًبا ۖ َقاَل َهـَٰذا َريبيِّ ۖ َفَلامَّ َأَفَل َقاَل - 4 وقال تعاىل: ﴿َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّ
اَل ُأِحبهُّ اآْلفِِلنَي  َفَلامَّ َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهـَٰذا َريبيِّ ۖ َفَلامَّ َأَفَل َقاَل َلِئْن مَلْ هَيِْدِن َريبيِّ 
ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهـَٰذا َريبيِّ َهـَٰذا َأْكرَبُ ۖ َفَلامَّ  نَي  َفَلامَّ َرَأى الشَّ اليِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ
اَمَواِت  ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ ُكوَن  إِنيِّ َوجَّ َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم إِنيِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ

ِكنَي﴾ )1(. َواأْلَْرَض َحنِيًفاۖ  َوَما َأَنا ِمَن امْلُرْشِ

املؤكد سينتهي هبم  املسلمون فمن  قام هبا  إذا  التفكري  إىل  الدعوة االهلية  ان هذه 
االثارة  مفاتن  كل  ممارسة  عن  طواعية  وسيجتنبون  واآلخرة،  الدنيا  خري  إىل  األمر 
والبغضاء وتفكك عرى السـِلم املجتمعي، كام جاءت مثال هذه اآلية تدعو املسلمني 
اىل املناظرة يف احلكمة واملوعظة احلسنة واالبتعاد عن اجلدال املثري، قال تعاىل: ﴿اْدُع 
تِي ِهَي َأْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُهَو  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلََسنَِة ۖ َوَجاِدهْلُْم بِالَّ إىَِلٰ َسبِيِل َربيَِّك بِاحْلِ

َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِهۖ  َوُهَو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِديَن﴾)2(. 

مع  واملناظرة  اجلدال  اطالة  عدم  عل  كثريا  يؤكد    األكرم  الرسول  كان  هلذا 
جداهلم  يؤدي  الذين  الناس  من  والبسطاء  اجلهالء  والسيام  واملخالفني،  املعارضني 
اىل اثارة العداوة والبغضاء، وهذه احلكمة هي من بني أهم الفضائل األخالقية التي 
جاء هبا اإلسالم، بغية املحافظة عل املادة الالصقة التي تلصق افراد املجتمع ببعضه، 

وتربطه باملشرتكات من القيم واألخالق الفاضلة.

)1( سورة االنعام: اآليات 76- 79 .
)2( سورة النحل: اآلية 125 .



املطلب الثانـي 

 الصالة

يتضمن هذا املطلب الفقرات اآلتية:

تعريف الصالة لغة واصطالحا:

يقال:  والتمجيد،  والتربيك  الدعاء  هو  للصالة  اللغوي  االصل  لغة:  الصالة 
إىل  أحدكم  دعي  )إذا  الرشيف:  احلديث  يف  ورد  هلذا  له،  دعوُت  أي:  عليه  صليُت 
طعام فليجب، وان كان صائام فليصل( ومعنى يصل أي: يدعو ألهل الطعام، وقيل 

الصالة: هي من املعان املشرتكة بني الدعاء والتعظيم والرمحة والربكة)1( . 

مفتتحة  خمصوصة،  وافعال  اقوال  ذات  تعاىل  هلل  عبادة  هي  اصطالحا:  والصالة 
العبد  وصلة  الدعاء  بالصالة الشتامهلا عل  وقد سميت  بالتسليم،  وخمتتمة  بالتكبري 
بربه تعاىل، ملا فيها من قراءة سورة الفاحتة وما يتيرس من سورة قرآنية، وفيها التسبيح 
يف الركوع والسجود، والتسبيح يعني التعظيم، والتحميد يعني الشكر والثناء، وفيها 
يف  الروحي  االنفعال  واستحضار  القلبي  واخلشوع  القنوت،  يف  املندوب  الدعاء 

الوقوف أمام اهلل تعاىل يف كل اركاهنا، والتسليم يف هنايتها)2( . 

)1( انظر: لسان العرب 465/14 . املفردات: الراغب االصفهان، مادة )صال( . تفسري الطربي 
48/12 . تفسري الفخر الرازي 228/13. مفتاح الكرامة: العاميل 5/5و6 .

)2( انظر: التعريفات: اجلرجان ص174 . جواهر الكالم يف رشائع اإلسالم: الشيخ حممد حسني النجفي 5/7.
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ولو تدبرنا التعريفني اللغوي واالصطالحي للفظ الصالة لوجدناه تضمن مجيع 
ما جاء فيه من معان الصالة والدعاء وتعظيم اهلل تعاىل، وطلب الرمحة والربكة منه 

سبحانه اىل ما غري ذلك من معان اخرى.

هلذا يمكن استعامل كل معان الصالة املذكورة كل يف حمله وسياقه يف أركان الصالة 
وغريها، كالدعاء يف حمله والتربيك يف حمله وسياقه وهكذا.

ومن االدلة عل استخدام لفظ الصالة للدعاء مثال كان الرسول األكرم  يصل 
ْم َصَدَقًة  عل بعض من يأتيه بالزكاة، وهذا املعنى ورد يف قوله تعاىل: ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
يِهْم هِبَا َوَصليِّ َعَلْيِهْمۖ  إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم ۗ َواللَّـُه َسِميٌع َعِليٌم﴾)1(.  ُرُهْم َوُتَزكيِّ ُتَطهيِّ

واملراد من العطف يف اآلية الكريمة املغايرة، ألن معنى تطهرهم غري تزكيهم، أي: 
اهلل  وصف  وقد  هلم،  ادعو  أي:  عليهم،  صل  زكيهم  ثم  الزكاة،  بأخذ  امواهلم  طهر 
تعاىل بأن دعاء الرسول األكرم  هلم هو سكن هلم وطمأنينة ورمحة، وقيل، التطهري 
والتزكية مها صفتان للزكاة، بمعنى ان الزكاة مطهرة هلم ومزكية، واملراد من الطهارة 

هنا: النقاوة، والتزكية هي جعل اليشء كثري اخلريات)2( . 

)1( سورة التوبة: اآلية 103.
)2( انظر: جواهر الكالم 5/7.
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ومعنى الصالة عل الرسول االكرم واهل بيته األطهارالدعاء برفع منزلتهم، 
قيمة  فال  والوالء،  املحبة  عل  املسلم  ويريب  يعّلم  عظيم  نفيس  تدريب  فيه  وهذا 
َوَماَلِئَكَتُه  اللَّـَه  تعاىل: ﴿إِنَّ  قال  املحبة،  للوالء دون  قيمة  الوالء، وال  للمحبة دون 
تعاىل:                                        َتْسِلياًم﴾ )1( وقال  َوَسليُِّموا  َعَلْيِه  َصلهُّوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ َيا   ۚ النَّبِييِّ  َعَل  ُيَصلهُّوَن 

َة يِف اْلُقْرَبٰى ﴾)2( . ﴿ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ

واملودة تشمل املحبة والطاعة والوالء هلم واالمتثال بام جاء عنهم، وعل الرغم 
من اتفاق العلامء عل تعريف الصالة وامجاعهم عل معانيها إال اهنم اختلفوا فيها من 
الناحية الفقهية، والسيام يف هّيآهِتا وبعض االركان االخرى، كأوقاهتا ورشوط صالة 
اجلمعة اىل ما غري ذلك من اختالفات فقهية اخرى، ولكن الذي هيمنا يف هذا البحث 
هو عالقة الصالة بموضوع األخالق، وهذا املوضوع اتفق فيه مجيع العلامء وبدون 
استثناء من كل املذاهب اإلسالمية، حيث قالوا: الصالة هي العنرص األساس الذي 
يؤسس لدى املسلم القوة الطوعية الرادعة التي متنعه من ارتكاب األفعال األخالقية 
وناهية عن  الفاضلة،  باألخالق  للتمسك  دافعة  قوة  الصالة  ُتعد  وبالنتيجة  املشينة، 

الفحشاء واملنكر. 

)1( سورة األحزاب: اآلية 56.
)2( سورة الشورى: اآلية 23.
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عالقة الصالة باألخالق: 

بمكارم  االمتثال  بغية  تعاىل  اهلل  طاعة  إىل  تسعى  لوجدناها  العبادات  تدبرنا  لو 
األخالق، وال طاعة دون االمتثال بمكارم األخالق والقيم األدبية النبيلة، فالتمسك 
بالعبادة وانتظام أدائها يف اوقاهتا املخصوصة كفيالن بتهذيب اخالق املسلم بصورة 

تدرجيية.

اىل  تؤدي  التي  الوسائل  من  وسيلة  وجعلها  بالصالة  الكريم  القرآن  أمر  هلذا 
التمسك بمكارم األخالق، بل جعلها الوسيلة األساسية التي تـنهى املسلم بصورة 
طوعية عن )الفحشاء واملنكر( واملقصود بالفحشاء واملنكر كل األخالق السيئة التي 

اَلَة َتنَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر﴾)1(.  هنى اهلل تعاىل عنها، فقال تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ

االمم  هتذيب  يف  الكربى  املعجزة  تعد  واخالص  بصدق  الصالة  إقامة  فان  هلذا 
لربه  بالعبودية  املسلم  لتذكـري  اهنا أهم وسيلة  اىل ذلك  والشعوب واالفراد، اضافة 

تعاىل وبإسالمه.  

 ولكنه كان  وقد روي ان فتى من االنصار كان يصيل اجلامعة مع رسول اهلل 
  اهلل  لرسول  ذلك  فوصفوا  ارتكاهبا،  عن  صالته  تردعه  ومل  الفواحش  يرتكب 
فقال: )ان صالته ستنهاه يوما ما( فلم يلبث بعد فرتة إال ان تاب وترك الفواحش)2(. 

وقد أكد أهل البيتايضا عل هذا الرتابط بني الصالة واالخالق يف مواضع 
قولية وفعلية كثرية، حيث كانت اخالقهم متثل اخالق القرآن الكريم والُسنّة النبوية 
الرشيفة من خالل عوامل كثرية منها: تأثري الصالة يف اقواهلم وافعاهلم، ومن االدلة 

)1( سورة العنكبوت : اآلية 60 . 
)2( انظر: جممع البيان: الشيخ الطربيس 285/8 .
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القولية التي تثبت ذلك قول االمام الصادق: )من أحب أن يعلم هل ُقبلت صالته 
أم مل ُتقبل فلينظر هل منعته صالته عن الفحشاء واملنكر؟()1(.

املؤثر  العامل  ألهنا  الكريم،  القرآن  يف  توكيدها  تكرر  الصالة  فرض  وألمهية 
واملخالفات  املعايص  كل  ممارسة  عن  الطوعي  الردع  نحو  اإلنسان  يف  واألساس 
التي عرب عنها القرآن بالفحشاء واملنكر، وبالنتيجة جاء رشط صحة الصالة مقرتن 
بالتمسك املتواصل بمكارم األخالق، وهذه طائفة من آيات القرآن الكريم التي تبني 

ذلك:

ِذيَن َمَلَكْت - 1 ِذيَن آَمنُوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَّ َا الَّ االستئذان بالدخول: قال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ
اٍت ِمْن َقْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن  ِذيَن مَلْ َيْبُلُغوا احْلُُلَم ِمنُْكْم َثاَلَث َمرَّ َأْياَمُنُكْم َوالَّ

ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهرَيِة َوِمْن َبْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء﴾)2(.

َوُيِقيُموَن - 2 بِاْلَغْيِب  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  تعاىل:﴿الَّ قال  الغيبية:  بالعقائد  االيامن 
اَلَة﴾)3(. الصَّ

اَلَة َوآُتوا - 3 دفع الزكاة للمحتاجني وصالة اجلامعة: قال تعاىل: ﴿َوَأِقيُموا الصَّ
اِكِعنَي﴾ )4(. َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ الزَّ

َا - 4 اَلِة َوإهِنَّ رْبِ َوالصَّ قال تعاىل: ﴿َواْسَتِعينُوا بِالصَّ االستعانة بالصوم والصالة: 
َلَكبرَِيٌة إاِلَّ َعَل اخْلَاِشِعنَي﴾)5(.

)1( املصدر نفسه 142/16 .
)2( سورة النور: اآلية 58.
)3( سورة البقرة: اآلية 3 .

)4( سورة البقرة: اآلية 43.

)5( سورة البقرة: اآلية 45.
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ُحْسنًا - 5 لِلنَّاِس  ﴿َوُقوُلوا  تعاىل:  قال  املحتاجني:  ومساعدة  احلسن  القول 
َكاَة﴾ )1( . اَلَة َوآُتوا الزَّ َوَأِقيُموا الصَّ

وا - 6 ُتَولهُّ َأْن  اْلرِبَّ  ﴿َلْيَس  تعاىل:  قال  االخرى:  األخالق  ومكارم  الرب  أعامل 
َوامْلَاَلِئَكِة  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  ـِه  بِاللَّ آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوَلـِٰكنَّ  َوامْلَْغِرِب  ِق  امْلَرْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 
بِيِل  َواْلِكَتاِب َوالنَّبِييِّنَي َوآَتى امْلَاَل َعَلٰ ُحبيِِّه َذِوي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َوامْلََساِكنَي َواْبَن السَّ
 ۖ َعاَهُدوا  إَِذا  بَِعْهِدِهْم  َوامْلُوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  اَلَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الريِّ َويِف  اِئِلنَي  َوالسَّ
ِذيَن َصَدُقوا ۖ َوُأوَلـِٰئَك ُهُم  اِء َوِحنَي اْلَبْأِس ۗ ُأوَلـِٰئَك الَّ َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساِء َوالضَّ َوالصَّ

امْلُتَُّقوَن ﴾ )2(. 

اَلِة - 7 َوالصَّ َلَواِت  الصَّ َعَل  ﴿َحافُِظوا  تعاىل:  قال  بعضها:  مع  الصالة  ارتباط 
اْلُوْسَطٰى﴾ )3(.

اَلَة - 8 احِلَاِت َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  منح األجر: قال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
َزُنوَن﴾)4( . ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ َكاَة هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبيِّ َوآَتُوا الزَّ

ِذيَن آَمنُوا اَل - 9 َا الَّ اجتناب كل مظاهر السكر وعدم الطهارة: قال تعاىل: ﴿َياَأهيهُّ
اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرٰى َحتَّٰى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجنًُبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّٰى  َتْقَرُبوا الصَّ
َتْغَتِسُلواۚ  َوإِْن ُكنُْتْم َمْرىَضٰ َأْو َعَلٰ َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النيَِّساَء 
ا  ُموا َصِعيًدا َطييًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْمۗ  إِنَّ اللَّـَه َكاَن َعُفوًّ َفَلْم جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

َغُفوًرا﴾)5( . 
)1( سورة البقرة: اآلية 83.

)2( سورة البقرة: اآلية 177.

)3( سورة البقرة: اآلية 238.
)4( سورة البقرة: اآلية 77.
)5( سورة النساء: اآلية 43.
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اَلَة - 10 وا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّ ِذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفهُّ نزاهة اليد: قال تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ
ـِه َأْو َأَشدَّ  َكاَة َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اللَّ َوآُتوا الزَّ
ْنَيا  َمَتاُع الدهُّ ُقْل   ۗ َقِريٍب  َأَجٍل  إىَِلٰ  ْرَتنَا  َلْواَل َأخَّ اْلِقَتاَل  َعَلْينَا  َكَتْبَت  مِلَ  نَا  َربَّ َوَقاُلوا   ۚ َخْشَيًة 

َقٰى َواَل ُتْظَلُموَن َفتِياًل﴾)1(.  َقِليٌل َواآْلِخَرُة َخرْيٌ ملَِِن اتَّ

ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس - 11 عدم حتميل االنسان ما مل يتحمله: قال تعاىل: ﴿َوإَِذا رَضَ
ِذيَن َكَفُروا ۚ إِنَّ اْلَكافِِريَن  اَلِة أن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقرُصُ

ا ُمبِينًا ا﴾ )2(. َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

َفَأَقْمَت - 12 فِيِهْم  ُكنَْت  ﴿َوإَِذا  تعاىل:  قال  احلرب:  حالة  يف  النفس  عىل  احلفاظ 
َفْلَيُكوُنوا ِمْن  َفإَِذا َسَجُدوا  َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم  َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َمَعَك  اَلَة  هَلُُم الصَّ
َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرٰى مَلْ ُيَصلهُّوا َفْلُيَصلهُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم ۗ 
ِذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة ۚ َواَل  َودَّ الَّ
ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُْتْم َمْرىَضٰ َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْمۖ  َوُخُذوا 

ـَه َأَعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا﴾ )3( .  ِحْذَرُكْم ۗ إِنَّ اللَّ

اَلَة﴾)4(. - 13 الطمأنينة: قال تعاىل: ﴿َفإَِذا اْطَمْأَننُْتْم َفَأِقيُموا الصَّ

اَلَة َكاَنْت َعَل امْلُْؤِمننَِي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا﴾)5(. - 14 احرتام الوقت: قال تعاىل:﴿إِنَّ الصَّ

)1( سورة النساء: اآلية 77.
)2( سورة النساء: اآلية 101.
)3( سورة النساء: اآلية 102.
)4( سورة النساء: اآلية 103.
)5( سورة النساء: اآلية 103 .
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15 - . )1(﴾ اَلِة َقاُموا ُكَساىَلٰ االبتعاد عن الكسل: قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َقاُموا إىَِل الصَّ

َقْبِلَك - 16 ِمْن  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  باَِم  ﴿ُيْؤِمنُوَن  تعاىل:  قال  باألنبياء:  االيامن 
اَلَة ﴾)2( . َوامْلُِقيِمنَي الصَّ

اَلِة َفاْغِسُلوا - 17 ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ َا الَّ النظافة والغسل: قال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ
ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل امْلََرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ ۚ َوإِْن ُكنُْتْم 
ُرواۚ  َوإِْن ُكنُْتْم َمْرىَضٰ َأْو َعَلٰ َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم  ُجنًُبا َفاطَّهَّ
ُموا َصِعيًدا َطييًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمنُْه ۚ َما ُيِريُد  النيَِّساَء َفَلْم جَتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ
َلَعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  َولُِيتِمَّ  َرُكْم  لُِيَطهيِّ ُيِريُد  َوَلـِٰكْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل  ـُه  اللَّ

َتْشُكُروَن﴾)3(. 

18 - ۚ َوَلِعًبا  ُهُزًوا  َُذوَها  اختَّ اَلِة  الصَّ إىَِل  َناَدْيُتْم  تعاىل: ﴿َوإَِذا  قال  والتعقل:  اجلدية 
ُْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلوَن﴾ )4(. ذَ ٰلَِك بَِأهنَّ

حالة  يف  املسلم  جعل  بغية  األخالق،  مكارم  بجميع  الصالة  تعاىل  اهلل  ربط  هلذا 
تواصل بني العبد وربه، وان يستعني عل مواصلة ذلك التواصل وطاعة اهلل سبحانه 
بالصرب والصالة، ومن وجوه تلك الطاعة التمسك باألخالق الفاضلة، بغية التغلب 
االستمرار  بأن  سبحانه  يؤكد  ثم  املنحرفة،  النفسية  واالهواء  الترصفات  كل  عل 
واملواصلة عل الطاعة من االمور الشاقة والثقيلة التي ال يمكن ان ينهض بعبئها إال 

َا َلَكبرَِيٌة إاِلَّ َعَل اخْلَاِشِعنَي﴾)5(.  املخلصني اخلاشعني هلل تعاىل، قال تعاىل: ﴿َوإهِنَّ
)1( سورة النساء: اآلية 142.
)2( سورة النساء: اآلية 162. 

)3( سورة املائدة: اآلية 6.
)4( سورة املائدة: اآلية 58.

)5( سورة البقرة: اآلية 45. انظر: جممع البيان211/1 .
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بل قرن تعاىل العمل الصالح مع اإليامن باهلل سبحانه، ثم قدم ذلك االيامن والعمل 
رشطان  الصالح  والعمل  االيامن  ألن  امهيتها،  من  الرغم  عل  الصالة  عل  الصالح 
لصحة الصالة، ومن مظاهر العمل الصالح االفعال االخالقية الفاضلة، قال تعاىل: 
ِعنَْد  َأْجُرُهْم  هَلُْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

َزُنوَن﴾)1(.  ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ َرهبيِّ

وهكذا نجد منظومة االخالق الفاضلة تعتمد عل الصالة اعتامدا وثيقا، فال قيمة 
للصالة دون التمسك هبا، وال يتحقق التمسك باألخالق إال من خالل إيامن راسخ 

وورع متواصل وصالة بتدبر. 

أن الفعل األخالقي هو الذي حتس بعده بالراحة وغري األخالقي هو ما حتس بعده 
بعدم الراحة

)1( البقرة :  62.





املطلب الثالث 

 الصوم

ويتضمن الفقرات االتية:

ُيعرف الصوم لغة: اإلمساك عن الفعل، ويعني ايضا: اإلمساك عن الكالم أي: 
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحًدا َفُقويِل إِنيِّ  ي َعْينًا َفإِمَّ يِب َوَقريِّ الصمت: قال تعاىل: ﴿َفُكيِل َوارْشَ

َم اْلَيْوَم إِْنِسيًّا﴾ )1(. مْحَـِٰن َصْوًما َفَلْن ُأَكليِّ َنَذْرُت لِلرَّ

ويف االصطالح: )هو االمساك عن أشياء خمصوصة يف زمان خمصوص ممن هو عل 
صفات خاصة( )2(.

املباحة  املفطرات  عن  امتناع  الفقهية:  االصطالحية  الناحية  من  الصوم  ُيعد  هلذا 
املسلم أن يكون  يريد من  باملسلم، ألن اإلسالم ال  لفرتة معينة بقصد عدم حتكمها 
أسريا لطعامه ورشابه وغرائزه اجلنسية، بل يريده سيدا عل غرائزه وهو الذي يتحكم 
هبا، اضافة اىل ذلك ُيعد شهر رمضان وما فيه من مناسبات عبادية كليلة القدر مثال 

مناسبات شعائرية تقرب الصائم هلل تعاىل وطاعته.

)1( سورة مريم: اآلية 38. الصحاح: 1970/5. 
)2( وسائل الشيعة:30/10 . انظر: من ال حيضه الفقيه 120/2.
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املفهوم النفيس واألخالقي للصوم:

تـمكن  التي  والنفسية  األخالقية  الرتبية  يف  متكاملة  تدريبية  دورة  الصوم  يعد 
الصائم التحكم بغرائزه وطبائعه، وهذا التحكم هو مقاومة االغراء وتأجيل االشباع.

واملقصود باإلغراء هنا: االفعال التي تؤدي اىل مقدمة ارتكاب اجلرائم واملخالفات 
الزنا  جريمة  وقوع  اىل  بالنتيجة  يؤدي  الذي  الفاضح  والنساء  الرجال  كاختالط 

واجلرائم األخالقية واألدبية االخرى. 

املباحات،  وممارسة  تناول  تأجيل  عل  املسلم  تدريب  فهو  االشباع:  تأجيل  أما 
كالطعام والرشاب والتمتع اجلنيس املرشوع، ليتدرب نفسيا عل التحكم هبا كام ذكرنا 

ذلك قبل قليل.

ودقائقه  بلحظاته  تدرجيية  بصورة  يفقده  الذي  الزمن  بأمهية  املسلم  ُيشعره  كام 
وساعاته وايامه واسابيعه ... حتى ينفذ ويموت، ومن اعظم مظاهر ذلك التأجيل يف 
الصيام هو الصرب النابع من القناعة والتقوى، كانتظار الوقت املحدد إلحالل االفطار 
حتى يفطر، والوقت املحدد إلحالل )السحور( حتى يمسك، والوقت املحدد لتناول 
وممارسة املباحات، كالرفث اىل النساء والطعام والرشاب وسائر املباحات االخرى.

فالصوم هو الذي يدرب املسلم عل التقوى يف كل زمان ومكان، هلذا فرضه جل 
َياُم َكاَم  ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصيِّ َا الَّ جالله علينا وعل من قبلنا، قال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ )1(. ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ ُكتَِب َعَل الَّ

)1( سورة البقرة : اآلية 183 .
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املحددة  اوقاهتا  اىل  املباحة  اجلنسية  االنسان  غرائز  تأجيل  تفصيل  سبحانه  وذكر 
َوَأْنُتْم  َلُكْم  لَِباٌس  ُهنَّ   ۚ نَِساِئُكْم  إىَِلٰ  َفُث  الرَّ َياِم  الصيِّ َلْيَلَة  َلُكْم  تعاىل:﴿ُأِحلَّ  قوله  يف 
َفاآْلَن   ۖ َعنُْكْم  َوَعَفا  َعَلْيُكْم  َفَتاَب  َأْنُفَسُكْم  َتاُنوَن  خَتْ ُكنُْتْم  َأنَُّكْم  ـُه  اللَّ َعِلَم   ۗ هَلُنَّ  لَِباٌس 
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض  ُبوا َحتَّٰى َيَتَبنيَّ ـُه َلُكْم ۚ َوُكُلوا َوارْشَ وُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اللَّ َبارِشُ
وُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن  ْيِلۚ  َواَل ُتَبارِشُ َياَم إىَِل اللَّ هُّوا الصيِّ ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِرۖ  ُثمَّ َأمِت

يِف امْلََساِجِد﴾)1(.

شهر  استقبال  اتباعه  طالبيدعو  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  االمام  كان  وهلذا 
رمضان التمسك باألخالق الفاضلة والدعاء لتقبل األعامل وطيب اخلُلق والتواضع 

وغريها )2( . 

وألمهية فريضة الصيام جعل اهلل تعاىل تقدير أجرها له سبحانه، فهو وحده الذي 
يثيب عليها، ملا فيها من نوايا ومقاصد مقرها قلب الصائم ال يعلمها إال هو سبحانه، 
ودليل ذلك ما جاء يف احلديث النبوي الرشيف: )قال اهلل عّز وجّل: كّل عمل ابن آدم 

له إاّل الصوم فإّنه يل وأنا أجزي به()3(.

)1( سورة البقرة : 187 .
)2( انظر: من ال حيضه الفقيه 62/2 . مفاتيح اجلنان ص230 و207. وسائل الشيعة 158/10 و159.

)3( وسائل الشيعة 397/10.
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من  يبدأ  العبادات)1(حيث  بني  من  عبادية  فرتة  اطول  ثان  الصوم  فرتة  وتعد 
التمسك هبا حلظة  الصائم  الطويلة جيب عل  الفرتة  الفطور، وهبذه  االمساك وحتى 
ُد االلتزام بمكارم األخالق اساسها وروحها،  ُيعَّ التي  بعد اخرى بواجبات الصوم 
فال يكذب وال خيون وال يغش ... وخيلص يف معامالته وعمله، ويتكرر ذلك يف كل 
يوم صوم لشهر رمضان، مما يكسب الصائم حالة من التعويد عل مكارم األخالق 

واجتناب سيئاهتا. 

)1( ُتعد فريضة احلج اطول عبادة فرضها اهلل تعاىل، ألهنا يف أيام معدودة، حيث تبدأ من االحرام وحتى 
االحالل منه، عل الرغم من االختالف بني هيئة العبادة بني الفريضتني.



املطلب الرابع 

 احلج

ويتضمن هذا املطلب عىل الفقرات االتية:

تعريف احلج: 

احلج لغة: القصد، لذلك سمي الطريق حمجة، ألنه يوصل اىل املقصود، وقيل: هو 
كثرة القصد اىل من تعظمه ويف لفظ احلج لغتان: االوىل فتح احلاء والثانية كرسها )1(. 

وقيل سمي احلج حجا: ألن احلاج يأيت قبل الوقوف بعرفه اىل البيت احلرام، ثم 
يعود اليه لطواف احلج، ثم ينرصف اىل منى، ثم يعود اليه لطواف النساء أو الوداع)2(.

البيت احلرام إلداء مناسك احلج املخصوصة  واصطالحا: هو ما اختص بقصد 
واملتعلقة بزمان خمصوص ايضا )3(. 

املقاصد االخالقية للحج:

يف  الصالة  فجعل  للغاية،  معجز  بقدر  العبادات  مواقيت  تعاىل  اهلل  فرض  لقد 
دقائق، والصيام يف هنار من شهر رمضان، واحلج يف ايام معدودات، وفرض اهلل تعاىل 
السنة، واحلج مرة واحدة يف  اليوم، والصيام مرة واحدة يف  الصالة مخس مرات يف 

عمر املسلم.

)1( انظر: الصحاح 303/1 . القاموس املحيط 182/1 .
)2( انظر:القاموس املحيط 182/1 .

)3( انظر:املبسوط: الطويس 296/1 .
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ولو تدبرنا مواقيت هذه العبادات ألدركنا اهنا ُفرضت بتوقيتات غاية يف اإلعجاز 
والتقوى يف مجيع شؤون  املسلم عل مكارم األخالق  لرتبية  تكفي  من حيث كوهنا 
احلياة، برشط أن يتدبر املسلم معانيها ومقاصدها ومعرفة كيفية تطبيقها عل الوجه 

الصحيح، بغية االستفادة من دروسها الرتبوية واألخالقية النبيلة.

اإليامن  لتعميق  يكفي  بحيث  العمر،  مرة واحدة يف  احلج  تعاىل  اهلل  حيث فرض 
بعضهم  مع  املسلمني  اجتامع  خالل  من  املسلمني  نفوس  يف  اإلسالم  أركان  بجميع 
تارخيهم  ليتذكروا  الرشيفة،  املحمدية  الرسالة  مهبط  أرض  عل  العامل  بقاع  كل  من 
املحمدي عل أرض الرسالة، بغية تطهري نفوسهم من الذنوب ونزع احلق منها اجتاه 
بني  مشرتك  إسالمي  ايامن  وحدة  بناء  العبادية  املامرسة  هذه  تعزز  حيث  اآلخرين، 
املسلمني عل اختالف لغاهتم وقومياهتم واشكاهلم، ذلك من خالل تعارف احلجاج 
مع بعضهم، ومساعدة بعضهم للبعض اآلخر، كوهنم يؤدون شعائر مشرتكة وبمكان 
املادية  املكاسب  حتقيق  اىل  اضافة  تعاىل،  اهلل  مرضاة  وهو  واحد  هدف  ونحو  واحد 
املرشوعة واملشرتكة فيام بينهم تلك املنافع الكثرية التي ينتفعون هبا، كالتجارة وجلب 

السلع لبيعها وتداوهلا وتشغيل الناس واطعامهم اىل ما غري ذلك . 

كام ان املشاهد املقدسة للحج تذكرهم بكل مفردات العمق االعتقادي والتارخيي 
لإلسالم، كمقام سيدنا ابراهيمواملشعر احلرام وغريمها. 
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ممارستها  خالل  من  إال  املسلم  أخالق  يف  اجيابيا  مؤثرة  احلج  شعائر  تكون  وال 
يف اجواء يسودها اخلشوع واألمن واالطمئنان، هلذا جعل اهلل تعاىل أرض احلرمني 
تعاىل:﴿فِيِه  قوله  ذلك  ودليل  والعطش،  واجلوع  اخلوف  من  آمنة  املقدسة  وديارها 

آَياٌت َبييِّنَاٌت َمَقاُم إِْبَراِهيَمۖ  َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا﴾)1(.

فاحلج عامل مؤثر بصورة اجيابية يف نفسية املسلم وسلوكه، ومن أهم مظاهر هذا 
التأثري ما ييل:

التآخي والتآلف: حيث يتعلم املسلم يف احلج بأنه أخو جلميع املسلمني من - 1
الناس كلهم من  أم كره، كون  ان االنسان اخو االنسان أحب  ناحية، وعل أساس 
احلج يف  ممارسة شعائر  من  مستفادة  ذلك  ودروس  اخرى،  ناحية  آدممن  أوالد 
مواضع كثرية منها السعي بني الصفا واملروة، وما لذلك من استذكار لقصة هاجر 
وبحثها عن املاء بني الصفا واملروة، واستذكار النبي ابراهيمودعوته اىل التوحيد 
تلك  صحة  ورشط  الواحد،  البيت  مركز  حول  والطواف  احلج  شعائر  أداء  مقابل 

الشعائر ان تكون خالصة هلل الواحد األحد اىل ما غري ذلك من مقاصد اخرى.

ُيعلم - 2 حيث  املناسك،  أداء  خالل  من  احلاج  يتعلمها  التي  وهي  النصيحة: 
بعضهم  ويرشد  يعلم،  ال  الذي  ُيعلم  العامل  بعضا،  بعضهم  وينصح  بعضا،  بعضهم 
بعضا عل املشاهد املقدسة، وبني هذا التعليم وذاك االرشاد النصح والتوجيه احلسن .

اجتناب الرفث والفسق واجلدال: وذلك لقوله تعاىل: ﴿َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق - 3
 .)2( ﴾ َواَل ِجَداَل يِف احْلَجيِّ

)1( سورة آل عمران: اآلية 297 .
)2( سورة البقرة: اآلية 197.
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ومعنى الرفث: أي اجلامع أو الترصفات االخرى التي يقوم هبا الرجل مع زوجته 
التي تفسد الصيام، حيث ينبغي تأجيلها اىل ما بعد االحرام، ومعنى الفسوق ارتكاب 
الزور  السيئة كالسب والشتم والكذب والربا وشهادة  التي منها األخالق  املعايص 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وسائر املعايص، وعل الرغم من وجوب اجتناب 
الكريم عل حتريمها يف احلج  القرآن  املسلم ولكن شدد  االفعال يف مجيع حياة  هذه 
السجال  منه  والذي  والبغضاء،  الكراهية  اىل  املؤدية  املحادثة  فهو  اجلدال  أما  اكثر، 

واحلدة يف املناقشة والعناد يف املناظرة اىل ما غري ذلك)1(.

هلل - 4 عمله  بأن  احلاج  بقلب  النية  تواصل  استحضار  وهو  تعاىل:  هلل  اخلشوع 
تعاىل وحده. 

املساواة بني مجيع املسلمني: وهو تعليم املسلم يف احلج عدم التفرقة بني مجيع - 5
املسلمني غنيهم وفقريهم اسودهم وابيضهم اىل ما غري ذلك.

  هذه أهم القيم األخالقية التي تعّلم وتدرب املسلم يف احلج، فهي امتناع دائم عن 
املحرمات، وامتناع مؤقت عن املباحات. 

رأس احلكمة خشية اهلل تعاىل

)1( انظر: االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار: يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب 3/ 8 .



املبحث الثالث

عالقة األخالق بالعبادات املستحبة

ويتضمن هذا املبحث عل املطالب االتية:

املطلب األول

 قراءة القرآن الكريم

قال رسول اهلل : )فضل القرآن عل سائر الكالم كفضل اهلل تعاىل عل خلقه()1( 
وقال االمام أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب: )افضل الذكر القرآن به ترشح الصدور 

وتستنري الرسائر()2( وقال ايضا: )اهلل اهلل يف القرآن ال يسبقكم بالعمل به غريكم( )3(.

وعن أيب عبد اهلل الصادقانه قال: )ان أهل القرآن يف أعل درجة من اآلدميني 
ما خال النبيني واملرسلني فال تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فان هلم من اهلل العزيز 

اجلبار ملكانا عاليا()4(.

)1( بحار األنوار: 19/89 . 
)2( ميزان احلكمة 67/8 .
)3( هنج البالغة كتاب 47.

)4( الكايف: )ط - اإلسالمية( 2 / 603.
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فالقرآن الكريم أعل من كالم األدميني، فال جيوز استضعاف حقوق العاملني يف 
حقوله، ألن هلم من اهلل العزيز اجلبار مكانا عاليا )1(. 

هلذا ال يمكن ألي مسلم أن هيجر القرآن الكريم والسيام إذا اراد املسلم أن يكلمه 
اهلل تعاىل فليقرأ القرآن الكريم، أما إذا اراد أن ُيكلم اهلل تعاىل فيمكن ذلك من خالل 
وسائل  بعدة  الكريم  القرآن  ذكرها  الفاضلة  األخالق  مجلة  أن  والسيام  الصالة، 

وسياقات، كالوعظ والعرب والقصص واألحكام وغريها )2(.

من  نابعة  معينة  وصفات  سامت  فقط  تعني  ال  األخالق  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
تلك  اإلسالمية  الناحية  من  هي  بل  فحسب،  املتحضة  املجتمعات  تقليد  عوامل 
واألساس  األول  واملركز  وتصديقها،  بالعقيدة  إيامن  من  النابعة  والصفات  السامت 

لكل ذلك هو القرآن الكريم .  

هلذا جاء يف حديث طويل ألم سلمه  حول لقاء املسلمني املهاجرين بنجايش 
احلبشة، قال جعفر بن أيب طالب  للنجايش: )وأمرنا أي: رسول اهلل  بصدق 
والدماء،  املحارم  عن  والكف  اجلوار  وُحسن  الرحم  وصلة  األمانة  واداء  احلديث 
وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف املحصنة، وأمرنا أن نعبد 
اهلل تعاىل وحده وال نرشك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور 
اإلسالم .. ثم قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه عل ما جاء به، فعبدنا اهلل تعاىل وحده 

وال نرشك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، واحل لنا ما احل لنا ...( )3( .

)1( الوسائل 825/2 .
)2( انظر: اصول الكايف 577/2 .

)3( انظر: التلخيص احلبري يف ختريج احاديث الرافعي الكبري: الفضل أمحد بن عيل العسقالن ص89 .
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مما تقدم يتضح ان الدين يرتبط بعضه ببعض، واألخالق هي جزء ال يتجزا منه، 
والقرآن والسنّه مصدر الترشيع األول، فاذا ختل املسلم عن االخالق ختل عن كل 
تلك القيم واملفاهيم، لذلك البد من املواظبة عل قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة 

وبرتوي وتدبر، ومطالعة تفسريه وعلومه األخرى.





املطلب الثاني 

 العمرة

ويتضمن الفقرات االتية:

ُتعرف العمرة لغة: الزيارة )1(.

واصطالحا: هي زيارة بيت اهلل احلرام عل وجه خمصوص)2(.

وُتعد العمرة من املستحبات بخالف احلج الذي ُيعد فريضة واجبة مرة واحدة يف 
عمر املكلف، ويستحب ايضا عل املسلم تكرار احلج عند القدرة واالستطاعة، ولكن 
بنية االستحباب وليس الوجوب، قال اإلمام الصادق: )احلاج واملعتمر وفد اهلل 
تعاىل ان سألوه اعطاهم وان دعوه اجاهبم، وان شفعوا شفعهم، وان سكتوا بدأ هبم، 
ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم( )3( . وقد ذكر بعض الفقهاء بان العمرة واجبة 
كاحلج، وقالوا ان هذا الرأي قال ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن املسيب وسعيد 

هُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَّـِه﴾ )4( . بن جبري وغريهم، ودليلهم يف ذلك قوله تعاىل: ﴿ َوَأمِت

)1( انظر:القامو س املحيط 95/2. 
)2( ا انظر: تذكرة الفقهاء: احلسن بن يوسف بن املطهر 9/7 .

)3( الكايف 255/4 . التهذيب 24/5و71.
)4( سورة البقرة: اآلية 196. والظاهر تأويل هذا القول وجوب العمرة عند دخول احلرم يف احلج، وقد 

قال باستحباهبا الفقهاء.
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والسعي  كالطواف  العمرة،  مناسك  مع  احلج  مناسك  معظم  تشرتك  ما  وكثريا 
وغريمها، وقد جعل اهلل تعاىل الطواف حول البيت احلرام فيه رمزية كبرية تعني ان 
املسلم يف احلج والعمرة يدور حول بيت اهلل الواحد الذي ُيعد بمثابة مركز االيامن 
بالتوحيد هذا من جهة، ومن جهة اخرى بام ان الطواف مشرتكا بني الرجال والنساء، 
بني  للمسلم  اختبار  فيه  ذلك  بعضها،  مع  األجسام  من زمحة وتالمس  للمكان  وما 
النظر اىل الكعبة ملواصلة التذكري بمركز التوحيد وبني ترك الشعور بشهوات الدنيا 

املحرمة)1(.  

وهكذا يتجل االلتزام الوثيق بني رمزية الشعائر والتمسك بالقيم األخالقية النبيلة 
من خالل ممارسة اعامل احلج والعمرة .

سبحان اهلل واحلمد هلل

)1( ا انظر: تذكرة الفقهاء 11/7. التهذيب 433/5 و 1502 .



املطلب الثالث

زيارة قبور األولياء والصاحلني

لقد حث رسول اهلل  عل زيارة القبور، ملا فيها من تربية روحية مهمة، فإذا كان 
القرب ألحد ابويك او قريب منك فان زيارته وقراءة الفاحتة يف ذلك فائدة لصاحب 
الستذكاره،  مواصلة  ايضا  وفيه  الدنيا،  يف  لك  قدمه  الذي  بجميله  وعرفان  القرب، 
بنفس  هو  حني  بعد  مثواك  بأن  وتذّكره  املفرط،  الدنيا  حب  يف  جلربوتك  وهتذيب 
تلك احلفرة من الرتاب وهي التي وضع فيها امليت، وما هلذه الرتبية من تأثري فعال 
ومنافعها  الدنيا  لشهوات  الفاحش  حبها  وتفتيت  جربوهتا  وهدم  النفس  هتذيب  يف 

الزائلة.

أما إذا كان صاحب القرب إماما أو من األولياء الصاحلني ففي الزيارة أعظم التأثري 
الفعال  االستذكار  بمثابة  بالنتيجة  تعد  التي  لسريته  واستذكار  لصاحبه  الوالء  يف 
لعموم اإلسالم، وان مجيع الشخوص زائلة وال يبقى إال الباقي األوحد أال هو اهلل 

تعاىل، فكل حّي يموت وال يبقى إال وجه اهلل سبحانه.

ففي زيارة ارضحة األئمة استذكار ووعظ وعرب وجتديد للوالء واملحبة هلم، وان 
االمام  قال  العقيدة،  أساسيات  االطهارمن  بيته  وأهل  االكرم  الرسول  حب 

الصادق: )حبنا إيامن وبغضنا كفر()1(. 

)1( الكايف 178/1 باب فرض طاعة االئمة .
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القبور  زيارة  بان:  املوتى  قبور  زيارة  بخصوص  السبحان  جعفر  الشيخ  وذكر 
تنطوي عل آثار اخالقية وتربوية هامة، ألن مشاهدة املقابر تضم يف طياهتا جمموعة 
من رفاة الذين عاشوا يف هذه احلياة، ثم انتقلوا اىل االخرة، كام اهنا تؤدي اىل احلد من 
الطمع واحلرص عل الدنيا، وربام يغرّي اإلنسان فيرتك الظلم واملنكر ويتوجه اىل اهلل 
تعاىل واآلخرة، لذلك قال الرسول األكرم :زوروا القبور فأهنا تّذكركم باآلخرة)1( 

ولزيارة القبور أمهية بالغة يف تأديب النفس وتربيتها عل حب اآلخرة والتواضع، 
ويف زيارة مراقد االئمة والصاحلني نتائج بالغة االمهية تشري اىل الشكر والتقدير اليهم 
ملا قدموه من تضحيات كبرية يف سبيل االسالم واملسلمني، وهذا املعنى جاء واضحا 
يف الكثري من احاديث الرسول االكرم منها: )من حج فزار قربي بعد وفايت كمن 

زارن يف حيايت()2(.

بتاريخ  تذّكـرنا  ملا  احلسنيخصوصية  االمام  لزيارة  ان  املؤمنون  ويعرف 
حافل بالعطاء والعرب والتضحية والفداء والشهادة اخلالصة هلل تعاىل، وتعلمنا سمو 
الشاخصة  املسلم يف زيارته لإلمام احلسنيسريته  االخالق وطيبها، كام يستذكر 
بتلك االخالق الفاضلة والنبيلة اململوءة باملواعظ واحلكم األخالقية يف كل فقرة من 

فقراهتا.

)1( انظر: شفاء السقام يف زيارة خري األنام: تقي الدين عل بن عبد الكايف بن عيل السبكي ص108 دار 
الكتب العلمية . انظر: بحوث قرآنية يف التوحيد والرشك: الشيخ جعفر السبحان ص56 موقع مركز 

االبحاث العقائدية.
)2( بحوث قرآنية ص59 .
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بمساكني  يوم  ذات  اإلماممّر  بان  يروى  ما  العطرة  السرية  تلك  امثلة  ومن 
حيب  ال  تعاىل  اهلل  )ان  وقال:  اليهم  فنزل   ... الغداء  له:  فقالوا  بالصفة،  يأكلون 
املتكربين( فتغدى معهم، ثم قال هلم: )قد اجبتكم فأجيبون( قالوا: نعم، فمىض هبم 

اىل منزله)1( . 

ُتَصليِّ  ﴿َواَل  تعاىل:  فقال  والظلمة،  الطغاة  قبور  زيارة  عن  تعاىل  اهلل  هنى  وقد 
ـِه َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم  ُْم َكَفُروا بِاللَّ ِه ۖ إهِنَّ َعَلٰ َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا َواَل َتُقْم َعَلٰ َقرْبِ

َفاِسُقوَن﴾)2(.

وبالنتيجة فان الزيارة تذكر الزائر بمبادئ وقيم األخالقية فاضلة مصدرها سرية 
االولياء والصاحلني، لتحصن يف الزائر االخالق الفاضلة والتوحيد واالخالص هلل 
تعاىل، والسيام ان من افعال زيارة املشاهد املقدسة الدعاء من اهلل تعاىل وحدة دون 

سواه.

احلمد هلل

)1( انظر: الفصول املهمة ص175. انظر: تاريخ مدينة دمشق 181/14.
)2( سورة التوبة: اآلية 84 .





املطلب الرابع

املستحبات األخرى

ويتضمن هذا املطلب عل بعض االعامل املستحبة التي تعزز االخالق والفضيلة، 
وهذه طائفة منها :

زيارة املرىض : تعد زيارة املريض يف مشفاه أو بيته من بني أهم األعامل التي - 1
أمرنا هبا الرسول األكرم  وأكدت عليها روايات اهل البيتألهنا تدلل عل 
فهي  الزائر،  بذلك  املريض  ثقة  تعزز  اهنا  للمريض، كام  الزائر  الشخص  اظهار حمبة 
وسيلة توطد االوارص االجتامعية بني أفراد املجتمع، وتبعث يف نفوسهم املحبة والود 

واالحرتام .

البهجة  عليه  تضيف  بحيث  له،  ومفيدة  نافعة  املريض  زيارة  تكون  ان  وينبغي 
أوقات حرجة تضاعف  املريض يف  زيارة  للزائر مثال  والرسور والعزيمة، فال جيوز 
عليه مرضه، وتزعج من حوله، هلذا ينبغي ان يأخذ الزائر موعدا من املريض أو من 

أهله لزيارته، وأن ال يتأخر عنده كثريا، بحيث يراعي حالة املريض الصحية.

النطق  حيتمل  ال  بعضهم  بل  كثريا،  التحدث  يطيق  ال  مثال  املرىض  من  فالكثري 
واالشارة وحتى االلتفات، اىل ما غري ذلك من احلاالت احلرجة التي ينبغي ان يراعيها 
الزائر، ويستحسن اصطحاب هدية نافعة تظهر مدى الزائر واحرتامه لذلك املريض.
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وقد حيتاج الكثري من املرىض يف ظروف مرضهم اىل الكثري من املساعدة، لذلك 
فمن املستحسن أن جيلب الزائر للمريض املراد زيارته شيئا يستفاد منه يف مرضه، أما 
الصادق  الدعاء  منه  يكفي  اهلدية حينئذ  املناسبة لرشاء  الظروف  للزائر  تتوافر  مل  اذا 

للمريض بالعافية والشفاء .

زيارة املرىض يف القرآن والُسنّة:

زيارة  باستحباب  اخلاصة  الروايات  واالحاديث  الكريمة  اآليات  من  طائفة  هذه 
املرىض، كام يف اآليت: 

قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِْلَعامَلنَِي﴾)1(ووجه الداللة من اآلية - 1
امُلرسل رمحة  الكريمة هي أن الرسول األكرم )صل اهلل تعاىل عليه واله وسلم( هو 
وزيارة  بعضا،  بعضنا  يرحم  أن  الرمحة  بتلك  االمتثال  وجوه  ومن  البرش،  جلميع 

املريض تعد أحد وجوه الرمحة واشكاهلا.

قال االمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: )ان من أعظم العوائد أجرا - 2
املريض حيب ذلك  يكون  أن  إال  اجللوس،  اخاه وخفف  اعاد  إذا  ملن  تعاىل  اهلل  عند 

ويريده ويسأل ذلك()2( . 

قال االمام الصادق: )متام العبادة ان تضع يدك عل املريض إذا دخلت - 3
عليه()3(.

نعوده، - 4 اليه  فخرجنا  مواليه  بعض  مرض   :الصادق االمام  موىل  قال 
فاستقبلنا االماميف بعض الطريق، فامرنا ان نأخذ معنا من اهلدية ما يسرتيح اليها 

)1( سورة االنبياء: اآلية 107 .
)2( وسائل الشيعة : 426/2.

)3( املصدر نفسه 426/2 .
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املريض، وما يتمكنون عل رشائها دون تكلف أو تبذير)1( .

وعن االمام الكاظمان رجال شكى اليه، قال له: انني يف عرشة نفر من - 5
العيال كلهم مرىض، فقال: )داوهم بالصدقة فليس يشء أرسع إجابة من الصدقة 

وال أجدى منفعة للمريض منها( )2(. 

تشييع اجلنائز :من االعامل املندوبة التي حيبها اهلل تعاىل تشييع اجلنائز، ملا فيها - 2
واستذكارهم  للمشيعني،  امليت  واتباع  واقارب  اهل  حمبة  واظهار  عظيم،  أجر  من 

للموت ولنهاية اإلنسان.

تشييع اجلنائز يف الُسنة الرشيفة

التي تؤكد استحباب تشييع اجلنائز كام يف  هذه طائفة من االحاديث والروايات 
اآليت:

: )من اتبع جنازة مسلم ايامنا واحتسابا وكان معه حتى - 1 قال رسول اهلل 
ثم  عليها  صل  ومن  بقرياطني،  االجر  من  يرجع  فانه  دفنها  من  ويفرغ  عليها  يصيل 

رجع قبل ان يدفن فانه يرجع بقرياط( وقال: )القرياط مثل اجلبل( )3( .

)1( املصدر نفسه 427/2 .

)2( املصدر نفسه 433/2 .
)3( صحيح البخاري رقم احلديث )1325( ومسلم )945(.
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وجاء عن اهل البيتمن آداب التشييع ان يكون امليش خلف اجلنازة، - 2
حيث روي عن أمري املؤمننيانه قال: )اتبعوا اجلنازة وال تتبعكم...()1(.

عالقة  هلا  ليس  التي  والتقاليد  العادات  من  الكثري  ان  اليه،  االشارة  ينبغي  ومما 
وزادت  امليت  اهل  كاهل  اثقلت  مما  واملامرسات  الطقوس  هذه  رافقت  باإلسالم 
عليهم احلزن حزنا، كام اهنا ليست فيها ما ينفع امليت من الثواب، خصوصا إذا كانت 

دوافع تلك املامرسات حيدوها الرياء وارضاء الناس، وغايتها لغري اهلل تعاىل.

ومن ذلك ما روي عن االمام الصادقانه ملا ُقتل جعفر بن أيب طالبأمر 
رسول اهلل  السيدة فاطمة  أن تتخذ طعاما ألسامء بنت عميس زوجة جعفر 
ثالثة أيام، فجرت بذلك الُسنّة أن يصنع ألهل امليت طعاما ثالثة أيام، وقد سار عليها 

أهل البيتواتباعهم من بعدهم)2(.

للميت  ثواب  أي  فيها  ليس  التي  والتقاليد  العادات  تلك  نرتك  ان  ينبغي  لذلك 
االمام  بذلك  قال  كام  اجلاهلية،  اعامل  من  هي  وانام  تعاىل،  هلل  تقرب  أو  وألهله 

الصادق: )ان األكل عند اصحاب املصيبة من عمل اجلاهلية( )3(.

هلذا فان هذه العادات والتقاليد ليس هلا أي مستند رشعي، ولكن أول ما متسك 
هبا هم عوام الناس ثم نرشوها، ثم أخذت تنترش كالنار يف اهلشيم، مما أصبحت تلك 

العادات وكأهنا من الدين وملزمة لرمحة امليت.

)1( وسائل الشيعة 240/3. الكايف 217/2 .
)2( الوسائل 237/3 .

)3( الكايف 217/2.
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اضافة اىل ذلك ظهرت ممارسات اخرى ايضا ليس هلا أي دليل من اصول الرشيعة 
اإلسالمية، كاستخدام البخور ووضع املصاحف فوق القبور للتربك، وترميم قبور 
االفعال  من  ذلك  غري  ما  اىل  الكريمة،  واالحجار  باملرمر  واملنسية  املندرسة  الناس 

.واملامرسات التي ليس هلا دليل يف ُسنّة أهل البيت

إفشاء السالم عىل الناس وعند دخول البيوت:املقصود بإفشاء السالم القاء - 3
َا  السالم عل من تلقاه، وقد ذكره اهلل سبحانه يف دخول البيوت، فقال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ
ۚ ذَ ٰلُِكْم  َأْهِلَها  َوُتَسليُِّموا َعَلٰ  َتْسَتْأنُِسوا  ُبُيوتُِكْم َحتَّٰى  ُبُيوًتا َغرْيَ  َتْدُخُلوا  ِذيَن آَمنُوا اَل  الَّ

ُروَن﴾ )1( .  َخرْيٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

بعد  إال  بيوتنا  غري  اىل  الدخول  جواز  عدم  الكريمة:  اآلية  هذه  مقاصد  ان 
االستئناس والسالم عل اهلها، أي: موافقة اهل البيت بالدخول عن طيب خاطر، 
كام كان رسول اهلل  يستأذن من اصحابه ثم يدخل اىل منازهلم، فال يدخل بيوهتم 
حتى يأذنون له بالدخول، حينئذ يُسلم عل من استقبله من أهل البيت، ويدخل حتى 
جيلس يف املكان املخصص للضيافة، ومما ُيروى يف سبب نزول هذه اآلية ان امرأة من 
األنصار جاءت لرسول اهلل  فقالت له: ان أكون يف بيتي بحالة ال أحب أن يران 

فيها أحد، فنزلت بذلك اآلية )2(.

)1( سورة النور: اآلية 27 .
)2( انظر: تفسري التبيان 573/8 .
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منه  يأخذ  أن  أوال  عليه  بيته  أحد يف  زيارة  اإلنسان  أراد  إذا  منها:  الداللة  ووجه 
موعدا، كام ذكرنا ذلك قبل قليل، ثم يأيت لبيته بذلك املوعد، فيطرق الباب، فُيسلم 
عل من استجاب لطرق الباب، فيسأله الدخول، فان وافق عن طيب خاطر دخل، 
البيت، وهو أعلم  وان مل يوافق رجع عن طيب خاطر، ألن ذلك من حق صاحب 

بحاله داخل بيته)1(. 

وَها ۗ إِنَّ اللَّـَه َكاَن َعَلٰ  وقال تعاىل: ﴿َوإَِذا ُحييِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيهُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردهُّ
ٍء َحِسيًبا﴾)2(.  ُكليِّ يَشْ

ولذلك اصبح القاء السالم من سامت دين املسلم، ورده من سامته ايضا)3(.

فاملجتمع الذي يتسابق أفراده عل البدء بالسالم فيه عظيم الداللة عل اخوة بعضه 
بعضا، ونرش االمن والطمأنينة بني أفراده، واظهار حمبة أحدهم لآلخر، والسيام ان 

السالم هو بوابة فاحتة السالم واخلري واملحبة وتعارف اإلنسان عل االخرين.

وهذه طائفة من األحاديث والروايات الدالة عل ذلك: 

تكرار السالم بتغري املكان: قال رسول اهلل : )إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم - 1
عليه فان حالت بينهام شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه( )4(.

)1( انظر: املصدر نفسه 583/8 وما بعدها .
)2( سورة النساء: اآلية 86 .

)3( انظر: تفسري التبيان 453/1.
)4( كنز العامل 121/9.
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فضيلة افشاء السالم يف العامل: قال رسول اهلل : )أال أخربكم بخري أخالق - 2
أهل الدنيا واآلخرة؟( قالوا: بل يا رسول اهلل، فقال : )إفشاء السالم يف العامل( وقال 

: )إذا تالقيتم فتالقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفّرقتم فتفّرقوا باالستغفار( )1(.

أحدكم - 3 لقي  )إذا   :الباقر االمام  عن  السالم:  اثناء  املصافحة  فضيلة 
أخاه فليسلم عليه وليصافحه، فان اهلل عز وجل أكرم بذلك املالئكة فاصنعوا صنع 

املالئكة()2(.

عظمة كلمة السالم: وان كلمة السالم هي اسم من أسامء اهلل احلسنى، فام - 4
بأعظم  حتيه  وانت  العظيم  االسم  هذا  السالم  اإلنسان  أخيك  عل  تلقي  ان  اعظم 
: )ان السالم اسم من اسامء اهلل تعاىل  االسامء واجلها، هلذا قال الرسول األكرم 

فأفشوه بينكم( )3( .

فضيلة ابتداء السالم: قال االمام أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب: )السالم - 5
سبعون حسنة تسعة وستون للمبتدئ وواحدة للراد()4(.

عل - 6 الصغري  ُيسلم  أن  منها  كثرية  آداب  وللسالم  السالم:  بآداب  االلتزام 
الكبري، والواحد عل األثنني، والقليل عل الكثري، والراكب عل املايش، واملار عل 
الواقف، والواقف عل اجلالس، وان ال ينزع املسلم يده من املصافحة حتى ينزع منها 
فنزع  قط   رجال  اهلل  )ما صافح رسول  قال:  الصادقانه  االمام  فعن  اآلخر، 

حتى يكون هو الذي ينزع يده منه( )5(.  

)1( انظر: ميزان احلكمة: حممد الريشهري 1249/2.
)2( انظر: الكايف 181/2.

)3( ميزان احلكمة 1349/2 .
)4( املصدر نفسه 1349/2 وما بعدها .

)5( الكايف 182/2 .
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اللقاء بوجه مبتسم: ينبغي ان يالقي املسلم أخاه بوجه مبتسم، وان ال يواجهه - 7
بوجه عبوس بحيث ينّفر اآلخرين من مالقاته، حيث قال الرسول األكرم : )ان 

اهلل تعاىل يبغض العبس يف وجه االخوان( )1( .

هلم  واظهروا  فتصافحوا  اخوانكم  لقيتم  )إذا  قال:  املؤمننيانه  أمري  وعن 
البشاشة والبرش وعندما تتفرقوا ما عليكم من االوزار قد ذهبت()2(.

وينبغي ان يكون يف روح السالم الشعور بالود واملحبة والصفاء واالخاء واحلياء 
الكلمة اجلامعة لكل  السالم متثل  واالمانة واآلداب األخالقية االخرى، ألن كلمة 

ذلك، وما اقبح من يلقي السالم عل احد وهو ينوي له يف قلبه خالف السالم.

يقول - 4 أن  ذلك  منه:وهيأة  االنتهاء  عند  واحلمد  بالطعام  البدء  عند  البسملة 
املسلم البسملة قبل املبارشة بمد اليد اىل الطعام، وحيمد اهلل تعاىل عند االنتهاء منه، 
وان يأكل املسلم بيده اليمنى، ومن الزاد الذي أمامه تأدبا مع االخرين الذين يأكلون 

معه، ذلك لقول رسول اهلل : )َسّم اهلل وكل بيمينك، وكل مما يليك()3(. 

ويمكن امجال فوائد ذكر البسملة يف الطعام يف النقاط اآلتية:

االقرار بالشكر وعدم الغفلة: ويتمثل ذلك بإقرار املسلم بان كل ما عنده هو - 1
من عطاء اهلل تعاىل، وانه غري غافل عن ذكره سبحانه حتى يف سد شهوته.

)1( ميزان احلكمة 262/1 .
)2( نفس املصدر 262/1 .

)3( انظر: صحيح البخاري: حممد بن اسامعيل البخاري تـ )70 هـ( مطبعة احتاد الكتاب العرب، دمشق 
189 هـ .
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احلصول عىل احلسنات: حيث قال رسول اهلل  ألمري املؤمنني عيل بن أيب - 2
طالب: )يا عيل إذا أكلت فقل بسم اهلل الرمحن الرحيم وإذا فرغت فقل احلمد هلل، 
فان حافظيك ال يربحان يكتبان لك احلسنات حتى تبعد الطعام عنك( وعن االمام 
مائدته  عياله ويضع  )ما من رجل جيمع   : اهلل  )قال رسول  قال:  الصادقانه 

فيسمون يف أول طعامهم، وحيمدون يف آخره فرتفع املائدة حتى يغفر هلم()1(.

ُبوا ِمْن ِرْزِق  واألحاديث املذكورة هي مؤكدة ملا جاء يف قوله تعاىل: ﴿ُكُلوا َوارْشَ
اللَّـِه َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن ﴾ )2( . 

عن - 3 البسملة  يذكر  أن  للمسلم  األفضل  من  قراءهتا:  وامتام  بالبسملة  اجلهر 
األئمة  ان  الروايات  تواترت  وقد  هبا،  اآلخرون  يقلده  حتى  جهرا،  بالطعام  البدء 
االطهاركانوا يسمون جهرا، ويأكلون بيمينهم، ومعنى احلمد: الشكر والثناء، 
فلام تقول: احلمد هلل رب العاملني أي: شكرا هلل رب العاملني عل ما قدمت لنا من طعام 
معنى  ان  اليه  املنسوب  التفسري  احلسنيف  االمام  عن  ورد  حيث  املصدر،  حالل 
ذلك هو مدح الباري تعاىل والثناء عليه وشكره عل ما انعم علينا من نعم وطيبات)3(. 

)1( شبكة الكفيل العاملية، وقد نرشت املوقع االلكرتون املذكور ان الالعب املسلم مسعود اوزيل نجم 
كرة القدم االملان تربطه بالنجم الربتغايل كريستيانو رونالدو عالقة صداقة قوية ومتينة، مؤكدا انه أعز 

صديق له يف الفريق امللكي، وأشار اىل أمر مهم وهو: ان الربتغايل يقول )بسم اهلل الرمحن الرحيم( عندما 
يتناوالن الطعام سوية، وقال ان ذكر البسملة فيه الربكة والكثري من الفوائد .

)2( سورة البقرة: اآلية 60 .
)3( انظر: تفسري االمام احلسن العسكريص30 نرش مدرسة االمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه 

الرشيف( ط 1 قم 1409 قمري .
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الطعام  يف  االرساف  عدم  الطعام  بتناول  عالقة  هلا  التي  األخرى  الفوائد  ومن 
والرشاب، بحيث يأيت املسلم اىل الطعام وهو جائع، وينتهي منه وهو يشتهيه.

هذه اهم آداب الطعام وما فيها من فوائد مجة من الناحيتني األخالقية والصحية.

آداب املجلس وحقوق اجلار:ينبغي عل املسلم التمسك باألخالق واآلداب - 4
اإلسالمية ومن بينها آداب املجلس، حيث كان الرسول األكرم  خيتار جملسا فارغا 
فيجلس فيه اينام كان موقعه، دون أن يأمر احد بالقيام، ولكن كان اصحابه يتفسحون 
عن صدر املجلس ليجلسوا فيه رسول اهلل  دون أن يأمرهم بذلك، فهم يفسحون 
العلامء عل هذه  الكريم طواعية، وقد استنبط  يناسب شخصه  بام  له صدر املجلس 

الُسنّة النبوية األخالقية عدة قيم أدبية منها :

الناحية - 1 من  جيوز  غريه:ال  به  ليجلس  جملسه  من  القيام  اإلنسان  امر  عدم 
أو  بالقيام واجللوس يف مكانه،  يأمر املسلم احد اجلالسني يف املجلس  األخالقية أن 

ليجلس بمكانه آخر. 

عدم اجللوس بمكان فارقه صاحبه ثم يعود اليه:فال جيوز للمسلم من الناحية - 2
األخالقية ايضا اجللوس بمكان أحد اجلالسني إذا ترك مكانه مؤقتا ثم يرجع اليه .

عدم جلوس املسلم بني شخصني متجاورين لسبب معني: كأن جيلس الرجل - 3
األسباب  من  ذلك  غري  ما  اىل  خاص  حديث  بينام  يدور  شخصان  جيلس  أو  وأبنه، 
املعروفة، نعم جيوز اجللوس بينهام يف حاالت معينة، منها عل سبيل املثال: إذا طلبا 
منه اجللوس، وينبغي احلديث يف املجالس يف القضايا النافعة واملفيدة واالبتعاد عن 

االطناب والكالم البذيء واملزعج.
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عدم اجللوس بالطرقات بقصد النظر اىل ما ال يرغب املارة النظر اليه: وغالبا - 4
ما حيدث ذلك مثال عند اجللوس يف املمرات والطرق الضيقة، وذلك لقول رسول اهلل 
ُث  ـِه َما َلنَا ِمْن جَمَالِِسنَا ُبدٌّ َنَتَحدَّ اُكْم َواجْلُُلوَس يِف الطهُُّرَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّ  )إِيَّ
ُه، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَّـِه،َفاَم  ا إَِذا َأَبْيُتْم إاِل امْلَْجِلَس،َفَأْعُطوا الطَِّريَق َحقَّ فِيَها، َقاَل: َفَأمَّ
بِامْلَْعُروِف،  َواألَْمُر  الِم،  السَّ َوَردهُّ  األََذى،  َوَكفهُّ   ، اْلَبرَصِ َغضهُّ  َقاَل:  الطَِّريِق؟  َحقهُّ 

َوالنَّْهُي َعِن امْلُنَْكِر( )1(.

وقد جاء هذا التحذير )اياكم واجللوس بالطرقات( يعني ان اهلل تعاىل ال حيب أن 
جتلسوا يف الطرقات واملمرات وتنظروا اىل عورات املارة، إال ان حتريم اجللوس يف 
الطرقات ليس من الكبائر كتحريم رشب اخلمر مثال، هلذا قال العلامء: هذا هني،محل 
بسبب  اجللوس  الكراهة هو  الطرقات، وسبب  اجللوس يف  ُيكره  أي  الكراهة،  عل 

النظر اىل عورات الناس، واالنشغال عن العمل والعبادة ..

ُيّسِلم اول ما يظهر أمام اجلالسني، - 5 السالم قبل الكالم:جيب عل املسلم أن 
وعندما جيلس يدعو له اجلالسون باخلري، وهو يرد عليهم بدعاء اخلري ايضا 

احاديث - 6 من  االستفادة  بغية  املجلس:  افراد  من  الصالح  اجلليس  اختيار 
اجلالسني إذا كان بينهم من أهل العلم والفضل .

)1( نيل األوطار: الشوكان الزيدي رقم احلديث 2420.
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والنميمة - 7 والشامتة  والنفاق  واالفرتاء  والتجسس  السوء  ظن  عن  واالبتعاد 
واالستخفاف باآلخرين، وكل ما يغيض اجلالسني يف املجلس، وال يصح اخلروج من 

املجلس إال بعد االستئذان من صاحب املجلس . 

بيته  ــل  واه   األكـــرم  الــرســول  ــان  ك التي  املجلس  آداب  ــم  أه ــذه  ه
يتعلم  كاملدارس  احلارض  وقتنا  يف  املجالس  ألن  عليها،  األطهارسائرون 
األنسان فيها الفضائل، ويتعارف عل االخرين ويتعود عل ممارسة العادات والتقاليد 
ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثٰى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  ا  إِنَّ النَّاُس  َا  تعاىل: ﴿َياَأهيهُّ قال  املرشوعة، 

ـِه َأْتَقاُكم﴾)1( . َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ۚ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

حقوق اجلار- 5

 ويتضمن الفقرات االتية:

وُجواًرا،  وجواًرا  جماورة  الرجل  وجاور  جياورك،  الذي  هو  لغة:  اجلار  ُيعرف 
وعن  وجريان،  وجرية  أجوار  واجلمع:  جياورك،  الذي  وجارك:  أفصح،  والكرس 
ابن األعرايب: اجلار: الذي جياورك بيت بيت، واجلار: الرشيك يف العقار، واملقاسم، 
واحلليف، والنارص، والرشيك يف التجارة، وقال الراغب: اجلار: من يقرب مسكنه 

منك )2(.  

)1( سورة احلجرات: اآلية 13.
)2( انظر: لسان العرب 155/4. املصباح املنري ص63. املفردات ص103.
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واصطالحا: اختلف العلامء يف املقدار الذي يصدق عليه مسمى اجلوار اىل عدة 
أقوال، فمنهم من قال: أربعون داًرا من كل ناحية، وقيل: كل من سمع النداء فهو 
جار، لذلك قالوا ان الذين يسكنون يف املدينة الواحدة مهام بلغوا وهم يسمعون نداء 
ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم  َينَْتِه امْلُنَافُِقوَن َوالَّ الصالة فهم جريان، واستدلوا بقوله تعاىل: ﴿َلِئْن مَلْ 

َمَرٌض َوامْلُْرِجُفوَن يِف امْلَِدينَِة َلنُْغِرَينََّك هِبِْم ُثمَّ اَل جُيَاِوُروَنَك فِيَها إاِلَّ َقِلياًل ﴾ )1(.

ويرتتب عل حق اجلوار القائم عل أخوة اإلسالم الكثريمن االحكام، كالشفعة 
واملساعدة وغريمها، لذلك فان حرمة اجلوار كانت عظيمة يف اجلاهلية وقد عظمها 

اإلسالم اكثر مما كانت عليه )2(.

  وتتلخص حقوق اجلار يف النقاط اآلتية: 

كف األذى عنه.- 1

محايته من اخلطر واالذى.- 2

معاونته: وكلام كان قريبا لزمك محايته ومعاونته أكثر.- 3

اخباره بام جهل به. - 4

الصرب عل اذاه بالقدر املمكن.- 5

غض البرص عن عيوبه)3(.- 6

   ومن كامل إيامن املسلم رعايته املتواصلة جلارة وكف األذى عنه، كام قال رسول 
اهلل: )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يِؤذي جاره()4( .

)1( سورة األحزاب: اآلية 60 . انظر: تفسري القرطبي 175/5. فتح القدير 694/1.
)2( )ا )انظر: إحياء علوم الدين: الغزايل 212/2 . اجلامع ألحكام القرآن: ابن العريب 546/1.

)3( انظر: إصالح املجتمع ص173. اآلداب الرشعية 18/2.
)4( صحيح البخاري: رقم احلديث 5672 .
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أهم مظاهر حسن اجلوار:

النظر يف العواقب احلسنة يف حسن اجلوار. - 1

حتذير املسلم يف عواقب اإلساءة إىل اجلار.- 2

التهادي بني اجلريان واالطعام.- 3

قبول العذر والعفو عن الزالت.- 4

جتنب االكثار من اهلزل واملزاح.- 5

جتنب االحتقار.- 6

جتنب اجلدال الشديد والشدة يف الكالم )1(.- 7

حقوق اجلار يف القرآن والُسنة:- 6

ُكوا بِِه َشْيًئاۖ  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوبِِذي اْلُقْرَبٰى  قال تعاىل: ﴿َواْعُبُدوا اللَّـَه َواَل ُترْشِ
بِيِل  اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ َواْلَيَتاَمٰى َوامْلََساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرَبٰى َواجْلَاِر اجْلُنُِب َوالصَّ

َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم ۗ إِنَّ اللَّـَه اَل حُيِبهُّ َمْن َكاَن خُمَْتااًل َفُخوًرا﴾)2(.

بعد ما أمرنا بعبادته تعاىل وعدم الرشك بربوبيته عندئذ أمرنا باإلحسان للوالدين 
واليتامى واملساكني، ثم أمرنا برعاية اجلار، حيث روي ان الرسول األكرم  قال: 
)اجلريان ثالثة: جار له ثالثة حقوق: حق اجلوار وحق القرابة وحق اإلسالم، وجار 
غري  من  كان  إذا  وهو  اجلوار،  حق  له  وجار  اإلسالم،  وحق  اجلوار  حق  حقان:  له 

)1( انظر: اآلداب الرشعية 18/2 وما بعدها. اجلامع ألحكام القرآن 547/1.
)2( سورة النساء: اآلية 36 .
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املسلمني()1(. وقال  ايضا: )لقد أوصان اهلل تعاىل باجلارحتى ظننت انه سيورثه)2(. 

وجاء عن االمام زين العابدينيف رسالة احلقوق: )وأما حق جارك فأحفظه 
غائبا وأكرمه شاهدا، وانرصه إذا كان مظلوما، وال تتبع له عورة، فأن علمت عليه 
وسدك  عليه،  بإرشافك  فتؤذيه  سكنه  ببناء  عليه  تستطيل  وال  حلزنه،  إحزن  مصيبة 
منافذ الريح عنه، وان اهدى اىل منزلك طرفه اهدى له منها إذا علمت انه ليس عنده 
مثلها، أو فلتسرتها عنه وعياله ان شحت نفسك هبا( ثم قال: )اسمعوا ما أقول 

لكم مل يؤد حق اجلار إال القليل()3( . 

)1( بحار األنوار 6/74 .
)2( مستدرك الوسائل 423/8 .

)3( رشح رسالة احلقوق: القبانجي 169/2 .
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ومن سرية االمام زين العابدينمع جاره ُيذكر ان هشام بن اسامعيل بن هشام 
بن الوليد كان واليا عل املدينة لعبد امللك بن مروان، وقد أساء جوار اإلمام وحلق 
منه أذى، فلام مات عبد امللك عزله الوليد بن عبد امللك مما أوقفه الناس لكي يقتصوا 
منه، فقال: واهلل ان ال أخاف إال من عيل بن احلسني، ولكن مر عليه االماموسلم 
عليه وأمر خاصته أن ال يتعرض له أحد بسوء، وارسل له: ان كان أعجزك مال تؤخذ 
به فعندنا مال ما يسعك ويسد حاجتك فطب نفسا منا ومن كان من يطيعنا، فقال له 

هشام بن اسامعيل: اهلل أعلم حيث جيعل رسالته )1(.

تولني يف  )اللهم  عنه:  الدعاء، حيث جاء  االماميدعو جلريانه خالص  وكان 
جريان بإقامة ُسنتك واألخذ بمحاسن أدبك يف أرفاق ضعيفهم وسد خلتهم وتعهد 
قادمهم وعيادة مريضهم وهداية مسرتشدهم وكتامن ارسارهم وسرت عوراهتم ونرصة 
مظلومهم وُحسن مواساهتم باملاعون والعود عليهم باجلد والفضل واعطاء ما جيب 

هلم قبل السؤال ... يا أرحم الرامحني( )2( . 

والرتدي  األذى  ابشع  عرصنا  يف  اجلريان  عالقة  اصاب  حيث  اليه  يؤسف  ومما 
بسبب تطور املجتمع التكنولوجي دون تطوره االخالقي، حيث وصلت العالقة يف 
بعض االحيان اىل القطيعة بني اجلريان، بل وصلت اىل الشجار والتباغض والعدوان، 
ويموت الكثري من الناس أو يصاب بمرض دون ان يعلم به جاره، او انه يعلم ولكن 

ال جتده اىل جانبه يف املحن واملصائب .

)1( سرية األئمة االثنا عرش: هاشم معروف احلسني، القسم الثان / 149.
)2( الصحيفة السجادية الكاملة ص132 دعاء 26 ط1، حتقيق: مؤسسة االمام املهدي )عجل اهلل فرجه( .




االخألق املتقابلة

 بني األفراد واجلماعات





املبحث األول

احملبة املتقابلة بني األفراد واجلماعات

لقد خصصنا هلذا املوضوع )األخالق املتقابلة( فصال منفصال، ألنه نمط خاص 
من األخالق يتكون عند االنسان نتيجة مقابلة فعل اخالقي معني من انسان آخر، 
وبغض النظر سواء كانت الصفة املتقابلة اجيابية أم سلبية، كمحبة انسان آلخر فيقابله 
اآلخر بمحبة مقابلة، أو مقابلة انسان آلخر بتعاون فيقابله اآلخر بتعاون ايضا، أو 

بغض إنسان مع آخر فيقابله اآلخر ببغض وحقد وهكذا.

التقابل  اساس  عل  تكون  األفراد  بني  االجتامعية  العالقات  منشأ  عموم  وان 
والتبادل، وقد تبدأ هذه الصفة بني األفراد ثم تصبح تدرجييا صفة اجتامعية عامة بني 
الواحد كذلك تكون  املجتمع  افراد  الواحد، ومثلام تكون بني  املجتمع  افراد  معظم 
بني الدول والشعوب واجلامعات، فتشكل نواة االحرتام املتبادل بني تلك الشعوب 
والدول، أو العداء بسبب مقابلة املثل، وهكذا... هذه هي القاعدة العامة ولكن لكل 

قاعة شواذ، ويتضمن هذا املبحث عل املطالب اآلتية :





املطلب األول

تعريف احملبة وماهيتها

ويتضمن هذا املطلب عل فقرتني مها:

تعريف املحبة: 

املحبة لغة:احلُب هو نقيض البغض، وأصل هذه املادة يدل عل اللزوم والثبات، 
واشتقاقه من أحبه إذا لزمه، تقول : احببت اليشء فأنه حمب وهو حمب)1(.

واصطالحا: هي امليل اىل اليشء السار، وتعلق القلب به، وما تراه وتضنه خريا 
وال تبغضه )2(. 

ومن الناحية الواقعية فان حمبة اإلنسان لآلخر ال تأيت إال بعوامل تدعو هذا الطرف 
ملحبة الطرف اآلخر سنايت عليها.

أما ماهيتها فهي من اساسيات الفطرة اإلنسانية ان اإلنسان حيب اآلخر عل أساس 
املنفعة، سواء أكانت تلك املنفعة مرشوعة أم غري مرشوعة، وكذلك املحبة التي تنشأ 
بني الشعوب واحلكومات حيث تأيت عل أساس املنفعة، هلذا وضع اإلسالم ضابطا 

)1( انظر: هتذيب اللغة: األزهري 8/4 . مقاييس اللغة: ابن فارس 26/2. لسان العرب : ابن منظور 
. 290/1

)2( انظر: املعجم الوسيط ص151 . الذريعة اىل مكارم الرشيعة ص256 .
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هلذه املحبة املتقابلة أال وهو حمبة الطرفني يف اهلل تعاىل، أي حيب اإلنسان اآلخر ليس 
عل  لآلخر  اإلنسان  حمبة  وهو  ثابت  أساس  عل  وانام  متأرجحة  منفعة  أساس  عل 
أساس حمبته هلل تعاىل، ونتيجة هذه املحبة هي منفعة اجلميع يف الدنيا واالخرة، كام اهنا 
ضامنة يف تشكيل حب متقابل بني األفراد واجلامعات واحلكومات عل أساس العمل 
احِلَاِت  َوَعِمُلوا الصَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ املشرتك والود بني مجيع االطراف، قال تعاىل: ﴿إِنَّ 

ا﴾)1(. مْحَـُٰن ُودًّ َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّ

وحمبة االنسان لربه تعني طاعته، وطاعته تعني حمبة رسوله وأهل بيته  ومجيع 
ـُه َوَيْغِفْر  بِْبُكُم اللَّ بُِعوِن حُيْ ـَه َفاتَّ الصاحلني واملؤمنني، قال تعاىل: ﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِبهُّوَن اللَّ

َلُكْم ُذُنوَبُكْم ۗ َواللَّـُه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )2(.

وقال تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل 
َوَرُسولِِه  ـِه  اللَّ ِمَن  إَِلْيُكْم  َأَحبَّ  َتْرَضْوهَنَا  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  خَتَْشْوَن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  اْقرَتَ

ـُه اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ )3(. ـُه بَِأْمِرِه ۗ َواللَّ بَُّصوا َحتَّٰى َيْأيِتَ اللَّ َوِجَهاٍد يِف َسبِيِلِه َفرَتَ

بعضها  مع  الشعوب  وحمبة  اآلخر  اجتاه  الفرد  حمبة  فان  ذلك  عل  وتأسيسا 
واحلكومات كلها تكون عل أساس مدى ايامهنم بروح اإلسالم، ومقاصده ومدى 

قدرهتم عل تطبيق أحكامه بصدق واخالص )4(.

)1( سورة مريم: اآلية 96 .
)2( سورة آل عمران: اآلية 31.

)3( سورة التوبة: اآلية 24 .
)4( انظر: الذريعة اىل مكارم الرشيعة ص257 .
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قد جيد  الكريم ذلك  القارئ  يقرأ  ذكرناه ولكن عندما  ما  الرغم من مجيل  وعل 
أساء  ملن  قلبه  من  البغض  اإلنسان  يرفع  أن  يمكن  ال  حيث  املبالغة،  من  الكثري  فيه 
إليه، وهذا صحيح وهو السائد يف جمتمعاتنا خاصة، ولكن عندما نتدبر سرية الرسول 
الناس حتى  الصاحلني نجدهم حبوا مجيع   ومجيع  االطهار  بيته  األكرم واهل 
اهنم ارادوا اخلري ملن أساء اليهم، هبدف األجر واملثوبة واالصالح واحلفاظ عل روح 
زائلة،  دنيوية  او  بمنفعة شخصية  الظفر  او  اجلبن واخلوف،  بقصد  اإلسالم، وليس 
أعظم  من  والعفو  واملساحمة  الصفح  اعتربوا  ألهنم  تعاىل،  اهلل  مرضاة  بقصد  وانام 

الطاعات والعبادات . 

ومن امثلة ذلك ما وقع مع االمام عيل بن احلسني السجادالذي شتمه رجل 
وكان االمام مل يرد عليه، بل تبعه االماماىل بيته وقال له: )يا اخي انك كنت قد 
وقفت عيّل آنفا فقلت وقلت ... فان كنت قلت ما يّف فاستغفر اهلل تعاىل منه، وان كنت 
قلت ما ليس يّف فغفر اهلل تعاىل لك( ثم قّبل االمام الرجل بني عينيه، وإذا بالرجل يقدم 
لإلمام أعظم االعتذار، ويطلب منه العفو والسامح، وقال: بل قلُت فيك ما ليس فيك 

وأنا أحق به، وهذا من اروع الشواهد بخصوص تأثري األخالق املتقابلة )1(. 

الوصول  بغية  والتعريفات  اآلراء  من  بالعديد  املحبة  عّرفنا  لو  القول  وخالصة 
نفسه  املحبة  لفظ  اوضح  مثلام  الواضح  معناها  اىل  نصل  مل  وتطبيقاهتا  ماهيتها  اىل 
بعدة  عّرفوه  الذي  كالعلم  )املحبة(  بـ  تعريفها  من  أدق  هناك  فليس  مفهومها،  عل 
تعريفات، ولكن أقرب املعان اليه هو العلم نفسه، ألن لفظة املحبة قد رست يف الفاظ 
البرشية  التجربة  اللفظ والتطبيق، وان  الناس وافهامهم واستخدامهم هلا من حيث 

الشائعة هي مقابلة املحبة بمثلها والبغض بمثله.

)1( االرشاد 2/ص145 و146.





املطلب الثاني

أهمية احملبة اعتقاديا واجتماعيا

بني  املتقابلة  األخالق  صنف  من  هو  األخالق  من  الصنف  هذا  بأن  ذكرنا  لقد 
طرفني او أكثر، هلذا يظهر لنا صنفان من املحبة مها: الصنف االول املحبة عل أساس 

االعتقاد الديني واإلنسان، والصنف الثان املحبة عل اساس اجلانب االجتامعي.

املحبة عىل أساس االعتقاد الديني واإلنساين :

وهي حمبة االنسان لآلخر عل أساس انه مؤمن باهلل تعاىل كإيامنه الذي يؤمن به، 
لربه  العبد  حمبة  اإليامن  ذلك  وسمة  خاصة،  املؤمنني  األفراد  بني  املحبة  هذه  فتظهر 
بُِعوِن  َفاتَّ ـَه  اللَّ حُتِبهُّوَن  ُكنُْتْم  إِْن  ﴿ُقْل  تعاىل:  قال  واالمتثال،  بالطاعة  املتمثلة  سبحانه 

ـُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم﴾ )1(. بِْبُكُم اللَّ حُيْ

ومن لوازم حمبة اخلالق سبحانه حمبة الرسول األكرم  فال تكتمل طاعة اهلل تعاىل 
إال بطاعته، والبد أن تكون هذه الطاعة مقرتنة بحبه  فال يمكن ان يطيع االنسان 

شخصا ويمتثل ألمره ما مل حيبه، وهذا ينطبق عل حمبة أهل البيتوغريهم.

)1( سورة آل عمران: اآلية 31 .
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كام جعل سبحانه وتعاىل طاعته وطاعة رسوله  رشطا للرمحة، والرمحة هي أحد 
وجوه احلب من الراحم، فال يرحم اهلل تعاىل عباده إال بعد حبهم وطاعتهم له تعاىل، 

ُسوَل َلَعلَُّكْم تْرمَحُوَن﴾)1(. قال تعاىل: ﴿َوَأطِيُعوا اللَّـَه َوالرَّ

 ۖ ـِه  اللَّ َكُحبيِّ  حُيِبهُّوهَنُْم  َأْنَداًدا  ـِه  اللَّ ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  النَّاِس  تعاىل: ﴿َوِمَن  وقال 
لِلَّـِه  َة  اْلُقوَّ َأنَّ  اْلَعَذاَب  َيَرْوَن  إِْذ  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َيَرى  َوَلْو   ۗ ـِه  لِلَّ ُحبًّا  َأَشدهُّ  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ

مَجِيًعا َوَأنَّ اللَّـَه َشِديُد اْلَعَذاِب﴾ )2(. 

وقال رسول اهلل : )أوثق عرى اإليامن احلب والبغض يف اهلل تعاىل( )3(.

وقال االمام احلسني بن عيل : )من أحبنا للدنيا فان صاحب الدنيا حيبه الرب 
والفاجر، ومن أحبنا هلل تعاىل كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتني وفّرق بني سبابتيه()4(.

ومن دالئل حمبة اهلل تعاىل لإلنسان ورمحته ان خلقه سبحانه بأحسن تقويم، وسخر 
تكريم،  بأحسن  ثم جعله خليفته عل أرضه، وكّرمه  السموات واالرض،  ما يف  له 

وفضّله عل كثري من خملوقاته، وانعم عليه هذه النعم التي ال تعد وال حتىص.

ييَِّباِت  ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبيِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ْلنَاُهْم َعَلٰ َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل﴾ )5(. َوَفضَّ

)1( سورة آل عمران: اآلية 132 .
)2( سورة البقرة : اآلية 165.

)3( الكايف 125/2 . كنز العامل 105/43 .
)4( املعجم الكبري: الطربان 143/3 .

)5(سورة االرساء : اآلية 70 .
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العباد  يقابله  أن  ينبغي  تعاىل عباده هبا  التي رحم اهلل  املحبة والرمحة  ونتيجة هلذه 
بالطاعة واالمتثال، ومن أعظم وجوه الطاعة واالمتثال حمبة اإلنسان ألخية األنسان، 
احلديث  يف  جاء  حيث  والعباد،  البالد  خري  إقامة  عل  واحلكومات  الشعوب  وحمبة 
املحبة   لنفسه(  ألن   ما حُيب  أحدكم حتى حيب ألخيه  يؤمن  املشهور )ال  الرشيف 

تفقد معناها إذا مل تقرتن بالعمل الصالح من الناحيتني القلبية والفعلية )1(.

مقابلة  بغية  اآلخرين  هبا  ليقابل  املحبة  اإلنسان  ضمري  يف  اإلسالم  اسس  لذلك 
اآلخرين هبا.

املحبة عىل اساس اجلانب االجتامعي: 

التقابل  أساس  عل  الناس  بني  اجتامعيا  نَسقا  املحبة  تتخذ  ان  ذلك  من  واملراد 
والتبادل بني اجلميع، وان تشكل أساس العالقات االجتامعية بني البرش، وبنائها عل 

رابطة اإليامن، واختاذ االيامن أقوى من رابطة الدم والنسب. 

ما روي  الزوجني  املحبة بني  الزوجية وتقابل  العالقات  ادلة ذلك يف جمال  ومن 
بأن رجال جاء لرسول اهلل  وقال له: يا رسول اهلل ان يل زوجة إذا دخلُت تلقتني، 
وإذا خرجُت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت يل : ما هيمك ؟ ان كنت لرزقك فقد 
تكفل به غريك، وان كنت هتتم بأمر آخرتك فزادك اهلل تعاىل به مها، فقال رسول اهلل 

: )برشها باجلنة وقل هلا انك عاملة من عامل اهلل سبحانه()2(. 

)1( انظر: األخالق الوالئية من حمض االمام السيد اخلامنئي: ص72 مركز االمام اخلميني للدراسات 
اإلسالمية، طباعة ونرش منظمة االعالم اإلسالمي 1376هــ.

)2( مكارم األخالق 229/1 .
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وإذا اعتاد اإلنسان عل حبه لآلخرين فأنه سيتخلص من أخطر األمراض النفسية 
التي تسبب الكآبة واالنعزال واملبالغة يف فقدان الثقة باجلميع، وإذا تدبرنا هذه احلالة 
جيدا لوجدناها هي التي تشكل أساس ازمة جمتمعنا اإلسالمي عل وجه اخلصوص، 
وظاهرة اخلالفات واالختالفات يف املجتمع اإلسالمي واضحة ال حتتاج اىل كثري من 

احلديث. 

وهذه طائفة من اآليات الكريمة التي تثبت أمهية ارتباط االيامن واملحبة يف تعزيز 
ِذيَن آَمنُوا َوَتْطَمِئنهُّ ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اللَّـِه ۗ  االوارص النفسية واالجتامعية، قال تعاىل: ﴿الَّ

ـِه َتْطَمِئنهُّ اْلُقُلوُب﴾ )1(. َأاَل بِِذْكِر اللَّ

َزُنوَن﴾)2( وقال تعاىل:  وقال تعاىل: ﴿َأاَل إِنَّ َأْولَِياَء اللَّـِه اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ
َزُنوَن﴾ )3(. ﴿َيا ِعَباِد اَل َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َواَل َأْنُتْم حَتْ

وورد عن االمام زين العابدينقال: )إذا مجع اهلل عز وجل األولني واآلخرين 
قام منادي ينادي ُيسمع الناس فيقول: )أين املتحابون يف اهلل تعاىل ... ؟ فيقوم الناس 

فُيقال هلم: اذهبوا اىل اجلنة ...()4(.

   هذا ما توفقنا اليه يف هذا املطلب يف بيان أمهية املحبة من الناحيتني االعتقادية 
واالنسجام  املحبة  وتعزيز  العقيدة  تثبيت  يف  كبري  دور  من  هلام  وما  واالجتامعية، 

واالخالص بني الناس.

التكرب عل املتكرب تواضع
)1( سورة الرعد: اآلية 28 .
)2( سورة يونس: اآلية 62 .

)3( سورة الزخرف: اآلية 68 .
)4( اصول الكايف 126/2 باب احلب يف اهلل تعاىل .



املبحث الثاني

التعاون املشرتك

ويتضمن عىل مطلبني مها:

املطلب األول

تعريف التعاون وماهيته

التعاون لغة: الّظهرية عل األمر واالعانة عل اليشء أي: ساعدُه واستعان فالن 
حسن  هو  واملعوان:  بعضا،  بعضهم  أعان  القوم:  وتعاون  العون،  طلب  وبه  فالنا 

املعونة للناس)1(.

وتأيت كلمة تعاون بموقع الفعل واالسم، فالفعل تعاون كام جاء يف قوله تعاىل:      
ـَهۖ  إِنَّ اللَّـَه  ُقوا اللَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّ ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَل اْلرِبيِّ َوالتَّْقَوٰىۖ  َواَل َتَعاَوُنوا َعَل اإْلِ

َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ )2(.

أما االسم فهو مصدر َتعاَوَن واملراد منه التآزر، أي: مساعدة بعضهم لبعض، كقولك: 
أظهروا روح التعاون، وكذلك تعاون سكان القرية أي ساعد بعضهم بعضا )3(.

)1( انظر: لسان العرب 298/13 . خمتار الصحاح ص222 . املعجم الوسيط 638/2. تاج العروس 
. 431/35

)2( سورة املائدة: اآلية 2 .
)3( انظر: لسان العرب 298/3 وما بعدها .
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والتعاون اصطالحا: هو املساعدة عل احلق ابتغاء األجر من اهلل تعاىل أو من غريه، 
هلذا ُيقسم التعاون عل أربعة أقسام هي: 

االولـ  يعني وال يستعني: وهو اهلل تعاىل، ألنه سبحانه ُيعني خملوقاته وال حيتاج ملعونة 
ـُه ُهَو اْلَغنِيهُّ احْلَِميُد﴾ )1(. ـِهۖ  َواللَّ َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إىَِل اللَّ أحد، قال تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ

وهذا ال ينطبق عل أحد من البرش، ألن كل إنسان  الثاين ـ ال يعني وال يستعني: 
حيتاج ملعونة غريه.

الثالث ـ يستعني وال يعني: وهو الذي يطلُب من الناس العون ولكنه ال يقابلهم 
بمعونته.

 الرابع ـ يعني ويستعني: وهو اإلنسان الذي أراده اإلسالم كام جاء يف قوله تعاىل: 
ـَه  ـَهۖ  إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَّ ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَل اْلرِبيِّ َوالتَّْقَوٰى. َواَل َتَعاَوُنوا َعَل اإْلِ

َشِديُد اْلِعَقاِب﴾)2(.

فال يمكن أن تستقيم احلياة إذا مل يتعاون اجلميع مع اجلميع عل انجاز أعامل الرب 
والتقوى وازالة االثم والعدوان، وال يمكن انجاز أي عمل كبري إال بالتعاون.

   وإذا نظرنا اىل األشياء التي حولنا لوجدنا اعدادا هائلة من البرش تعاونوا عل 
انجازها خلدمتنا، فاملالبس التي نرتدهيا مثال تعاون املئات عل انجازها هبذه الصورة 
اجلميلة التي وصلت الينا، فال يمكن شعور اإلنسان بالقوة أمام اعدائه إال من خالل 
التعاون مع اآلخرين لدرء األذى ومحاية النفس واملال والدين والعرض، فالتعاون 

)1( سورة فاطر : اآلية 15 . انظر: موسوعة األخالق: خالد اخلراز ص441 .
)2( سورة املائدة: اآلية 2 .
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الغرائز  التعاون من  تعاىل  اهلل  لذلك جعل  الناس،  التآلف واالنسجام بني  دليل  هو 
اإلنسانية، فال يمكن للفرد وحده أن يواجه كل أعباء احلياة ومتاعبها. 

فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبواوإنام األمم األخالق ما بقيت 





املطلب الثاني

التعاون يف القرآن والُسّنة

أكثر ما جاءت نصوص القرآن الكريم باخلطاب اجلامعي، حيث وردت )يا أهيا 
الذين آمنوا( 89 مرة، و)يا أهيا الناس( )20( مرة، و)بني آدم( مخس مرات، وهذا فيه 
ْنَساَن َلِفي  داللة عل امهية االجتامع والتعاون والتكامل، قال تعاىل: ﴿َواْلَعرْصِ . إِنَّ اإْلِ

.)1( ﴾ رْبِ احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقيِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ُخرْسٍ . إاِلَّ الَّ

اللَّـِه  نِْعَمَت  َواْذُكُروا   ۚ ُقوا  َتَفرَّ َواَل  مَجِيًعا  اللَّـِه  بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموا  تعاىل:  وقال 
َشَفا  َعَلٰ  َوُكنُْتْم  إِْخَواًنا  بِنِْعَمتِِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوبُِكْم  َبنْيَ  َف  َفَألَّ َأْعَداًء  ُكنُْتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم 

ُكْم هَتَْتُدوَن﴾)2(. ـُه َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ُ اللَّ ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها ۗ َكذَ ٰلَِك ُيَبنييِّ

وجاءت الُسنة الرشيفة تدعو اىل قيم التعاون واالحسان يف مجيع املجاالت التي 
تؤدي اىل الصالح، قال رسول اهلل : )من مشى يف عون أخيه ومنفعته فله ثواب 
املجاهدين يف سبيل اهلل( ويروى ان اسحاق بن عامر سمع االمام الصادقيقول: 
)يأيت عل الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات( قلُت: فام اصنع ان 

ادركُت ذلك الزمان ؟ قال: )تعينهم بام عندك فان مل جتد فبجاهك( )3(.

)1( سورة العرص: اآليات 1- 3 .
)2( سورة آل عمران: اآلية 103 .

)3( الكايف 46/1 باب النوادر من كتاب الزكاة .
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ينساها  أن  يمكن  ال  كوارث  سببت  جمتمعنا  يف  السيئة  الظواهر  انترشت  وعندما 
التاريخ كان سببها عدم تعاون الناس ملن أذله الدهر، وعدم مساعدة العامل حتى يعمل 
بعلمه، ألن االزدهار ال يتحقق إال من خالل العلم، فاذا حتكم اجلهالء بالعلامء سقط 
املجتمع وتردى، لذلك قال االمام الصادق: )ان ألرحم ثالثة وحق هلم أن يرمحوا: 

عزيز أصابته مذلة، وغني أصابته حاجة بعد الغنى، وعامل يستخف به اهله()1(. 

خربته  حسب  كل  االخرون  يعاونه  ان  دون  االنسان  ان  اليه  االشارة  جتدر  ومما 
واختصاصه ال يقدر عل انجاز أي يشء، وكام ُيقال: القليل اىل القليل يكون كثريا، 
والضعيف إذا ساند الضعيف يقوى، فاحلياة االجتامعية ما هي إال تعاون بني أفراد 

املجتمع، بغية توفري حاجياته املادية والنفسية، وتوفري الطمأنينة واالستقرار)2(.

الطمأنينة واالستقرار ويزيل  النفوس  افراد املجتمع يؤسس يف  التعاون بني  وان 
وهذا  املجتمع،  افراد  بني  والشخصية  املادية  الفوارق  نتيجة  املزعج  التفاخر  ظاهرة 
ما أكد عليه القرآن الكريم يف مواضع متعددة منها: قوله تعاىل: ﴿َواْعُبُدوا اللَّـَه َواَل 
ِذي  َواجْلَاِر  َوامْلََساِكنِي  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َوبِِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن   ۖ َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُترْشِ
بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْمۗ  إِنَّ اللَّـَه اَل  اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ اْلُقْرَبٰى َواجْلَاِر اجْلُنُِب َوالصَّ

حُيِبهُّ َمْن َكاَن خُمَْتااًل َفُخوًرا﴾)3(.

)1( من ال حيضه الفقيه 394/4 . اخلصال: الشيخ الصدوق 87/18.
)2( انظر: التكامل االجتامعي يف مدرسة أهل البيت : عباس ذهيبات ص22 .

)3( سورة النساء: اآلية 36 .



الفصل الثان / االخالق املتقابلة بني األفراد واجلامعات ..................................  103

وقد جاء بر الوالدين يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم ألنه من بني أهم مظاهر 
ْينَا  تعاون االوالد مع والدهيام، بغية تكوين احلياة اهلادئة املستقرة، قال تعاىل: ﴿َوَوصَّ
َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم ۚ إيَِلَّ  ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا ۖ َوإِْن َجاَهَداَك لُِترْشِ اإْلِ

َمْرِجُعُكْم َفُأَنبيُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾)1(.

ا  إِمَّ  ۚ إِْحَساًنا  َوبِاْلـــَوالِــَدْيِن  ـاُه  إِيَّ إاِلَّ  َتعـُْبـُدوا  َأالَّ  َربهُّـَك  تعاىل: ﴿َوَقـىَضٰ  وقال 
َقْواًل  هَلاَُم  َوُقْل  ا  َتنَْهْرمُهَ َواَل  ُأفٍّ  هَلاَُم  َتُقْل  َفاَل  ا  ِكاَلمُهَ َأْو  ا  َأَحُدمُهَ اْلِكرَبَ  ِعنَْدَك  َيْبُلَغنَّ 

َياِن َصِغرًيا﴾)2(.  مْحَِة َوُقْل َربيِّ اْرمَحُْهاَم َكاَم َربَّ ليِّ ِمَن الرَّ َكِريامَواْخِفْض هَلاَُم َجنَاَح الذهُّ

أما األحاديث هبذا اخلصوص فجاءت مستفيضة كلها تؤكد ما أقره القرآن الكريم 
منها: قول الرسول األكرم : )نظر الولد اىل والديه حبا هلام عبادة( )3(.

وقد ُسئل اإلمام الصادقأي االعامل افضل ؟ فقال: )الصالة لوقتها وبر 
الوالدين واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل()4(.

وقال االمام الرضا: )ان اهلل عز وجل أمر بالشكر له وبالوالدين فمن مل يشكر 
والديه مل يشكر اهلل تعاىل()5(.

وقالايضا: )بر الوالدين وان كانا مرشكني فال طاعة هلام يف معصية اخلالق( )6(.

)1( سورة العنكبوت: اآلية 8 .
)2( سورة االرساء: اآلية 23 و24 .

)3( بحار األنوار 80/74 .
)4( املصدر نفسه 85/74.
)5( املصدر نفسه 77/74.
)6( تفسري الصايف 37/2.
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كذلك الصلة بني األقارب واملساعدة والتعاون فيام بينهم ُتعد من القيم األخالقية 
وأهم وجوه التعاون املتقابلة التي أكد عليها اإلسالم، منها ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َيا 
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َأهيهُّ
َعَلْيُكْم  َكاَن  اللَّـَه  إِنَّ   ۚ َواأْلَْرَحاَم  بِِه  َتَساَءُلوَن  ِذي  الَّ ـَه  اللَّ ُقوا  َواتَّ  ۚ َونَِساًء  َكثرًِيا  ِرَجااًل 

َرِقيًبا﴾ )1(.

امهية  يف  البيان  طالبأوضح  ايب  بن  عيل  االمام  خطب  احدى  يف  جاء  وقد 
تعاون األقارب، فقال: )أعوذ باهلل من الذنوب التي تعجل الفناء( فقام اليه عبد اهلل 
بن الكواء قال له يا أمري املؤمنني أتكون ذنوب تعجل الفناء ؟ فقال: )نعم وتلك 
قطيعة الرحم، ان اهل البيت جيتمعون ويـتواسون وهم فجرة فريزقهم اهلل تعاىل، وان 

اهل البيت ليتفرقوا ويقطع بعضهم بعضا فَيحِرَمهم اهلل تعاىل وهم اتقياء( )2(. 

ان معظم البالء الذي يقع عل الكثريين والذي ال يعرف الناس اسبابه هو بسبب 
قطع الرحم وعدم التعاون فيام بينهم، وهذا حيدث مع الكثري من الناس ويف كل زمان 
له: ان اخويت  ومكان، وقد وقع يف زمن االمام الصادقحيث جاءه رجل فقال 
 :وبني عمي قد ضيقوا عيّل الدار واجلئون اىل تركها اىل دار اخرى، فقال له االمام
)اصرب ألن اهلل تعاىل سيجعل لك فرجا( فأنرصف وبعد فرتة وجيزة وقع الوباء يف 
سنة احدى وثالثون ومائة فامتوا كلهم، وما بقي منهم أحد، فقال االمام:)صنعوا بك 

وبعقوقهم وقطع رمحهم ُبرتوا( ) 3(. 

)1( سورة النساء: اآلية 1.
)2( الذنوب الكبرية: وستغيب 164/1 .

)3( بحار األنوار 164/1 .
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الرب  اعامل  انجاز  بغية  الناس  بني  التعاون  وجوه  مجيع  عل  اإلسالم  أكد  هلذا 
والتقوى، وكل ما فيه نفع وفائدة لإلنسان يف دنياه وآخرته، وقد تكرر التعاون كثريا 
يف الفكر اإلسالمي، وأن اإلسالم حث املسلمني عل التعاون مقابل مرضاة اهلل تعاىل 
وثوابه، بينام جعلت الفلسفات املادية االحلادية للتعاون مقابال ماديا يتقاضاه املتعاون 

عل قدر تعاونه.

استغفر اهلل ريب





املبحث الثالث

االختالط مع الناس والتواضع وُحسن اخللق واحللم

ويتضمن هذا املبحث عىل ثالثة مطالب هي:

املطلب األول

االختالط مع الناس

االختالط لغة: يقال خلط اليشء باليشء أي: مازجه، وخالط اليش أي: مازجُه 
مع بعضه )1(.

َصاحِلًا  َعَماًل  َخَلُطوا  بُِذُنوهِبِْم  ُفوا  اْعرَتَ تعاىل: ﴿َوآَخُروَن  بقوله  املعنى جاء  وهذا 
ـُه َأْن َيُتوَب َعَلْيِهْم ۚ إِنَّ اللَّـَه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)2(.  َوآَخَر َسييًِّئا َعَسى اللَّ

ومعنى ذلك اهنم خلطوا العمل الصالح بالعمل اليسء، وقال تعاىل: ﴿َإِنَّ َكثرًِيا 
احِلَاِت﴾ )3(. ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِمَن اخْلَُلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلٰ َبْعٍض إاِلَّ الَّ

)1( انظر: لسان العرب 291/7 مادة )خلَط( . املصباح املنري 177/1 .
)2( سورة التوبة: اآلية 102 .

)3( سورة ص: اآلية 24 .
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والذي اراه ان االختالط: هو التداخل والتقارب والتجاور، وعليه فانه قد يقع 
بالتقارب أو التجاور أو ضم اليشء اىل بعضه أو ضمه لغريه، أو التداخل بني األشياء، 
املامزجة  من  أعم  فالتخالط  تكون،  ال  وقد  مالصقة،  أو  ممازجة  معه  تكون  وقد 

وااللتصاق.

جاء  حيث  املذكور،  اللغوي  املعنى  عن  كثريا  خيتلف  ال  اصطالحا:  واالختالط 
خُتَالُِطوُهْم  َوإِْن   ۖ َخرْيٌ  هَلُْم  إِْصاَلٌح  ُقْل   ۖ اْلَيَتاَمٰى  َعِن  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  يف 

َإِْخَواُنُكْم﴾)1(.

ورشابكم  بطعامهم  طعامكم  اخلطوا  أي:  ﴿خُتَالُِطوُهْم﴾  تعاىل  قوله  ومعنى 
برشاهبم، وال تـنعزلوا عنهم بسبب تكربكم، وما دام هم رشكائكم يف احلياة لذلك 

كونوا رشكاء هلم يف الطعام والرشاب وغريمها )2(. 

بعض  ان  بوصفهم  وحمرم،  ومكروه  مستحب  عل  االختالط  الفقهاء  قسم  وقد 
مكروهة  وأما  حمرمة  أما  وهي  كثرية،  اخالقية  بجرائم  الوقوع  اىل  يؤدي  االختالط 
عل وفق ما تؤدي اليه من خماطر اخالقية سيئة، أما االختالط املستحب واملباح فهو 
املنافع كالتعليم والتشاور والتباحث والتعاون يف العمل وغريها،  االختالط ألجل 
فكل هذه االصناف من االختالط مرشوعة إذ كانت يف حدود األدب، برشط أن ال 

يوجد نص رشعي صحيح خيالفها)3(.

)1( سورة البقرة: اآلية 22.
)2( املوسوعة الفقهية 223/19 . 

)3( عودة احلجاب: حممد بن امحد اسامعيل املقدم 25/3. التربج: عكاشة الطيب ص68. حتريم 
االختالط والرد عل من اباحه: الدكتور عبد العزيز بن امحد البداح تقديم الدكتور صالح بن فوزان 

الفوزان ص9.
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وهدف  قصد  خالل  من  جوازه  عدم  من  االختالط  جواز  سمة  معرفة  ويمكن 
األخالق  صفات  قبيل  من  يعد  االختالط  من  الصنف  هذا  ألن  الطرفني،  من  كل 
املتبادلة، فإذا كان دافع االختالط من املتخالطني يمثل أحد وجوه التعاون املرشوع 
فهو املندوب، وإذا كان دافعه الرذيلة أو العبث أو اللهو فهو حمرم أو مكروه، ومن 
وجوه االختالط املرشوع التعاون عل انجاز الرب والتقوى كاألعامل التي فيها منفعة 
ْثِم َواْلُعْدَواِن    مرشوعة، قال تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَل اْلرِبيِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعَل اإْلِ

ـَهۖ  إِنَّ اللَّـَه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ )1(. ُقوا اللَّ ۚ َواتَّ

وإذا كان االختالط لغاية تؤدي اىل املحرم فهذا الصنف من االختالط هو حمرم 
ايضا، بخالف االختالط املرشوع الذي يؤدي اىل غاية رشعية، كاالختالط يف احلج، 
واملندوب كاحلضور اىل صالة اجلمعة واجلامعة واملناسبات املرشوعة االخرى، واملباح 
كزيارة االقارب واملعارف، ألن طبيعة اإلنسان مدنية، فال يمكن ان تستقيم حياته إال 
التعارف  ألجل  والشعوب  االمم  بني  االختالط  ُيعد  بل  االخرين،  مع  باالختالط 
والتعاون من غايات اخللق االساسية التي خلق اهلل سبحانه اخللق من اجلها، فقال 
ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفواۚ  َا النَّاُس إِنَّ تعاىل: ﴿َيا َأهيهُّ

ـِه َأْتَقاُكْم ۚ إِنَّ اللَّـَه َعِليٌم َخبرٌِي﴾)2(. إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

وقال تعاىل: ﴿َوَناَدٰى َأْصَحاُب اأْلَْعَراِف ِرَجااًل َيْعِرُفوهَنُْم بِِسياَمُهْم َقاُلوا َما َأْغنَٰى 
وَن﴾)3(. َعنُْكْم مَجُْعُكْم َوَما ُكنُْتْم َتْسَتْكرِبُ

)1( سورة املائدة: اآلية 2.
)2( سورة احلجرات: اآلية 13.
)3( سورة األعراف: اآلية 48.
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الناس،   أروع األمثلة يف موضوع ختالطه مع  لنا الرسول األكرم  وقد رضب 
 سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها، فحَب قومه واحبوه ايضا، ألن الرسول االكرم
استخدم التدرج يف تربية الناس وتعليمهم أحكام الدين، وعلمهم كيفية تطبيقها عل 
قفزة  الفاضلة  االخالق  تعليم  خصوص  يف  هبم  يقفز  فلم  وأصحها،  الوجوه  ايرس 
واحدة، بل رباهم بصورة متدرجة ومنظمة، بغية بناء األخالق يف االنسان بناء ثابتا 
العادات والتقاليد املالزمة لشخصيتهم  الفاضلة فيهم بمثابة  لتكون صفة األخالق 
زجر،  وال  تعنيف  بدون  واإلقناع  احلوار  صفة    اهلل  رسول  ودرهبم  علمهم  وقد 
إال  جيادهلم  وال  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  قومه  يدعو  وداع  ُمربيِّ  أعظم   فكان
ْكَمِة  بالتي هي أحسن، كام أمره ربه سبحانه يف قوله تعاىل: ﴿اْدُع إىَِلٰ َسبِيِل َربيَِّك بِاحْلِ
تِي ِهَي َأْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه  َوامْلَْوِعَظِة احْلََسنَِة ۖ َوَجاِدهْلُْم بِالَّ

ۖ َوُهَو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِديَن﴾ )1(.

هلذا كانت حركة املجتمع اإلسالمي يف عهد رسول اهلل  حركة جمتمعية منسقة، 
فلم  بالسهر واحلمى،  له سائر اجلسد  تداعى  منه عضو  اشتكى  إذا  الواحد  كاجلسم 
يكن الفرد املسلم منعزال عن اآلخرين ألمهية املخالطة التي كانت بينهم مع التزامهم 
غري  ما  اىل  وأهله  وماله  ومعتقده  مسكنه  يف  كحريته  اإلنسان،  حقوق  عل  باحلفاظ 
شخصية  عظمة  بسبب  ذلك  كل  حتقق  وقد  واخلاصة،  العامة  احلقوق  من  ذلك 
قال  التاريخ، حيث  داعية ومريب يف  أعظم    فكان  قومه،  مع   األكرم الرسول 
يوما ألصحابه: )أتدرون من املفلس؟( قالوا: يا رسول اهلل املفلس فينا من ال درهم 
له وال متاع، فقال : )املفلس من امتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، 
وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا، فيعطي هذا 

)1( سورة النحل: اآلية 125 .
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أخذ من  عليه  ما  يقيض  أن  قبل  فنيت حسناته  فان  من حسناته، وهذا من حسناته، 
خطاياهم، فُطرحت عليه، فُطرح يف النار()1(. 

وهكذا استطاع الرسول األكرم  ان يثّبت ظاهرة اختالطه مع قومه من ناحية، 
يؤكد    فكان  اخرى،  ناحية  االخر من  البعض  مع  بعضهم  قومه  اختالط  ويعزز 
هلم الصرب اجتاه ترصفات بعض الناس املزعجني حتى ال ينفرط عرى االختالط فيام 
بينهم، حيث قال : )املؤمن خيالط الناس ويصرب عل اذاهم أفضل من املؤمن الذي 

ال خيالط الناس وال يصرب عل اذاهم()2(.

وهذا ما نجده يف واقعنا املعارص حيث ان قوام ديمومة االختالط ال تستمر إال 
ومعها صرب وثبات، ألن الناس معادن وبعضهم ال تطاق معارشته بخالف البعض 
االخر الذي يفرض حمبته وصداقته عل االخرين بصورة طوعية، وعل الرغم من كل 
ذلك إال ان الرسول األكرم  كان يوصيهم بالصرب عل خمالطة الناس ومعارشهتم، 
فقال:  لرجل انعزل يف جبل يتعبد به، وقد ترك معارشة الناس لعدم صربه عل 
خمالطتهم: )لصرب أحدكم ساعة عل ما يكره يف بعض مواطن اإلسالم خري من عبادته 

اربعني ليلة( )3(.

هلذا صار األصدقاء اصناف فمنهم من تصادقه وتضعه قريب اليك لقربه منك، 
ألن صفاته هي نفس صفاتك أو متقاربة منها، ومنهم من تصادقه وجتعله صديقا لك 
أن يعرف اإلنسان حجم صداقته مع  ينبغي  يف حدود صداقة حمدودة وضيقة، هلذا 
امري  يطلق  بمثلها، ولذلك كان  فيقابله  الصداقة وهدفها،  نوع  اساس  اصحابه عل 

)1( انظر: صحيح مسلم: رقم احلديث )2581(.
)2( انظر: ميزان احلكمة 3/ 1166 .

)3( انظر: املصدر نفسه 117/3.
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املؤمننيعل هؤالء بـ )اخوان املعارشة( وهم الذين ال تربطك هبم الثقة الكبرية، 
وانام هم اصدقاء يف حدود معينة، كمعامالت البيع والرشاء والعمل املشرتك وغريها.

وبعضهم مثال تعرفه معرفة سطحية ألنك تراه يف مكان عام أو خاص، وليس لك 
معه إال السالم، فمثل هؤالء يمكن تعزيز وتطوير صداقتك معهم يف حدود مقابلة 
صداقاهتم معك، فال يصح أن تلقي اليهم ارسارك اخلاصة، وال تطلب منهم أكثر من 

مقدار صداقتهم معك، وصدق الشاعر عندما قال:

عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه               فكل  قرين  بالـمـقارن  يـقتــــدي 

    إذا كنت يف قوم فصاحب خيارهم           وال تصحب الردى فرتدى مع الردى)1(.

ويف ضوء ما تقدم يتضح لنا بأن االختالط بني افراد املجتمع بكافة اصنافه رضورة 
رشائح  بعض  يف  اليوم  نراه  الذي  االجتامعي  التصدع  وهذا  عنها،  التخيل  يمكن  ال 
جمتمعنا سببه ضمور االختالط بني افراد املجتمع مما صار الفرد اجتاه االخر موضع 

ريب وخيفة. 

ضمور االختالط االجتامعي بني الناس.

ومن بني أهم فوائد االختالط األخرى استطاعة الشباب والفتيات التعرف عل 
بعضهم بقصد الزواج، وان يعرف احدهم االخر من خالل ارسهم واقارهبم حتى 

تكون معرفة الشابني مع بعضهم مرشوعة ورشيفة وشاملة.

كام ُيعّرف االختالط املتخالطني بام يدور يف املجتمع من احداث ينبغي ان يعرفها 
كل انسان، أما للحذر أو للعربة والعظة اىل ما غري ذلك من احداث ينبغي معرفتها.

)1( انظر: بحار األنوار 192/74 . غرر احلكم ص429 . نبيه اخلواطر 110/2.
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وقد اثبت علامء النفس بأن العزلة تسبب امراضا نفسية مروعة تصل اىل درجة بالغة 
اخلطورة، وعندئذ يكون االنسان املنعزل خائفا من افراد املجتمع، متجنبا االختالط 
ألنه يعان من الشكوك والقلق العارمني واخلجل املفرط، وتـنـتـابه حاالت نفسية 
من الشكوك والوهم بان االخرين يتابعونه ويراقبونه وغريها من االوهام االخرى، 
انه  انه فيه عيوب واخطاء فادحة، ويشتد هذا اخلوف لدرجة  وقد يتصور مع نفسه 
حاالت  اىل  الفرد  يف  يؤثر  كام  االخرى،  نشاطاته  ومواصلة  الدراسة  اكامله  يعوق 

مرضية وخيمة ما ال حتمد عقباها.

لدينا جمتمعا  يتكون  بعضه عندئذ  املجتمع االختالط مع  ترك  إذا  نقول:  وختاما 
تسوده االمراض النفسية واليأس واالنطواء واالنحسار يف كافة جماالت احلياة..

   َفَأِقـْم َعَلْيِهـْم َمـْأمَتـًا َوَعـِويـاَلَوإَِذا ُأِصيـَب الَقـْوُم فِـي َأْخـالِقِهْم





املطلب الثاني 

 التـــــواضع 

م، َوَضَعًة،  التواضع لغة: التذلل، ُيَقال: وَضَع ُفالٌن َنْفَسُه وْضًعا، وُوُضوًعا بالضَّ
َل )1(. ُجُل: إذا َتَذلَّ ا. وَتَواَضَع الرَّ بالَفْتِح: أي أذهلَّ

التَّعظيم،  وكراهية  اخلمول،  وإظهار  ؤس،  الرتَّ )ترك  هو:  التَّواُضع  واصطالحا: 
يادة يف اإلكرام، وأن يتجنَّب اإلنسان املباهاة بام فيه ِمن الفضائل، واملفاخرة باجلاه  والزيِّ
ز ِمن اإلعجاب والِكرْب( وقيل هو: )رضا اإلنسان بمنزلة دون ما  واملال، وأن يتحرَّ
َعة: وضع اإلنسان نفسه  َعة، فالضيِّ ه فضله ومنزلته، وهو وسٌط بني الِكرْب والضيِّ يستحقهُّ
ل  ه. والِكرْب: رفع نفسه فوق قدره( وقيل هو: )إظهار التَّنزهُّ مكاًنا يزري به بتضييع حقيِّ
عن املرتبة ملن يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم َمن فوقه فضله( فهو عدم التعايل والتكرب 
عل أي أحد من الناس كبريهم وصغريهم غنيهم وفقريهم، وان حيرتم االنسان مجيع 
َبَعَك  الناس بدون استثناء، كام أمرنا اهلل تعاىل يف قوله تعاىل: ﴿َواْخِفْض َجنَاَحَك ملَِِن اتَّ

ِمَن امْلُْؤِمننَِي﴾)2(.

)1( انظر: العني: الفراهيدي 196/2 . تاج العروس: الزبيدي 343/22 .
)2( سورة الشعراء: اآلية 215 . انظر: هتذيب األخالق: اجلاحظ ص25 .الذريعة اىل مكارم الرشيعة: 

الراغب االصفهان ص299. فتح الباري: ابن حجر 341/11 .
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ا يِف اأْلَْرِض َواَل  ِذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ وقال تعاىل: ﴿تِْلَك الدَّ
َفَساًدا ۚ َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي﴾ )1(.

وقال تعاىل: ﴿َوَناَدٰى َأْصَحاُب اأْلَْعَراِف ِرَجااًل َيْعِرُفوهَنُْم بِِسياَمُهْم َقاُلوا َما َأْغنَٰى 
 ۚ بَِرمْحٍَة  ـُه  اللَّ َينَاهُلُُم  اَل  َأْقَسْمُتْم  ِذيَن  الَّ َأَهـُٰؤاَلِء    وَن  َتْسَتْكرِبُ ُكنُْتْم  َوَما  مَجُْعُكْم  َعنُْكْم 

َزُنوَن﴾ )2(. اْدُخُلوا اجْلَنََّة اَل َخْوٌف َعَلْيُكْم َواَل َأْنُتْم حَتْ

وكانت صفة رسول اهلل  التواضع، فكان عنده صغري املسلمني كبريا، ويساعد 
أهله بأقىص انواع املساعدة، بحيث كان حيلب الشاة بيده الكريمة وخييط نعله ويرقع 
  وكان  بيده،  وحيمله  بنفسه  السوق  من  اليشء  ويشرتي  خادمه  مع  ويأكل  ثوبه 
كثريا ما يبدأ مع من يالقيه بالسالم واملصافحة، دون أن يفّرق بني احد من املسلمني، 
وعند فتح مكة املكرمة وقد انترص بفتحها انتصارا عظيام، ولكنه دخلها خافضا رأسه 
تواضعا هلل تعاىل، ثم سامح أهلها وعفا عنهم، وقال هلم قولته املشهورة )اذهبوا فانتم 

الطلقاء( )3(.

وقال أمري املؤمنني: ) أرشف اخلالئق التواضع واحلُلم ولني اجلانب()4(.

)كامل  قال:  حيث  العقل،  كامل  عل  دليال  الصادقالتواضع  االمام  أعد  وقد 
اليقني، والصمت إال من خري( كذلك  تعاىل، وُحسن  التواضع هلل  العقل يف ثالث: 
انه قال:  العبادات، حيث  أعد أمري املؤمنني عيل بن ايب طالبالتواضع من أهم 

)1( سورة القصص: اآلية 83.
)2( سورة األعراف: اآلية 48 و49 . 

)3( انظر: سرية ابن هشام 58/1 .
)4( ميزان احلكمة 808/1 .
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)عليك بالتواضع فأنه من أعظم العبادة( ) 1( .

وتأسيسا عل ما تقدم يتضح لنا ان للتواضع ثالث انواع هي: 

التواضع أمام اهلل تعاىل: وهو أن يتواضع االنسان ملعرفة دينه وااللتزام به.- 1

تواضع املسلم مع الرسول االكرم  واهل بيته : وهو ان يلتزم املسلم - 2
بسنتهم القولية والفعلية والتقريرية، وان حيبهم بأدب ومودة، وال يأخذ من أثرهم إال 

بعد التأكد من صحة روايته .

التواضع مع الناس: وهو ما ذكرناه من تواضع وعدم تكرب مع سائر الناس، - 3
وأن ال نخلط بني عزة النفس والتواضع، فكل صفة  ختتلف عن االخرى)2(.

وينبغي عل االنسان ان يقنن صفة التواضع عل وفق النسق االجتامعي السائد، 
االهانة  حد  اىل  تواضعه  به  يؤدي  وال  التكرب،  امام  ضعفا  التواضع  يعد  ال  بحيث 

واالذالل واالستخفاف واالزدراء امام االخرين.

َعاِء احلَْمُد لِلَّـِه ْكِر الَ إَِلَه إاِلَّ اللَّـُه، َوَأْفَضُل الدهُّ َأْفَضُل الذيِّ

)1( بحار األنوار )ط - بريوت(، ج 72، ص: 119.
)2( انظر: أخالق اهل البيت : السيد مهدي الصدر ص5 جامع السعادات 29/3. مكارم 

األخالق ص33.





املطلب الثالث

ُحسن اخُللق واحُللم

سنتناول هذا املطلب يف فقرتني مها:

العام إلنسان،  الظاهري  السلوك األخالقي  اخلُلق من  ُيعد ُحسن  اخُللق:  ُحسن 
وبذل  الوجه،  وبسط  الكرم،  ومنه:  ظاهرية  بصورة  لألنسان  عل  يظهر  والذي 

املعروف، وكف األذى، وعدم املبالغة بالغضب، واهلدوء، والوقار وغريها)1(.

ويكون ُحسن اخلُلق مع اهلل تعاىل ومع الناس، أما ُحسن اخللق مع اهلل تعاىل فيكون 
الرضا بحكمه، وعدم اجلزع عند املصائب واملحن، وان ال يعتـقـد االنسان بأن سبب 
الشقاء هو اخلالق سبحانه، ألن الرب جل جالله يريد اخلري للبرش، فسخر كل خملوقاته 
لسعادة البرش يف احلياة الدنيا وبعدها، والظلم الذي يقع عل اإلنسان هو ليس من اهلل 
بعضا،  بعضهم  رزق  ويرسق  بعضا،  بعضهم  الناس  فيظلم  األرشار  من  وانام  تعاىل 

وسبب انتشار الظلم والرذيلة سكوت االخيار عل ما يرتكبه االرشار.

.29/21( انظر: اخالق أهل البيت(
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حسن اخللق يف القرآن والُسنّة:

اِء  َّ ِذيَن ُينِْفُقوَن يِف الرسَّ من اآليات الكريمة الدالة عل ُحسن اخلُلق قوله تعاىل: ﴿الَّ
اِء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافنَِي َعِن النَّاِس ۗ َواللَّـُه حُيِبهُّ امْلُْحِسننَِي﴾)1(. َّ َوالضَّ

وأفضل الناس ُخلقا هو رسول اهلل  ألن اهلل تعاىل توىل تربيته فصار عظيم يف 
كل صفاته ومنها األخالق، كام قال تعاىل عنه: ﴿َوإِنََّك َلَعَلٰ ُخُلٍق َعظِيٍم﴾)2(.

امهية  تدل عل  والروايات مجيعها  االحاديث  الكثري من  الرشيفة  الُسنة  وجاء يف 
تلك  ومن  اخللق،  ُحسن  هي  اإلسالم  غاية  ان  قال  من  صدق  وقد  اخللق،  ُحسن 
اهلل عز وجل  فان  بمكارم االخالق  )عليكم   : اهلل  ما ورد عن رسول  الروايات 
بعثني هبا، وان من مكارم االخالق ان يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من َحَرَمه، 

ويصل من قطعه، وان يعود من ال يعوده( )3(.

وقــال   ايضا: )انام  بعثُت ألمتم مكارم األخالق()4( 

وعن االمام امري املؤمنني: )ثابروا عل اقـتـنـاء املكارم()5(.

ويف ضوء ما تقدم يتضح لنا بأن ُحسن اخلُلق هو من الصفات األخالقية احلسنة 
نوايا حسنة وشامئل وافعال  التي تظهر عل عموم الصفات األخالقية لإلنسان من 

واقوال.

)1( سورة آل عمران: اآلية 128.
)2( سورة القلم: اآلية 4.

)3( آمايل الطويس ص478 . ميزان احلكمة 1081/3 وما بعدها .
)4( انظر: املستدرك، رقم احلديث )8729( . صحيح البخاري، رقم احلديث )273(.

)5( غرر احلكم ص4712 . ميزان احلكمة 1079/3 .
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احُلـلـم: 

 احِلـلم لغة: بكرس احلاء بمعنى األناة والعقل والرتوي قبل الفعل والقول، وهو 
خالف الطيش )1(.

واصطالحا: ضبط النفس عند هيجان الغضب، وقيل هو الطمأنينة عند الغضب، 
الرتوي  اللغوي:  التعريف  يف  جاء  ما  وكذلك  واألناة،  والصرب  املعرفة  ويشمل 

والتدارك)2(.

وقد تكررت مادة احللم يف القرآن الكريم نحو عرشين مرة، وجاءت بعدة معان 
منها: الوقار والسكينة والثبات عند الغضب، وهي الصفات التي تـثـبـّت االنسان 
وتأخره عن الرد عل يف حالة الغضب، فهو حبس النفس حتى ختضع لسلطان العقل 
ـَٰذاۚ  َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن﴾ )3(. دون ترسع وطيش، قال تعاىل: ﴿َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحاَلُمُهْم هِبَ

علينا  مر  البيتكام  أهل  عليه  كان  ما  وهذا  عقوهلم،  )احالمهم(  ومعنى 
بالتثبت والرتوي  يأمر االنسان  الذي  العقل هو سبب احللم، وهو  بأن  من روايات 
والتعقل، وعدم الغضب والتهور والطيش، تلك االسباب كانت ومل تزل سببا لبالء 
االفراد والشعوب يف انحاء العامل، وهذا املعنى يثبته قول الرسول األكرم  عندما 
َتِلُفوا َفَتْخَتِلُف ُقُلوُبُكْم  كان يصيل هبم ويسوي صفوفهم فيقول هلم: )اْسَتُووا َوال خَتْ

ِذيَن َيُلوهَنُْم()4(. ِذيَن َيُلوهَنُْم ُثمَّ الَّ لَِيِلنِي ِمنُْكْم ُأوُلوا األَْحالِم َوالنهَُّهى ُثمَّ الَّ

)1( انظر: مقاييس اللغة: ابن فارس 93/2 .
)2( انظر: التعريفات: اجلرجان ص92 . روضة العقالء: ابن حبان السبتي ص208 .

)3( سورة الطور: اآلية 32 .
)4( حتفة األحوذي برشح الرتمذي: رقم احلديث )2245(.
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ويف ختام هذا الفصل نسأل اهلل عز وجل أن هيدينا اىل الرشاد والتعقل والرشاد 
وان يبعدنا رش التهور والغضب . 




مناذج من مكارم األخالق





املبحث األول

الـوفـاء بـالـعـهــد

ويتضمن هذا املبحث عىل مطلبني مها:

املطلب األول

تعريف الوفاء بالعهد وموقعهما يف القرآن والُسّنة

سنتناول هذا املطلب يف شقني مها: 

 الشق األول ـ تعريف الوفاء لغة واصطالحا.

الوفاء لغة: ضد الغدر، يقال: وفا بعهده، وأويف بمعنى واحد، ووىف بعهده يفي 
وفاء، وأوىف: إذا أتم العهد ومل ينقض حفضه )1(.

والوفاء اصطالحا: هو مالزمة طريق املواساة وحمافظة عهود اخللطاء)2(.

به  ويراهن  نفسه،  من  اإلنســان  يبذله  ما  عل  الصرب  الـوفاء  مـعـنى  ان  وقيـل 
لسانه، واخلروج مما يضمنه، وان كان جمحفا به )3(.

والوفاء أعم من الصدق، فكل وفاء صدق، وليس كل صدق وفاء، ألن الوفاء 

)1( انظر: لسان العرب 398/15 .مفردات الفاظ القرآن الكريم: االصفهان ص878 . 
)2( انظر: التعريفات: اجلرجان ص253.

)3( انظر: التوقيف عل ماهيات التعاريف: املناوي ص339 . هتذيب األخالق: اجلاحظ ص24.
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يكون بالفعل والقول، وال يكون الصدق إال يف القول، فالصدق هو نوع من انواع 
الوفاء، وهو يف القول فقط دون الفعل )1(.

األخالق،  مكارم  جنس  من  كلها  والعدل  والصدق  الوفاء  فان  حال  كل  وعل 
َبنِي  ﴿َيا  تعاىل:  قال  األخالق،  مساوئ  جنس  من  كلها  واجلور  والكذب  والغدر 
اَي  َوإِيَّ بَِعْهِدُكْم  ُأوِف  بَِعْهِدي  َوَأْوُفوا  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت  تِي  الَّ نِْعَمتَِي  اْذُكُروا  اِئيَل  إرِْسَ

َفاْرَهُبوِن﴾ )2(.

وقد حتدثنا يف الفصل السابق عن األخالق املتقابلة، وقلنا إذا تعاون اإلنسان مع 
اآلخرين سيتعاون اآلخرون بمثل ما تعاون معهم ذلك االنسان، ويبدو ان اشاعة 
ونرش عامة األفعال األخالقية تكون من قبيل املقابلة، فهي ُسنة من ُسنن احلياة، ألهنا 
الناس معه وتنفر من  تأيت عل أساس قاعدة الفعل ورد الفعل، فاملتكرب مثال تتكرب 
معارشته، واملتواضع تألفه الناس وحتبه وهكذا، وال ُيبقي اهلل تعاىل النعم ألهلها إال 
ان يقابلوه بالوفاء له سبحانه، ووفاءه يعني: طاعته من خالل احرتام حقوق الناس 

وحرياهتم.

ـِه إَِذا َعاَهْدُتْم َواَل َتنُْقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد  قال تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا بَِعْهِد اللَّ
ـَه َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن﴾ )3(. ـَه َعَلْيُكْم َكِفياًل إنَّ اللَّ َجَعْلُتُم اللَّ

تعاىل عل عباده، سواء كان  اهلل  النعم ورضا  بقاء  اساس  بالعهد  الوفاء  فان  هلذا 
ذلك الوفاء مع اخلالق سبحانه وكذلك مع مجيع خملوقاته.

)1( انظر: الفروق اللغوية : أبو هالل العسكري ص575 .
)2( سورة البقرة : اآلية 40 .
)3( سورة النحل: اآلية 91 .
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الشق الثاين تعريف العهد لغة واصطالحا

العهد لغة:الوصية واألمان امَلَوَثق والذمة، ومنه قيل: للحريب يدخل باألمان، وذو 
ُيكتب لوالء  الذي  العهد  إليه أي: أوصيته، ومنه اشتق  َعَهدُت  عهد ومعاهد، وقد 

الوالة، وأصل هذه املادة يدل عل االحتفاظ باليشء )1( . 

وقال اجلرجان: )العهد: هو حفظ اليشء ومراعاته حال بعد حال، فهذا أصله، ثم 
ُأستخدم يف امَلوثِق الذي يلزم مراعاته()2(. 

 وللعهد معان عدة منها:

العهد - 1 ُيقال: )عيّل عهد اهلل تعاىل وميثاقه( وسمي ويل  امَلَوَثق واليمني: كأن 
ألنه: ويل امليثاق الذي يؤخذ عل من يبايع األمري أو اخلليفة.

الوصية: كأن ُيقال: )َعَهَد ايلَّ كذا( أي: أوصان .- 2

التقدم للمرء يف يشء: ومنه العهد الذي ُيكتب للوالة. - 3

الوفاء واحلفاظ ورعاية احلرمة: وهو ما خيص احلفاظ عل حرمة االمانة.- 4

األمان: ُيقال )انا اعَهدك من هذا األمر( أي: اؤمنك منه. - 5

إاللتقاء: كأن ُيقال )عَهدته بمكان كذا( أي: لقيته، وان عهدي به قريب.- 6

إالدراك: كأن ُيقال )عهدي بفالن وهو شاب( أي: أدركته. - 7

)1( انظر: الصحاح: اجلوهري 515/2. مقاييس اللغة: أبن فارس 167/4 . املصباح املنري: الفيومي 
. 435/2

)2( انظر: التعريفات: اجلرجان ص159.
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واملنزل، - 8 املعهد  له  فُيقال  اليه:  فارقوه رجعوا  إذا  القوم  يزال  الذي ال  املنزل 
ودليل هذا يثبته ما جاء بمعلقة أمرئ القيس املشهورة: 

ُخوِل َفَحْوَمِل   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحبِيٍب وَمنِْزِل                بِِسْقِط الليَِّوى َبنْيَ الدَّ

أول املطر: كأن ُيقال )َعَهدُت األرض أي: هي معهودة( ومعنى معهودة أي: - 9
ممطورة، وله معان اخرى )1(.

ومما تقدم يتضح ان معان العهد هي املعان اخلاصة بالوفاء وانجاز ما التزم اإلنسان 
به، او قطعه عل نفسه من عهد أو ميثاق سواء فيام بينه وبني اهلل تعاىل، أو فيام بينه وبني 

الناس)2(.

واخليانة هي نقض العهد رسا، وضدها األمانة)3( والعهد هو ما يكون اتفاق بني 
جانبني، وإذا كان من جانب واحد فهو وعد، ونقضه )خلف الوعد( )4(.

ولو تدبرنا ما ذكرناه لوجدنا ان مفهوم العهد هو ما يقطعه اإلنسان عل نفسه من 
رشط وعهد آلخر، فهو من معان الصدق ايضا. 

الوفاء بالعهد يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة

َة  َأِئمَّ َفَقاتُِلوا  ِدينُِكْم  يِف  َوَطَعنُوا  َعْهِدِهْم  َبْعِد  ِمْن  َأْياَمهَنُْم  َنَكُثوا  ﴿َوإِْن  تعاىل:  قال 

)1( انظر: الصحاح :515/2. مقاييس اللغة 167/4. املصباح املنري 435/2 . العهد وامليثاق يف 
القرآن الكريم: نارص العمر ص17 .
)2( انظر: نضة النعيم 5632/11.
)3( انظر: املصدر نفسه 5633/11.

)4( انظر: بريقة حممودية: أبو سعد اخلادمي 281/2 .
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ُهْم َينَْتُهوَن﴾)1(. ُْم اَل َأْياَمَن هَلُْم َلَعلَّ اْلُكْفِرۙ إهِنَّ

ـُه بِِه َأْن  ـِه ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَّ ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اللَّ وقال تعاىل: ﴿الَّ
وَن﴾)2(. ُأوَلـِٰئَك ُهُم اخْلَارِسُ ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ۚ

وقال االمام الصادق:)ثالثة ال عذر ألحد فيها: أداء األمانة إىل الرّب والفاجر، 
والوفاء بالعهد للرّب والفاجر، وبّر الوالدين بّرين كانا أو فاجرين( )3(.

وقال االمام الرضا: )تدري مل سمّي إسامعيل صادق الوعد؟ قلت: ال أدري، 
قال: وعد رجاًل فجلس له حوالً ينتظره( )4(. 

وقال االمام الصادقايضا: )إن رسول اهلل  وعد رجاًل إىل صخرة فقال: أنا 
انتظرك هاهنا حتى تأيت، فاشتّدت الشمس عليه، فقال أصحابه: يا رسول اهلل لو أنك 

حتّولت إىل الظّل، فقال: )قد وعدته هنا( )5(.

املتقابلة  األخالق  بخصوص   :طالب ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  إالمام  وقال 
االمام  اهلل( وقال  وفاء عند  الغدر  بأهل  والغدر  اهلل،  الغدر غدر عند  )الوفاء ألهل 

.)6(  إّنا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا دينا، كام صنع رسول اهلل :الرضا

)1( سورة التوبة: اآلية 12 . اجلامع ألحكام القرآن 83/8 .
)2( سورة البقرة: اآلية 27.

)3( اخلصال 66/1.
)4( علل الرشائع 72/1 . عيون االخبار 79/2.

)5( علل الرشائع 74/1 .
)6( نفس املصدر 1/ 75 .
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روح  اإلمام  فلسفة  يف  يمثل  الوفاء  ان  الرضالوجدنا  اإلمام  قول  تدبرنا  ولو 
. الدين اإلسالمي، ويمثل ايضا روح التشيع ألهل البيت

ومما يؤسف اليه لقد فقد الكثري من الناس الوفاء بعهده وصار من صفات املجتمع 
واختالطهم  له  مشاهدهتم  عند  املسلمون  به  ينبهر  ما  كثريا  الذي  املعارص  املتمدن 

بأفراده وهي مكتوبة يف دينهم.

وعن االمام عيّلأنه قال: )الوفاء توأم الصدق، ولقد أصبحنا يف زمان قد اختذ 
أكثر أهله الغدر كيسًا، ونسبهم أهل اجلهل فيه إىل حسن احليلة، ما هلم قاتلهم اهلل()1(. 

ومن خالل ما تقدم يتضح لنا بأن نقض العهد: هو عدم الوفاء به، وهذا من اعظم 
سوء اخللق، بل ُيعد جريمة قد ترتتب عليها جرائم اخرى وارضار جسيمة، كام اهنا 

ستؤدي اىل هتديم اركان الثقة والتواصل بني افراد املجتمع الواحد .

إن اهلل تعاىل جعل مكارم األخالق وحماسنها وصال بيننا وبينه

)1( انظر: املصدر نفسه 75/1 وما بعدها.



املطلب الثاني

أهمية الوفاء بالعهد من الناحية االجتماعية

من خالل ما تقدم من حديث يتضمن الوفاء بالعهد يتضح لنا إذا مل يتمسك أفراد 
املجتمع الوفاء بالعهد فان ذلك سيفقد ثقة البعض بالبعض، وإذا ُفقدت الثقة هبذه 
الصورة من املؤكد ستتوقف احلياة الكريمة، وعندئذ مل يمنحنا اهلل سبحانه بام وعدنا 
من خري الدنيا واالخرة وال يرفع عنا البالء، كام صار ذلك لبني ارسائيل، قال تعاىل: 
بَِعْهِدُكْم  ُأوِف  بَِعْهِدي  َوَأْوُفوا  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت  تِي  الَّ نِْعَمتَِي  اْذُكُروا  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  ﴿َيا 

اَي َفاْرَهُبوِن﴾)1(. َوإِيَّ

اهلل  يقول  له:  الصادققال  االمام  اىل  قال: جاء رجل  ابراهيم  بن  وروى عيل 
ُكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴾)2( وانا ندعو فال يستجب لنا ؟ فقال له  تعاىل: ﴿َوَقاَل َربهُّ
بَِعْهِدي  فانه سبحانه يقول: ﴿َوَأْوُفوا  تعاىل بعهده،  االمام: )انكم ال توفون اهلل 
اَي َفاْرَهُبوِن﴾)3( ومعنى ذلك: لو وفيتم بعهده سبحانه وتعاىل وما  ُأوِف بَِعْهِدُكْم َوإِيَّ

ختشون غريه لوىف لكم)4(.

)1( سورة البقرة: اآلية 40 .
)2( سورة غافر: اآلية 60 .
)3( سورة غافر: اآلية 60.

)4( انظر: تفسري العيايش 42/1 . جممع البيان 95/1 . بحار األنوار 341/66.
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هو  االيامن  ألن  االيامن،  مستلزمات  من  بالعهد  الوفاء  ان  يتضح  هذا  ضوء  ويف 
روح الدين، فمن ال ايامن له ال عهد له وال وفاء، ومل يصّدق بحقيقة الدين، هلذا جيب 
ان يرتبى االنسان منذ طفولته عل التمسك بمبادئ الوفاء بالعهد، وان يبدأ بالوفاء 
الناس من  الوفاء بعهد  بالنتيجة اىل  بيتهوينتهي  بعهد اهلل تعاىل ورسوله واهل 
حوله، حتى يصبح عنده ذلك السلوك بمثابة العادات والتقاليد التي تكّون اساس 

تكوينه الشخيص والنفيس. 

إذا خانك من حتبه فال حتزن وقل له كان بإمكان اخليانة ولكن أخالقي ال تسمح 
هبذه االهانة



املبحث الثاني 

 الـــصــــدق

ويتضمن هذا املبحث عىل اربعة مطالب هي : 

املــطــلــب األول

تعريف الصدق

ويقال:  بالصدق،  أنبأُه  أي:  احلديث  وَصدَقُه  الكذب،  ضد  هو  لغة:  الصدق 
قُت بام قالوا )1(.  قُت القوم أي: صدَّ َصَدَقُت القوم أي: قلُت هلم صدقا، وصدَّ

والصدق اصطالحا: هو اخلرب عن اليشء عل ما هو به، وهو نقيض الكذب)2( 

  وقيل: هو الوصف للمخرب عنه عل ما هو به )3(.

والفرق بني احلق والصدق: ان احلق هو احلكم املطابق للواقع، وهذا ما يطلق ايضا 
ق احلكم  عل االقوال والعقائد واالديان، لتضمنها عل احلق والباطل، ومعنى: َصدَّ

أي: مطابقته للواقع )4( .  

)1( انظر: لسان العرب 193/10 . خمتار الصحاح ص174.
)2( الواضح يف اصول الفقه 129/1.
)3( أحكام الفصول: الباجي ص35 .

)4( انظر: الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري ص194 . 
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وفاء،  صدق  كل  وليس  صدق،  وفاء  كل   : هي  والوفاء  الصدق  بني  والعالقة 
فالوفاء أعم من الصدق، وان من اصناف الوفاء هو الصدق.

هلذا فان رشف الكلمة يتمثل بالصدق، فاذا كان كالم االنسان غري مطابق للواقع 
كالمه  رشف  االنسان  فقد  واذا  الكلمة،  لرشف  فاقدا  يعد  كالمه  فان  تامة،  بصورة 
حينئذ فقد كرامته وال يصّدقه الناس إذا نطق صدقا أو كذبا، ألن الناس ال حيرتمون 

وال يصدقون إال من حيرتم رشف كالمه، ورشف الكالم هو الصدق.

كالنبات   تنبت  ــالق  األخ املكرمـــاتهي  بــامء  سقيت  إذا   
خـريا  باألبناء  تضن  السافالتفكــيف  بحضن  نشأو  إذا   



املطلب الثاني

دور الصدق يف حياتنا االجتماعية

رشط  فيها  يتوافر  ان  ينبغي  غريه  مع  االنسان  يربمها  التي  املعامالت  مجيع  ان 
الصدق، فاذا فقدت مصداقيتها فإهنا ستنتهي اىل ما ال حُيمد عقباه، وحينئذ سيصل 
افراد املجتمع اىل حالة مأساوية، ألهنم سيصبحون مل يصدقوا بكل ما يطرح عليهم، 

ويشككون بصدق ما يطرحه الناس عليهم من عروض ومعامالت.

وهبذا سنفقد الكلمة الصادقة، وسنفقد معرفة الصادق من غريه، عندئذ سنفقد 
حقيقة اخبار الناس احلقيقية، لعدم تفرقة الناس بني الصدق والكذب، وستتالشى 
معرفة حقيقة ما يدور بينهم، هلذا لو فقدنا رشف الكلمة الهنارت الروابط االنسانية 

بني البرش، وألنعدم التعاون فيام بني افراد املجتمع يف مجيع جماالت احلياة .

ان وجود الصدق يف أي جمتمع يعني وجود حياته كريمة، فال حياة كريمة ألي 
جمتمع بدون الصدق، فالصدق هو الذي يصنع الثقة واالحرتام بني األفراد، فهو مثال 
يصنع ثقة املريض بالطبيب وجيعل املريض ُيسلم نفسه له، وهو الذي جيعلنا ُنصدق 
بام ينقل الينا من تراث، كروايات الدين والتاريخ، والذي ُيعّرفنا بحقيقة ما يدور يف 

العامل من حوادث واخبار.
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ولوال الصدق ملا صدقنا مواثيق الناس وعقودهم من بيع ورشاء وغريمها، ولواله 
نزهيا،  بريئا  اجلان  القضاء، وسيكون  العدالة يف  الناس والهتم، وستتوقف  أطاَع  ملا 
والربيء الصادق هو الذي حتوم حوله الشكوك باجلريمة واالنحراف إذا ما جعلوه 

جمرما... 

وبالتايل ستتحول احلياة اىل غابة يفرتس بعضهم بعضا، فالقوي يأكل الضعيف، 
ويتقدم األراذل ويتأخر األرشاف، ويتصدر اجلهالء واملرتزقة ادارة االمور، وينزوي 
العلامء والفضالء، بينام يتقدم اجلهالء الذين يدعون العلم واملعرفة، ليدعون الناس 

اىل التشكيك بكل ما هو صادق ونافع )1(.

وتأسيسا عل ما ذكرناه يتضح لنا ان املجتمع الذي ال يتصف بالصدق ستتحول 
بعضا، وهتدر  بعضه  ويغتصب  بعضا، ويرسق  بعضه  يأكل  اىل فوىض عارمة  حياته 

احلقوق وهتان احلرمات.

لذلك وضع اإلسالم وقاية بمنتهى الروعة إذا متسك هبا املجتمع مل حتل به تلك 
الكارثة، أال هي اتباع الصادقني واحتقار الكاذبني وعزهلم، ويتوىل الصادقون كشف 
ِذيَن  َا الَّ الكذب والكاذبني بكل الوسائل، كام امرنا اهلل تعاىل يف قوله سبحانه: ﴿َيا َأهيهُّ

اِدِقنَي﴾ )2(.  ُقوا اللَّـَه َوُكوُنوا َمَع الصَّ آَمنُوا اتَّ

)1( انظر: األخالق اإلسالمية 485/1 .
)2( سورة التوبة: اآلية 119 .
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اوصاف الصادقني

يتصف الصادقون بعدة صفات من امهها:

استواء ظاهرهم وباطنهم.- 1

اجتناهبم املعايص واقامتهم الواجبات الرشعية دون رياء.- 2

امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ - 3 وفائهم بام عاهدوا: قال تعاىل: ﴿ِمَن 
ُلوا َتْبِدياًل﴾)1(.  َعَلْيِهۖ  َفِمنُْهْم َمْن َقىَضٰ َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِرۖ  َوَما َبدَّ

ِري ِمْن  اِدِقنَي ِصْدُقُهْم ۚ هَلُْم َجنَّاٌت جَتْ َينَْفُع الصَّ َيْوُم  وقال تعاىل: ﴿َقاَل اللَّـُه َهـَٰذا 
تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا ۚ َرِضَ اللَّـُه َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ۚ ذَ ٰلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾  حَتْ

.)2(

وقد وعد سبحانه الصادقني اجلنة لصدقهم مع رهبم سبحانه وتعاىل ومع الناس، 
فهم املعول عليهم يف احياء احلياة )3(.

ورافضة  الصدق  اىل  بطبيعتها  ميالة  االنسانية  الفطرة  ان  اليه  االشارة  ينبغي  ومما 
الكذب، ولذلك نجد الناس األسوياء يتصفون بالصدق، ويعدون الكذب صفة غري 
للكاذبني مكانا معهم، ألن  الصادقون مع بعضهم وال جيعلون  يتجمع  بل  انسانية، 
صفة  ألن  الكاذب،  من  وينفر  الصادق  من  يسمع  ان  حيب  سوي  انسان  كل  طبيعة 

الكذب يكتسبها االفراد يف جمتمعاتنا منذ الصغر.

)1( سورة األحزاب : اآلية 23 . 
)2( سورة املائدة : اآلية 119. 

)3( انظر: جممع البيان: الشيخ الطربيس 462/3 .
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هلذا اختذت الدول املتقدمة براجما علمية ومنظمة يف تربية اوالدها عل الصدق منذ 
الطفل  يكرس  فعندما  وناجحة،  حديثة  نفسية  بطرق  الصدق  ويعلموهنم  طفولتهم، 
اثناء اللعب زجاجة الشباك مثال، فاذا لوح له االبوان بالعقوبة حينئذ سيضطر الطفل 
عل االنكار، ولكن إذا منحا له احلرية يف التعبري فانه سيرشح هلام بصدق كيف كرس 
زجاجة الشباك، وسيرشح هلام ايضا كيف سيتجنب كرسها يف املستقبل، وهبذه الطريقة 
النفسية التنموية سنجنب الطفل منذ نعومة اظافره التعود عل الصدق واالشمئزاز 

من الكذب. 

وهذه النظرية الرتبوية النفسية التي اختذهتا الدول املتقدمة إلعداد اجياهلا اعدادا 
 :الصادق االمام  قاله  ما  منها  متعددة،  مواضع  يف  اإلسالم  عليها  أكد  صحيحا 
)رحم اهلل تعاىل من أعان ولده عل بره( فقيل له: كيف يعينه عل بره؟ قال: )يقبل 

ميسورة ويتجاوز عن معسوره وال يرهقه وال خيرق به( )1(.

يضطر  مما  والصيام،  كالصالة  العبادة  عل  اطفاهلم  االباء  بعض  ُيكّره  ما  وكثريا 
الطفل أن يكّذب لعدم معرفة حقيقتها وعدم حتمله اداءها، وبسبب ذلك يبتعد الطفل 
عن الصدق شيئا فشيئا، حتى تفارقه صفة الصدق بصورة تامة ويصبح كذابا منافقا 
ازدواجيا يف كل ما يقول ويعهد، كام سيكره تلك العبادات، بل سيضجر منها ويكفر 
هبا، وقد يالزمه ذلك حتى بلوغه، وهذا ما وجدناه يف الكثري من األرس املتشددة التي 

ترغم صغارها عل العبادة واملامرسات الدينية دون اقناعهم وتعليمهم بذلك.

هلذا ورد عن االمام الصادقعن رسول اهلل  انه قال: )ان هذا الدين متني 
)ال  قال:  وعنهايضا   )2( اهلل(  عباد  اىل  اهلل  عبادة  تكرهوا  وال  برفق،  به  فأوغلوا 

)1( الكايف 50/6 . 
)2( املصدر نفسه 86/2 .
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تكّرهوا انفسكم العبادة()1(.

وقال ايضا: )اجتهدُت يف العبادة وانا شاب فقال يل أيب يا بني دونام اراك تصنع، 
فان اهلل تعاىل إذا أحَب عبدا رضَّ عنه باليسري( )2(. 

وهبذا املعنى أشار أمري املؤمنني عيل بن ايب طالبحيث قال: )ان للقلوب اقباال 
وادبارا، فاذا اقبلت فحملوها عل النوافل، وإذا ادبرت فاقترصوا عل الفرائض()3(.   

ومن أهم وسائل تنمية الصدق عند االطفال ان تكون تربيته يف املدرسة والبيت 
واملحيط الذي يتواجد فيه بصدق الكالم وتنفريه من مجيع مظاهر الكذب .. 

نعم تعد العبادة الوسيلة االساسية التي متنع املسلم عن ممارسة الفحشاء واملنكر، 
بعد  إال  الطفل  عبادة  تنفع  فال  افهامها واالقتناع هبا،  بعد  إال  ذلك  يمكن  ولكن ال 
سلوكه،  يف  تفعيلها  بغية  وغاياهتا،  ومقاصدها  ومعانيها  كلامهتا  من  باملتيرس  افهامه 
وتنمية فطرة الصدق عنده، ويبتعد عن مجيع اشكال الكذب، بحيث جيعل الكذب 
طريق  اىل  تلقائيا  فينساق  به  املحيط  اجلمعي  بالسلوك  سيتأثر  عندئذ  له،  مكروها 
الصدق واالستقامة، هلذا فالغاية من عبادة الطفل هي التدريب والرتويض والتعليم 
واالقـتـناع والتصديق بالغايات واملقاصد التي رُشعت العبادات من اجلها، كالتحيل 
باألخالق الطيبة واجتناب السيئات، كالفحشاء واملنكر اىل ما غري ذلك من املنكرات 

االخرى عرفا ورشعا.

وقال االمام الصادق: )ال تنظروا اىل طول ركوع الرجل وسجوده فان ذلك 

)1( املصدر نفسه 86/2 .
)2( املصدر نفسه 86/2.

)3( غرر احلكم ودرر الكلم: اآلمدي ص251.
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وإداء  حديثه  صدق  اىل  انظروا  ولكن  لذلك،  استوحش  تركه  فلو  عليه  اعتاد  يشء 
أمانته()1(.

وقال االمامايضا: )ان اهلل تعاىل مل يبعث نبيا إال بصدق احلديث واداء االمانة 
اىل الرب والفاجر()2(.ولعل من بني أهم اسباب نجاح نرش مذهب اهل البيتهو 
البيت االطهارمن صدق يف  اتباعهم احلقيقيون بام كان يتصف به اهل  متسك 
يدعون  فكانوا  هبم،  تبدأ  البيتكانت  اهل  دعوة  ألن  العهد،  يف  ووفاء  القول 
الناس اىل الصدق وهم افضل الصادقني، واىل الوفاء بالعهد وهم خري الناس التزاما 

به، وهكذا سائر القيم واملبادئ األخالقية االخرى.

فالداعي الذي يدعو الناس بدعوة معينة إذا كان هو غري ملتزم هبا فان الناس ال 
تصدق بدعواه، بل يرسي الشك يف قلوهبم يف اصل الدعوة ومصدرها.

ولذلك اصبح هذا النمط من الدعاة بسبب كذهبم بالء عل اإلسالم ونقمة، وهذا 
ما اكده االمام الصادقبقوله: )كونوا دعاة للناس باخلري بغري السنتكم لريوا منكم 

االجتهاد والصدق والورع( )3(.  

ويف ضوء ما تقدم انَّ صفة الصدق عند الناس ينبغي ان تكون متوارثة لتتحول اىل 
. عادة يأخذها جيل عن جيل صعودا حتى تتصل بالصادق االمني

تنكشف األخالق يف ساعة الشدة

)1( انظر: اصول الكايف 104/2.
)2( انظر: املصدر نفسه 104/2 و105.

)3( انظر: املصدر نفسه 105/2 .
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عالقة الصدق باالقتصاد والثقافة

ان من أهم املقومات االساسية التي تطور االقتصاد والثقافة املجتمعية يف أي بلد 
بالعامل هو الصدق، فلواله الهنارت مجيع املعامالت بني االفراد والدول.

فالصدق هو رس نجاح احلركة االقتصادية يف مجيع انحاء العامل، ألن الناس رسعان 
البضاعة  خلف  تلهث  الناس  نجد  وهلذا  التجربة،  خالل  من  احلقائق  تكتشف  ما 
الرشيف  احلديث  يف  جاء  كام  اإلسالم  به  أمر  ما  وهذا  واجلودة،  باإلتـقـان  املجربة 
ـَه َتَعاىل حُيِّب إَِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقنَُه( ولكن مع شديد األسف الذي  )إِّن اللَّ
طبق هذا احلديث غرينا، فالدول املتقدمة هنضت ألهنا أكلت مما زرعت، ولبست مما 

نسجت، وحارب مما صنعت )1(. 

املجال  ومنها  املجاالت  بجميع  احلياة  يف  تقدموا  الذين  ان  الواقع  اثبت  وقد 
االقتصادي هم من املؤمنني، حيث اهنم عل اقل تقدير آمنوا بنجاح ما قاموا به من 
املؤكد سيقدم لك  فمن  بنجاحها،  تامة  ثقة  لدهيم  ثم اصبحت  اقتصادية،  منجزات 
احللية  غري  منه  تنتظر  فال  الكاذب  أما  متميزة،  وصناعة  متطورا  اقتصادا  الصادق 

واالختالس والرسقة واخليانة لصالح منافعه اخلاصة )2(.

)1( انظر: النظام الرتبوي يف االسالم ص277 .
)2( انظر:اهلل تعاىل يتجل يف عرص العلم: ص95. العلم يدعو لإليامن: كريسيي سوريسون ص73 .
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فاذا اردنا اقتصادا متطورا ووفرة باملال علينا ان نبدأ اوال بالصدق واالعتامد عل 
الصادقني دون غريهم، وهذا ال يتحقق إال بعد محالت تثقيف منظمة وترشيع قوانني 

ِريَقِة أَلَْسَقْينَاُهْم َماًء َغَدًقا﴾)1(.  رادعة، قال تعاىل : ﴿َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَل الطَّ

هلذا ُيعد الصدق بوابة نجاح اقتصاد البلدان، وال يتحقق نموها االقتصادي إال 
بأفكار الصادقني وجهودهم. 

أما الثقافة فهي االخرى إذا جتردت من الصدق فستصبح خالية من الواقع وجمرد 
اكاذيب وافرتاءات وخرافات من رضب اخليال، وستكفر هبا الناس عندما تكتشف 

احلقيقة.

الطلبة  عل  مثال  املدرسون  كذَب  فلو  الصدق،  هو  الثقافة  نجاح  قوام  فان  هلذا 
علام  واخلرافة  الكذب  وصار  الدراسية،  مناهجهم  يف  كاذبة  معلومات  واعطوهم 
املجتمع  البالد، وستصبح عملية جتهيل  الثقافية يف  يّدرس، حينئذ ستتوقف احلركة 
بصورة دورية ومنظمة، وستعم الفوىض وترتسخ مفاهيمها بني عموم الناس، عندئذ 
حيث  الناس  عند  املفاهيم  النقالب  وذلك  وشاقا،  عسريا  االمور  اصالح  يصبح 

يفهمون احلق بأنه الباطل، ويفهمون الباطل بأنه احلق )2(.

  هلذا فاذا اردنا ان ننشأ جيال صادقا يقوم بتعمري الدنيا والظفر باآلخرة البد علينا 
ان نؤسس ثقافة تنموية لبناء شخصية اإلنسان الثقافية الصادقة، وهذا يتطلب جهدا 
احلياة  مفاصل  كل  اىل  لطالهبم  واملعلمني  ألوالدهم  االبوين  تعليم  من  يبدأ  كبريا 

االخرى.

)إذا أردت أن تعرف أخالق رجل فضع يف يده سلطة ثم انظر كيف يترصف(
)1( سورة اجلن: اآلية 16.

)2( انظر: النظام الرتبوي يف اإلسالم ص277 .



املطلب الرابع 

  أنـــواع الصــــدق

الناس لوجدناها متفاوتة من شخص آلخر، حيث  لو تدبرنا صفة الصدق عند 
نجدها عل هيئة مراتب اعالها كانت عند االنبياء واالولياء، قال تعاىل: ﴿َواْذُكْر يِف 

يًقا َنبِيًّا﴾ )1(  ُه َكاَن ِصديِّ اْلِكَتاِب إِْبَراِهيَم ۚ إِنَّ

َرُسواًل  َوَكاَن  اْلَوْعِد  َصاِدَق  َكاَن  ُه  إِنَّ  ۚ اْساَمِعيَل  اْلِكَتاِب  يِف  ﴿َواْذُكْر  تعاىل:  وقال 
َنبِيًّا﴾ )2(.

يُق َأْفتِنَا يِف َسْبِع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف  ديِّ َا الصيِّ وقال تعاىل: ﴿ُيوُسُف َأهيهُّ
ُهْم َيْعَلُموَن﴾ )3(  َوَسْبِع ُسنُْباَلٍت ُخْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َلَعيليِّ َأْرِجُع إىَِل النَّاِس َلَعلَّ

يًقا َنبِيًّا﴾ )4(. ُه َكاَن ِصديِّ وقال تعاىل : ﴿َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب إِْدِريَس ۚ إِنَّ

وقد كان رسولنا األكرم  ُيعرف بالصادق األمني، فُيَعدهُّ الصدق صفة األنبياء 
واألولياء االساسية التي كان يعتمد عل اساسها اعجاز دعوهتم، ولوال صدق األنبياء 

)1( سورة مريم : اآلية 41 .
)2( سورة مريم: اآلية 54 .

)3( سورة يوسف: اآلية 46 .
)4( سورة مريم: اآلية 56 .
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وأهل البيت واألولياء ملا اتبعهم أحد، هلذا صار الصدق أساس اإليامن، فال إيامن من 
دون صدق.

البيت  أهل  وائمة  األنبياء  وسرية  املذكورة  الكريمة  اآليات  تفسري  تدبرنا  ولو 
األمة لوجدنا سمتهم األساسية هي علو صدقهم يف مجيع  األطهار والصاحلني من 
مناحي احلياة، وتلك السمة هي التي جعلهم افضل من اآلخرين، وصدقهم ايضا هو 
الذي قرهبم اىل اهلل تعاىل أكثر من غريهم، هلذا فان منازل الصدق تتفاوت من شخص 

آلخر عل اعتبار مدى متسك االنسان بالصدق يف كل الترصفات واالقوال. 

أقسام الصدق

يمكن تقسيم الصدق اىل عدة أقسام هي : 

النوايا واالقوال - 1 النفس يف مجيع  الصدق مع اهلل تعاىل: وهو االخالص مع 
تعاىل  اهلل  طاعة  ألجل  خالصة  الترصفات  تلك  مقاصد  تكون  وان  واألفعال، 
ومرضاته، وليس فيها رياء، ألن كل عمل ليس فيه نية صادقة هلل تعاىل لن ُيقبل، قال 
ـِه إَِذا َعاَهْدُتْم َواَل َتنُْقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم  تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا بَِعْهِد اللَّ

ـَه َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن﴾ )1(. ـَه َعَلْيُكْم َكِفياًل ۚ إِنَّ اللَّ اللَّ

االخرين، - 2 مع  حديثه  يف  املسلم  يكذب  ال  ان  وصورته  الناس:  مع  الصدق 
وان ينقل هلم ما سمعه او رآه او عرفه حق املعرفة، وان يكون كل ذلك بقصد مرضاة 
اهلل تعاىل، هلذا جيب ان يتجنب االنسان مظاهر النفاق واالزدواجية يف الرس والعلن.

)1( سورة النحل: اآلية 91 .
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املنافقون  يتظاهر  كان  حيث  والنفاق،  الكذب  هو  األخالقية  اجلرائم  انكر  ألن 
عل  واحلفاظ  داخله،  من  اإلسالم  هدم  هبدف  كفرهم  عل  به  ويتسرتون  باإليامن 
مصاحلهم اخلاصة، فجعلوا ايامهنم املنتحل ستارا جلرائمهم، قال تعاىل: ﴿َإَِذا ِقيَل هَلُْم 

وَن َعنَْك ُصُدوًدا﴾)1(.  ُسوِل َرَأْيَت امْلُنَافِِقنَي َيُصدهُّ َتَعاَلْوا إىَِلٰ َما َأْنَزَل اللَّـُه َوإىَِل الرَّ

املؤمنني، ولكن  القول وكأهنم افضل  الناس يف االيامن امجل  امام  فهم يتحدثون 
احلقيقة كانت غري ذلك، فهم ال ايامن هلم وال دين، وكانوا مثال يتظاهرون بالصالح 
الناس  اكثر  بالصدق واالخالص وهم  ويتظاهرون  والدمار،  اخلراب  منه  وغايتهم 
كذبا وخيانة، وهذا ما عرب عنه القرآن الكريم افضل تعبري، فقال تعاىل ﴿َوِمَن النَّاِس 
ِذيَن آَمنُوا  ـَه َوالَّ ـِه َوبِاْلَيْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي  خُيَاِدُعوَن اللَّ َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاللَّ
َوَما خَيَْدُعوَن إاِلَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن  يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَّـُه َمَرًضاۖ  َوهَلُْم 
َنْحُن  اَم  إِنَّ َقاُلوا  ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض  هَلُْم اَل  ِقيَل  َوإَِذا    َيْكِذُبوَن  َكاُنوا  باَِم  َألِيٌم  َعَذاٌب 
ُْم ُهُم امْلُْفِسُدوَن َوَلـِٰكْن اَل َيْشُعُروَن  َوإَِذا ِقيَل هَلُْم آِمنُوا َكاَم آَمَن  ُمْصِلُحوَن  َأاَل إهِنَّ
َيْعَلُموَن َوإَِذا  َفَهاُء َوَلـِٰكْن اَل  ُْم ُهُم السهُّ َأاَل إهِنَّ َفَهاُء  َأُنْؤِمُن َكاَم آَمَن السهُّ النَّاُس َقاُلوا 
اَم َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن  ا َمَعُكْم إِنَّ ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إىَِلٰ َشَياطِينِِهْم َقاُلوا إِنَّ َلُقوا الَّ

ُهْم يِف ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهوَن﴾)2(. ـُه َيْسَتْهِزُئ هِبِْم َوَيُمدهُّ اللَّ

نفاق  الدنيا من  تقابل ما فعلوه يف  التي  العقوبات  هلذا أعد اهلل سبحانه هلم أشدَّ 
ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُْم  امْلُنَافِِقنَي يِف الدَّ وكذب وخراب، قال تعاىل: ﴿إِنَّ 

َنِصرًيا﴾)3(. 

)1( سورة النساء: اآلية 61 .
)2( سورة البقرة: اآليات 8 -15 .

)3( سورة النساء: اآلية 145 .
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املنافقني والتعامل معهم، وذلك لعزهلم  بالكذابني  كام حذر اهلل تعاىل االختالط 
عن املجتمع من ناحية، ووقاية املجتمع من جرائمهم من ناحية اخرى، ألهنم يعرفون 
القرآن الكريم ولكنهم يتخذونه وسيلة لتغطية جرائمهم، وعالمة ذلك استهزاءهم 
هِبَا  ُيْكَفُر  ـِه  اللَّ آَياِت  َسِمْعُتْم  إَِذا  َأْن  اْلِكَتاِب  يِف  َعَلْيُكْم  َل  َنزَّ ﴿َوَقْد  تعاىل:  فقال  به، 
ِهۚ  إِنَُّكْم إًِذا ِمْثُلُهْمۗ  إِنَّ اللَّـَه  َوُيْسَتْهَزُأ هِبَا َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّٰى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

َجاِمُع امْلُنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيًعا﴾ )1(. 

فرتاهم  العبادات،  اقامتهم  حالة  يف  وابلغها  الصفات  بأدق  تعاىل  اهلل  ووصفهم 
يصلون ولكن هم ال يؤمنون بالصالة، وانام يصلوهنا حتى يقول فيهم الناس بأهنم 
قال  تعاىل وانام خلديعة اآلخرين هبا،  ليس هلل  اصحاب دين وتقوى، هلذا فصالهتم 
اَلِة َقاُموا ُكَساىَلٰ  تعاىل: ﴿إِنَّ امْلُنَافِِقنَي خُيَاِدُعوَن اللَّـَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إىَِل الصَّ

ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اللَّـَه إاِلَّ َقِلياًل﴾)2(.

الصدق مع النفس: وهذا الصنف من الصدق خيص إيامن االنسان بام يقوله - 3
ويفعله، بحيث يكون اإلنسان مؤمنا مقـتـنعا بام يقول ويفعل.

هلذا صار فرعون من اجلبابرة الطغاة لعدم صدقه مع نفسه، فقال: انا أُحيي وأميت، 
تعاىل  اهلل  ان  ايضا  ويعلم  وإماتتها،  النفس  احياء  يستطيع  ال  بأنه  الناس  أعلم  كان  لكنه 
وحده هو املحيي واملميت، ولكنه كذب نفسه ليصدقه قومه أو ُيكرههم عل تصديقه، قال 
ي َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَماُن َعَل  َا امْلَأَلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلـٍٰه َغرْيِ تعاىل:       ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َأهيهُّ

ِلُع إىَِلٰ إَِلـِٰه ُموَسٰى َوإِنيِّ أَلَُظنهُُّه ِمَن اْلَكاِذبنَِي﴾)3(. ًحا َلَعيليِّ َأطَّ الطيِّنِي َفاْجَعْل يِل رَصْ

)1( سورة النساء: اآلية 140 . 
)2( سورة النساء: اآلية 142 .

)3( سورة القصص : اآلية 38 .
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اِئيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا  وقال تعاىل : ﴿َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إرِْسَ
َوَأَنا ِمَن  اِئيَل  َبنُو إرِْسَ بِِه  ِذي آَمنَْت  الَّ إَِلـَٰه إاِلَّ  ُه اَل  َأنَّ َقاَل آَمنُْت  اْلَغَرُق  َأْدَرَكُه  إَِذا  َحتَّٰى 
بَِبَدنَِك  يَك  ُننَجيِّ َفاْلَيْوَم    امْلُْفِسِديَن  ِمَن  َوُكنَْت  َقْبُل  َعَصْيَت  َوَقْد  آآْلَن    امْلُْسِلِمنَي 

لَِتُكوَن ملَِْن َخْلَفَك آَيًة ۚ َوإِنَّ َكثرًِيا ِمَن النَّاِس َعْن آَياتِنَا َلَغافُِلوَن﴾)1(.

حيث اثبت اهلل تعاىل لفرعون ولآلخرين بأن فرعون ال حييي وال يميت، فشاء اهلل 
سبحانه أن يغرقه ثم ينجيه من اعامق البحر، ذلك ليجعله عربة ملن ادعى الربوبية، 

ويكشف كذب ادعاءه.

نفسه، واعتربوه  النفس يف موضوع ظاهرة صدق االنسان مع  وقد توسع علامء 
صادقا  ثم  أوال  نفسه  مع  صادقا  االنسان  يكون  بان  النفسية،  امراضه  لعالج  فعاال 
يف  االزدواجية  اىل  االنسان  يدفع  الذي  هو  الغرور  ان  وقالوا  واآلخرين،  ربه  مع 
جيدا، ويعرف نفسه بأنه غري قادر  الشخصية، كام لفرعون الذي كان يعرف قدراته 
عل االحياء واإلماتة، ولكن غروره دفعه اىل ذلك االدعاء املذكور، مما فقد مصداقيته 

مع نفسه، فأصبح جبارا طاغيا.

داخله  يف  كان  ألنه  سليمة،  أم  مريضة  كانت  هل  فرعون  شخصية  ان  نعلم  وال 
للناس  اظهر  وقد  الرب،  فرعون  والثانية  االنسان  فرعون  األوىل:  شخصيتان، 
واجلبابرة  الطغاة  ذلك  يفعل  كام  وخاصته،  لنفسه  األوىل  وأخفى  الثانية  الشخصية 

والكثري من الناس. 

ال تيأسوا فليس اليأس من أخالق املسلمني

)1( سورة يونس: اآليات 90- 92 . 





املبحث الثالث 

 التوبة والصرب واملراقبة

ويتضمن املطالب االتية:

املطلب األول

 التــــــــــوبة

تعريفها

التوبة لغة: مصدر الفعل تاب، وهي الرجوع، والعودة، والندم، فيقال: تاب من 
ذنبه أي: رجع عنه )1(.

وقال ابن منظور: تاب اهلل تعاىل عليه أي: وفقه هلا، ورجل تواب أي: تائب اىل اهلل 
تعاىل، واهلل تواب أي: سبحانه يتوب عل عبده، واصل تاب: عاد اىل اهلل تعاىل ورجع 

وأناب، ومعنى تاب اهلل عليه أي: عاد عليه باملغفرة)2(.

االستقبال،  يف  تركها  عل  والعزم  احلال،  يف  املعايص  ترك  اصطالحا:  والتوبة 
وتتدارك ما سبق من التقصري يف سابق االحوال، والندم عل ما سبق من معصية)3(.

)1( انظر: معجم مقاييس اللغة : ابن فارس 357/1 .
)2( لسان العرب 233/1 .

)3( انظر: احياء علوم الدين: الغزايل 4/4 و5 .
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لذلك فان التوبة هي ادراك االنسان خطأ عمله، وعزيمته عل تركه، والندم عل 
ما فعله، واالعتذار عن امُلعتدى عليه، وطلب املغفرة من اهلل تعاىل. 

التوبة يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة 

ِمْن  َيُتوُبوَن  ُثمَّ  بَِجَهاَلٍة  وَء  السهُّ َيْعَمُلوَن  ِذيَن  لِلَّ ـِه  اللَّ َعَل  التَّْوَبُة  اَم  ﴿إِنَّ تعاىل:  قال 
ـُه َعَلْيِهْم ۗ َوَكاَن اللَّـُه َعِلياًم َحِكياًم﴾)1(. َقِريٍب َفُأوَلـِٰئَك َيُتوُب اللَّ

اعامله  سالف  يف  حسابه  االنسان  ملراجعة  فرصة  التوبة  تعاىل  اهلل  جعل  حيث 
وافعاله، ليتدارك ما عمله من اعامل خاطئة جلهله بخطئها أو تعمده بذلك.

وقد اشرتط تعاىل يف فعل اجلاهل ان ال يعلم بخطأ عمله فقال سبحانه: )َيْعَمُلوَن 
وَء بَِجَهاَلٍة ( والسوء هو العمل املخالف للرشع، فإذا َعِلم بسوء عمله حينئذ تاب،  السهُّ
الناس فال  أما حقوق  تعاىل عنه عن حقه سبحانه،  اهلل  توبة نصوحة غفر  تاب  وإذا 

تسقط إال بمصاحلتهم وإرضائهم يف الدنيا.

)1( سورة النساء: اآلية 17 .
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ُفوا  َأرْسَ ِذيَن  الَّ َياِعَباِدَي  ﴿ُقْل  تعاىل:  قال  كام  والرمحة  املغفرة  واسع  تعاىل  فاهلل 
اْلَغُفوُر  ُهَو  ُه  إِنَّ  ۚ مَجِيًعا  ُنوَب  الذهُّ َيْغِفُر  ـَه  اللَّ إِنَّ   ۚ ـِه  اللَّ َرمْحَِة  ِمْن  َتْقنَُطوا  اَل  َأْنُفِسِهْم  َعَلٰ 
َوَيْعَلُم  ييَِّئاِت  السَّ َوَيْعُفو َعِن  ِعَباِدِه  َعْن  التَّْوَبَة  َيْقَبُل  ِذي  الَّ ِحيُم﴾)1( وقال تعاىل: ﴿َوُهَو  الرَّ
َوَيْأُخُذ  ِعَباِدِه  َعْن  التَّْوَبَة  َيْقَبُل  ُهَو  اللَّـَه  َأنَّ  َيْعَلُموا  تعاىل: ﴿َأمَلْ  )2( وقال  َتْفَعُلوَن﴾  َما 

ِحيُم﴾ )3( . اُب الرَّ َدَقاِت َوَأنَّ اللَّـَه ُهَو التَّوَّ الصَّ

)1( سورة الزمر: اآلية 53 .
)2( سورة الشورى: اآلية 25 .
)3( سورة التوبة : اآلية 104 .
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فالتوبة من الفروض التي فرضها اهلل تعاىل عل املؤمنني مجيعا، ألن االنسان غري 
معصوم عن اخلطأ، هلذا يقع منه اخلطأ بسبب جهل أو غفلة ثم جيب عليه أن يتوب، 

ُكْم ُتْفِلُحوَن﴾)1(.  َه امْلُْؤِمنُوَن َلَعلَّ قال تعاىل: ﴿َوُتوُبوا إىَِل اللَّـِه مَجِيًعا َأيهُّ

ومن هنا يتضح لنا ان اهلل تعاىل يعلم ما يف نفس االنسان حيث جعلها متقلبة من 
حال اىل حال حسب البيئة التي يعيش فيها االنسان والظرف الزمني الذي يمر فيه 
إذا  املتغريات، خصوصا  البرشية عل هذه  النفس  تستقر  أن  يمكن  فال  أزمات،  من 

عصفت هبا.

لذلك جعل اهلل تعاىل التوبة رمحة منه سبحانه لعباده، فهي التي متنح االنسان فرصة 
ثمينة جتعله يرتك السوء ثم يعود اىل الطاعة واالمتثال، كأداء الصالة والصوم وحماسن 

االخالق، ويكف عن االعامل املنهي عنها، كالرسقة ومساوئ األخالق االخرى.

التوبة،  املدنية جاءت تدعو اىل  الكريم لوجدنا معظم اآليات  القرآن  ولو تدبرنا 
ومن املعروف ان اآليات املدنية نزلت يف بداية الدعوة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 
تتهيأ  اخلري والصالح، حتى  اىل  أي دعوة  بداية  والصفح يف  العفو  اعالن  فالبد من 
  الفرصة أمام االنسان للتغري والكف عن الرذائل، وهذا ما فعله الرسول األكرم

يف بداية دعوته اإلسالمية.

هلذا جاءت احاديث الرسول األكرم  مؤكدة لذلك، ومن تلك األحاديث ما 
روي عن شداد بن اوس قال: قال رسول اهلل : )سيد االستغفار ان يقول اللهم 
اله إال انت خلقتني وانا عبدك، وانا عل عهدك ووعدك ما استطعت،  انت ريب ال 

اعوذ

)1( سورة النور : اآلية 31 .
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 بك من رش ما صنعت ابوء لك بنعمتك عيّل، وابوء لك بذنبي فاغفر يل، فانه ال 
يغفر الذنوب إال انت..()1(.

إال  الناس  تعاىل من  اهلل  أراد  ما  واهلل  قال: )ال  الباقرانه  االمام  وقد ورد عن 
خصلتني: أن يقر له سبحانه بالنعم فيزيدهم، وبالذنوب فيغفرها هلم()2(.

وقالايضا: )ما ينجو من الذنب إال من أقر به()3( ومعنى احلديث هو: أوال: 
البد من االعرتاف بالذنب وقبحه، وثانيا: العزم عل الرتك.

وال تصح التوبة إال بعد ان يعطي االنسان حقوق الناس يف الدنيا، حيث روي ان 
شيخا قال لإلمام الباقر: مل أزل واليا منذ زمن احلجاج اىل يومي ّهذا، فهل يل من 
توبة ؟ فسكت عنه االمامفأعاد الشيخ عل االمام السؤال نفسه، فاعرض عنه، 
فأعاد عليه للمرة الثالثة، عندئذ قال له االمام: )ما لك توبة، ما لك توبة، حتى 

تؤدي اىل كل ذي حق حقه، عندئذ تكون لك توبة()4(.

وهذا يؤكد لنا ان اخلطأ ال يفارق االنسان، فال احد منا يستطيع ان يزكي نفسه عن 
الوقوع باخلطأ، حيث البد من وقوع كل انسان باخلطأ، ثم يتوب ويندم عليه، ويعطي 
ملن وقع عليه اخلطأ حقه، وقد صدق رسول اهلل  عندما قال: )كل ابن آدم خطاء، 

وخري اخلطَّائني التّوابون()5(.

)1( صحيح البخاري: باب فضل االستغفار، رقم احلديث )6306(.
)2( وسائل الشيعة 59/16.

)3( املصدر نفسه 59/16 و162.
)4( املصدر نفسه 52/16.

)5( مسند امحد 198/3.
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ألن االنسان يف مثل هذا العرص املتخم باألزمات واملغريات قد يقع يف اخلطأ رغام 
عل انفه، هلذا جعل اهلل تعاىل التوبة مالزمة لإلنسان ليكّفر هبا عن ذنبه واألخطاء التي 
يرتكبها، فهي فرصة تتيح له الرجوع اىل رشده واالقالع عام وقع منه من خطأ وجمون.

والرتبوية  العلمية  الدروس  من  جرعة  يعطوهم  اليابان  يف  مدرسة  الصورة  هذه 
حتى يتعبون، ثم يطلبون منهم ان يناموا بعمق كل عل رحلته الدراسية حتى يستعدوا 
النهار، وذلك الستغالل مجيع ساعات  لتناول جرعة دراسية وتربوية اخرى طوال 

العمر.



املطلب الثاني 

  الصــــــرب

ويتضمن الفقرات اآلتية :

تعريفه:

فقد  شيئا  َحَبَس  من  وكل  احلبس،  الصرب  وأصل  اجلزع،  نقيض  لغة:هو  الصرب 
ُه، وهو حبس النفس عن اجلزع)1(. َصرَبَ

واصطالحا: هو حبس النفس عن حمارم اهلل تعاىل، وحبسها عل فرائضه... وقيل: 
هو ترك الشكوى من أمل البلوى لغري اهلل تعاىل، وقيل: هو حبس النفس عل ما يقتضيه 

العقل والرشع، أو ما يقتضيان حبسهام عنه)2(. 

ومن هنا يبدو ان السلوك االخالقي املنضبط عل وفق احكام الرشع اإلسالمي ال 
يتمكن االنسان االتيان به إال مع الصرب، بغية تقوية ارادته ملنعها من ممارسة االخالق 

السيئة عل الرغم من توافر املغريات املتزايدة.

)1( انظر: الصحاح ص706 . لسان العرب 437/4 .
)2( انظر: التعريفات ص131 . مفردات الفاظ القرآن الكريم ص474 .



156  ......................................................................    األخالق القرآنية 

الصرب يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة

ُسِل﴾)1(. قال تعاىل: ﴿َفاْصرِبْ َكاَم َصرَبَ ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرهُّ

وألمهية الصرب من ناحية، وصعوبة االلتزام به من ناحية اخرى، لذلك وعد اهلل 
تعاىل الصابرين اجلنة، بل جعل السالم عليهم بام صربوا، فقال تعاىل: ﴿َساَلٌم َعَلْيُكْم 

ار﴾ )2(. ُتْم ۚ َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ باَِم َصرَبْ

ال  املعجز  فالصرب  ايضا،  درجات  للصرب  كذلك  درجات  للصدق  ان  قلنا  كام 
صرب  أما  واملمكن،  املستطاع  بصرب  علينا  ولكن  واالولياء،  االنبياء  إال  عليه  يتمكن 
ال  تعاىل  واهلل  يطيقونه،  ال  ألهنم  به،  القيام  البرش  عل  معجز  فانه  واالولياء  األنبياء 

ـُه َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها﴾ )3( . حيمل اإلنسان بام ال يطيق، قال تعاىل: ﴿اَل ُيَكليُِّف اللَّ

فمثال عل الرغم من منح اولياء دم امُلجنى عليه )املقتول( حق القصاص إال ان اهلل 
تعاىل جعل الصرب يف العفو أو الصلح أفضل من القصاص، قال تعاىل: ﴿َوإِْن َعاَقْبُتْم 

ابِِرين﴾ )4(.  ُتْم هَلَُو َخرْيٌ لِلصَّ َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِهۖ  َوَلِئْن َصرَبْ

والعفو  باملغفرة  الصاحلة  األعامل  عملوا  والذين  الصابرين  تعاىل  اهلل  خص  كام 
احِلَاِت ُأوَلـِٰئَك هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر  وا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن َصرَبُ واالجر، فقال تعاىل: ﴿إاِلَّ الَّ

َكبرٌِي﴾)5(.

)1( سورة االحقاف: اآلية 35 .
)2( سورة الرعد: اآلية 24.
)3( سورة البقرة: اآلية 286

)4( سورة النحل: اآلية 126.
)5( سورة هود : اآلية 11 . انظر: الوايف: 65/3 و66.
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بل قدم سبحانه الصرب بقصد مرضاته تعاىل عل اداء الصالة واداء احلقوق املالية، 
َرَزْقنَاُهْم  مِمَّا  َوَأْنَفُقوا  اَلَة  َوَأَقاُموا الصَّ ِْم  اْبتَِغاَء َوْجِه َرهبيِّ وا  ِذيَن َصرَبُ فقال تعاىل: ﴿َوالَّ

ار﴾ )1(. ييَِّئَة ُأوَلـِٰئَك هَلُْم ُعْقَبى الدَّ ا َوَعاَلنَِيًة َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة السَّ رِسًّ

االمام  فقال  والصابرين،  الصرب  افضلية  البيتيف  أهل  أخبار  تواترت  وقد 
الصادق: )الصرب من االيامن بمنزلة الرأس من اجلسد، فإذا ذهب الرأس ذهب 
)اجلنة   :الباقر االمام  وقال  االيامن(  ذهب  الصرب  ذهب  إذا  وكذلك  اجلسد، 
حمفوفة باملكاره، فمن صرب عل املكاره يف الدنيا دخل اجلنة، وجهنم حمفوفة باللذات 
والشهوات، فمن أعطى نفسه لذهتا وشهوهتا دخل النار( وقال: )ملا حضت أيب 
الوفاة ضمني اىل صدره وقال: يا ُبني، اصرب عل احلق وإن كان مّرًا، توف أجرك بغري 

حساب( وقال االمام الصادق: )من ابتيل من املؤمنني ببالء فصرب عليه كان له 

أجر ألف شهيد()2(. 

ومن هنا تتجل امهية الصرب من خالل الدوام واملثابرة عل العبادة، فإهنا من مدارج 
تربية اإلنسان. 

يمكن لإلنسان أن يدخل قلوب اآلخرين دون أن ينطق بكلمه واحدة، إذ يكفيه 
سلوكه الناطق بالصفات الكريمة و األخالق احلميدة 

)1( سورة الرعد: اآلية 12 .
)2( الوايف 65/3.





املطلب الثالث 

املراقـــــبة

سنتناول هذا املوضوع يف الفقرات اآلتية:

ماهيتها

وهي ان يراقب االنسان نفسه من خالل تصديقه بأن اهلل تعاىل يعلم بكل نواياه 
وافعاله، وانه تعاىل يراه )1(.

الردع الطوعي عند االنسان، وعامل طوعي  املراقبة من أهم وسائل  ُتعد  لذلك 
ايضا لوقايته من الذنوب واالمراض االخالقية السيئة، فهي جتعل االنسان يف حالة 

من املراقبة املستمرة حلساب النفس وحتذيرها من الوقوع باملعايص .

املراقبة يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة

ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمْن    َأْعاَمهَلُْم  ْوا  لرُِيَ َأْشَتاًتا  النَّاُس  َيْصُدُر  تعاىل: ﴿يْوَمِئٍذ  قال 
ا َيَرُه﴾)2(.  ٍة رَشًّ ا َيَرُه  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َخرْيً

)1( انظر: إحياء علوم الدين: الغزايل 4/ 297.
)2( سورة الزلزلة: اآلية 6- 8.
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تعاىل، حتى  اهلل  اعاملنا مسجلة وتسجل عند  أنَّ مجيع  دليل عل  النص  ففي هذا 
ماثلة  القيامة  ليوم  وستبقى  اعاملنا،  صحيفة  يف  حمفوظة  والنوايا  واالفكار  االنفاس 
لتكون حجة لنا أو علينا، وهذا ما يستدعي منا عدم الغفلة عن عواقب ما نقوم به 

بالدنيا. 

ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودهُّ  قال تعاىل: ﴿َيْوَم جَتُِد ُكلهُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمَْضً
بِاْلِعَباِد﴾ )1( وقال  َواللَّـُه َرُءوٌف   ۗ َنْفَسُه  ـُه  اللَّ ُرُكُم  َوحُيَذيِّ  ۗ َبِعيًدا  َأَمًدا  َوَبْينَُه  َبْينََها  َأنَّ  َلْو 

تعاىل: ﴿َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيد﴾ )2(.

هلذا فان حسابنا يوم القيامة سيكون بمنتهى الدقة والعدالة عام قمنا به يف الدنيا 
من نية وقول وعمل، قال تعاىل: ﴿َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس 
بِنَا َحاِسبنَِي﴾ )3( وقال تعاىل:                   ۗ َوَكَفٰى  هِبَا  َأَتْينَا  ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل  َوإِْن َكاَن   ۖ َشْيًئا 

﴿َوإِْن ُتْبُدوا َما يِف َأْنُفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه اللَّـُه﴾)4(.

به  قاله وفكر  ما  اساس  القيامة سيكون عل  يوم  االنسان  فان حتديد مصري  لذلك 
الدنيا، وكل ذلك مسجل ويتسجل يف كل حلظة وثانية، وعل أساس ذلك  وفعله يف 
: )والذي نفيس  القيامة من الشدة أو اللني، قال رسول اهلل  سيكون احلساب يوم 
بيده ليخفف عل املؤمن حتى يكون أهون عليه من الصالة املكتوبة يصليها يف الدنيا)5(.

)1( سورة آل عمران: اآلية 30 .
)2( سورة ق: اآلية 18.

)3( سورة االنبياء: اآلية 47 .
)4( سورة البقرة: اآلية 284 .

)5( انظر: جممع الزوائد 337/1 .
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ويف وصية رسول اهلل  اليب ذر الغفاري )رض اهلل تعاىل عنه( قال: )يا أبا ذر 
حاسب نفسك قبل أن حُتاسب، فانه اهون حلسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، 

وجتهز للعرض األكرب يوم ال ختفى عل اهلل تعاىل خافية( )1(.

يأخذ  ثم  ويعظها  نفسه  مع  خيلو  أن  االنسان  من  تتطلب  النفس  مراقبة  وعملية 
باملبادئ  عهدا منها تتعهد فيه ان ال ترتكب املعصية وال ترتك الطاعة، ألن االلتزام 
مستمرة  بصورة  وردعها  لنفسه  االنسان  مراقبة  عملية  وتبقى  الكريمة،  االخالقية 

مادام اإلنسان حيا.

هلذا قال أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب: )ان احلازم من شغل نفسه فأصلحها 
وحبسها عن أهوائها ولذاهتا فملكها()2(.

وهذا ال يكفي لتحقيق غاية املراقبة بل جيب عند الوقوع بالذنوب توبيخ النفس 
بصورة مستمرة وعتاهبا ولومها ساعة بعد اخرى، وهبذا قال أمري املؤمنني: )من 

وبخ نفسه عل العيوب ارتدعت عن كثرة الذنوب ( )3(.

بل جعل االمام الكاظمحماسبة النفس رشطا ملن يتشيع ألهل البيتحيث 
قال: )ليس منا من مل حياسب نفسه يف كل يوم، فان عمل حسنا استزاد وان عمل سيئا 

استغفر اهلل تعاىل وتاب اليه()4(.

)1( غرر احلكم ص126 رقم احلكمة 100 .
)2( املصدر نفسه ص368 رقم احلكمة 1556 .

)3( الكايف 453/1 .
)4( املصدر نفسه 453/1 وما بعدها .



162  ......................................................................    األخالق القرآنية 

فمن خالل ما سبق يتضح لنا الفرق بني املحاسبة واملراقبة، وعالقة تزكية النفس 
هبام، وبحساب يوم القيامة، فلو تدبرنا اآليات القرآنية التي جاءت لبناء اخالق املسلم 
لوجدناها أكثر اآليات، حيث بلغ عددها اربعا ومخسامئة والف آية، موزعة يف خمتلف 
يف  االخالق  منظومة  امهية  بجالء  لنا  يبني  وهذا  ومدنية،  مكية  الكريم  القرآن  سور 
االسالم، بل تظهر غايات اإلسالم االساسية من خالل شعور االنسان بأمهية املراقبة 

من قبل اهلل تعاىل.

هلذا تتقدم تصديق اإلنسان باملراقبة عل كل يشء حتى اهنا تتقدم عل طلب العلم، 
فليس للعلم اية قيمة بدون ايامن اإلنسان بمراقبة ربه له، وليس هلام قيمة ايضا إذا كان 
الدافع هلام لغري االمتثال هلل تعاىل، فال تطمئن نفس االنسان إال باإليامن والعمل معا، قال 

ـِه َتْطَمِئنهُّ اْلُقُلوُب﴾ )1(. ـِه ۗ َأاَل بِِذْكِر اللَّ ِذيَن آَمنُوا َوَتْطَمِئنهُّ ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اللَّ تعاىل: ﴿الَّ

النفس املطمئنة ترجع اىل رهبا وهي مطمئنة مستقرة بام وعد  بأن  وقد ذكر تعاىل 
القيامة، فقال تعاىل:           به من أجر يمنحها اهلل سبحانه يوم  اهلل تعاىل هلا، وبام صّدقت 

ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمِئنَُّة اْرِجِعي إىَِلٰ َربيِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة﴾)2(. ﴿َيا َأيَّ

)1( سورة الرعد: اآلية 28.
)2( سورة الفجر: اآليتان 27و28 .
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ُدوُر﴾)1( وقال تعاىل: ﴿َوَما َيْعُزُب  وقال تعاىل: ﴿َيْعَلُم َخاِئنََة اأْلَْعنُيِ َوَما خُتِْفي الصهُّ
اَمِء َواَل َأْصَغَر ِمْن ذَ ٰلَِك َواَل َأْكرَبَ إاِلَّ يِف  ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ َعْن َربيَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ

ِكَتاٍب ُمبنٍِي﴾)2(. 

بمراقبة  شعوره  خالل  من  االنسان  لدى  االخالق  تفعيل  فكرة  تتجل  وهكذا 
خالقه له يف الرساء والضاء، فهو سبحانه مطلع عل ظاهره وباطنه.

رحم اهلل من ظّن بنا خرًيا وغفر اهلل ملن قال فينا ما ليس فينا

)1( سورة غافر: اآلية 19.
)2( سورة يونس: اآلية 61.





املبحث الرابع

التواضع والرفق وخفض اجلناح والعفو

ويتضمن هذا املبحث عىل املطالب االتية: 

املطلب األول

التواضع والرفق وخفض اجلناح

سنبحث هذا املطب يف الفقرات االتية:

تعريف التواضع والرفق

 التواضع لغة: هو التذلل والتخشع )1(.

باجلاه  واملفاخرة  املباهاة  االنسان  يتجنب  وان  التعظيم،  كراهية  هو  واصطالحا: 
واملال وغريمها، والتحرر من االعجاب والِكرب )2(.

وقيل: التواضع هو اظهار الّتـنزل عن املرتبة ملن يراد تعظيمه، بحيث ال يصل اىل 
درجة التذلل، ألن التذلل اظهار العجز عن مقاومة املتذلل له)3(.

)1( انظر: العني: الفراهيدي 196/2 . تاج العروس: الزبيدي 343/22.
)2( انظر: هتذيب األخالق: اجلاحظ ص25 . 

)3( انظر: الفروق اللغوية: ابو هالل العسكري 216 .
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النفع، وهو ضد العنف، ولني اجلانب، ويقال َرفق باألمر وله  اللغة:  والرفق يف 
انه لطيف املعاملة  َيرُفق ِرفقا، فيقول العرب مثال: فالن خافض اجلناح أي:  وعليه 
ولني  الرفقاء،  مع  املداراة  هو  واحللم،وقيل:  والتواضع  الرقة  ويظهر  والرعاية، 

اجلانب، واللطف يف األمر بأحسن الوجوه وأيرسها )1(.

مفهوم  اىل  تؤدي  كلها  الرفق  معنى  املذكورة يف  والكلامت  االلفاظ  ان  يبدو  ومما 
التواضع الذي ُيعد من اوضح اللفاظ الدالة عل معناه. 

واصطالحا: هو لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باألسهل وهو ضد العنف 
كام جاء ذلك يف تعريفه اللغوي )2(.

من  مفردة  وهي  الرفق،  بصفة  مرتبطة  هي  للوالدين  اجلناح  خفض  صفة  وان 
مفردات منظومة مكارم األخالق،كام سيأيت احلديث عنها.

التواضع يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة

َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعَل  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ مْحَـِٰن  الرَّ ﴿َوِعَباُد  تعاىل:  قال 
اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما﴾ )3(. 

واهلون يف اللغة: هو الرفق واللني والسكينة والوقار)4( واملقصود بـ )هْوًنا(  أي: 
يمشون عل االرض بسكينة ووقار، وال تتناىف اهليبة مع التواضع برشط ان ال تكون

)1( انظر: العني: الفراهيدي 196/2 . تاج العروس: الزبيدي 343/22.
)2( انظر: هتذيب األخالق: اجلاحظ ص25.

)3( سورة الفرقان: اآلية 63.
)4( انظر: مدارك السالكني: 108/3.
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بقصد التكرب والتعايل، فال يمنع من اجلمع بني الرفق والوقار واهليبة مع التواضع، 
فقال تعاىل: ﴿َواْصرِبْ َعَلٰ َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مَجِياًل﴾)1(.

)الوقار( يف مشيه، وإذا كانت صفة  اهلون  املسلم بصفة  ان يتصف  ينبغي  لذلك 
مع  نفسها  بالصفة  يتصف  ان  منه  يتطلب  فهذا  األرض  عل  مشيه  يف  الوقار  املسلم 
 هو االنموذج االول بذلك، حيث قال أمري  ساكنيها، وقد كان الرسول األكرم 
املؤمنني عيل بن ايب طالب: )كان رسول اهلل إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنام ينحط من 

صبب()2(. 

ومعنى    اهلل  مشية رسول  وأسكنه:  أحسنه  أنواع،  عرشة  السري عل  ان  وقيل 
املنحط من الصبب أي: يرفع رجليه من األرض رفعًا بائنا بقوة، والتكفؤ أي: التاميل 

إىل االمام، كام تتكفأ السفينة يف جرهيا، وهو أعدل انواع امليش.

 كان إذا مشى ليس يف مشيه كسل، وأن   أن رسول اهلل  وعن ابن عباس 
والباء  املهملة  الصاد  بفتح  الصبب -  تكرب، وقال: معنى   كان هبيبة دون  مشيته 
املوحدة األوىل هو املوضع املنحدر من األرض، وذلك دليل عل رسعة مشيه، ألن 
الصبب، والتقلع من  االنحدار من  التقلع:  يثبت يف مشية، ومعنى  يكاد  املنحدر ال 
األرض قريب بعضه من بعض، يعني: أنه كان يتـثـبـت يف خطواته، وال يبني منه يف 
هذه احلالة استعجال، ولعل أراد هبذا اللفظ قوة امليش، بحيث يرفع رجليه من األرض 

رفعًا قويًا، ال كمن يميش اختياالً ويقارب خطواته، فإن ذلك من ميش النساء)3(.

)1( سورة املزمل: اآلية 10. 
)2( انظر: تاريخ الطربي 221/2.

)3( انظر: املصدر نفسه 221/2 وما بعدها.
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ومن امليش اليسء أن يميش اإلنسان بانزعاج واضطراب، ميش اجلمل األهوج، 
وهذه املشية مذمومة، وهي عالمة من عالمات خفة عقل صاحبها، وخصوصا عندما 
يكثر االنسان االلتفات يمينًا وشامالً، أما امليش هونًا ووقارا فهو ميش عباد الرمحن، 
وكانت هذه الصفة من صفات الرسول األكرم  انه كان يميش بسكينة ووقار من 

غري تكرب وال متاوت )1(.

وما هي عالقة التواضع بقوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما﴾)2( ؟.

ان العالقة واضحة نشهدها يف كل يوم، حيث اكثر ما يلتقي االنسان رغام عليه يف 
الطرقات اجلهالء، فكأن اآلية الكريمة تريد ان ترشد املسلم اثناء سريه يف الطرقات 
فتقول له: عليك ان تتعامل مع اجلهالء بلني ورفق وعدم تكرب، وان ال تقابلهم بنفس 
جهلهم، ألن الكالم مع اجلاهل كالكتابة فوق املاء، إذ إنَّ ميزت العامل عن اجلاهل ان 
العامل مّر بمرحلة اجلهل ثم جتاوزها بالعلم واملعرفة، أما اجلاهل فأنه ال يعرف العلم 

واملعرفة كونه مل جيتاز مرحلة اجلهل وبقى فيها.

لذلك فان اجلاهل إذا خطأ ال يعرف جسامة خطئه، وبسبب جهله يتوهم ان خطئه 
هو الصواب بعينه، هلذا اوجب اهلل تعاىل التعامل مع هؤالء بالطرقات باللني والرتوي 
عن  االبتعاد  هبدف  معهم  املساجلة  وعدم  وارشادهم،  اصالحهم  بغية  والتواضع، 

رشهم.

وهذا ما كان يتبعه رسول اهلل  معهم، فكان  خياطبهم بالسالم )َقاُلوا َساَلًما( 
فكان يصرب عل جهلهم ثم هيجرهم ويرتكهم بكل لني ولطف وحكمة، فقال تعاىل 

)1( انظر: املصدر نفسه 221/2 .
)2( سورة الفرقان: اآلية 63 .
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خماطبا رسوله االمني: ﴿َواْصرِبْ َعَلٰ َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مَجِياًل﴾ )1(. 

ومن لوازم التواضع واللني بخصوص هجر اجلهالء ان هنجرهم بلطف ولني ودون 
اشمئزاز، ألن اجلاهل ال رمحة عنده وال تروي يف ارتكاب املعايص واجلرائم، لذلك 
تتحمل  ما  وفق  عل  باحلسنى  مواصلتهم  وانام  احتقارهم  واظهار  قطيعتهم  جتوز  ال 
مَجِياًل﴾ هلذا كان رسول  َهْجًرا  تعاىل: ﴿َواْهُجْرُهْم  املقصود من قوله  عقوهلم، وهذا 
اهلل  يدفع بالتي هي أحسن عل وفق ما أمره ربه، قال تعاىل : ﴿َواَل َتْسَتِوي احْلََسنَُة 

ُه َويِلٌّ مَحِيٌم ﴾)2(. ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَّ ييَِّئُة . اْدَفْع بِالَّ َواَل السَّ

اضافة اىل ما ذكرناه فان التكرب عامل اساس يف انبعاث البغض يف نفوس الناس 
اجتاهه، وهلذا السبب ال ينجح املتكرب يف حياته، لذلك نجد من بني أهم صفات االنبياء 
واالولياء يف دعواهتم التواضع واللني، فقال تعاىل يف تواضع رسوله األكرم: ﴿َوَلْو 
وا ِمْن َحْولَِكۖ  َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف  ُكنَْت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضهُّ

ِلنَي﴾)3(. ـِه ۚ إِنَّ اللَّـَه حُيِبهُّ امْلَُتَوكيِّ ْل َعَل اللَّ اأْلَْمِرۖ  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

وهي  التواضع  من  اكثر  بصفة  أمره  حيث  ذلك  من  بأكثر  نبيه  تعاىل  اهلل  أمر  بل 
خفض اجلناح، فقال تعاىل: ﴿َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمننَِي﴾)4(. 

)1( سورة املزمل : اآلية 10 . انظر: تفسري الكاشف 449/7.
)2( سورة فصلت: اآلية 34.

)3( سورة آل عمران: اآلية 159.
)4( سورة الشعراء: اآلية 215.
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ٌد َرُسوُل  كام امر سبحانه املؤمنني ان يتواضع بعضهم لبعض، فقال تعاىل: ﴿حُمَمَّ
اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم﴾)1(. اُء َعَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ـِه ۚ َوالَّ اللَّ

التي  الصفة  هي  التواضع  صفة  ان  الكريم  القرآن  ذكره  ما  خالل  من  يبدو  ومما 
حتافظ عل ديمومة تواصل االنسان مع االخرين عل اختالف طبقاهتم، كام اهنا تصنع 
املودة يف عالقات الناس مع بعضهم، بني الغني والفقري، والعامل واملتعلم، والرئيس 

واملرؤوس وهكذا ...)2(.

كام كان  يستجيب لدعوة أي داع من اصحابه فقريا كان أم غنيا، ويأيت لدعوته 
طعام  يف  يتكلفوا  ال  ان  اصحابه  من  يطلب  كان  بل  بسيطة،  وليمته  كانت  لو  حتى 

الوليمة ويقبل منهم اليسري)3(.

ويريد الرسول األكرم  من ترصفه هذا مع اصحابه ان يعلمهم حرمة االرساف 
إِْخَواَن  َكاُنوا  ِريَن  امْلَُبذيِّ ﴿إِنَّ  قال:  حيث  تعاىل  اهلل  ألمر  امتثاال  االسالم  يف  والتبذير 

ِه َكُفوًرا﴾)4(. ْيَطاُن لَِربيِّ َياطِنِيۖ  َوَكاَن الشَّ الشَّ

يف  تسبقها  وقد  وعادية،  بسيطة  ناقته  كانت  بل  ناقة،  اجود  يملك  ال    وكان 
الكثري من االحيان النوق االخرى )5(.

بل كان  يعد التكرب صنف من اصناف خنوع واذالل االنسان لغرائزه املريضة

)1( سورة الفتح: اآلية 29.
)2( انظر: رياض الصاحلني: ص116و117.

)3( انظر: املصدر نفسه ص117.
)4( سورة االرساء: اآلية 27.

)5( انظر: رياض الصاحلني ص116و117.
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: )إذا رأيتم   التي جتعله ينظر اىل الناس باهنم ادنى منه واقل منه شأنا، فقال 
املتواضعني من امتي فتواضعوا هلم، وإذا رأيتم املتكربين فتكربوا عليهم، فان ذلك 

هلم مذلة وصغار( )1(. 

والطرق  الوسائل  بشتى  التواضع  عل  اصحابه  يريب    األكرم  الرسول  فكان 
حيث قال يوما لبعض أصحابه )ما يل ال أرى عليكم حالوة العبادة ؟ ( فقالوا له: وما 

حالوة العبادة ؟ قال: )التواضع( )2(.

بل كان يدعو اصحابه اىل التواضع ويقول هلم: )ان احبكم ايّل وأقربكم مني يوم 
القيامة جملسا أحسنكم خلقا واشدكم تواضعا( وقال ايضا: )ان الرفق مل يوضع عل 

يشء إال زانه، وال نزع من يشء إال شانه( )3(. 

وقال : )من اعطى حّظه من الرفق حّظه اهلل تعاىل من خري الدنيا واآلخرة( )4(.

وقال : )الرفق رأس احلكمة، اللهم من وىل شيئا من امور امتي فرفق هبم، ومن 
شقق عليهم فاشقق عليه( )5(.

فهم   كذلك اهل بيته األطهار  فكانت تلك شخصية الرسول األكرم 
احلسني  بن  عيل  االمام  مثال  فكان  والتدبر،  الدقة  من  بغاية  هنجه  عل  ساروا  الذي 
زين العابدينعندما يمر بمساكني وهم يأكلون اخلبز اليابس، يأيت اىل جانبهم 
معهم،  وجيلس  لدعوهتم  يستجيب  وفعال  طعامهم،  اىل  فيدعونه  عليهم،  ويسلم 

)1( تنبيه اخلواطر 1/ 201واملقصود بالتكرب هنا االبتعاد عنهم بلني ولطف وعدم مداهنتهم.
)2( املصدر نفسه 201/1 .
)3( املصدر نفسه201/1.

)4( املصدر نفسه 202/1 .
)5( املصدر نفسه 202/1 وما بعدها.
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متسكهم  خالل  من  اجلم  واالدب  الرفيع  اخللق  البيتمثال  أهل  كان  وهكذا 
احلقيقي باإلسالم وطاعتهم ألحكامه.

خفض اجلناح للوالدين: 

خفض اجلناح: هو لني الكالم وترك اإلغالظ يف القول، وهو صفة من صفات 
التواضع )1(. 

ومن معان اجلناح التي جاءت يف القرآن الكريم اليد كام يف قوله تعاىل: ﴿اْسُلْك 
ْهِب﴾ )2(. َيَدَك يِف َجْيبَِك خَتُْرْج َبْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء َواْضُمْم إَِلْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ

وكثريا ما يكون خفض اجلناح للوالدين كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َوَقىَضٰ َربهَُّك َأالَّ 
ا َفاَل َتُقْل  ا َأْو ِكاَلمُهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلِكرَبَ َأَحُدمُهَ اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا ۚ إِمَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ
مْحَِة َوُقْل َربيِّ  ليِّ ِمَن الرَّ ا َوُقْل هَلاَُم َقْواًل َكِرياًم. َواْخِفْض هَلاَُم َجنَاَح الذهُّ هَلاَُم ُأفٍّ َواَلَتنَْهْرمُهَ

َياِن َصِغري﴾)3(. اْرمَحُْهاَم َكاَم َربَّ

سامت خفض اجلناح للوالدين

 ومن تلك السامت هي:

طاعتهام باملعروف واالحسان اليهام .- 1

مقابلة اوامرمها بالفرح والرتحاب .- 2

مبادأهتام بالسالم وتقبيلهام .- 3

)1( انظر: جممع البيان: الشيخ الطربيس 447/6. التفسري الكبري: الرازي 211/9.
)2( سورة القصص: اآلية 32 .

)3( سورة االرساء: اآليتان 23 و24.
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التوسعة هلام باملجلس عند دخوهلام اليه واجللوس امامهام بكل أدب، وعدم - 4
فعل أي فعل ينايف الكامل معهام .

مساعدهتام يف اعامهلام وبكل اخالص ومثابرة .- 5

تلبية ندائهام برسعة وبدون تأخري.- 6

جتنب اجلدل املزعج معهام .- 7

عدم جواز مد اليد قبلهام اثناء الطعام .- 8

استئذاهنام عند الدخول واخلروج .- 9

تذكريمها باهلل تعاىل وامرمها باملعروف وهنيهام عن املنكر مع مراعاة احرتامهام - 10
جتنب الشدة والتكرار يف لومهام .

كثرة الدعاء هلام يف حياهتام وبعدها.- 11

قبول عذرمها مع اللطف هبام.- 12

الصفح عنهام ونسيان معاتبتهام ولو مل يعتذرا.- 13

بذل املستطاع هلام من اخلدمة واجلاه واملال.- 14

ترك املنة عليهام، واالبتعاد عن مطالبتهام باملثل.- 15

حتمل عتاهبام إذا عاتبا ومحله عل أحسن املحامل.- 16

جتنب االعتداء عليهام يف كل االحوال. - 17

خفض اللسان وعدم ارتفاع الصوت او احلدة معهام.- 18
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التي جاهدت  اجلناح لالم  الكريم خفض  القرآن  اكد عليها  التي  ومن االحكام 
ْنَساَن بَِوالَِدْيِه مَحََلْتُه  ْينَا اإْلِ بنفسها وروحها يف االنجاب والرعاية، قال تعاىل: ﴿َوَوصَّ

ُه َوْهنًا َعَلٰ َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك إيَِلَّ امْلَِصرُي﴾)1(.  ُأمهُّ

باحلسنى  ومعاملتهام  الوالدين  وطاعة  اجلناح  خفض  الكريم  القرآن  أقر  وهكذا 
بالرشك،  طاعتها  جتوز  فال  مرشكني  كانا  إذا  حالة  يف  ولكن  مرشكني،  كانا  لو  حتى 
َك يِب َمَا لْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم ۖ  وذلك لقوله تعاىل: ﴿َوإِْن َجاَهَداَك َعَلٰ َأْن ُترْشِ

ْنَيا َمْعُروًفا﴾ )2(.  َوَصاِحْبُهاَم يِف الدهُّ

ومعنى ذلك إذا طلبا منك الرشك باهلل تعاىل فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، 
وااليامن  الرشك  نبذ  اىل  وتدعومها  باملعروف،  الدنيا  يف  تصاحبهام  ان  عليك  ولكن 

باللني واحلُسنى.

ومن خالل ما سبق ذكره جيب طاعتهام يف الواجبات واملندوبات وحتى املباحات، 
ولكن ال جيوز طاعتهام يف كل ما هو حمرم، كالعداء للناس االبرياء والصاحلني، قال 
وَن َمْن َحادَّ اللَّـَه َوَرُسوَلُه َوَلْو  ـِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادهُّ تعاىل: ﴿اَل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ

َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُم﴾)3(.

عالمة حب اهلل تعاىل كثرة ذكره 

)1( سورة األحقاف: اآلية 15.
)2( سورة لقامن: اآلية 15.

)3( سورة املجادلة: اآلية 22.



املطلب الثاني 

 العـفــو

ُيعرف العفو لغة: هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، واصل لفظ العفو 
املحو والطمس، وكل من استحق عندك العقوبة فرتكتها فقد عفوت عنه)1(.

فالصفح مصدر  املعنوية،  املشرتكات  أو  املرتادفات  العفو والصفح من  ان  وقيل 
ُفوُح  ، والصَّ اٌح َعُفوٌّ َصَفَح عنه َيْصَفح َصْفًحا أي: َأعرض عن ذنبه، وهو َصُفوح وَصفَّ

الكريم، ألنه َيْصَفح عمن َجنى عليه )2(.

الذي يصفح كأنه  العنق، ألنَّ  الصفح مشتق من صفحة  أن  العلامء  وذكر بعض 
يويل بصفحة عنقه، إعراًضا عن اإلساءة )3(.

عقوبة  استحق  من  وكل  عليه،  القدرة  مع  الضر  كف  هو  اصطالحا:  والصفح 
وهو قادر عل املعاقبة، ويعود حقها له وحده فرتكها، فهذا الرتك يسمى صفحا وقيل: 

)1( انظر: تاج العروس 686/19 . مجهرة اللغة 11/2.
)2( انظر: تاج العروس 19/ 686 وما بعدها.

)3( انظر: املصدر نفسه 687/19.
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هو ترك التأنيب)1( وقيل: إزالة أثر الذنب من النفس)2(.

ومن هنا يربز الفرق بني العفو والصفح فهام متقاربان يف املعنى، أما الفرق بينهام 
فهو قليل جدا يرتكز فيام قاله الراغب حيث قال: الصفح: ترك التثريب، وهو أبلغ 
من العفو وقد يعفو اإلنسان وال يصفح، وقال البيضاوي: العفو ترك عقوبة املذنب، 
والصفح: ترك لومه، ويدل عليه قوله تعاىل: ﴿َفاْعُفوا َواْصَفُحوا﴾)3( وذلك ترقًيا يف 

األمر بمكارم األخالق، من احلسن إىل األحسن، ومن الفضل إىل األفضل )4(.

   وقال القرطبي: العفو: ترك املؤاخذة بالذنب، والصفح: إزالة أثره من النفس، 
صفحت عن فالن إذا أعرضت عن ذنبه)5( والفرق بني العفو والغفران: أن الغفران 
يقتيض إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إجياب الثواب فال يستحق الغفران إال 
يقال  وال  لك  اهلل  غفر  فيقال  اهلل  يف  إال  يستعمل  ال  وهلذا  للثواب،  املستحق  املؤمن 
غفر زيد لك إال شاذا قلياًل... والعفو يقتيض اسقاط اللوم والذم وال يقتيض إجياب 

الثواب)6(.

)1( انظر: الكليات )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: احلسني ص53.
)2( انظر: مفردات الفاظ القرآن الكريم ص574.

)3( سورة الشورى: اآلية 39. انظر: مفردات الفاظ القرآن ص574.
)4( انظر: مفردات الفاظ القرآن الكريم ص574 .

)5( انظر: صفوة التفاسري 152/1.
)6( انظر: املصدر نفسه 181/1 .
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مع  وإحساًنا،  وكرًما  جوًدا،  ك  حقيِّ إسقاط  فالعفو   : والذليِّ العفو  بني  الفرق  اما 
ل،  قدرتك عل االنتقام، فتؤثر الرتك رغبة يف اإلحسان، ومكارم األخالق، بخالف الذهُّ
فإنَّ صاحبه يرتك االنتقام عجًزا وخوًفا، فهذا مذموم غري حممود، ولعل املنتقم باحلق 

وَن﴾ )1(.  ِذيَن إَِذا َأَصاهَبُُم اْلَبْغُي ُهْم َينَترِصُ أحسن حااًل منه، كام يف قوله تعاىل: ﴿َوالَّ

بداية  يف  الفضل  ينفقوا  ان  ُأمرو  حيث  النفقة،  يفضل عن  ما  بمعنى  ايضا  وجاء 
األمر اىل ان ُفرضت عليهم الزكاة، كام يأيت بمعنى الزيادة يف الطول، كام يف احلديث 

الرشيف )حفوا الشوارب واعفوا اللحى( )2(.

والعفو اصطالحا: هو كف الضر مع القدرة عليه، فهو كل من استحق عقوبة، 
وقدرة امُلعتدى عليه عل معاقبة من استحقها، ويعود حق العقوبة له وحده، ولكنه 
بدون  الذنب  السامح عن  هو  العفو  معنى  ان  وقيل  ُيسمى عفوا،  الرتك  فهذا  تركها 

مقابل )3( .  

أما الصلح فهو السامح عن الذنب بمقابل ُيمنح لصاحب احلق، كدفع الدية أو 
أو  الدية  مقابل  العقوبة  ترك  الصلح  يكون  وحينئذ  عليه،  امُلجنى  التعويض ألولياء 

التعويض )4(.                         

وملخص ما ذكرناه فان كل الصفات املذكورة هي من مكارم األخالق، ولكنها 
تتفاوت عل أساس مقدار السامح والعفو الذي يقوم به امُلعتدى عليه.

)1( سورة الشورى: اآلية 39.
)2( انظر: املعجم الكبري : الطربان 651/13 .

)3( انظر: التحرير والتنوير 285/28. تفسري الكشاف ص128 . تفسري الرازي 5/6
)4( انظر: التعريفات: اجلرجان ص94. فتح الباري: ابن رجب 152/1. التباين يف تفسري غريب 

القرآن: ابن اهلائم ص61 .
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العفو يف القرآن الكريم والُسنة الرشيفة

لقد ورد لفظ العفو يف القرآن الكريم يف احدى وثالثني آية، وبمعان متعددة من 
ضمنها جاء من اسامء اهلل احلسنى يف مخس آيات، وكذلك جاء فعل بمعنى السامح كالذي 

ورد يف قوله تعاىل: ﴿ُثمَّ َعَفْوَنا َعنُْكْم ِمْن َبْعِد ذلك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾)1(. 

اْلَقْوِم  َعَل  َنا  َفاْنرُصْ َمْواَلَنا  َأْنَت   ۚ َواْرمَحْنَا  َلنَا  َواْغِفْر  َعنَّا  ﴿َاْعُف  تعاىل:  وقال 
اْلَكافِِريَن﴾ )2(.

ومعنى ذلك اعفنا من العقوبة وساحمنا بأن اسرت علينا سيئاتنا، فال تفضحنا يوم 
احلرش األكرب، وارمحنا برمحتك التي وسعت كل يشء )3(.

ومن معان العفو االخرى التنازل للمرأة بنصف مهرها عند طالقها قبل الدخول 
وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم هَلُنَّ َفِريَضًة َفنِْصُف  ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسهُّ هبا، قال تعاىل: ﴿َوإِْن َطلَّ
ِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النيَِّكاِح ۚ َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى ۚ  َما َفَرْضُتْم إاِلَّ َأْن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَّ

ـَه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾)4(. َواَل َتنَْسُوا اْلَفْضَل َبْينَُكْم ۚ إِنَّ اللَّ

ورمحته،  صاحبه  بسامحة  يؤذن  ألنه  العفو،  هو  التقوى  صفات  اقرب  فان  هلذا 
والقلب املطبوع عل السامحة والرمحة، اقرب اىل التقوى من القلب الصلب الشديد)5(.

   

)1( سورة البقرة: اآلية 52.
)2( سورة البقرة: األية 286 .

)3( انظر: صفوة التفاسري 181/1 .
)4( سورة البقرة : اآلية 237 .

)5( انظر: التحرير والتنوير 464/2 . صفوة التفاسري 152/1



الفصل الثالث / نامذج من مكارم األخالق .............................................  179

ان  اىل  ذلك  يدفعهام  قد  الزوجني  بني  والفضائل  االجيابية  باملواقف  التذكري  وان 
يعفو احدمها عن اآلخر ثم يرتكا الطالق ويستأنفان حياهتام الزوجية، حيث جعل اهلل 
تعاىل استذكار املواقف اجلميلة بني الطرفني من الطرق املوصلة اىل العفو واملساحمة)1(. 

قال تعاىل: ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي﴾)2(. 

ما  بسبب  بالء  من  االنسان  عل  يقع  ما  الكريمة  اآلية  سياق  يف  باملصيبة  واملراد 
التي ليس  الذنوب  انه تعاىل يعفو ويمحو  َكثرٍِي﴾ أي:  َعْن  ارتكبه، ومعنى ﴿َوَيْعُفو 
فيها اعتداء عل أحد، ويسرتها عل املذنبني، فيام إذا عفا سبحانه وتعاىل، وال يمكن 
قبول العفو إذا كان فيه حق ملظلوم، فال يتحقق إال بعد رفع الظلم عمن وقع عليه أو 

صالح عليه أو عفا عنه )3(.

حيث روي عن أمري املؤمنني انه قال: )أال اخربكم بأفضل آية يف كتاب اهلل تعاىل 
حدثنا هبا رسول اهلل ؟ هي قوله تعاىل: ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبت َأْيِديُكْم 
او  مرض  من  اصابكم  )ما   : األكرم  الرسول  قالفرسها  َكثرٍِي﴾  َعْن  َوَيْعُفو 
عقوبة او بالء يف الدنيا فبام كسبت ايدكم، واهلل تعاىل أكرم من ان يثني العقوبة، وما 

عفا اهلل تعاىل عنه يف الدنيا فاهلل سبحانه احلم من ان يعود بعد عفوه( )4(.

)1( انظر: صفوة التفاسري 152/1.
)2( سورة الشورى : اآلية 30 .

)3( انظر: التفسري الكبري : الرازي 174/27
)4( االتقان يف علوم القرآن ص548 .
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ولو تدبرنا عفو اهلل تعاىل عن عباده لوجدناه اكثر من الكثري، فلو عاقبنا اهلل تعاىل 
بكل ما قمنا به يف الدنيا من اخطاء وزالت هللكنا يف الدنيا قبل اآلخرة، ولكن كثريا 
ما يغفر سبحانه عنا زالتنا، لذلك ورد يف احلديث الرشيف )ال يصيب ابن آدم خدش 

عود، او عثرة قدم، وال اختالج عرق إال بذنب، وما يعفو عنه أكثر( )1(.

ِذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم  َا الَّ وجاء العفو والصفح والغفران يف قوله تعاىل:﴿َيا َأهيهُّ
َغُفوٌر  اللَّـَه  َفإِنَّ  َوَتْغِفُروا  َوَتْصَفُحوا  َتْعُفوا  َوإِْن   ۚ َفاْحَذُروُهْم  َلُكْم  ا  َعُدوًّ َوَأْواَلِدُكْم 

َرِحيٌم﴾ )2(. 

دون  املذنب  وترك  االعراض  والصفح هو  الذنب،  املعاقبة عل  ترك  فالعفو هو 
عقاب وتوبيخ، والغفران هو سرت الذنب وعدم اشاعته )3(.

هذه بعض اآليات التي اشارت رصاحة اىل العفو والتسامح والصرب عل االذى، 
بغية ترسيخ األخالق الفاضلة والعيش بسالم وحمبة وتآلف، إال إذا كان العفو فيه 
العقوبة  جتب  فعندئذ  جرائمهم،  ارتكاب  يف  االستمرار  اىل  املجرمني  ودفع  مفسدة 

بالقدر الذي يضمن تنفيذها بغية توقف اجلريمة وردع املجرمني .  

وكرامة  للعايف  عزا  امليسء  عن  العفو  أعد  اإلسالم  فان  الرشيفة  الُسنة  يف  أما 
وشجاعة يف املواقف وصالبة يف األزمات والشدائد، بل جعل للعفو أفضلية كبرية 
عل اقامة العقوبة والقصاص، وقد وردت احاديث وروايات كثرية هبذا اخلصوص 
منها ما قال رسول اهلل : )ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل تعاىل عبدا بعفو 

)1( صفوة التفاسري 141/3 . تفسري الكشاف ص980.
)2(سورة التغابن: اآلية 14 .

)3( انظر: التحرير والتنوير 285/28 . تفسري الكشاف ص128 . التفسري الكبري 53/6 . 
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إال عزا، وما تواضع أحد هلل سبحانه إال رفعه اهلل تعاىل()1( وقال  ايضا: )ارمحوا 
ترمحوا واغفروا ُيغفر لكم()2(.

 فقال له يا رسول اهلل كم نعفو عن اخلادم ؟  وجاء رجل اىل الرسول األكرم 
الرسول  فصمت  سؤاله،  الرجل  اعاد  مما  الرجل  جيب  ومل  األكرم  الرسول  فصمت 

األكرم ايضا، فلام كان يف الثالثة قال  له: )اعفو عنه يف كل يوم سبعني مرة()3(.

واملقصود بـ )سبعني مرة( املبالغة والكثرة، بدليل قوله تعاىل: ﴿اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو اَل 
ًة َفَلْن َيْغِفَر اللَّـُه هَلُْم﴾)4(. َتْسَتْغِفْر هَلُْم إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرَّ

وقال االمام الصادق: )إنا اهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا()5(.

تدعو  مجيعها  لذكرها،  املجال  يتسع  ال  كثرية  وروايات  احاديث  وردت  وقد 
وانه  واملصائب،  الغضب  عند  النفس  وضبط  الغيظ  وكظم  والتسامح  العفو  اىل 
قوة  عل  كبرية  وداللة  وترفع،  للنفس  عزة  وفيه  والكريمة،  الفاضلة  األخالق  من 
الشخصية وسالمتها من احلقد واحلسد والروح العدوانية واالنتقامية، فأصبح العفو 
من اخالق الكبار وليس من اخالق الصغار، هلذا قال امري املؤمنني: )من كامل 

االيامن و مكافئة امليسء باإلحسان( )6(.

)1( صحيح مسلم : رقم احلديث )2588( .
)2( املعجم الكبري: الطربان 651/13 .

)3( املصدر نفسه 326/13.
)4( سورة التوبة: اآلية 80 .

)5( انظر: ميزان احلكمة: الريشهري 3722/3.
)6( املصدر نفسه 3722/3.
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ومن هنا يتضح بان العفو ال يصدر إال عن االنسان الذي ال حيمل صفات احلقد 
االنسان  من  يصدر  بل  اآلخرين،  عل  البغضاء  ووساوس  والثأر  االنتقام  ومرض 
النفس  وعزة  والتسامح  العفو  طابع  وفيه  ومودهتم،  الناس  بمحبة  قلبه  اململوء 

والتفاؤل واجلود. 



املبحث اخلامس

احلياء والــــــوقار

ويتضمن هذا املبحث عىل مطلبني مها:

املطلب األول

احلــــياء

تعريفه:

احلياء لغة: احلشمة، وهي ضد الوقاحة، وقد حيي منه حياء واستحياء واستحى 
فهو حيّي، وهو االنقباض واالنزواء)1(.

التقصري يف  القبيح ويمنع من  يبعث صاحبه عل اجتناب  واصطالحا: هو خلق 
حق ذي احلق، وقيل: هو تغيري وانكسار يعرتي االنسان من خوف ما ُيعاب به ويذم، 

وحمله الوجه)2(.

وقد ذكر الوجه ألنه أكثر ما تظهر عليه عالمات األنسان من غضب أو فرح أو 
احرتام اآلخر أو احتقاره، وكذلك يظهر عليه احلياء واخلجل.

)1( انظر: مقاييس اللغة 122/2 . لسان العرب 217/14 .
)2( انظر: الفروق اللغوية ص244 .
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الفرق بني احلياء واخلجل :

ذكرنا تعريف احلياء بأنه خلق يبعث صاحبه عل اجتناب القبيح ويمنع التقصري 
عند  يظهر  ولكنه  ايضا،  الوجه  فمحله  اخلجل:  أما  الوجه،  وحمله  احلق  ذي  حق  يف 
اإلنسان بسبب ذهاب احلجة، واخلوف من اظهار ما يف صدر االنسان، او يكون سببه 
العرب:  قال  لذلك  والدهشة،  الريبة  يسبب  مما  الشخصية،  كضعف  نفسيا،  مرضا 

معنى اخلجل الدهشة، فقال الكميت : 

هلم ما  عندنا  يدفعوا  خيجلوافلم  ومل  ــروب  احل لوقع 
أي: مل يبقوا دهشني مبهوتني )1(.

ويظهر مما سبق ان اخلجل هو الشعور بالنقص يف شخصية االنسان، العتقاده بأنه 
اضعف من اآلخرين، وال يستطيع مواجهتهم حتى لو مل يرتكب خطاء بحقهم، وهذا 

من امراض الشخصية الذي له حديث يف غري اختصاص هذا البحث.

أما احلياء: فهو شعور نابع من اإلنسان برفعة النفس والكرامة، لذلك فان احلياء 
ينهي اإلنسان عن الزنا والكذب وغريمها، فهو نقطة قوة، ألنه من مكارم األخالق، 
بينام اخلجل نقطة ضعف ألنه يظهر عند اإلنسان بسبب شعور بخطأ أو عيب أو لوم 

وندم وانكسار.

احلياء يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة:

ُيعد احلياء من أهم األخالق الفاضلة، حتى قيل: ان اإليامن جسم عريان ولباسه 
التقوى وزينته احلياء، وقد قسمه بعض العلامء عل هذه األقسام، وسنضع دليال قرآنا 

يف كل قسم منها: 

)1( انظر: الفروق اللغوية ص244 وما بعدها.
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احلياء من اهلل تعاىل: ومفاده استحياء االنسان أن يكون مقرصا أمام اهلل تعاىل - 19
ْنَساَن َوَنْعَلُم َما  يف اداء الواجبات، أو ارتكاب املعايص، قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُهۖ  َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد﴾)1(. 

ومما يروى ان رجال خال بامرأة عل الفاحشة فقال هلا: ما يرانا اآلن إال الكواكب، 
قالت له: فأين مكوكبها ؟ أي: اين خالقها، ثم انشدت تقول : 

   وإذا خلوَت بريبة يف ظلمـــة                   والنــفـس داعـيــة الـى الطغيـان 

   فاستحي من نظر االله وقــل                    هلا ان الذي خلق الظالم يرانـــي

النَّبِييِّ - 20 ُبُيوَت  َتْدُخُلوا  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ تعاىل: ﴿َيا  قال  الناس:  احلياء من 
َطِعْمُتْم  َفإَِذا  َفاْدُخُلوا  ُدِعيُتْم  إَِذا  َوَلـِٰكْن  إَِناُه  َناظِِريَن  َغرْيَ  َطَعاٍم  إىَِلٰ  َلُكْم  ُيْؤَذَن  َأْن  إاِلَّ 
وا َواَل ُمْسَتْأنِِسنَي حِلَِديٍث ۚ إِنَّ ذَ ٰلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ َفَيْسَتْحِيي ِمنُْكْم ۖ َواللَّـُه  َفاْنَترِشُ
اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقيِّ ۚ َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ۚ ذَ ٰلُِكْم َأْطَهُر 
َأْزَواَجُه ِمْن  َتنِْكُحوا  َأْن  ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّـِه َواَل  َأْن  َلُكْم  َوَما َكاَن   ۚ َوُقُلوهِبِنَّ  لُِقُلوبُِكْم 

َبْعِدِه َأَبًدا ۚ إِنَّ ذَ ٰلُِكْم َكاَن ِعنَْد اللَّـِه َعظِياًم﴾ )2(.

21 - َكاتِبنَِي ِكَراًما   حَلَافِظِنَي َعَلْيُكْم  تعاىل:﴿َوإِنَّ  قال  املالئكة:  من  احلياء 
َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن﴾ )3(.

هلذا جيب ان يكون عند املسلم حياء من املالئكة عندما يرتكب الفحشاء واملنكر، 
ألهنم يرونه.

)1( سورة ق: اآلية 16.
)2( سورة االحزاب: اآلية 53.

)3( سورة االنفطار: اآليات 10و11و12.
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وِء إاِلَّ - 22 اَرٌة بِالسهُّ ُئ َنْفيسۚ إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ احلياء من النفس: قال تعاىل: ﴿َوَما ُأَبريِّ
َما َرِحَم َريبيِّ ۚ إِنَّ َريبيِّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)1(.

وداللة اآلية الكريمة جماهدة النفس االمارة بالسوء، وهذه املجاهدة شاقة للغاية، 
حيث تطلب النفس من صاحبها كل الشهوات وامللذات واحلصول عل املال احلرام 
نفس  يف  املرتسخ  اإليامن  يمنعها  الذي  ولكن  الدنيا،  يف  هبا  التمتع  بقصد  واحلالل 

اإلنسان، وتستمر مطالبة النفس ويستمر منعها يف حالة رصاع ومالومة مستمرة.

أما يف الُسنة الرشيفة فعن أيب مسعود )البدري( قال: قال رسول اهلل : )إنَّ ممَّا 
ة األوىل: إذا مل تستح فاصنع ما شئت()2(. أدرك النَّاس ِمن كالم النهُّبوَّ

فام ِمن نبيٍّ إالَّ وقد َنَدب إىل احلََياء وُبِعث عليه، وأنَّه مل ينسخ فيام ُنسخ ِمن الرشائع 
وأجليِّها  األخالق  أفضل  ِمن  احلََياء  ُخلق  وقد  منها،  ل  ُبديِّ فيام  ل  ُيَبدَّ ومل  الساموية، 

ته اإلنسانيَّة.  وأعظمها قدًرا وأكثرها نفًعا، بل هو خاصَّ

أعالها:  شعبة،  وستهُّون  بضع  أو  وسبعون  بضع  )اإليامن   : اهلل  رسول  وقال 
قول: ال إله إالَّ اهلل. وأدناها: إماطة األذى عن الطَّريق. واحلياء شعبة ِمن اإليامن( )3(.

وسبب )احلََياء شعبة ِمن اإليامن( ألنه يمنع صاحبه عن املعايص ويدفعه لفعل ما 
أمر اهلل تعاىل به، لذلك قال اإلمام الصادق: )ال إيامن ملن ال حياء له( )4(. 

)1( سورة يوسف: اآلية 53.
)2( صحيح البخاري رقم احلديث )6120( .

)3( صحيح مسلم، رقم احلديث )35(.
)4( الكايف 106/2.
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مخيس  عشية  كل  نبيكم  عل  تعرض  العباد  أعامل  )إن   :الباقر االمام  وقال 
فليستحي أحدكم أن يعرض عل نبيه العمل القبيح()1(.

وقال امري املؤمنني االمام عيل بن ايب طالب: )من مل يستِح من الناس مل يستِح 
من اهلل سبحانه()2(.

وقال: )العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا( )3( وعنهايضا قال: )إذا 
أراد اهلل بعبٍد خريًا أعف بطنه وفرجه()4( .

وهكذا نجد من خالل الروايات الواردة التي ذكرناها بأن احلياء مرتبط باإليامن 
ارتباطا مبارشا، فالذي ال ايامن له ال حياء له بدافع اخلشية من اهلل تعاىل.

اهلل  فطر  التي  اإلنسان  فطرة  وتغيري  بالرجال  والنساء  بالنساء  الرجال  فتشبه 
اخرى،  جهة  من  باإليامن  وضعف  جهة  من  باحلياء  خدش  فيها  عليها  الناس  تعاىل 
وقد وردت بذلك احاديث وروايات كثرية منها ما قاله اإلمام الباقر: )ال جيوز 
للمرأة ان تتشبه بالرجال، الن رسول اهلل  لعن املتشبهني من الرجال بالنساء ولعن 

املتشبهات من النساء بالرجال( )5(.

)1( بحار األنوار 344/33.
)2( ميزان احلكمة718/1.

)3( عيون احلكم واملواعظ ص21.
)4( ميزان احلكمة 842/1.

)5( بحار األنوار 164/14.
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والتشبه له الكثري من النامذج، وهو يشمل بالنسبة للمرأة كل ما خالف طبيعتها 
احلياء  عدم  وعلة  طبيعته،  خالف  ما  كل  للرجل  وبالنسبة  الرجل،  طبيعة  ووافق 

والترصفات األخالقية السيئة األخرى ضعف إيامن اإلنسان بربه ودينه.

عامل الناس بام حتب أن يعاملوك به 



املطلب الثاني 

 الوقــــــار

تعاىل:  قال  التعظيم،  بمعنى  ايضا  ويأيت  والرزانة،  واحللم  السكون  لغة:  الوقار 
ُروُه  َوُتَعزيِّ َوَرُسولِِه  بِاللَّـِه  َوَقاًرا﴾)1( وقال تعاىل: ﴿لُِتْؤِمنُوا  ـِه  لِلَّ َتْرُجوَن  اَل  َلُكْم  ﴿َما 

ُروُه َوُتَسبيُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل﴾)2(. َوُتَوقيِّ

واصطالحا: هو سكون النفس وثباهتا عن احلركات ويأيت ايضا بمعنى اإلمساك 
من فضول الكالم ومراعاة االشارة واحلركة وقلة الغضب واإلصغاء عن االستفهام، 

والتوقف عن اجلواب بغية التحفظ من الترسع خشية الزلل واخلطأ )3(.

الفرق بني التوقري والوقار 

هو  فالوقار  عظمته،  أي:  وقرته  مثال:  ُيقال  التعظيم،  معنى  يف  التوقري  يستعمل 
ما يتصف به اإلنسان من صفات الرزانة واهليبة، والسكينة هي مفردة من مفردات 
البرص  كغض  العبث،  واجتناب  احلركات  يف  التأن  تعني  اهنا  الوقار،حيث  صفات 

)1( سورة نوح: اآلية 13 . انظر: الصحاح: اجلوهري 848/2. لسان العرب: 4891/8و4889 .
)2( سورة الفتح: اآلية 9. 

)3( انظر: هتذيب األخالق وتطهري االعراف: ابن مسكويه ص28 . التعريفات : اجلرجان ص205 . 
هتذيب االخالق : املنسوب للجاحظ ص22.
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وقباحة الصوت وكثرة االلتفات واالطناب املفرط واملزعج يف الكالم)1(.

ومن اجلدير باإلشارة اليه ان صفات الوقار ترتسخ يف االنسان من خالل الرتبية 
الوقار يف  يتعودوا عل  ينبغي عل الصغار أن  االجتامعية والنفسية منذ الصغر، هلذا 

مجيع ترصفاهتم احلياتية املعروفة منذ نشأهتم االوىل .

الوقار يف القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة: 

َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعَل  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ مْحَـِٰن  الرَّ ﴿َوِعَباُد   : تعاىل  قال 
اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما﴾ )2(.

مْحَـِٰن(  إذ وصف اهلل تعاىل عباده يف هذه اآلية بالوقار، واسامهم سبحانه بـ )ِعَباُد الرَّ
بسكينة  يترصفون  اهنم  صفاهتم  ومن  تعاىل،  هلل  والطاعة  االمتثال  يعني  الوقار  ألن 
املرىض،  كمشية  البعض  مشية  نرى  كام  الوقار،  يتصنعون  وال  وهدوء،  وتواضع 
ألهنم ال يعرفون حتى تصنع الوقار، او يمشون بتبخرت وخيالء، فينظر الناس اليهم 
باستحقار وريبة، كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َواَل مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنََّك َلْن خَتِْرَق 

َباَل ُطواًل﴾)3(. اأْلَْرَض َوَلْن َتْبُلَغ اجْلِ

ـَه اَل حُيِبهُّ  َك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحاۖ  إِنَّ اللَّ ْر َخدَّ وقال تعاىل: ﴿َواَل ُتَصعيِّ
ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر. َواْقِصْد يِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت 

احْلَِمرِي﴾ )4(.

)1( انظر: الفروق اللغوية 147/1. رشح النووي عل صحيح مسلم 100/51.
)2( سورة الفرقان: اآلية 63.

)3( سورة لقامن: اآلية 18.

)4( سورة لقامن: اآلية 19.
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ليكن  له:  قال  ابنه،  لقامن  هبا  وىص  التي  الوصايا  اروع  اآليتان  تضمنت  حيث 
اخليالء  الرأس  رفع  واصطناع  االرساع  ففي  والتأن،  االرساع  بني  متوازنا  مشيك 

والتكرب، واملبالغة يف الوقار هو النفاق واالزدواجية املفضوحتان )1(.

ان هذه الصفات اخلاصة بالوقار سهلة التحدث هبا، ولكن من الصعوبة تطبيقها 
دفعة واحدة، لذلك ينبغي التدريب عليها، وممارستها بصورة تدرجيية.

فمن امثلة الوقار ما ورد عن أمري املؤمننيانه هنى عن كثرة الكالم ورسعته،    
بني  مكروها  وجتعله  األنسان  شخصية  حتبط  فاهنا  )الثرثرة(  بـ  عليها  يطلق  ما  أو 
االخرين، حيث قال: )خري الكالم ما ال يمل وال يقل، واالكثار يزل احلكيم، ويمل 

احلليم( )2(. 

وغايته،  قصده  وتفقد  معانيه  وتبعثر  بالغته  عل  سلبا  تؤثر  الكالم  كثرة  وان 
فيصعب فهم املراد منه، هلذا قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبيف مثل هذا النوع 

من الكالم: )فال يرى له احد، وال ينتفع به احد( )3(.

االنسان  عند  احلياء  الوقار هو عالمة عل وجود  ان  يتضح  ما سبق  ومن خالل 
يوقر  بان  الوقار،  عل  صاحبه  حيمل  ما  احلياء  من  )ان  حجر:  ابن  يقول  والكياسة، 
غريه، ويوقر هو يف نفسه، ومنه ما حيمله عل ان يسكن عن كثري مما حيرك الناس، وفيه 

التي ال تليق بذي املروءة( )4(.

)1( انظر: الكشاف: الزخمرشي 291/3 . لباب التاويل يف معان التنزيل: اخلازن 399/3.
)2( انظر: مؤسسة السبطني العاملية االلكرتونية موضوع )اثار الصمت(.

)3( املصدر نفسه.
)4( فتح الباري 522/10.
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الوقور  قول  لسامع  الناس  ويدعو  وهباء،  هيبة  االنسان  يكسو  الوقار  فان  وهلذا 
وقبوله، بل يدعوهم اىل احرتامه وتقديره، ويصون االنسان من اخلطأ والزلل، ويطبع 

احلب يف قلوب اآلخرين اجتاه الوقور، ويدعو الناس ملهابته.

ومن الصفات التي تذهب الوقار الغضب، حيث يقلل الغضب من هيبة االنسان 
لدى اآلخرين، ويفسد اإليامن، ويوثر يف صحة االنسان اجلسمية والنفسية، ويصم 
االذان، وخيرس اللسان، ويفقد الوقار، هلذا قال اهـل الـعلـم: )اتـقوا الغضـب فانه 

يفسـد اإليامن، كـام يفسـد الـصـرب العسل()1(.

ويؤدي كثرة املزاح اىل تصدع وقار اإلنسان عند اآلخرين، مما يستخفون به، وقد 
يصل األمر يف معظم األحيان اىل احتقاره، بل واالعتداء عليه)2(. 

عل  االجتهاد  فينبغي  واحلكامء،  واألولياء  األنبياء  صفة  الوقار  صفة  كانت  هلذا 
التدريب عليها والتمسك هبا. 

ال تشن وجه العفو بالتأنيب 

)1( خمترص منهاج القاصدين: املقديس 39/3.
)2( انظر: موارد الضمآن لدروس الزمان: عبد العزيز السلامن 169/5.



املبحث السادس

آداب السفر واقسامه وعالقته مع بعض اجلوانب األخالقية

ويقسم عىل املطالب اآلتية:

املطلب األول

آداب السفر

الروحي  التكامل  إطار من  االنسان يف  يعيش  أن  الدين اإلسالمي  اهداف  ان من 
واإلنسان الذي يرقى به اىل السعادة يف الدنيا واآلخرة، وذلك لضامن حقوقه وصون 
كرامته التي وهبها أهلل تعاىل له، وهذا اهلدف يتحقق عن طريق االركان األربعة للحياة :

به  بام جاء يف الرشع وحكم  التام  القلبي  وهو اإليامن والتصديق  العقائد:  األول 
العقل، كاإليامن بالتوحيد والنبوة واالمامة وصفات الباري عز وجل والقيامة واملعاد 

وغريها.

الثاين األحكام: وهي األحكام الرشعية التي جاءت لتصف األفعال أما بالوجوب 
أو الندب )االستحباب( أو احلرمة أو الكراهة أو اإلباحة، والتي حيصل عليها املكلف 

باالجتهاد أو االحتياط أو التقليد.



194  ......................................................................    األخالق القرآنية 

االفعال  عنها  تصدر  التي  النفسية  بامللكات  تتمثل  التي  وهي  األخالق:  الثالث 
العبادية وغري العبادية، فهي أعم وأشمل من األحكام والعقائد، كاجلود الذي يدفع 
ملكة الكرم لإلنفاق، وملكة السامحة التي تدفع للعفو والصفح والتسامح وهكذا... 

كل  هبا  تتصف  أن  يمكن  التي  احلسنة  واهليئات  األوضاع  وهي  اآلداب:  الرابع 
آداب  فيه  فاالعتقاد  اإلنسان،  من  الصادرة  واملباحة  والعبادية  االعتقادية  األفعال 
معينة، كعدم نسبة األفعال غري املناسبة ملقام النبوة، وللعبادة آداب معينة كإقامة آداب 
واملساكني،  الفقراء  مساعدة  وآداب  للصالة،  املبطل  غري  العبث  عدم  مثل  الصالة 
افرتاقها عن االخالق، حيث  البيع والرشاء اىل ما غري ذلك، فهذا هو وجه  وآداب 
اهنا متثل احلالة اخلارجية التي يتلبس هبا الفعل اخلارجي لإلنسان، أما األخالق فهي 
تتعلق بمنابع األفعال من حيث البعد الباطني هلا، والذي يمثل جهة الصدور، كصفة 

الصدق الصادرة من مصادر اإلسالم الترشيعية )1(.

وبتعبري أكثر وضوحا فان الفارق بني اآلداب االسالمية واالخالق ان )اآلداب( 
هاتني  يمثالن  فهام  الباطن،  الوان  من  لون  االخالق  بينام  الظاهر،  الوان  من  لون 
الدائرتني الباطن والظاهر، ودائرة الباطن من خمتصات املنظومة االخالقية، أما دائرة 
الظاهر فهي من خمتصات املنظومة االدبية، فاحلسد مثال الذي ينهانا الشارع عنه امر 
باطني، فال يتسنى ألحد ان يرى احلسد، أما االدب فيتسنى النظر اليه، كطريقة تناول 
الطعام مثال الذي ينبغي أن نتناوله عل وفق ما أقره الرشع يف اآلداب اإلسالمية )2(.

)1( انظر: فقه األخالق: املرجع السيد حممد صادق الصدر 89/1.
)2( انظر: كتاب األخالق: أمحد أمني ص27. علم األخالق: باروخ نبيتورا ص29 ترمجة: جالل الدين 

سعيد، مؤسسة بن راشد آل مكتوم.
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الظاهرية  املامرسات األخالقية  السفر هي  آداب  ان  يتضح  تتقدم  ما  ومن خالل 
التي تظهر عل املسافر عند سفره، كآداب الطعام التي تظهر عل املسلم عند تناوله 
االخرين،  مع  التحدث  عند  املسلم  هبا  يتمسك  التي  وكاآلداب  والرشاب،  الطعام 
واالبن مع والديه، واألخ مع إخوته، واستخدام الطريق، واثناء الدرس ويف املدرسة 
ومع املدرس، وكذلك العامِل مع املتعلم، وآداب صلة االقارب، والصحبة، والسالم، 
وصالة  واملسجد  والصالة  والوضوء  والتجارة،  والعمل  واملجلس،  واالستئذان، 
ذلك  غري  ما  اىل  والصيام،  والدعاء  الكريم،  القرآن  تالوة  وعند  واجلمعة،  اجلامعة 
من اآلداب األخرى التي تتعلق باحلياة، والتي بينتها الرشيعة اإلسالمية يف مواضع 
متفرقة، حيث قال بذلك االمام الصادق: )ليس يشء مما خلق اهلل تعاىل صغريا 

وكبريا إال وقد جعل اهلل سبحانه له حدا()1(.

من  اإلسالمي  الرشع  به  جاء  ما  كل  تشمل  ظاهرة  اخالقية  افعال  هي  فاآلداب 
تأدب العبد مع اهلل تعاىل وكذلك اإلنسان مع اإلنسان االخر، ومع االشياء التي ذكرنا 

شطرا منها، هلذا فاملسلم حيتاج اىل كل ما جاء به اإلسالم بسفره)2( .

وينبغي عل املسلم أن جيعل أدب الرسول األكرم  وأهل بيته األطهارمنهاجا 
له يف كل مناحي احلياة، فقال : )أدبني ريب فأحسن تأديبي( وقال أيضا: ) أنا اديب 

اهلل تعاىل وعيل اديبي()3(.

)1( انظر: مساوئ األخالق واثرها عل األمة: الدكتور خالد بن حامد احلازمي ص187، املكتبة 
االلكرتونية. بحار األنوار170/2.

)2( بحار األنوار170/2.
)3( املصدر نفسه 231/16.
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لذلك جيب عل املسافر املسلم أن يتمسك بأعل صفات األدب من الصفات التي 
ذكرناها، والسيام ان الكثري من الناس ال يظهر عل حقيقته يف حمل اقامته، ولكن اذا 
سافرت معه حينئذ ستشهد حقيقة اخالقه وأدبه، هلذا سمي السفر سفرا ألنه ُيسفر 
عن حقيقة املسافر يف سفره، ملا يف السفر من مشقة وكشف ارسار املسافر وترصفاته 
اخلاصة به، لذلك حيتاج املسافر اىل قوة مضاعفة يف التحمل وااللتزام بتعاليم اإلسالم 

واحكامه اجتاه االخرين. )1(.

اكثر  السفر  حالة  يف  املسلمني  عباده  عل  تعاىل  اهلل  فرض  تقدم  ما  عل  وتأسيسا 
واللني  املشقة،  عل  والصرب  املعارشة،  كحسن  املوطن،  يف  اإلقامة  حالة  من  تركيزا 
العامة  املمتلكات  عل  واملحافظة  واملوعد،  والعهد  الصدق  يف  والدقة  التعامل،  يف 
واخلاصة، وعدم اجلهد واالعياء، هلذا اقر سبحانه وتعاىل القرص يف الصالة وتأجيل 
املسافر  عل  يتغري  والسيام  واالعياء،  اجلهد  من  املسلم  عل  املحافظة  بغية  الصوم، 
الكثري من االمور التي تعّود عليها يف طعامه ومنامه وترصفاته االخرى، وهذه كلها 
والتي  األخالق  مكارم  من  جزء  تعد  التي  اآلداب  قبيل  من  وهي  ظاهرة  ترصفات 

سنقف عل اقسامها وبعض احكامها يف املبحث اآليت. 

 

)1( انظر: التلخيص احلبري 197/4.



املطلب الثاني

أقسام السفر من الناحية الشرعية وآدابه

  ُيقسم السفر من حيث حكمه الرشعي عىل ثالثة أقسام وهي: 

القسم االول سفر الطاعة .

القسم الثاين سفر املعصية .

القسم الثالث سفر املباح .

فالواجب  املستحب،  وسفر  الواجب  سفر  قسمني:  عل  ويقسم  الطاعة:  سفر 
القدرة  توفر  عند  احلج  كسفر  وجوبه،  رشوط  توفر  عند  رشعا  ُفرض  الذي  هو 

واالستطاعة، أما املستحب فهو كسفر طلب العلم والزيارة ونحو ذلك.

وقد اطلق العلامء عل سفر الواجب واملستحب بـ )سفر الطاعة( وهو ما توفر فيه 
قصد طاعة أحكام اهلل تعاىل التي حددهتا النصوص الرشعية وفصلها الفقهاء .

فالتحريم  اإلسالمي،  الشارع  عنها  هنى  غاية  ألجل  السفر  وهو  املعصية:  سفر 
السفر  اصبح  مما  املسافر  قصدها  والتي  رشعا،  املحرمة  لغايته  وانام  السفر  يف  ليس 
السفر  الكثرية:  امثلته  املعصية( ومن  بـ )سفر  ُأطلق عليه  ما  أو  اساسها حمرما،  عل 

الرتكاب املحرمات، كالرسقة والقتل والزنا والنظر اىل ما حرم اهلل تعاىل النظر اليه.
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 سفر املباح: وهو السفر ألمر غري واجب وال مستحب وال حمرم، كالسفر للسياحة 
واالطالع والتجارة وزيارة االقارب واالصدقاء والتطبيب وغريها، وهذا السفر فيه 

فوائد كثرية منها ما قاهلا أحد الشعراء بقوله :

تغرب عن األوطان يف طلب العل                 وسافر ففي االسفار مخس فوائد 

تفـرج هـم واكـتـساب معيـشــة                 وعـلـم وآداب وحمـبـة ماجـد)1(. 

وألمهية السفر وتعدد فوائده لذلك جعلت له الرشيعة اإلسالمية احكاما خاصة 
الصالتني  بني  واجلمع  الرباعية،  الصالة  قرص  منها:  اإلسالمية  املذاهب  مجيع  يف 
بالنسبة لبعض املذاهب اإلسالمية الذين ال جييزون اجلمع يف حمل اقامتهم، واالفطار 
يف شهر رمضان، وعدم وجوب صالة اجلمعة اىل ما غري ذلك من احكام التخفيف، 
الواجب واملستحب واملباح، وكل  املعصية، وانام تشمل سفر  وكلها ال تشمل سفر 
هذه األحكام جاءت ألن اهلل تعاىل أراد بعباده اليرس وال يريد هبم العرس، وال يكلفهم 

ما ال يطيقونه من الناحيتني اجلسمية والنفسية.

املشقة  تذليل  بغية  املسافر  عل  العبادات  ختفيف  من  ذكره  سبق  ما  خالل  ومن 
والعرس ملا يمر به من شدة بسبب تغيري حمل اقامته وسكناه، وما يتعرض له من ظروف 
السفر األخرى، وما دام قد خفف عليه اهلل تعاىل تلك الواجبات لألسباب املذكورة، 
فمن باب أوىل ينبغي عل املسافر املسلم يف سفره أن يرعى اآلخرين رعاية خاصة، 
والتسامح والسخاء  الكرم  مثال من  فيكثر  املجاالت،  لتحملهم يف مجيع  وان جيتهد 
واملروءة وطيب الكالم وعدم التامدي عل حقوق اآلخرين املادية واملعنوية اىل ما غري 

ذلك من األخالق واآلداب الكريمة األخرى.

)1( يتيمة الدهر 40/5.
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وينبغي عل املسافر ان يلتزم عند سفره بجميع االحكام اإلسالمية، وهذا يعني 
وجوب االلتزام بكل ما جاء به القرآن الكريم والُسنّة الرشيفة، وسنذكر هنا بعض ما 
جاء يف الُسنّة الرشيفة هبذا اخلصوص من االحاديث والروايات التي تشري اىل آداب 

خاصة بالسفر، وهذه طائفة منها:

1 - :كان االمام السجاد :الوقار والطمأنينة يف امليش: قال االمام الصادق
)يميش كأن عل رأسه الطري ال يسبق يمينه شامله( )1(.

2 - َعَلْيِهْم َتْشَهُد  ﴿َيْوَم  تعاىل:  اهلل  قال  الصادقة:  والنية  والعزيمة  التعقل 
أْلِسنَُتُهْم َوَأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴾ ) 2( .

فقدم  عاقال  كنَت  )ان  قال:  انه  السفر  آداب  الصادقيف  االمام  عن  وجاء 
العزيمة الصحيحة والنية الصادقة يف حني قصدك اىل أي مكان أردت .. وُكن متفكرا 
يف مشيك، ومعتربا لعجائب صنع اهلل عزل وجل اينام بلغت، وال تكن مستهرتا وال 
تتبخرت يف مشيك، وغض برصك عام ال يليق بالدين، واذكر اهلل كثريا، فانه قد جاد يف 
اخلري ... واجعل ذهابك وجميئك يف طاعة اهلل تعاىل، وامليش يف رضاه، فان حركاتك 

كلها مكتوبة يف صحيفتك( )3( .

أمري - 3 الصادقعن  االمام  حيث ورد عن  الطريق:  النساء يف  مزامحة  عدم 
املؤمننيانه قال: )يا أهل العراق نبئُت ان نسائكم يدافعن الرجال يف الطريق أما 

تستحون ؟( 

)1( بحار األنوار 304/73.
)2( سورة النور: اآلية 24.

)3( انظر: بحار االنوار: 73/ 305 وما بعدها.
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عدم رفع الصوت اثناء املسري يف الطريق: حيث جاء يف احلديث )واياك ورفع - 4
الصوت يف مسريك( )1(.

فعلية - 5 ُسنّة  عن  ورد  ملا  سفره  عند  املسافر  تشييع  يستحب  املسافر:  تشييع 
للرسول األكرم  وأهل بيته األطهارحيث شيع الرسول األكرم  ابن عمه 
يف  به  الطف  )اللهم  الكلامت  هبذه  له  ودعا  احلبشة،  اىل  هاجر  عندما  الطيار،  جعفر 
تيسري كل عسري، فان تيسري العسري عليك يسري، وانك عل كل يشء قدير، اسألك 

اليرس واملعافاة الدائمة يف الدنيا واآلخرة()2(. 

إخبار املسافر أهله قبل وصوله إذا رجع يف الساعات املتأخرة من الليل: فعن - 6
إذا جاء من  ليال  اهله  الرجل  ان يطرق    اهلل  جابر بن عبد اهلل قال: )هنى رسول 

الغيبة حتى يؤذهنم بقدومه بغتة()3(.

يستحب ألهل املسافر ومعارفه أن يستقبلوه عند رجوعه - 7 استقبال املسافر: 
من سفره، حيث جاء يف الُسنّة بأن الرسول األكرم  استقبل ابن عمه جعفر بن ايب 

طالب الطيار )رض اهلل تعاىل عنهام( ملا جاء من احلبشة)4(. 

وُيذكر ايضا أن الرسول األكرم  عندما كان يستقبل احلاج من سفره يقول له 
)تقبل اهلل تعاىل منك، وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك( )5(.

)1( الكايف 536/5.
)2( مكارم األخالق 246.
)3( املصدر نفسه ص266.

)4( انظر: اخلصال ص484.
)5( مكارم األخالق ص261.
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وعن أمري املؤمننيبأنه كان يقول للقادم من احلج: ).. وال جيعله آخر عهدك 
ببيته احلرام( )1(.

لنا  يظهر  ذكرها  تقدم  البيتالتي  أهل  ــات  رواي عرض  خالل  ومن 
اهنمكانوا يمثلون صورة صادقة وحقيقية يف تطبيقها عل أحسن وجه، وليس 
بدافع الرياء وارضاء الناس، وانام بدافع مرضاة اهلل تعاىل وحده، لذلك كانوا عندما 
االمتثال  بدافع  وانام  التملق،  أو  اخلوف  بدافع  ليس  عاهدهم  من  مع  بعدهم  يفون 
الظاملني  مع  التعامل  خصوص  يف  القيم  اروع  اهنمرضبوا  كام  سبحانه،  ألمره 
واجلهالء، ملا منحهم ايامهنم الراسخ من صرب وضبط النفس وعدم اخلروج عن املنهج 
ال  صربهم  فكان  املطهرة،  والُسنّة  الكريم  القرآن  يف  اإلسالم  أقره  الذي  األخالقي 
حدود له، ولكنهم كانوا ال يصربون عل هتك احلُرمات واجلهر بالكفر والعصيان، 
بالفقراء  الرفق  كثريو  وكانوا  او خنوع،  ذل  دون  للتواضع، ولكن من  مثاال  وكانوا 
حياء،  الناس  أكثر  من  وهم  ظهور،  أو  رياء  دون  من  ولكن  والضعفاء،  واملساكني 
احلياة  فارقوا  ويوم  ولدوا  يوم  عليهم  اهلل  فسالم  ارتباك،  أو  خجل  دون  من  ولكن 

ويوم يبعثون احياء عندهم رهبم يرزقون.

املظاهر  هذه  مثل  احياء  يف  اإلسالم  أمهية  مدى  لنا  يتضح  تتقدم  ما  خالل  ومن 
االخالقية واالدبية نحو حتقيق االلفة واملحبة والتكافل، ألن السفر يعد أهم وسيلة 

تكشف حقيقة املسافر من حيث صربه ودينه وطبيعة عالقته مع اآلخرين .

هذا ما متكنا انجازه هبذا الكتاب من األخالق واآلداب اإلسالمية هبدف التذكري 
هي  ألهنا  الواقع،  ارض  عل  تطبيقها  بغية  ومقاصدها،  فلسفتها  عل  والوقوف  هبا 

)1( سفينة البحار 217/1 . وسائل الشيعة 228/8.
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السكة التي تأخذ بنا اىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة، سائال املوىل القدير أن ييرس علينا 
وعليكم التمسك هبا واالمتثال ملرشعها سبحانه، وان يغفر عنا مجيعا عام وقعنا فيه من 

خطأ يف حياتنا، يا رب يا غفار يا رمحن يا رحيم ال حتملنا ما ال طاقة لنا به.

 واهلل تعاىل وحده من وراء القصد.

انتهى الكتاب بعون اهلل تعاىل 



اخلامتة

     من خالل ما قدمناه يف هذا الكتاب ظهر لنا اآليت:

الرديئة، - 1 واألخالق  الطيبة  األخالق  تعني  شاملة  كلمة  األخالق  كلمة  ان 
فهي اشبه بكلمة الدين الذي يعني الدين احلق وغريه.

يتقبلوا - 2 ال  الناس  ألن  الرتبية،  أصناف  اصعب  من  األخالقية  الرتبية  تعد 
اخلطاب  جاء  لذلك  السيئة،  األخالق  بسوء  اقتناعهم  بعد  إال  الكريمة  األخالق 
والثان:  السيئة،  األخالق  ارتكاب  عن  والزجر  النهي  األول:  شقني،  عل  القرآن 

يأمرهم التمسك بمكارم األخالق.

التدرج - 3 ينبغي  األخالق  موضوع  بخصوص  النفسية  الرتبية  قواعد  من 
والرتويض يف الدعوة لإلقالع عن ممارسة األخالق السيئة، ومن ثم ممارسة األخالق 

الكريمة الطيبة، وكل فئة عمرية حتتاج اىل اسلوب خاص للدعوة والرتبية.

أمر - 4 إنه  األخالقية  الرتبية  موضوع  بخصوص  غريه  عن  اإلسالم  اختص 
تعاىل  اهلل  لطاعة  امتثاال  الكريمة  باألخالق  والتحيل  السيئة  األخالق  عن  باإلقالع 
وبدون رياء او متلق، بينام ربت الدول الغربية شعوهبا عل اساس التمسك بالكثري من 

األخالق الفاضلة عل اساس طاعة القانون والعقاب والثواب.

حمصلة ما توصلنا اليه يف هذا البحث هو اآليت:- 5

اهلل  أمر  التي  الذرائع  بعد سد  إال  الفاضلة يف جمتمعنا  األخالق  تطبيق  يمكن  ال 
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املرشوعة،  بصورهتا  الغرائز  واشباع  والعمل  واملأكل  السكن  كتوفري  بسدها،  تعاىل 
وان  الفاضلة،  باألخالق  والتمسك  السيئة  األخالق  لرتك  الناس  ندعو  ذلك  وبعد 
 ، ندعوهم بام جاء يف كتاب اهلل تعاىل وُسنّة رسوله األكرم وأهل بيته األطهار
وعل الرغم من كل ذلك فال تطبق الناس أي دعوة صالح إال حتث طائلة القانون 

بثوابه وعقابه، واهلل تعاىل أعلم.



ملخص الكتاب

بأخالق  تتعلق  التي  اإلسالمية  األخالق  مفردات  معظم  الكتاب  هذا  تناول 
وبّينا  اإلسالمية،  والعقيدة  باألخالق  النية  وعالقة  واملستحية،  الواجبة  العبادات 
األخالق املتقابلة التي تظهر نتيجة مقابلة الفعل األخالقي مقابل اآلخر، كالتعاون 
واملحبة بني األفراد، ثم رشعنا يف بيان أهم مكارم األخالق، كالصدق والوفاء بالعهد 

وغريمها. 



 Book Summary

 Eat this book most of the vocabulary of Islamic education
 concerning the morality of worship due and Almsthih
 and the relationship of faith to morality and the Islamic
 faith،and Pena morality opposite that appear as a result of
 an act of moral versus the other،such as cooperation and
 love between individuals،then we set out in the statement of
. the most timportant morals،honesty،honoring and others



أهم املصادر

القرآن الكريم

احياء علوم الدين: حممد بن حممد الغزايل تـــ )550هـ( دار املعرفة بريوت، - 1
يطلب من املكتبة االلكرتونية.

موقع - 2 من  يطلب  الصدر،  مهدي  حممد  السيد   : البيت  أهل  اخالق 
www.ALDHIAA.COM   الضياء للدراسات املعارصة

األخالق اإلسالمية واساسها: عبد الرمحن حسن امليدان، دار القلم للطباعة - 3
والنرش والتوزيع، القاهرة )د ـ ت(.

األخالق )كتاب اخلالق(: أمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت 1969م.- 4

األخالق يف اإلسالم: الدكتور يوسف موسى، الطبعة الثانية، مطبعة الرسالة، - 5
القاهرة 1945م.

العلامء، - 6 من  ومجاعة  الشريازي  مكارم  الشيخ  الكريم:  القرآن  يف  األخالق 
يطلب من موقع شيعة أهل البيت االلكرتون.

اآلداب الرشعية يف رشح منظومة اآلداب: ابن مفلح املقديس، حتقيق: شعيب - 7
االرناؤوط، الطبعة الثالثة، مطبعة مؤسسة الرسالة، بريوت 1999م.

االستبصار فيام اختلف من األخبار: حممد بن احلسن الطويس تــ )460هـ( - 8
الطبعة الرابعة، مطبعة خورشيد، طهران 1405هـ .
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االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار: يوسف بن عبد - 9
الطبعة  قلمجي،  امني  املعطي  عبد  حتقيق:  )463هـ(  تــ  القرطبي  الرب  عبد  بن  اهلل 

األوىل، نرش دار قتيبة، دار الوعي 1993م.

العلمية، - 10 الكتب  دار  البيحان،  احلسني  بن  سامل  بن  حممد  املجتمع:  اصالح 
بريوت )د ـ ت( .

اصول الدعوة: الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش - 11
والتوزيع2005م.

بالشيخ - 12 القمي املعروف  بابويه  الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن  األمايل: 
اإلسالمية،  الدراسات  قسم  وطباعة  حتقيق  األوىل،  الطبعة  )ت381هـ(  الصدوق 

مدينة قم 1417هـ.

الثالثة، - 13 الطبعة  )1111هـ(  تــ  املجليس  باقر  حممد  الشيخ  األنوار:  بحار 
مؤسسة الوفاء، بريوت 1983م.

بحوث قرآنية يف التوحيد والرشك: الشيخ جعفر السبحان، منشورات موقع - 14
االبحاث العقائدية االلكرتون.

برقية حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحيدة: حممد بن - 15
حممد بن مصطفى اخلادمي تـ )1156هـ( مطبعة احللبي واوالده، القاهرة 1348هـ .

تاج العروس من جواهر القاموس: حممد بن مرتىض الزبيدي تـ )1205هـ( - 16
حتقيق: عيل سريي، دار احلديد، بريوت )د ت(.
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تاج اللغة وصحاح العربية: اسامعيل بن محاد اجلوهري تـ )393هـ( الطبعة - 17
الثانية، دار القلم للماليني، بريوت 1987م.

الرجوي - 18 مطابع  السادسة،  الطبعة  كرم،  يوسف  اليونانية:  الفلسفة  تاريخ 
عابدين، القاهرة )د ت(.

والنرش، - 19 للطباعة  الفكر  دار  العمري،  غرامة  بن  عمر  دمشق:  مدينة  تاريخ 
بريوت 1939م.

التبيان يف تفسري غريب القرآن: أمحد بن حممد عامد الدين املعروف بابن اهلائم - 20
الغرب  الطبعة األوىل، دار  الباقي حممد،  الدكتور ضاحي عبد  )ت815هـ( حتقيق: 

اإلسالمي، بريوت 1423هـ .

واالصدار،  - 21 والتوزيع  للنرش  الفضيلة  دار  الطيبي،  املنان  عبد  عكاشة  التربج: 
القاهرة )د ت( .

الشيخ حممد بن احلسن الطويس، تقديم آغا بزرك - 22 التبيان يف تفسري القرآن: 
الطهران، حتقيق وتصحيح: أمحد قصري العاميل، بريوت، يطلب من مكتبة الصدوق 

االلكرتونية املصورة.

للنرش - 23 الصحوة  دار  احلميد،  عبد  حمسن  الدكتور  اإلسالمي:  الفكر  جتديد 
والتوزيع، القاهرة 1985م.

النسخة - 24 للنرش،  التونسية  الدار  الطاهر بن عاشور،  حممد  التحرير والتنوير: 
www.archive.org االلكرتونية
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حتريم االختالط والرد عىل من اباحه: الدكتور عبد العزيز بن امحد البداح، - 25
تقديم: الدكتور صالح الفوزان، الطبعة الثالثة، الرياض 2011م.

حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي: حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم - 26
املباركفوري تـ )1353هـ(، دار الكتب العلمية، القاهرة )د ـ ت(.

تذكرة الفقهاء: احلسن بن يوسف املطهر احليل تـ )726هـ( منشورات املكتبة - 27
املرتضوية إلحياء اآلثار، قم )د ـ ت(.

الطبعة - 28 االنصاري،  ابراهيم  حتقيق:  اجلرجان،  حممد  بن  عيل  التعريفات: 
األوىل، دار الكتاب العريب، بريوت 1405هـ.

تلخيص احلبري يف ختريج احاديث الرافعي الكبري: أمحد بن عيل حممد الكنان، - 29
الطبعة األوىل، مؤسسة قرطبة، تونس 1995م.

اإلمام - 30 بتفسري  املعروف  اإلسالم(  )عليه  احلسن  لإلمام  املنسوب  تفسري 
اإلمام  موقع  يف  اخرى  نسخة  وراجع  1409هـ،  قم  مدينة  مهر،  مطبعة  احلسن: 

املهديستجد نسخة االلكرتونية من الكتاب. 

الدين حممد - 31 فخر  الرازي:  الغيب( املعروف بتفسري  الكبري )مفاتيح  التفسري 
بن عمر بن احلسن بن عيل التيمي الرازي تـــ )606هـ( الطبعة الثالثة، دار الفكر، 

بريوت 1985م.

ملكتبة - 32 االلكرتون  املوقع  العقاد،  حممود  عباس  اسالمية:  فريضة  التفكر 
االسكندرية بمرص.
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سلسلة - 33 ذهيبات،  عباس   : البيت  اهل  مدرسة  يف  االجتامعي  التكامل 
املعارف اإلسالمية، مطبعة تارة، قم )د ت(.

تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: وّرام بن أيب فارس تــ )605هـ( مكتبة الفقيه، - 34
قم )د ت(

التوقيف عىل مهامت التعاريف: حممد عبد الرؤوف بن عيل بن زين العابدين - 35
املناوي تــ )1031هـ( نرش عامل الكتب 38 عبد اخلالق ثروت، القاهرة 1990م.

هتذيب االحكام: الشيخ حممد بن احلسن الطويس تـ )460هـ( حتقيق وتعليق: - 36
السيد حسن اخلرسان، الطبعة الثالثة، دار الكتب اإلسالمية، طهران 1985م.

عمرو بن بحر بن حمبوب املعروف باجلاحظ، يطلب من - 37 هتذيب األخالق: 
www.arablib.com املكتبة العربية االلكرتونية

هتذيب األخالق وتطهري األعراق: أمحد بن حممد بن يعقوب امللقب بمسكويه - 38
تـ )421هـ( حتقيق: ابن اخلطيب، نرش مكتبة الثقافة الدينية، املوقع االلكرتون )مكتبة 

)www.madinahnet.com املدينة االلكرتونية

هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري تـــ )370هـ( دار احياء الرتاث - 39
العريب، بريوت 2001م.

اجلامع ألحكام القرآن: حممد بن أمحد القرطبي تـ )671هـ( الطبعة الثانية، - 40
دار الكتب العلمية، بريوت 2004هـ.

بن - 41 حممد  الطربي(:  )تفسري  بـ  املعروف  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
جرير الطربي )ت310هـ(. دار الفكر للطباعة والنرش: بريوت، 1995م .
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مؤسسة - 42 )1209هـ(  تــ  الرتاقي  مهدي  حممد  الشيخ  السعادات:  جامع 
االعلمي للمطبوعات، بريوت 1988م.

اجلامع يف الرتبية العامة: رونية اوبري، دار العلم للماليني، بريوت 1967م.- 43

تــ )1266هـ( - 44 النجفي  جواهر الكالم يف رشائع اإلسالم: حممد بن حسن 
الطبعة السابعة، دار احياء الرتاث العريب، بريوت 1981م.

اخلصال: حممد بن عيل بن بابويه القمي املعروف بالشيخ الصدوق، تعليق: - 45
عل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم )د ت( . 

املظاهري، - 46 حسني  الشيخ  العملية:  احلكمة  وشؤون  األخالق  يف  دراسات 
الطبعة األوىل، مكتب االعالم يف حوزة قم فرع اصفهان، مؤسسة الزهراء الثقافية، 

مطبعة القلم 1432هــ . 

الذريعة اىل مكارم الرشيعة: احلسني بن حممد املعروف بالراغب االصفهان - 47
تــ )502هـ( حتقيق: ابو زيد العجمي، مطبعة دار السالم، القاهرة 2007م.

بريوت - 48 اإلسالمية،  الدار  دستغيب،  احلسني  عبد  السيد  الكبرية:  الذنوب 
1988م.

رحلة الفكر اإلسالمي من التأثر اىل التأزم: الدكتور السيد حممد الشاهد، دار - 49
املنتخب العريب، القاهرة 1964م.

رسالة يف الرياء:، سليم اهلاليل، طبعة سنة 1408هـ.- 50

بريوت - 51 العريب،  الفكر  دار  الرباغي،  عطية  حممد  والتعليم:  الرتبية  روح 
1998م.
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روضة العقالء ونزهة الفضالء: حممد بن حيان البستي تــ )307هـ( مطبعة - 52
جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد الدكن )د ت(.

سنن البيهقي الكربى: أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي تـ )458هـ( حتقيق: - 53
حممد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة املكرمة 1414م.

سرية األئمة االثنا عرش : هاشم معروف احلسني، منشورات الرشيف - 54
الرض، الطبعة األوىل، قم )د.ت(

بابن هشام، حتقيق: - 55 املعروف  ايوب احلمريي  بن  امللك  النبوية: عبد  السرية 
مطبعة  الثانية،  الطبعة  الشلبي،  احلفيظ  وعبد  االبياري  وابراهيم  السقا  مصطفى 

مصطفى البايب احللبي واوالده، القاهرة 1955م.

حممد صالح املازندران تـ )2082هـ( الطبعة األوىل، - 56 رشح اصول الكايف: 
دار احياء الرتاث العريب، بريوت 1421هـ.

رشح رسالة احلقوق: السيد حسن عيل القبانجي، طبعة قم 1427هـ.- 57

عيل - 58 بن  الكايف  عبد  بن  عيل  الدين  تقي  األنام:  خري  زيارة  يف  االنام  شفاء 
السبكي، طبعة حيدر آباد، اهلند 1898م.

صحيح البخاري: حممد بن اسامعيل بن ابراهيم البخاري تـ )256هـ( طبعة - 59
اوفسيت عن طبعة دار الطباعة العامرة، استنبول 1401هـ.

تـ - 60 النيسابوري  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  النووي:  برشح  مسلم  صحيح 
)261هـ( الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت 1403هـ.
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السيد - 61 بارشاف   :السجاد االمام  ألدعية  اجلامعة  السجادية  الصحيفة 
حممد باقر السيد املرتىض املوحد االبطحي االصفهان، حتقيق ونرش: مؤسسة االمام 

املهديالطبعة األوىل، مطبعة قم 1411هـ .

الدين سعيد، - 62 علم األخالق: باروخ سبينوزا )عامل هولندي( ترمجة: جالل 
دراسات  مركز  توزيع  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الكتاب مؤسسة  طبع  ساعد عل 

الوحدة العربية )د ت(.

والتوزيع، - 63 للنرش  طيبة  دار  املقرم،  اسامعيل  امحد  بن  حممد  احلجاب:  عودة 
املدينة املنورة 2006م. 

املخزومي - 64 مهدي  الدكتور  حتقيق:  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  العني: 
والدكتور ابراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت )د ت( 

حسني - 65 حتقيق:  الواسطي،  الليثي  حممد  بن  عيل  واملواعظ:  احلكم  عيون 
احلسيني البريجندي، طبع ونرش دار احلديث، قم 1376هـ.

غرر احلكم ودرر الكلم: عبد الواحد اآلمدي التميمي تــ )550هـ( مكتب - 66
االعالم الرسمي، قم )د ت( .

فتح الباري رشح صحيح البخاري: أمحد بن عيل بن حجر العسقالن، دار - 67
املعرفة، بريوت )د ت(

فتح القدير: حممد بن عيل بن حممد الشوكان الزيدي تـ )1250هـ( دار ابن - 68
كثري، بريوت 1414هـ.
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الفصول املهمة يف معرفة احوال األئمة : عيل بن حممد بن أمحد املالكي - 69
املعروف بابن الصباغ، طبع ونرش دار االضواء، بريوت )د ت(.

االلكرتون - 70 املوقع  من  يطلب  الصدر،  صادق  حممد  السيد  األخالق:  فقه 
ملؤسسة الصدرين للدراسات االسرتاتيجية االلكرتونية.

دار - 71 حلمي،  مصطفى  الدكتور  الثقايف:  الغزو  مواجهة  يف  اإلسالمي  الفكر 
الدعوة للطباعة والنرش والتوزيع، مكة املكرمة 1998م.

فلسفة األخالق نشأهتا وتطورها:الدكتور توفيق الطويل، دار النهضة العربية - 72
1976م.

الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي: الدكتور أمحد حممود صبحي، مطبعة - 73
دار املعارف، القاهرة 1969م.

الطبعة األوىل، مطبعة - 74 أو علم األخالق: حنا أسعد وهبي،  الفلسفة األدبية 
املؤيد، بريوت )د ت(.

الطبعة - 75 قاسم،  حممد  الدكتور  ترمجة:  بريل،  ليبفي  كونت:  أوجست  فلسفة 
الثانية، املطبعة االنجلو املرصية، القاهرة )د ت(

العربية، - 76 النهضة  دار  لبيب،  حممد  ترمجة:  فينكس،  فيليب  الرتبية:  فلسفة 
القاهرة 1965م.

الفريوز - 77 بن حممد  يعقوب  بن  بن حممد  الدين حممد  املحيط: جميد  القاموس 
آبادي تــ )817هـ ( دار الفكر، بريوت 1206هـ.
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اهلل - 78 جار  التآويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
حممود بن عمر الزخمرشي تــ )528هـ( نرش البالغة، قم 1415هـ.

تــ - 79 موسى  بن  أيوب  اللغوية:  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 
)1094هـ( مؤسسة الرسالة، بريوت 1998م.

كنز العامل: عالء الدين عيل بن حسام الدين بن قاض خان القادري املعروف - 80
مؤسسة  نرش  اخلامسة،  الطبعة  حيان،  بكري  حتقيق:  )885هــ(  تــ  اهلندي  باملتقي 

الرسالة، بريوت 1989م.

لباب التآويل يف معاين التنزيل: عالء الدين عيل بن حممد بن ابراهيم املعروف - 81
باخلازن تـ )741هـ( تصحيح: حممد عيل شاهني، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 

بريوت 1415هـ.

الطبعة - 82 )711هـ(  تـ  منظور  بابن  املعروف  مكرم  بن  حممد  العرب:  لسان 
األوىل، دار احياء الرتاث العريب، بريوت 1408هـ.

القاهرة - 83 املرصية،  االنجلو  مطبعة  كامل،  ماهر  الدكتور  األخالق:  مبادئ 
1962م.

جممع البيان: الفضل بن احلسن الطربيس تـ )548هـ( الطبعة األوىل، مؤسسة - 84
االعلمي للمطبوعات، بريوت 1415هـ.

أكرب - 85 عيل  وتعليق:  تصحيح  الكاشان،  فيض  حمسن  املوىل  البيضاء:  املحجة 
الغفاري، الطبعة الرابعة، مكتبة النرش اإلسالمي، قم 1417هـ.
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خمترص منهاج القاصدين: نجم الدين أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقديس - 86
تـ )689هـ( مكتبة دار البيان، دمشق 1978م.

مدخل اىل علم األخالق: ولرت ملبان، ترمجة: أنعام املفتي، املكتبة العرصية، - 87
بريوت 1967م.

الطبعة - 88 الطويل،  توفيق  الدكتور  األخالق:  فلسفة  يف  العامة  املنفعة  مذهب 
األوىل، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة 1953م.

احلازمي، - 89 حامد  بن  خالد  الدكتور  االمة:  عىل  وآثارها  األخالق  مساوئ 
الرياض  واالرشاد،  والدعوة  واالوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  مطبوعات  من 

1425هـ.

مستدرك الوسائل: حسني النوري الطربيس، طبعة ايران، يطلب من املوقع - 90
االلكرتون )مكتبة املصطفى االلكرتونية(.
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