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                                    لعلوم الشرعیة واإلنسانیةا :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  اإلسالم�ة لل��� ال��ه��ة ال��اخل*

  الع�ار�  ال�ادقي دمحم    

  فاس، ال��ل�ة ال�غ���ة واأل��اث، لل�راسات االخ�الف ت�ب�� م���

Email: sadikiamarimohamed@gmail.com  

    م�خل:

جاءت ال���عة اإلسالم�ة رسالة ه�ا�ة لل����ع ال����، رسالة ه�ا�ة 

ال�ل� إلى ت�ق�� ال��الح، ودفع ال�فاس�، في العاجل واألجل، ل�ل� فال ن�الغ 

ألنه ال مع�ى ل�ل� ال��ل�ة  إذا قل�ا أن ال���عة اإلسالم�ة ش��عة أخال��ة،

ودفع ال�ف��ة إال اله�ا�ة لل��� واألخالق الفاضلة ال��ققة له�ه ال��الح وال��افع، 

  ف��� ب�ل� أن م�ض�ع ال��� األخال��ة ق��ة م����ة في ال���عة اإلسالم�ة.

ل�� م�ض�ع ال��� األخال��ة �غ��ه م� ال��ض�عات اإلن�ان�ة، ��� ح�له 

اآلراء في معال��ه، وخ��صا ع��ما ی�عل� األم� �عالقة االخ�الف وتع�دت 

ال��� �ال�ی�، وق� ذ�� �ه ع�� ال�ح�� أن اخ�الف الفالسفة ح�ل ه�ا ال��ض�ع 

���� ح��ه في ثالث ات�اهات: األول: ت���ة ال��� األخال��ة لل�ی�. ال�اني: 

  .1ال�ی� ت���ة ال�ی� لل��� األخال��ة. ال�ال�: اس�قالل ال��� األخال��ة ع�

                                                           
. س�ال األخالق م�اه�ة في ال�ق� األخالقي لل��اثة الغ���ة، �ه ع�� ال�ح��، ال����  1

  .42- 29م)، ص: 2000، (1ال�قافي الع��ي، ال�ار ال���اء ال�غ�ب، �/



  
  
  

  اإلسالمیة للقیم المنھجیة المداخل

 

  نیة: العلوم الشرعیة واإلنسامجلة الجامعة األسمریة
252 

ل���ا في ه�ه ال�رقة ال ن��� أن ن��� م��ا م�اق�ة الفالسفة في م�ض�ع 

الف�ل وال�صل ب�� ال��� وال�ی�، بل نق�م وجهة ن�� ش���ة تع��� على م�اخل 

م�ه��ة ت�اول اإلجا�ة ع� س�ال ال��� في ال���عة اإلسالم�ة، وه�ه ال��اخل 

  ح�� وجهة ن��نا هي:

مفه�م ال���: وذل� ل�ا ل���ی� ال�فه�م م� ���ة ال��خل ال��ه�ي األول: 

عل��ة، وخ��صا وأن مفه�م ال��� م� ال�فا��� ال�ي ت��لف ف�ها األن�ار، 

و���ت ����صها اآلراء، اس��ادا إلى ال��ج��ات ال���لفة لل�اح��� في 

  ال��ض�ع.

ال��خل ال��ه�ي ال�اني: م�ادر ال���: و��عل� األم� �ال��ج��ة ال�ي 

ل�ها في ال��ف ع� ه�ه ال��� واس���ا�ها، وال ��فى ما له�ه الق��ة م� ی�جع إ

أه��ة، في س�اق ال��اج وال��ل العل�ي، فهي ���ا�ة ال�ق�مة ال�ان�ة �ع� ت��ی� 

  ال�فه�م.

ال��خل ال��ه�ي ال�ال�: خ�ائ� ال���: وال�ق��د بها ال��ائ� ال�ي 

� ال�� جعلها مالئ�ة لل��ع ت���ت بها ه�ه ال��� في ال����ع اإلسالمي، األم

  ال����، م�افقة ل�لقه وت����ه. 

ال��خل ال��ه�ي ال�ا�ع: مقاص� ال���: ر�� ال��ع ب�� ال��� األخال��ة وما 

ت�ققه م� م�الح أو مفاس�، وفي ذل� إشارة ت����ة إلى م�هج اإلسالم في 

�ال�امي  ت�س�خ ال��� في ال�ف�س، و��قا� ال�اع� ال�اخلي على ت��لها وال��لي

 م�ها، وال��لي ع� الها�� م�ها.  

وأع�ق� أن ب�اء ال��ض�ع على ه�ه األر�عة م�اخل ��لي ال��ض�ع، و��عله 

واض�ا على م���� ال���ر وال��ارسة، ألن ما �قع م� اخ�الف مع�في ح�ل 

جل الق�ا�ا اإلن�ان�ة وم�ها م���مة ال���، وما �قع م� تفل� أخالقي و���ي في 

�اني في الع�� ال�اض�، راجع �األساس إلى ع�م ال��اء ال��ه�ي ال�ل�ك اإلن

���ل ی�ت� الق��ة في ال�ه� ����قة ت�علها �ق���ة أو ق���ة م� ال�ق��، األم� 

  ال�� ��ف� على الفعل وال����� في ال�اقع.
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  ال��خل ال��ه�ي األول: مفه�م ال���

  ال�فه�م اللغ��: .1

وال�ي اس�ع�ل� في اللغة إلفادة ع�ة لف� ال���ة م�ت�� ��ادة:(َقَ�َم) 

  معان وم�ها:

ِء و����ه. 1.1
ْ
ي الِ�َ��: ج�ع ���ة، وال���ة �ال��� َواِحَ�ُة الِ�َ�ِ�، وه� : 1َثَ�ُ� ال�َّ

ِء و����ه، وق�أ نافع واب� عام� ﴿
ْ
ي أ� ���ة  2﴾ال��ِ� َجَعَل اهللاُ َ�كُْم قَِ�ً َثَ�ُ� ال�َّ

﴾ �األلف، َواْلَ�ْعَ�ى َجَعَلَها �َُّ ِ���َة اَألش�اء َفِ�َها قِياماً لألش�اء، وق�أ ال�اق�ن ﴿

يِء. وُ�قاُل: َماَلُه ِ��َ�ٌة، إَذا َلْ� َیُ�ْم  َتُق�م ُأم�ُرك�، وَأصُله الَ�اُو؛ َألنَّه َ�ُق�ُم َمَقاَم ال�َّ

ٍء َول� َیْ�ُ�ْ�، َوُهَ� َمَ�اٌز. 
ْ
 َعَلى َشي

إِن� ال�ِذيَن َقالُوا اْسَ�َقاَم األمُ�: اْعَ�َ�َل، َوَقْ�ُلُه َتَعاَلى: ﴿و  :3االس�قامة واالع��ال. 2.1

﴾ َعِ�ُل�ا ِ�َ�اَعِ�ِه وَلِ�م�ا اْسَتَقاُموا) َمْعَ�ى َقْ�ِلِه ﴿13(األحقاف: ﴾َرب�َنا اهللاُ ثُم� اْسَتَقاُموا

ْبُ� َماِلٍ�: ُث�َّ اْسَ�َقام�ا َلْ� ُ�ْ�ِ�ُ��ا ِ�ِه ُس�ة َنِ��َُّه، َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�. َوَقاَل اَألس�د 

ِ، .. الِ�َ�ُ� االْسِ�قامُة. َوِفي اْلَ�ِ�یِ�:  َشْ�ً�ا، َوَقاَل َقَ�اَدُة: اْسَ�َقاُم�ا َعَلى َ�اَعِة �َّ

ِ، ُث�َّ اْسَ�ِق�ْ « َ� َعَلى َوْجَهْ�ِ�: ِق�َل ُهَ� االْس�قامة َعلَ  4»ُقْل: آَمْ�ُ� ِ�ا�َّ ى ُفّ�ِ

                                                           
 ش�� العل�م ودواء �الم الع�ب م� ال�ل�م، ن��ان ب� سع�� ال����� ال���ي (ت:ی���:  . 1

هـ)، ت�ق��: ح��� ب� ع�� هللا الع���، م�ه� ب� علي اإلر�اني، ی�سف دمحم ع�� هللا، 573

م)، 1999هـ/1420، (1دار الف�� ال�عاص�، ب��وت، ل��ان، دار الف��، دم��، س�ر�ة، �/

هـ)، ت�ق��: م���عة م� 1205تاج الع�وس م� ج�اه� القام�س، ال�����(ت: .8/5692

دار  هـ)،711اب� م���ر(ت:ل�ان الع�ب،  .33/312مادة(ق و م)، ال��قق��، دار اله�ا�ة، 

مع�� اللغة الع���ة  .500-12/498(ق�م)،  مادة:هـ)، 1414،( 3صادر، ب��وت، �/

هـ) ���اع�ة ف��� ع�ل، عال� ال���، 1424ال�عاص�ة، أح�� م��ار ع�� ال���� ع��(ت:

  .1878 /3م)، 2008هـ/1429، (�1/

َفَ�اَء أَْمَواَ�كُُم ال��ِ� َجَعَل اهللاُ َ�كُْم قَِياًما﴿قال تعالى:   . 2   ).5﴾(ال��اء:َوَال تُْؤتُوا الس�
تاج الع�وس م� ج�اه� . 12/498(ق�م)،  مادة:اب� م���ر، ل�ان الع�ب، ی���:  . 3

  .33/312القام�س، ال�����، مادة(ق�م)، 
، 14816هـ)، رق�: 241(ت: أب� ع�� هللا ب� أس� ال���اني م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل، . 4

ت�ق��: شع�� األرن�و�، عادل م�ش�، وآخ�ون، إش�اف: ع�� هللا ب� ع�� ال���� ال���ي، 



  
  
  

  اإلسالمیة للقیم المنھجیة المداخل

 

  نیة: العلوم الشرعیة واإلنسامجلة الجامعة األسمریة
254 

ْم�ه َفقاَم ِ�َ�ْعَ�ى اْس�قام،  َء وَق�َّ ْ
ي �ك. َأب� َزْ�ٍ�: َأَقْ�ُ� ال�َّ ال�َّاَعِة، َوِق�َل ُهَ� َتْ�ُك ال�ِّ

ِء واْسِ��اؤه.
ْ
ي  َقاَل: واالْسِ�قامة اْعِ�َ�اُل ال�َّ

ی�: الُ�ْ�َ�ْ�ِ�� ِ�ِه ال�َّاِبُ� َعَلْ�هِ  :1ال���� �ال�يء وال��ات عل�ه. 3.1 . الَقاِئ� �الّ�ِ

َ�اَ�ْعُ� َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� «َوِفي اْلَ�ِ�یِ�: إنَّ َحِ��َ� ْبَ� ِح�ام َقاَل: 

.. َقاَل َأُب� ُعَ�ْ�ٍ�: َمْعَ�اُه َ�اَ�ْعُ� َأْن َال َأُم�َت ِإالَّ َثاِبً�ا  2»َعَلى َأْن َال َأِخ�َّ ِإالَّ َقاِئً�ا

� ِ�هِ  َ� ِ�ِه َفُهَ� َقاِئ� َعَلْ�ِه.َعَلى اِإلسالم وال���ُّ ٍء َوَتَ��َّ
ْ
 . و�ل َمْ� َثَ�َ� َعَلى َشي

وه�ه ال�عاني اللغ��ة ال�الث ال�ي اخ��تها أع�ق� أنها أق�ب ال�عاني اللغ��ة 

ل�الالت للف� "ال���ة"، و�ن �ان ال�ع�ى األول أق�اها وأق��ها ل�اللة لف� ال���ة، 

� ال�يء ��ق� ال��� وال�فع وال�الح، ألن ��ن ال�يء له ���ة �ع�ي أن ذل

وهي صفات ذات�ة له�ا ال�يء، و���ة ال�يء ت��د ��ا ��ققه ه�ا ال�يء م� 

  م�فعة لإلن�ان.

  ال�فه�م االص�الحي: .2

ُء ِ�َ�ْ�ِ�َلِة اْلِ�ْ�َ�اِر ِمْ� َغْ�ِ� 
ْ
ي َم ِ�ِه ال�َّ وال���ة في االص�الح تع�ي: "َما ُقّ�ِ

، و��ل� ال ���لف ال�ع�ى اللغ�� ال�� رج��اه ل�ع�ى ال���ة 3ِزَ�اَدٍة َوَال ُنْقَ�اٍن."

ع� ه�ا ال�ع�ى االص�الحي، وه� ���ة ال�يء وث��ه، فهي إذا صفات 

                                                                                                                                           

، رق� ال��ی�:  م)،2001هـ/1421، (1م�س�ة ال�سالة، �/ َحِ�یُ� ُسْ�َ�اَن ْبِ� َعْ�ِ� ِهللا ال�ََّقِفيِّ

15416 ،24/141.  
تاج الع�وس م� ج�اه� . 501-12/500مادة:(ق�م)، اب� م���ر، �ان الع�ب، لی���:  . 1

  .33/316القام�س، ال�����، مادة(ق و م)، 
  .24/28، 15312 رق�: م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل، ُمْ�َ�ُ� َحِ��ِ� ْبِ� ِحَ�اٍم، . 2
هـ)، دار ال��اب اإلسالمي، 970ال��� ال�ائ� ش�ح ��� ال�قائ�، اب� ن��� ال���� (ت: . 3

هـ)، 800(ت: . ال��ه�ة ال���ة، أب� ��� ب� علي ال���ي ال��في6/15، ب�ون تار�خ، �2/

.رد ال���ار على ال�ر ال���ار، اب� عاب�ی� 1/193هـ)، 1322، (1ال���عة ال����ة، �/

. ال��س�عة 4/575م)، 1992هـ/1412، (2ار الف��، ب��وت، �/هـ)، د1252(ت: ال��في

هـ)، 1427- 1404الفقه�ة ال�����ة، وزارة األوقاف وال���ن اإلسالم�ة، ال����، (م� 

هـ)، ال���عة 1306. م�ش� ال���ان إلى مع�فة أح�ال اإلن�ان، دمحم ق�ر� �اشا(ت:34/132

  .51م)، ص:1891هـ/ 1308ال���� األم���ة ب��الق، (
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لألش�اء، ی��لى بها اإلن�ان م�ى �ان ف�ها نفع وصالح، وت�لي ع�ها و�����ها 

ل��� وه�ا ما ی���ه ال����ر �ه ع�� ال�ح�� �ق�له: "ام�ى �ان ف�ها ف�اد وض�ر، 

هي ج�لة ال�قاص� ال�ي ��عى الق�م إلى إحقاقها م�ى �ان ف�ها صالحه�، 

  .1"عاجال أو آجال، أو إلى إزهاقها م�ى �ان ف�ها ف�اده�، عاجال أو آجال

ول� ت�د �ل�ة "ال���" في ال��اث الع��ي �ال�ع�ى ال�� ���ع�ل ال��م، أما 

، وم� 2لف� "األخالق" ال�ل�ة ال�ي تقابل لف� ال��� في ال��اث اإلسالمي هي

م�لفات عل� األخالق في ال��اث اإلسالمي ن���: "رسالة في م�اواة ال�ف�س 

، واع��� ال��لف تق��� ه)456(وته�ی� األخالق وال�ه� في ال�ذائل" اب� ح�م

األخالق على ش�ل ن�ائح عل��ة ته�� �ال���ة العل�ا للف��لة، و��اب اب� 

وه� ���ل أن��ذجا م� م�هج العل�اء ال�ی�  ه)، "ته�ی� األخالق"،421م����ه (

قام�ا ب�صف ���عة ال�ف� ومل�اتها وقام�ا ب���ی� م�ات� الف��لة ����قة ت��ع 

  في الغال� أن��ذج أفال��ن أو أن��ذج أرس��. 

وه�اك م� العل�اء م� ج�ع ب�� ال��ه��� ال�ا�ق�� م�ل: "ك�اب ال�ر�عة 

ه)، و"إح�اء عل�م ال�ی�" 506إلى م�ارم ال���عة" لل�اغ� األصفهاني(

ه)، أما ال�عاص��� ف����: ع�� هللا دراز "دس��ر األخالق في 505للغ�الي(

الق�آن دراسة مقارنة لألخالق ال����ة في الق�آن"، و�ه ع�� ال�ح�� "س�ال 

األخالق م�اه�ة في ال�ق� األخالقي لل��اثة الغ���ة"، وعاب� ال�اب�� "العقل 

ة ت�ل�ل�ة نق��ة ل��� ال��� في ال�قافة الع���ة"، وم�هج األخالقي الع��ي دراس

  ه�الء في ت�اول األخالق م��لف ع� ال�ا�ق��. 

                                                           

ال�ار   ال�� الع��ي في االخ�الف الفل�في، �ه ع�� ال�ح��، ال���� ال�قافي الع��ي .1 

  .68)، ص:  2006، (2ال���اء ال�غ�ب، �/
"أزمة ال���   م� أع�ال ن�وة ناص� ال�ی� األس�،ن��ات في لغة ال���لح وفي م���نه،  . 2

، م���عات 2001ل��ة: ، ال�ورة ال�����ة و دور األس�ة في ت��ر ال����ع ال�عاص�"

، ص: 2002أكاد���ة ال��ل�ة ال�غ���ة، سل�لة "ال�ورات" م��عة ال�عارف ال��ی�ة ال��ا�، 

49.  
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ومق��دنا �ال��� في ه�ه ال�راسة ه�: "تل� ال��� والف�ائل ال�ل��ة، ال�ي 

ت��� ح�اة ال�اس في �ل م�احي ح�اته� الف�د�ة أو االج��ا��ة أو ال��اس�ة أو 

ال��ل العل�ا ال�ي ی���ها اإلن�ان و��غ� في ال��لي بها،  االق��اد�ة ..، وهي

وال��لي ع� ن���ها. وهي ال�ع�ق�ات والق�اعات ال����ة ال�ي ت��� رؤ�ة 

 اإلن�ان لإلله وال��ن وال��اة". 

وه�ا �له ه� ما ��ل� عل�ه: "عل� ال���: عل� ���ل ال��� أو الف�ائل، 

دراز ع� م�ض�ع عل� األخالق: ، و�ق�ل 1و��جه خاّص ال��� األخال�ّ�ة."

  .2"وم�ض�عه ت���� ال��ا� اإلن�اني"

  ال��خل ال��ه�ي ال�اني: م�ادر ال���

  ال���ر األول: أس�اء هللا تعالى وصفاته:

وال�ق�ـــــ�د ال��لـــــ� �ـــــال��� ال�ـــــي تـــــ�ل عل�هـــــا أســـــ�اء هللا تعـــــالى وصـــــفاته، 

ولـــــــــ�� ال�ق�ـــــــــ�د أن ی��ـــــــــ�ى اإلن�ـــــــــان ب�لـــــــــ� األســـــــــ�اء وال�ـــــــــفات، م�ـــــــــل: 

ـــــــ� ...، وغ��هـــــــا م�ـــــــا ��ـــــــ��ه  ال�ح�ـــــــة والعفـــــــ� وال�ـــــــفح وال�لـــــــ� وال�ـــــــ�� والعل

ــــــ�د هللا  ــــــي انف ــــــ�" وهــــــي ال� ــــــ�"، و�قابلهــــــا "أســــــ�اء ال�عل العل�ــــــاء ب"أســــــ�اء ال��ل

ـــــل: تعـــــا ـــــ�ه، م� ـــــ�عى بهـــــا غ� ـــــال ی ـــــة "هللا" واألول وال�ـــــاه� الى بهـــــا ف ســـــ� ال�الل

ل����ــــــــــ� وال�ــــــــــا�� واألول واآلخــــــــــ� وال�ــــــــــي والق�ــــــــــ�م ..، ومــــــــــ� صــــــــــفات هللا ا

ـــــ� فهـــــي صـــــفة  ـــــى ال�ل ـــــ� عل ـــــ� وال��� ـــــار، وهـــــ� ســـــ��انه ی�هـــــى عـــــ� ال��� ال��

  خاصة �ه س��انه.

ــــــ��  ــــــ� فهــــــ� خــــــالقه� وهــــــ� ر�هــــــ� ال ــــــى لل�ل ــــــل األعل هللا تعــــــالى هــــــ� ال��

دعـــــاه� إلــــــى �ــــــل ���ـــــة فاضــــــلة، و�ــــــل خلــــــ� �ـــــ���، ف�انــــــ� أســــــ�اؤه وصــــــفاته 

إلـــى �لـــ�  م�ـــ�را مـــ� م�ـــادر هـــ�ه ال�ـــ��، فـــإن هللا تعـــالى عـــال� ودعـــا ال�لـــ�

                                                           
هـ) ���اع�ة ف��ـ� 1424مع�� اللغة الع���ة ال�عاص�ة، أح�� م��ار ع�� ال���� ع��(ت: . 1

  .1878 /3م)، 2008هـ/1429، (1ع�ل، عال� ال���، �/
دمحم ع�ــ� هللا دراز، تع��ــ� وال��ق�ــ� وال�عل�ــ�: ع�ــ� ال�ــ��ر دســ��ر األخــالق فــي القــ�آن،  . 2

  .96، ص: م)1998ه/1418، (10شاه��، م�اجعة: دمحم ال��� ب�و�، م�س�ة ال�سالة، �/



  
  
  

 العماري الصادقي دمحم. د

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (

257 

العلــــــ� ونهــــــى عـــــــ� ال�هــــــل، وهـــــــ� ســــــ��انه ال�لـــــــ�� ودعــــــا ال�لـــــــ� إلــــــى ال�لـــــــ� 

وال�ـــــــ�� وهـــــــ� ســـــــ��انه ��ـــــــ� ال�ـــــــاب��� ..، وقـــــــ� وصـــــــف هللا تعـــــــالى ذاتـــــــه 

وهــــــــ�  )،143﴾(ال�قــــــــ�ة:ِإنَّ �ََّ ِ�ال�َّــــــــاِس َلــــــــَ�ُءوٌف َرِح��ٌ ﴿�ــــــــال�ح�� قــــــــال تعــــــــالى: 

ســــ��انه العــــادل دعــــا ال�لــــ� إلــــى ���ــــة العــــ�ل ونهــــى عــــ� ال�لــــ� وح�مــــه علــــى 

  نف�ه وجعله م��ما ب�� خلقه ..

�قــــــ�ل ابــــــ� ال�ــــــ�� رح�ــــــه هللا: "وهــــــا ه�ــــــا ســــــ� بــــــ��ع وهــــــ� أن مــــــ� تعلــــــ� 

��ــــــفة مــــــ� صــــــفات الــــــ�ب تعــــــالى أدخل�ــــــه تلــــــ� ال�ــــــفة عل�ــــــه وأوصــــــل�ه إل�ــــــه 

ذ� ســــ�عه م�ــــه وقــــ� ق�ــــل والـــ�ب تعــــالى هــــ� ال�ــــ��ر بــــل ال أحــــ� أصــــ�� علــــى أ

ـــــا  إن هللا ســـــ��انه أوحـــــى إلـــــى داود "ت�لـــــ� �ـــــأخالقي فـــــإن مـــــ� أخالقـــــي أنـــــى أن

ـــــــ�ب تعـــــــالى ��ـــــــ� أســـــــ�اءه وصـــــــفاته و��ـــــــ� مق��ـــــــى صـــــــفاته  ال�ـــــــ��ر" وال

و�هـــــ�ر آثارهـــــا فـــــي الع�ـــــ� فإنـــــه ج��ـــــل ��ـــــ� ال��ـــــال عفـــــ� ��ـــــ� أهـــــل العفـــــ� 

قـــــ��  كـــــ��� ��ـــــ� أهـــــل ال�ـــــ�م علـــــ�� ��ـــــ� أهـــــل العلـــــ� وتـــــ� ��ـــــ� أهـــــل الـــــ�ت�

ـــــه مـــــ� ال�ـــــ�م� ال�ـــــ��� صـــــ��ر ��ـــــ� ال�ـــــاب���  ـــــ�� أحـــــ� إل� وال�ـــــ�م� الق

شــــــ��ر ��ــــــ� ال�ــــــاك��� واذا �ــــــان ســــــ��انه ��ــــــ� ال���ــــــف�� �آثــــــار صـــــــفاته 

ــــة ال�اصــــة ع�ــــ�  فهــــ� معهــــ� ���ــــ� ن�ــــ��ه� مــــ� هــــ�ا االت�ــــاف فهــــ�ه ال���

  .1ع�ها �ق�له "ك�� له س�عا و���ا و��ا وم���ا"

  ال���ر ال�اني: األن��اء وال�سل

ــــــ�ه� ت�ــــــ�ال  ــــــال��� الفاضــــــلة، وأك� ــــــا � ــــــاس ت�لق ــــــ� ال� ــــــاء وال�ســــــل أك� األن��

ألخــــــالق هللا تعــــــالى ال�ـــــــي تــــــ�ل عل�هـــــــا صــــــفاته، وقــــــال تعـــــــالى عــــــ� ات�ـــــــاف 

ــــٌب ســــ��نا إبــــ�ا��� ����ــــة ال�لــــ�: ﴿ اٌه ُمنِي ــــيٌم أَو� ِ ــــَرا�ِيَم َلَحل ْ )، ووصــــف 75﴾(هــــ�د:إِن� إِب

ــــ�آن ال�ــــ��� ســــ��نا نــــ�ح وم�ســــى عل�ه�ــــا ال�ــــالم �أنه�ــــا مــــ� ال�ــــاك��� قــــال  الق

                                                           
هـــ) دار ابــ� ���ــ�، دم�ــ�، 751(ت: عــ�ة ال�ــاب��� وذخ�ــ�ة ال�ــاك���، ابــ� �ــ�� ال��ز�ــة . 1

  .48م)، ص: 1989هـ/1409، (�3اث، ال��ی�ة ال���رة، ال�ع�د�ة، �/ب��وت، م���ة دار ال�
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ــَة تعــالى: ﴿ ي� ـِـيًال ذُر� ـِـ� َوك ــْن دُو� ـِـُذوا ِم خ ــَل أَال� َتت� اÒِي ــ� إِْ�َ ــًدى لَِب�ِ ــاُه �ُ ــاَب َوَجَعْلَن ــ� اْ�ِكَت ــا ُموَ� َوآَتْ�َن

��ُ �َاَن َعْبًدا َشكُوًرا   ).   3-2﴾(اإلس�اء:َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح إِن

ــــه وســــل�  وقــــال تعــــالى فــــي وصــــف ن��ــــه دمحما ــــاَءُكْم ﴿صــــلى هللا عل� ــــْد َج َلَق

ـِــــــاْلُمْؤِمنِ�َ� َرُءوٌف  ـــــــْيكُْم ب ـــــــٌص َعَل ي ْم َ�ِ ـِــــــت� ـــــــا َعن ـــــــ�ِ َم ـــــــزٌ َعَلْي ـــــــكُْم َعزِي ـــــــْن أَْ�ُفِس ـــــــوٌل ِم َرُس

ــــٍق ووصــــفه �ــــال�ل� الع�ــــ�� قــــال تعــــالى: ﴿ )،128﴾(ال���ــــة:َرحـِـــيٌم  �ــــَك َلَع�ـَـــ� ُخلُ َوإِن

ــــيٍم  ل���ــــه إلــــى ���ــــة ال�ح�ــــة وتــــ�ك الغل�ــــة: ) وقــــال تعــــالى ت�ج�هــــا 4﴾(القلــــ�:َعِظ

ـِـــَك ﴿ ــــْن َحْول ــــوا ِم ــــِب َالْ�َفض� ـِـــيَظ اْلَقْل ــــا َغل ــــْو ُكْنــــَت َفظ� ــــْم، َوَل ــــَن اهللاِ لِْنــــَت َلُ� ــــٍة ِم ــــا َرْحَم ﴾(آل َفبِم

)، وقــــــال تعــــــالى فــــــي ت�ج�ــــــه ن��ــــــه إلــــــى ���ــــــة الــــــ�فع �ــــــال�ي هــــــي 159ع�ــــــ�ان:

ــُن َفــ�ِذَ أح�ــ�: ﴿ ــال��ِ� �ِــَ� أَْحَس ِ ــْع ب ـِـ�� َحمِــيٌم اْدَف ـ�ُ َو� ـ� ــداَوٌة َك�َن ــ�ُ َع ــَك َوبَْ�َن ﴾(ف�ــل�: ا ال�ــِذي بَْ�َن

  .1)، وقال� أم�ا عائ�ة ع�ه صلى هللا عل�ه وسل�: "َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْ�آَن"34

ـــــى  ـــــه ل�ـــــا أراد اله�ـــــ�ة إل ـــــه وســـــل�، رو� أن ـــــا صـــــلى هللا عل� فقـــــ� �ـــــان أم��

صـــــ�ابها، فقـــــ��� ال�ـــــي ال��ی�ـــــة خلـــــف عل�ـــــا وراءه فـــــي م�ـــــة ل�ـــــ�د� ال�دائـــــع أل

كانــــــ� ت�ار�ــــــه، وخــــــ�ج هار�ــــــا مــــــ�ه� إلــــــى م�ــــــة، رغــــــ� �غ�ــــــه� و�ــــــ�اه��ه� لــــــه 

ـــــه وســـــل� م�ـــــ�را لل�ـــــ��  ـــــى ودائعهـــــ�، ف�ـــــان صـــــلى هللا عل� كـــــان�ا ��ـــــ�أم��نه عل

العل�ـــــا، فلـــــ� ��ـــــ� �فـــــ�ق فـــــي هـــــ�ه ال���ـــــة بـــــ�� ال��ـــــل� وال�ـــــاف�، ام��ـــــاال لق�لـــــه 

ــــتعــــالى: ﴿ ــــ�ُْمرُُكْم أَْن تُ ــــوا إِن� اهللاَ َي ــــاِس أَْن َتْحكُُم ــــ�َْ� الن� ــــُتْم بَ ــــا َوإَِذا َحَكْم ـَـــ� أَ�ْلَِ� �ِ ـَـــاِت إ وا اْألََمان َؤد�

  ).58﴾(ال��اء:بِاْلَعْدلِ 

فهـــــ� صـــــلى هللا عل�ـــــه وســـــل� "ال��ـــــل األعلـــــى" لل��ـــــ��ة فـــــي �ـــــل ع�ـــــ� 

ــــــى أن یــــــ�ث هللا األرض ومــــــ� عل�هــــــا ــــــ� ألن هللا تعــــــالى أد�ــــــه 2وم�ــــــ� إل ، وذل

                                                           
م�ـ�� اإلمـام أح�ــ� بـ� ح��ـل، م�ــ�� ال�ـ��قة عائ�ـة ب�ـ� ال�ــ�ی� رضـي هللا ع�ـه، رقــ�:  . 1

24601 ،41/148.  
جاء فـي ال�ـفا للقاضـي ��ـاض: "ومـ� سـأله حاجـة لـ� یـ�ده إال بهـا أو ����ـ�ر مـ� القـ�ل.  . 2

وق� وسع ال�اس ���ه وخلقه، ف�ار له� أ�ا، وصـاروا ع�ـ�ه فـي ال�ـ� سـ�اء، بهـ�ا وصـفه ابـ� 

أبي هالة قال: و�ـان دائـ� ال��ـ�، سـهل ال�لـ�، لـ�� ال�انـ�، لـ�� �فـ� وال غلـ��، وال صـّ�اب 

اب، وال م�اح، ی�غافل ع�ـا ال ��ـ�هي، وال یـ��� م�ـه". ال�ـفا ب�ع��ـ� حقـ�ق وال ف�اش، وال ��
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ال�ـــ�� ال�ـــي ذ��نـــا وغ��هـــا م�ـــا هـــ� م��ـــ� فـــي ��ـــاب وأح�ـــ� تأدی�ـــه، و�ـــل هـــ�ه 

هللا تعـــــالى و��ـــــ� ال�ـــــ��ة وال�ـــــار�خ وال�ـــــ�ی� واألخـــــالق وال�ـــــ�ائل ... وغ��هـــــا، 

دل�ـــــل علـــــى أنـــــه صـــــلى هللا عل�ـــــه وســـــل� م�ـــــ�ر مـــــ� م�ـــــادر ال�ـــــ�� اإلن�ـــــان�ة 

ـــــة األولـــــى �ف�ـــــل صـــــ���ه� ل�ســـــ�ل  ـــــ� ال����ـــــة للقـــــ�ون ال�الث ـــــا، فقـــــ� ث�� العل�

  ل�ه وسل�، وت����ه� على ی��ه.هللا صلى هللا ع

فقــــــ� غ�ــــــ� ال��ــــــي صــــــلى هللا عل�ــــــه وســــــل� أخــــــالق و�ــــــ�� ال����ــــــع الــــــ�� 

ــــان الفــــ�اح�، وق�ــــع األرحــــام ، �1عــــ� ��ــــه ــــادة األصــــ�ام، وأكــــل ال���ــــة، و�ت� ��

واإلســــــاءة لل�ــــــار، والقــــــ�� مــــــ�ه� �أكــــــل ال�ــــــ��� ..، وهــــــي ��ــــــا هــــــ� واضــــــح 

  .2أخالق جاهل�ة م���فة ها��ة

                                                                                                                                           

. 1/246هــ)،  1407، (2هــ)، دار ال���ـاء، ع�ـان، �/544ال���فى، القاضي ��اض(ت:

  و��اب ال�فا ��اب ل��ائل ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� وأخالقه وأح�اله ال�ل��ة وال�ل��ة ..
وق� وصف ه�ا ال�غ��� االج��اعي جعف� ب� أبي �ال� لل��اشي في ال���ة �ق�له: "أیها  . 1

ال�ل�، ��ا ق�مًا أهَل جاهل�ة، نع�ُ� األص�ام، ونأكل الَ�ْ�َ�ة، ونأتي الف�اح�، ونق�ع األرحام 

م�ا،  ذل� ح�ى �ع� هللا إل�َ�ا رس�ال وُن�يء ال��ار، و�أكُل القِ��ُّ م�َّا ال���َ�، ف��َّا على

نع�ف ن��ه وص�َقه وأمان�ه وعفافه. ف�عانا إلى هللا، ل��ّحَ�ه ونع��ه ون�لَع ما ��َّا نع�� ن�� 

وآ�اؤنا م� دونه م� ال��ارة واألوثان، وأَمَ�نا ���ق ال��ی�، وأداء األمانة، وصلة ال�ح�، 

وأكل مال وح�� ال��ار، وال�ّف ع� ال��ارِم وال�ماء، ونهانا ع� الف�اح�، وق�ل الّ�ور، 

ال����، وق�ف ال����ة، وأم�نا أن نع�� هللا وح�ه وال ن��ك �ه ش��ًا، وأم�نا �ال�الة وال��اة 

ق�اه وآم�َّا، واّت�ع�اه على ما جاء �ه، فع�ْ�نا هللا  د عل�ه أم�َر اإلسالم، ف��َّ وال��ام، قال: فع�َّ

لَّ ل�ا، فَع�ا عل��ا ق�ُم�ا، فع�ب�نا وح�ه فل� ُن��ك �ه ش��ًا، وح�م�ا ما ح�م عل��ا، وأحلل�ا ما َأحَ 

ونا إلى ��ادة األوثان مِ� ��ادة هللا، وأن ن���لَّ ما ��ا ن���لُّ م�  وف���نا ع� دی��ا، لَ�ُ�دُّ

ال��ائ�، فل�ا قه�ونا و�ل�ِ�نا وشقُّ�ا عل��ا وحال�ا ب���ا و��� دی��ا، خ�ج�ا إلى بل�ك، واخ��ناك 

رجْ�نا أن ال ُن�ل� ع��ك أیها ال�ل�". م��� اإلمام أح�� على م� س�اك، ورغ��ا في ج�ارك و 

  .2/357، 1739ب� ح��ل، ح�ی� جعف� ب� أبي �ال� وه� ح�ی� اله��ة، رق�: 
ذه� جاب� ق���ة إلى أن ه�ه األم�اض االج��ا��ة وال�ل��ة ال�ي �ان� سائ�ة في  . 2

ال����ع �له أو أغل�ه ح�ى  ال�اهل�ة ���� ت���فها إلى ن�ع��: ال��ع األول: "عام شائع ���

أص�ح ج�ءا م� ���ع�ه م�ل: الع�وان واالح��ام إلى الق�ة في حل ال��اعات، و��ادة األص�ام 

واإل��ان �األزالم وش�ب ال���. وال�اني خاص ���قة أو ف�ة مع��ة م� ال�اس م�ل: وأد 
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ل�ســـــــل قـــــــ�وة ال��ــــــ��ة إلـــــــى ال��ـــــــ� وال�ـــــــالح، وأك�لهـــــــ� فــــــإن األن��ـــــــاء وا

خلقـــــا، فهـــــ� ال��ـــــ�ر ال�ـــــاني مـــــ� م�ـــــادر ال�ـــــ�� الفاضـــــلة، فـــــال ���ـــــ� لل�لـــــ� 

ـــــي ال��لـــــ� ســـــ�اه�، وخ��صـــــا خـــــات�ه� الـــــ�� أك�ـــــل هللا الـــــ�ی� ب�ســـــال�ه دمحم  ف

  صلى هللا عل�ه وسل�. 

  ال���ر ال�ال�: ال�حي

  ال��ائع ال��او�ة ال�ا�قة:. 1

ال�ــــــــ�ائع ال�ــــــــ�او�ة ال�ــــــــا�قة م�ــــــــ�ر لل�ــــــــ�� اإلن�ــــــــان�ة، فــــــــإن اإلن�ــــــــان 

وال��ـــــــل��ن ی�م�ـــــــ�ن ��ـــــــل م�الـــــــ� �اإل��ـــــــان بهـــــــا، واإل��ـــــــان �ال�ســـــــل �لهـــــــ�، 

ـــ�َْ� قـــال تعـــالى: ﴿ 1ال�ســـل واألن��ـــاء ُق بَ ـــَ�� ـــلِ�ِ َال �ُ ـِــ�ِ َوُرُس ـــ�ِ َوُك�ُب ـِــاهللاِ َوَمَالÒَِكتِ ـــَن ب ـُــل� َآَم �

ــــ� تف��ــــ� ب�ــــ�ه�، أو ال�فــــ� ب�ع�ــــه�،  )،185ل�قــــ�ة:﴾(اأََحــــٍد ِمــــْن ُرُســــلِ�ِ  مــــ� غ�

ــــأن رب العــــال��� أرســــل  ــــ�ن � �قــــ�ل ال�ــــ�خ رشــــ�� رضــــا: "وأمــــا ال��ــــل��ن ف��م�

ــــ�ن بهــــ� إج�ــــاال، و��ــــا ق�ــــه  فــــي �ــــل األمــــ� رســــال هــــادی� مهــــ�ی��، فهــــ� ی�م�

  . 2الق�آن ع� �ع�ه� تف��ال"

ـــــــــ�ر وهـــــــــ��  ووصـــــــــف ال��ـــــــــاب الق�آنـــــــــي ال�ســـــــــائل ال�ـــــــــ�او�ة �أنهـــــــــا ن

لل��ـــــ��ة، وال��ـــــ�ة هـــــي ���ـــــ� ت�ل�ـــــغ هـــــ�ا الهـــــ�� ال��ـــــاني لل�لـــــ� �قـــــ�ل تعـــــالى: 

                                                                                                                                           

�� وأس�، ال��ات، فل� ��� م�ضا شائعا في ج��ع الع�ب، بل �ان في �ع� ���ن  م� ت�

و�ان�ا �فعل�ن ذل� تارة للغ��ة وال���ة، وتارة خ�فا م� الفق� والفاقة ول�وم ال�فقة." ال��خل إلى 

م)، ص: 1984ه/1404، (1ال��� اإلسالم�ة، جاب� ق���ة، دار ال��اب ال���� القاه�ة، �/

وال��امي . وم�قف اإلسالم م� ال��� ال�اهل�ة ت�ل�� ب�� ثالثة أم�ر: ال����� واإلق�ار 17

  .28واإلعالء. ی��� تف��ل ذل� ع�� ال��لف. نف�ه: ص: 

ِق َواْلَمْغرِِب َوَ�ِكن� اْل�ِ�� َمْن آَمَن بِاهللاِ َواْلَيوْ ﴿قال تعالى:  . 1 ِ اْآلِ�ِ َواْلَمَالÒَِكةِ َلْيَس اْل�ِ�� أَْن تَُول�وا ُوُجوَ�كُْم قَِبَل اْلَمْ�ِ م

�َ� َواْ�ِكَتاِب  ِ�َ� إِبَْرا�ِيَم َوإِْسَماعِيَل )، وقال تعالى: ﴿177﴾(ال�ق�ة:َوالن��ِي� ُقولُوا آََمن�ا بِاهللاِ َوَما أُنْزَِل إَِلْ�َنا َوَما أُنْزَِل إ

وَن ِمْن َرب��ِْم  ُق بَ�َْ� أََحٍد ِمْنُ�ْم َونَْحُن َلُ� َوإِْسَحاَق َوَ�ْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوَما أُو�َِ� ُموَ�� َوعِيَ�� َوَما أُو�َِ� الن��ِي� َال �َُ��

  ). 136﴾(ال�ق�ة:ُمْسلُِموَن 
ال�حي ال�����، ث��ت ال���ة �الق�آن ودع�ة شع�ب ال��ی�ة إلى اإلسالم دی� األخ�ة  .2

 .226ه)، ص: 1406، (3اإلن�ان�ة وال�الم، رش�� رضا، م�س�ة ع� ال�ی�، �/
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ــَالمِ َويُْ�ِ ﴿ ــبَُل الس� ــَوانَ�ُ ُس ــَع رِْض َب ــِن ات� ِــ�ِ اهللاُ َم ــِدي ب ـِـ�ٌ� يَْ� ــاٌب ُمب ُــوٌر َوكَِت ــَن اهللاِ ن ــاَءُكْم ِم ــْد َج ــْم َق ُجُ�

ــــِدي�ِْم  ـِـــ�ِ َويَْ� ــــورِ بِ�ِذْن ـَـــ� الن� �ِ ــــاِت إ لَُم ــــَن الظ� ــــَتقِيٍم  ِم اٍط ُمْس ـَـــ� ِ�َ �ِ وقــــال  )،16-15﴾(ال�ائــــ�ة:إ

ـــْوَراَة فِيَ�ـــا �ـُــًدى َونـُــوٌر ﴿تعــالى:  �ـــا أَنْزَْلَنـــا الت� َوآَتْ�َنـــاُه ﴿)، وقـــال تعـــالى: 44(ال�ائـــ�ة: ﴾إِن

ـُــــوٌر  ـــــًدى َون ـــــ�ِ �ُ ـــــَل فِي ) ف�صـــــف الهـــــ�� وال�ـــــ�ر، دل�ـــــل إرشـــــاد 46﴾(ال�ائـــــ�ة:اْإلِنْجِي

  وال�عادة وال�الح.ال��ائع ال�ا�قة إلى ال��� 

وقـــــ� أقـــــ�ت شـــــ��عة اإلســـــالم أح�امـــــا �انـــــ� فـــــي ال�ـــــ�ائع ال�ـــــا�قة، م�هـــــا 

ــْن ال�ــ�ام قــال تعــالى: ﴿ ــِذيَن ِم َــ� ال� ــَب َع� ــا ُكتِ ــَياُم َكَم ــْيكُُم الص� ــوا ُكتِــَب َعَل ــِذيَن آَمنُ ــا ال� ــا أَي�َ� َي

ــــوَن  ُق كُــــْم َتت� ــــْبلِكُْم َلَعل� ــــ� ��ــــاس رضــــي هللا ع�ه�ــــا قــــال 183(ال�قــــ�ة: ﴾َق )، عــــ� اب

ــــــاع م�ســــــى فــــــي صــــــ�ام عاشــــــ�راء:  َنْ�ــــــُ� َأْوَلــــــى «صــــــلى هللا عل�ــــــه وســــــل� ألت�

وقـــال صـــلى هللا عل�ـــه وســـل� فـــي ل�ـــا ســـ�ل . 1»ِ�ُ��َســـى ِمـــْ�ُ�ْ�، ثُـــ�َّ َأَمـــَ� ِ�َ�ـــْ�ِمهِ 

  .2َ�اِ��َ�"قال: "ُس�َُّة َأِب�ُ�ْ� ِإبْ ع� األض��ة ال�ي �ان� في ش��عة إب�ا��� 

وقــــ� ذهــــ� األصــــ�ل��ن إلــــى أن "شــــ�ع مــــ� ق�ل�ــــا شــــ�ع ل�ــــا مــــا لــــ� ی��ــــ�ه 

شـــــ�ع�ا" وهـــــ�ا یـــــ�ل علـــــى ســـــ�احة اإلســـــالم، و���انـــــه �ـــــاالخ�الف بـــــ�� ال�ـــــ�ائع، 

وهــــ�ا انف�ــــاح مــــ� اإلســــالم علــــى ال�ــــ�ائع األخــــ�� وأخــــ�ه �ــــال��� ال�ــــام�ة ال�ــــي 

  ال ت��اق� وت�ج�هات اإلسالم.

  ال���عة اإلسالم�ة:. 2

ال�ق��د ه� �ل ما جاء في اإلسالم م� ش�ائع وأح�ام، فإن ال�ق��د و 

األول م� رسالة اإلسالم ه� "االس�قامة اإلن�ان�ة"، وم�اع�ة اإلن�ان على ح�� 

االس��الف و�ع�ار األرض، وال �ق�م اإلن�ان ب���ف�ه في ال��ن أح�� ��ام إال 

  وف� م�هج هللا تعالى.

                                                           
، 1صــــ��ح ال��ــــار�، ت�ق�ــــ�: دمحم زه�ــــ� بــــ� ناصــــ� ال�اصــــ�، دار �ــــ�ق ال��ــــاة، �/ . 1

هـ)، ��اب الَ�َ�اِقِ� ، �اب إت�ان ال�هـ�د ال��ـي صـلى هللا عل�ـه وسـل�، حـ�� قـ�م ال��ی�ـة، 1422(

  . 5/70، 3943رق�: 
  .32/34، 19283م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل، ح�ی� ز�� ب� أرق�، رق�:  . 2
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��ة اإلن�ان وت�لقه �ال��� األخال��ة على ور��ت ال���عة اإلسالم�ة في ت� 

  معل��� ������: األول: ت���ة ال�ف� اإلن�ان�ة، وال�اني: م�ا�قة ال�اه� لل�ا��.

  ت���ة ال�ف� اإلن�ان�ة:. 1.2

وال��خل ال���قي إلصالح ال����ع اإلن�اني ه� إصالح اإلن�ان نف�ه، 

الق�آني دعا إلى ت���ة ال�ف�، و�ذا �ان ال��اب وال ی�� ذل� إال ب����ة نف�ه، 

فإنه جعل ل�ل� م�خال أساس�ا، ال ت��ق� ت���ة ال�ف� ب�ونه وه� ما ش�عه م� 

، �ق�ل اب� عاش�ر: ��1ادات، وأح�ام ت�����ة، م� أجل ب�اء م���ع م����

"ت���ة ال�ف� أه� ما دعا إل�ه اإلسالم وذل� ه� ق�� ال��ادات فال��ادات لها 

��ا �قارنها م� م�ا��ة ال�ال� وم� ال�ف��� في رفع خ��ص�ة ت���ة ال�ف� 

ال�رجات ف���ل م� ت��ارها آثار في ال�ف� ت���ها وت�ه�ها ح�ى ���� ال��� 

، و�ق�ل ع�اد ال�ی� خل�ل أن مفه�م ال��ادة ت�عل اإلن�ان: 2"..لها س��ة 

في "ی��اوز ال�ف�ح ال�ن�ا لل��ا� ال���� إلى الق�� ال�ي تل�� ���انة اإلن�ان 

  .3العال�"

                                                           
م)، 1995ه/1416، (2ن في ت���� ال����ع، دمحم ال�هي، م���ة و��ة، �/م�هج الق�آ .1

، قام ال�ات� ب�راسة آ�ات ال�الة، وال��ام، وال��اة، وال�ج، و��� م� خاللها 34- 9ص: 

  ك�� ب�ى الق�آن ال���� ال����ع ال����� ب��رج.
ن�، ال��س�ة أص�ل ال��ام االج��اعي في اإلسالم، اب� عاش�ر، ال���ة ال��ن��ة، ت�  .2

  .80م)، ص: 1985، 2ال����ة لل��اب، ال��ائ�، �/
ـــــل، دار ال�ـــــ�م��، ال�وحـــــة، �/ .3 ، 1العقـــــل ال��ـــــل� وال�ؤ�ـــــة ال��ـــــار�ة، ع�ـــــاد الـــــ�ی� خل�

ـــادة هللا تعـــالى و��ـــادة ال�ـــه�ات والغ�ائـــ� 19)، ص: 1983ه/1403( ـــ�� �� . وه�ـــاك فـــ�ق ب

� ال��ـاة هـ� ��ـادة هللا، و�ـ�� أن ��ـ�ن �ق�ل ماج� ع�سان: "ه�اك ف�ق ب�� أن ���ن اله�ف م

اله�ف ه� ��ادة الغ�ائ� وال�ه�ات. فق� أث�ـ� تـار�خ اإلن�ـان علـى األرض، أن اإلن�ـان ی�تقـي 

و���ــامى و��قــ�م عل��ــا واج��ا��ــا حــ�� �ع�ــ� هللا. ول��ــه حــ�� �ع�ــ� شــه�اته �قــع ضــ��ة الف�قــة 

� اإلن�ـــان أفـــ�ادا وج�اعـــات". فل�ـــفة وال�ـــ�اع والع�لـــة وال�حـــ�ة واالغ�ـــ�اب و�لهـــا ت��هـــي ب���ـــ�

ال����ــة اإلســالم�ة: دراســة مقارنــة بــ�� فل�ــفة ال����ــة اإلســالم�ة والفل�ــفات ال�����ــة ال�عاصــ�ة، 
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و��� الق�آن ال���� أث� ال��ادات في ت���ة ال�ف� اإلن�ان�ة، قال تعالى في 

َالَة َتنَْ�� َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَ�ِ َوَلِذْ�ُ اهللاِ أَْك�َ�ُ ﴿: أث� ال�الة )، فإن 45﴾(الع����ت:إِن� الص�

وت�����ها العق�ل ال�الة ت�هى ع� �ل ال�عاصي ال�ي ت��ه�ها ال�ف�س، 

والف��، و��ل� ی��ه� القل�، وتق�� ال���ة في فعل ال���ات، فال�هي ع� 

  . 1الف��اء وال���� مق�� ع��� م� مقاص� ال�الة

والف��اء وال���� م� أس�أ ما ی��ف �ه اإلن�ان، ی�خل ت��ها �ل 

ما األخالق ال�ل��ة ال���ة �الف�د وال����ع، فإن اإلن�ان�ة ال��م ع��ت ��ل 

ت�ل�ه م� ت�سانة قان�ن�ة الق�اء على الف��اء وال����، وال���عة اإلسالم�ة تق�م 

  ل�ا ال�الة م�ه�ا ت����ا ��ل �ه اإلن�ان إلى ق�ة ال��� األخالقي وال���ي.

�ق�ل دمحم ق�� في تأث�� ال�الة في اإلن�ان: "ال�الة ال�ي ت��� اإلن�ان 

م� خل� هللا �له. �ائ� �قف  ��القه، فإذا ه� �ائ� ع��� ال ���هه شيء

في ع��ه و�اق�ه –����ه على األرض وروحه ت��ح في ال��اء. �ائ� قادر 

  .2أن �ق�م �ال�ع��ة .." -ال���ودة الفان�ة

ال�الة م��ر مه� م� م�ادر ال����ة ال�ف��ة، ألن بها ی��ق� االت�ال 

ل�هارة ال�ائ� �ال�� س��انه، الهاد� وال��ش� ل�ل خ��، وت�ق� لإلن�ان ا

                                                                                                                                           

، 1ماجـــــــــ� ع�ســـــــــان ال��النـــــــــي، م���ـــــــــة ال��ـــــــــارة، م�ـــــــــة ال���مـــــــــة، دار ال��ـــــــــارة، جـــــــــ�ة، �/

  .80م)، ص: 1987ه/1407(
هــ)، ت�ق�ـ�: ع�ـ� 1376م ال��ـان، ال�ـع��(ت:ی��ـ�: ت��ـ�� ال�ـ��� الـ�ح�� فـي تف�ـ�� �ـال .1

. ال��ــــ�ر 1/632م) ،2000هـــــ/1420(1الــــ�ح�� بــــ� معــــال الل���ــــ�، م�س�ــــة ال�ســــالة، �/

ه)، ت�ق��: ع�� ال�الم ع�� ال�افي دمحم، 546ال�ج�� في تف��� ال��اب الع���، اب� ع��ة(ت

�ی� ال�ـامع بـ�� ف�ـي . فـ�ح القـ4/319م)، 2001هــ/1422، (1دار ال��� العل��ـة، ل��ـان، �/

)، دار ابـــ� ���ـــ�، دار ال�لـــ� ال��ـــ�، 1250ال�وا�ـــة وال�را�ـــة مـــ� علـــ� ال�ف�ـــ��، ال�ـــ��اني(ت:

  .4/236هـ)، 1414، (1دم��، ب��وت، �/
م)، 1993ه/1414، (14مـــ�هج ال����ـــة اإلســـالم�ة، دمحم ق�ـــ�، دار ال�ـــ�وق، القـــاه�ة، �/ .2

1/65.  
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ال����ة واال����ان ال�ف�ي، واله�وء ال�وحي ..، وتع�ده على ال��ام وح�� 

  اس�غالل ال�ق� .. إلى غ�� ذل� م� مقاص� و���. 

رُ�ُْم َوتُزَك�ي�ِْم ﴿: أث� ال��اةقال تعالى في و  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِ�ِْم َصَدَقًة تَُط��

رُ )، �ق�ل ال���او�: "﴿103﴾(ال���ة:بَِ�ا م� ال�ن�ب أو ح� ال�ال  ﴾�ُْم تَُط��

﴾ ت�ه�ه�﴿م� أ�ه�ه ��ع�ى �ه�ه و﴾ ت�ه�ه�﴿ال��د� به� إلى م�له. وق�� 

�ي�ِْم بَِ�ا﴿�ال��م ج�ا�ا لألم�.  وت��ي بها ح��اته� وت�فعه� إلى م�ازل  ﴾َوتُزَك

، فإخ�اج ال��اة ت�ه�� لل�ف� وت���ة لها ألن "ال�ف� ت�� أن 1ال��ل���"

  . 2أم� غ���� في ال�ف�"ت��ل�، وال��ل� 

ال��اة ت�ه�� لل�ف� م� ال��� ال�ل��ة م�ل ال�ح وال��ل، وح� األث�ة 

ال����ة ال�ي ال ت�ع� �اآلخ���، وت�ل�ها ����ة األخ�ة ال���لة ال�ي تع��� 

  .3اإلن�ان�ة أس�ة واح�ة، على أساس أنه� ش��اء في ال���

ال��ل وال�ح وال��ع  فإن ��ادة ال��اة ت��ي ال�ف� وت�ه�ها م� رذائل:

..، وتع�د اإلن�ان على األخالق ال����ة: ال��م وال��د واإلی�ار ..، وت��� م� 

ال��ام� وال��افل االج��اعي، وت�ف� االس��اعة لل���اج�� ..، وت�ه� في إقامة 

ال��الح اإلن�ان�ة ال�����ة ذات ال�فع العام ..، وت�� م� ت���� األم�ال في 

  ح�اب الفق�اء ..، فهي رم� لألخ�ة ال���ام�ة. ی�� األغ��اء على 

وقال تعالى في أن االل��ام �أح�ام ال��ع ع��ما وما جاء �ه م� ��ادات 

وَجُ�ْم َذلَِك أَْز�َ� َلُ�ْم إِن� اهللاَ ی��ي ال�ف� ال����ة: ﴿ وا ِمْن أَ�َْصارِ�ِْم َويَْحَفُظوا ُ�ُ ُقْل لِْلُمْؤِمنِ�َ� َ�ُغض�

َوإِْن قِيَل َ�كُُم اْرِجُعوا )، وقال تعالى في آداب االس���ان: ﴿30(ال��ر: ﴾َ�ْصَنُعوَن َخبِ�ٌ� بَِما 

                                                           
ـــل، ال .1 ـــل وأســـ�ار ال�أو� ـــ�ار ال���� ـــه وخـــ�ج أحادی�ـــه ���791ـــاو�(ت:أن ـــ� عل� ـــه وعل ه)، حقق

وض�� ن�ه: دمحم ص��ي ب� ح�� حالق وم���د أح�� األ��ش، دار ال�ش�� دم�� ب��وت، 

  .11/77، م)2000ه/1421، (1م�س�ة اإل��ان، ب��وت، ل��ان، �/
ه)، راجــع أصــله وخــ�ج أحادی�ــه: 1418تف�ــ�� ال�ــع�او�(ال��ا��)، دمحم م�ــ�لي ال�ــع�او�( .2

بــ�ون ��عــة، بــ�ون تــار�خ،  ح�ــ� ع�ــ� هاشــ�، أخ�ــار ال�ــ�م، ق�ــاع ال�قافــة وال��ــ� وال����ــات،أ

  .5467م)، ص: 1991غ�� أن رق� اإلی�اع ی�ضح أنه ن�� عام (
  .66-1/65م�هج ال����ة اإلسالم�ة، دمحم ق��،  .3
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)، وقال تعالى في أث� االل��ام 28(ال��ر: ﴾َفاْرِجُعوا �َُو أَْز�َ� َ�كُْم َواهللاُ بَِما َ�ْعَملُوَن َعلِيٌم 

ْقُتُم الن�َساَء فَ �األح�ام ال����ة في ال����ة: ﴿ َبَلْغَن أََجَلُ�ن� َفَال َ�ْعُضلُو�ُن� أَْن َيْنِكْحَن َوإِذَا طَل�

ِ اْآلِ�ِ ذَ�ِكُْم أَْز�َ� َ�كُْم أَْزَواَجُ�ن� إَِذا َتَراَضْوا بَْ�َنُ�ْم بِاْلَمْعرُوِف َذلَِك يُوَعُظ بِ�ِ َمْن �َاَن ِمْنكُْم يُْؤِمُن بِاهللاِ َواْلَيوْ  م

  ). 232﴾(ال�ق�ة: َال َ�ْعَلُموَن َوأَطَْ�رُ َواهللاُ َ�ْعَلُم َوأَ�

�ق�ل الق�ضاو�: "إن ال�� ال ر�� ��ه: أن صالح األم� وال����عات إن�ا 

ه� ��الح أف�ادها، وصالح األف�اد إن�ا ه� ��الح أنف�ه� ال�ي ب�� ج���ه�، 

إلى  1و���ارة أخ��: ب����ة ه�ه األنف� ح�ى ت��قل م� (ال�ف� األمارة �ال��ء)

  .4"3ث� (ال�ف� ال�����ة) �2امة)(ال�ف� الل

  م�ا�قة ال�اه� لل�ا��:. 2.2

وال��ادات في اإلسالم ال ت�د� دورها في ت���ة ال�ف� وت�ه��ها إال إذا 

روعي في آدائها ال�عاني ال�ا��ة، وم�افقة الع�ل ال�اه� لل�ا��، و�لى ه�ا أشار 

ِق َواْلَمْغرِِب َوَ�ِكن� اْل�ِ�� َلْيَس اْل�ِ�� أَْن ال��اب الق�آني في ق�له تعالى: ﴿ وا ُوُجوَ�كُْم قَِبَل اْلَمْ�ِ تَُول�

�ِ َذوِي ا ِ اْآلِ�ِ َواْلَمَالÒَِكةِ َواْ�ِكَتاِب َوالن��ِي��َ� َوآ�َ� اْلَماَل َع�َ� حُب� �َ� َواْلَ�َتا�َ� َمْن آَمَن بِاهللاِ َواْلَيْوم ْلُ�ْ

�ِيِل  َالَة َوآ�َ� الز��َاَة َواْلُموفُوَن �َِعْ�ِد�ِْم إَِذا َعاَ�ُدوا  َواْلَمَساكِ�َ� َوابَْن الس� اÒِلِ�َ� َو�ِ� الر�َقاِب َوأََقاَم الص� َوالس�

ُقوَن  اِء َوحِ�َ� اْلَب�ِْس أُوَل�َِك ال�ِذيَن َصَدُقوا َوأُوَل�َِك �ُُم اْلُمت� � ابِرِيَن �ِ� اْلَب�َْساِء َوال�� )، 177﴾(ال�ق�ة:َوالص�

فال��اب الق�آني ی��ه إلى أن ال�� ال�� ه� اس� جامع ل�ل ال��ال وال��� 

                                                           
ـــاَرٌة ﴿َوَمـــا ُأَبـــ�ُِّ� َنْفِ�ـــي فـــي إشـــارة إلـــى ق�لـــه تعـــالى علـــى ل�ـــان امـــ�أة الع��ـــ�:  .1 ِإنَّ الـــ�َّْفَ� َألَمَّ

�ِء ِإالَّ َما َرِحَ� َر�ِّي ِإنَّ َر�ِّي َغُف�ٌر َرِح�ٌ�﴾   ).53(ی�سف: ِ�ال�ُّ

اَمةِ ﴿في إشارة إلى ق�له تعالى:  .2   ).2﴾(ال��امة:َوَال أُْقِسُم بِالن�ْفِس الل�و�

ًة َيا أَي�ُتَ�ا الن�ْفُس اْلُمْطَم�ِن� ﴿في إشارة إلى ق�له تعالى:  .3 ِ�َ� َرب�ِك َراِضَيًة َمرِْضي�   ).28-27(ال�ل�: ﴾ُة اْرِج�ِ� إ
، ��3ــــــ� ن�عامــــــل مــــــع القــــــ�آن الع�ــــــ��، ی�ســــــف الق�ضــــــاو�، دار ال�ــــــ�وق، القــــــاه�ة، �/ .4

  .94م)، ص: 2000ه/1421
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، ل�� م�اه� فق�، ب��ل�ة ال�جه ق�ل ال���ق وال�غ�ب، بل ه� ت�امل 1ال����ة

  ب�� ال�اه� وال�ا��.

وع� س��ان ب� ع�� هللا ال�قفي، قال: قل�: �ا رس�ل هللا، قل لي في  

قال: "ُقْل:  - وفي ح�ی� أبي أسامة غ��ك- اإلسالم ق�ال ال أسأل ع�ه أح�ا �ع�ك 

  .2آَمْ�ُ� ِ�اِ�، َفاْسَ�ِقْ�"

و�ق�ل ال�ا��ي في تأك�� ه�ا ال�ع�ى: "األع�ال ال�َّاِهَ�ة في ال��ع دل�ل 

فإْن �ان ال�َّاِهُ� م�َ��ًما، ح�َ� على ال�ا�ِ� بَ�لَ�، أو  على ما في ال�ا��،

. و�ق�ل 3م��ِ��ً�ا، ح�َ� على ال�ا�� ِب�لَ� أ�ً�ا، وه� أصٌل عامٌّ في الفقِه .."

سع�� ح��: "ال��ادات ال�ئ���ة في اإلسالم م��رة وم�ه�ة �ق�ر ما تالح� 

ملة ���� ی�اف� ع�ل معان�ها ال�ا��ة، فهي ت�ث� ال�أث�� ال�امل إذا �ان� �ا

  . 4ال�اه� ف�ها ع�ل ال�ا�� .."

  

  

  

                                                           
هـ)، دار إح�اء ال��اث 606ی���: مفات�ح الغ�� (ال�ف��� ال����)، الف�� ال�از�(ت:  .1

ت���� ال���� ال�ح�� في تف��� �الم ال��ان،  .5/40هـ)،  1420، �3/الع��ي، ب��وت، 

  .1/83 ال�ع��،
هـ)، ت�ق��: دمحم ف�اد ع�� ال�اقي، 261ص��ح م�ل�، م�ل� ب� ال��اج ال���اب�ر�(ت: . 2

، 38دار إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت، ��اب اإل��ان، �اب جامع أوصاف اإلسالم، رق�: 

1/95.  
هـ)، ش�حه وخ�ج أحادی�ه: ع�� هللا دراز، 790ال��افقات في أص�ل ال���عة، ال�ا��ي(ت:  .3

وضع ت�اج�ه: دمحم ع�� هللا دراز، خ�ج آ�اته وفه�س م�ض�عاته: ع�� ال�الم ع�� ال�افي دمحم، 

. م���ع الف�او�، اب� 1/171م)، 1991ه/1411، (1دار ال��� العل��ة، ب��وت، ل��ان، �/

هـ)، ت�ق��: ع�� ال�ح�ان ب� دمحم ب� القاس�، م��ع ال�ل� فه� ل��اعة 728ت���ة(ت:

  .7/582م)، 1995ه/1416ال���ف ال����، ال��ی�ة ال����ة، ال�ع�د�ة، (
، 10ال����ل� في ت���ة األنف�، سع�� ح��، دار ال�الم، القاه�ة، م��، �/ .4

  .31م)، ص: 2004ه/1424(
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  ال���ر ال�ا�ع: الف��ة اإلن�ان�ة:

وم�ا ی�ل على أن اإلن�ان ق� ت�ش�ه ف��ته إلى ال��� ال�ل��ة وال����ة 

ِ َواْلَمْيِ�ِ ُقْل فِي�َِما إِثٌْم َكبِ�ٌ� ﴿ما ورد في س�� ن�ول ق�له تعالى:  َوَمَنافُِع َ�ْس�َلُونََك َعِن اْلَخْمر

)، وق�ل في س�� ن�ول ه�ه اآل�ة أن نف�ا 219﴾(ال�ق�ة: لِلن�اِس َوإِثُْمُ�َما أَْك�َ�ُ ِمْن َ�ْفِع�َِما

ِ َأْفِ�َ�ا في ال��ِ�، فِإنَها ُمْ�ِ�َ�ٌة ِلْلَعْقِل، ُمْ�ِلَ�ٌة م� ال��ا�ة قال�ا: " �ا رس�ل �َّ

ِ ﴿لل�اِل، ف��ل ف�ها ق�له تعالى:  َفَ�ِ�َ�َها َقْ�ٌم َوَتَ�َكَها  ﴾ثٌْم َكبِ�ٌ� َوَمنافُِع لِلن�اِس ُقْل فِي�ِما إ

وفي س�ال ال��ل��� على ت���� ال���، دل�ل على اه��ائه� �ف��ته� 1آَخُ�وَن"

  إلى خ��ها.

ك�ا أن ه�اك م� ال������ م� �ان ال ����ها و���مها على نف�ه، جاء 

اٍس أنُه ق�ل له في ال�اهل�ة: لَ� ال ت��ُب في تف��� ال�از�: "وع� اْلَ��َّاِس ْبِ� ِمْ�دَ 

ال��َ� فإنَها تِ��ُ� في َجَ�اَءِتَ�؟ فقال َما َأَنا ِ�آِخٍ� َجْهِلي ِبَ�ِ�� َفُأْدِخُلُه َجْ�ِفي، وال 

 َسِف�َهُهْ�"
َ
  .2َأْرَضى أْن ُأْصِ�َح َس�َِّ� َقْ�ٍم َوُأْمِ�ي

�� إل�ه �ف��ته، ه� ال�� وه�ا ال�� خاف م�ه اْلَ��َّاِس ْبِ� ِمْ�َداٍس، واه�

ْنَ�ا أنه َم�َّ على س�َ�اَن وه� َیُ��ُل في َیِ�ِه  وقع ��ه أح�ه� "ذ�� اْبُ� َأِبي ال�ُّ

ِئ، و�ق�ل: ال��ُ� ِ� ال�� جعل اإلسالَم ن�ًرا  و���ُح ِ�ِه وجهُه َ�َهْ�َ�ِة ال���ّضِ

  .3وال�اء �ه�ًرا"

ق��� لل��ي وآله  وم� األدلة ��ل�: نق� �ع� ال�فار ل���فة مقا�عة

م� ب�ي هاش�، و�م�اده� �ال�عام س�ا، وه� ل���ا على دی� دمحم صلى هللا عل�ه 

وسل�، ��� الق�ش��ن "ص��فة ال�قا�عة" وتعاق�وا ف�ها أال ی�اك��ا ب�ي هاش� 

و��ي ال��ل�، وال ی�ا�ع�ه� وال ��ل��ه� ..، ح�ى ��ل��ا له� دمحما صلى هللا عل�ه 

ة على سقف ال���ة، و��ق�ا عل�ه� "ال��ار والع�ل وسل�، وعلق�ا ال���ف

االج��اعي" ل��ة ثالث س��ات، وفي �ل ه�ه ال���ة �ه�ت ��� ال�ج�لة 

                                                           
  .6/396الف�� ال�از�،  مفات�ح الغ�� (ال�ف��� ال����)، .1
  .6/401نف�ه،  .2
  نف�ه. .3
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وال�هامة اإلن�ان�ة الف���ة، ی�و� اب� ه�ام ع� ه�ام ب� ع��و "ف�ان .. �أتي 

�ال�ع��، و��� هاش� و��� ال��ل� في ال�ع� ل�ال، ق� أوق�ه �عاما، ح�ى إذا أق�ل 

ْعَ� عل�ه�  ْعِ� خلع ِخَ�اَمُه م� رأسه، ث� ض�ب على ج��ه، ف��خل ال�ِّ �ه ف� ال�ِّ

، وقال ع�ه أ��ا: "قام في نق� 2، ��فعل �ه م�ل ذل�"1ث� �أتي �ه ق� أْوَقَ�ُه َب��ا

تل� ال���فة ال�ي ت�ات�� ف�ها ق��� على ب�ي هاش� و��ي ال��ل� نفٌ� م� 

�الء ه�ام ب� ع��و .. و�ان ذا ش�ف في ق���، ول� ی�ل ف�ها أح� أح�� م� 

  .3ق�مه"

وم� األدلة ��ل�: اس���ار ه�� ب�� ع��ة في ب�عة ال��اء لل��ي صلى هللا 

عل�ه وسل�، أن ت�ني ال��ة، دخل صلى هللا عل�ه وسل� م�ة فات�ا فأخ� ب�عة 

ب�� ع�َ�َة ب� ر��َعَة  فا��ةال�جال، وأخ� ب�عة ال��اء، ع� عائ�ة قال�: جاءت 

ْقَن َوَال يَزْنِ�َ� ﴿«ت�ا�ع ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�، فأخ� عل�ها أن  (ال�����ة: ﴾َال َ�ْ�ِ

، فه�ا اس�فهام اس���ار� م� ه�� ب�� ع��ة، 5، "قال�: أوت�ني ال��ة؟"4)»12

وه� دل�ل على أن ال��ائ� ل� ت�� ت�ني، وأن ال�نا �ان م�����ا، م���ذا، م�ا��ا 

  �ة.ل�ا ف��ت عل�ه اإلن�ان

                                                           
  ذ�� ال��ق� أن ال��خ اخ�لف�، هل ه� "ب�ا" أو "ب�ا" وفي روا�ة"ب�ا أو ب�ا". . 1
وع�ـ� ال��ـ��  هـ)، ت�ق�ـ�: م�ـ�فى ال�ـقا و�بـ�ا��� األب�ـار� 213ال���ة ال����ة، اب� ه�ام( . 2

، 2ال�ـــــــــــل�ي، شـــــــــــ��ة م���ـــــــــــة وم��عـــــــــــة م�ـــــــــــ�فى ال�ـــــــــــابي ال�ل�ـــــــــــي وأوالده ���ـــــــــــ�، �/

  .1/374م)، 1955هـ/1375(
  . 1/375نف�ه،  . 3
هــ)، ذ�ـ� 354دمحم بـ� ح�ـان بـ� أح�ـ� بـ� ح�ـان( اإلح�ـان فـي تق��ـ� صـ��ح ابـ� ح�ـان، . 4

، 4554 بهـــا، رقـــ�: األســ�اب ال�ـــي �انـــ� ب�عـــة ال��ـــاء علـــى ال��ــ�فى صـــلى هللا عل�ـــه وســـل�

 .10/418م)، 1993ه/1414، (2ت�ق�ـــ�: شـــع�� األرنـــ�و�، م�س�ـــة ال�ســـالة، ب�ـــ�وت، �/

ال��ق�: "ح�ی� ص��ح، ابـ� أبـي ال�ـ�� م�ـا�ع، ومـ� ف�قـه ثقـات علـى شـ�� ال�ـ����". وقال 

  نف�ه.
، ت�ق�ـ�: ح�ـ�� سـل�� أسـ�، دار ال�ـأم�ن هــ)307أبـ� �علـى ال��صـلي(ت: م��� أبي �علـى، .5

ــــــ�اث، دم�ــــــ�، �/ ــــــ�: 1404/1984، (1لل� وقــــــال . 8/194،  4754)، م�ــــــ�� عائ�ــــــة، رق

  ال��ق�: "إس�اده ض���".
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وم� أشه� وأق�� ما ی�ل على اع��ار الف��ة م��را م� م�ادر ال��� 

األخال��ة، حلف الف��ل ومل�� ق��ه ��ا ح�� ذل� ��� ال�ار�خ أن ��ائل 

م� ق��� تعاه�وا وتعاق�وا على ال�عاون ���ا ب��ه� على أن ال ��ل� ���ة أح�ا 

ال��ل�م ح�ى ت�د له  س�اء �ان م� س�انها أو م� ال�اردی� عل�ها، وأن ��ان�وا

  .1م�ل��ه، وس�ي ب�ل� ال�لف ��لف الف��ل

فق� اتف� ال��قع�ن على رد ال��ال� و�عانة ال��ل�م، وغ��ها م� ال��� 

اإلن�ان�ة ال�����ة. وال ��عف االس��هاد �ه ��نه وقع ق�ل اإلسالم، فإن ال��ي 

َقْ� َشِهْ�ُت ِفي َداِر لَ «صلى هللا عل�ه وسل� أق�ه �ع� ال�ع�ة وأك� ال��امه �ه، قال: 

 ِ�ِه ُحْ�َ� ال�ََّعِ�، َوَلْ� ُأْدَعى ِ�ِه ِفي 
َ
َعْ�ِ� ِهللا ْبِ� ُجْ�َعاَن ِحْلًفا َما ُأِح�ُّ َأنَّ ِلي

ْسَالِم َألََجْ��ُ    . 2»اْإلِ

ت�الف�ا أن ت�د الف��ل على قال اب� ���� ���ا ی�قله ع� أص�اب ال���: "

وذ�� اب� ح�� أن ال�لف �ان عاما في �ل ، 3أهلها وأال �غ�و �ال� م�ل�ما"

                                                           
وقــال أ��ــا: "و�ــان حلفهــ� أن ال �عــ�� �ــال� م�ل�مــا ���ــة، وذ�ــ�وا فــي ســ�� ذلــ� أشــ�اء  .1

ة، ف���ا �ل�ه �ع� أهلها ���ـ��ه إلـى م��لفة م��لها: أن القادم م� أهل ال�الد �ان �ق�م م�

مــ� بهــا مــ� ال��ائــل، فــال �ف�ــ�، فــاج��ع �عــ� مــ� �ــان ��ــ�ه ال�لــ� و��ــ����ه، إلــى أن عقــ�وا 

ــــ�" ــــى ذل ــــف، و�هــــ� اإلســــالم وهــــ� عل ــــار� شــــ�ح صــــ��ح ال��ــــار�، ابــــ� ح�ــــ�  ال�ل فــــ�ح ال�

حادی�ـــه: دمحم ه)، رقـــ� ���ـــه وأب�ا�ـــه وأ1379الع�ـــقالني، دار ال�ع�فـــة، ب�ـــ�وت، بـــ�ون ��عـــة، (

فـــ�اد ع�ـــ� ال�ـــاقي، قـــام �إخ�اجـــه وصـــ��ه وأشـــ�ف علـــى ��عـــه: م�ـــ� الـــ�ی� ال���ـــ�، عل�ـــه 

  .4/473تعل�قات العالمة: ع�� الع��� ب� ع�� هللا ب� �از، 
هـ)، ��اب ق�ِ� الفيِء والغ���ـة، �ـاب إع�ـاء الفـيِء 458ال��� ال����، أب� ��� ال��هقي(ت: .2

یَ�اِن ومــ� �قـع �ــه  ال��ا�ـة، ت�ق�ــ�: دمحم ع�ـ� القــادر ع�ـا، دار ال��ــ� العل��ـة، ب�ــ�وت، علـى الـّ�ِ

. ومـ� شــ�اه�ه: ق�لـه صــلى هللا عل�ـه وســل�: "َوَأ�َُّ�ــا 6/596م)، 2003هـــ/1424، (3ل��ـان، �/

ةً  ْسَالُم ِإالَّ ِش�َّ اب ص��ح م�ل�، ��اب ف�ائل ال��ا�ة، �». ِحْلٍف َ�اَن ِفي اْلَ�اِهِل�َِّة َلْ� َیِ�ْدُه اْإلِ

، 2530م�اخــــاة ال��ــــي صــــلى هللا عل�ــــه وســــل� بــــ�� أصــــ�ا�ه رضــــي هللا تعــــالى عــــ�ه�، رقــــ�: 

  . وال��ي صلى هللا عل�ه وسل� ت�الف مع خ�اعة.4/1961
هـــ)، ت�ق�ـــ�: علــي شـــ���، دار إح�ــاء ال�ـــ�اث الع��ـــي، 774ال��ا�ــة وال�ها�ـــة، ابــ� ���ـــ�(ت: .3

  .2/356م)، 1988ه/1408، �1/
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خالل ال���: "و�ان ج�ع م� ق��� اج��ع�ا، ف�عاق�وا على أن ی���وا ال��ل�م 

  .1و���ف�ا ب�� ال�اس، ون�� ذل� م� خالل ال���"

فإن الف��ة ال�ل��ة تع��� م��را لل���، فه�اك في �ل األزم�ة واألم��ة 

ن�ان�ة ال�����ة، ���� على ه�الء عقالء ی�ع�ن إلى ال��ل�ة وال��فعة اإل

العقالء أن �ع�ل�ا �ل ما في وسعه� م� أجل ن�� الف�ائل اإلن�ان�ة، ال�ي 

ت�فع م� ���ة اإلن�ان، و�ان� دع�ة اإلسالم إلى ذل� واض�ة في ق�له تعالى: 

ٍة َيْنَ�ْوَن َعِن الْ ﴿ وِن ِمْن َقبْلِكُْم أُولُو َ�قِي� ِ �ِ� اْألَْرِض َفَلْوَال �َاَن ِمَن اْلُ�ُ   ).116﴾(ه�د:َفَساد

  ال��خل ال��ه�ي ال�ال�: خ�ائ� ال���

  ال�اص�ة األولى: ال��رج في ال����ع:

وال��رج س�ة هللا تعالى في ال�ل�، فإن �ل ال��اه� ال�����ة واإلن�ان�ة 

قائ�ة على ال��رج، فاإلن�ان خلقه هللا تعالى �ال��رج، ت�رج في ال�ل� داخل 

ث� م� علقة ..، إلى غ�� ذل� م� أدوار خل� ال����، ث� �ع�  ال���: م� ن�فة

ال�الدة ت�رج �االن�قال م� ��ر إلى ��ر ..، وال�� س��انه جعل ه�ا ال��رج 

ال�����ي في ت���ع ال��� ال��اس�ة ل�ل ��ر ت�ر��ي، ف�ان ال��رج في ال����ع 

  خاص�ة م� خاص�ات ال��� في ن���ة ال��� اإلسالم�ة.

  رج ال���ي مقاص� ت�����ة هامة م�ها:وله�ا ال��

جاء ال����ع  ال��� ورفع ال��ج على ال�اس، وع�م ت�ل�فه� ��ا ال ���ق�ن:. 1

ال���ي ��ا ی�اس� �ل ��ر م� أ��ار اإلن�ان ال��ات�ة، ف�ان� "االس��اعة" 

َما َكَسَبْت َوَعَلْيَ�ا َما َال يُ�َل�ُف اهللاُ َ�ْفًسا إِال� ُوْسَعَ�ا َلَ�ا ش��ا في ال��ل�� قال تعالى: ﴿

  ).286﴾(ال�ق�ة:�ْكَتَسَبْت 

ألن تلقي ال��� ال�����ة ���ل ت�ر��ي، ی�اعي  ال��رج في ال����ة على ال���:. 2

الف�وقات الف�د�ة لل��عل�، أو لإلن�ان ع��ما، ��علها ت��ق� في نف�ه، ���ف�ها 

ال����ة على ال���  و��اف� عل�ها، و���ن لها أث� ع��� في نف�ه، فال��رج في

                                                           
  .502 /�10ح ال��ار�، اب� ح�� الع�قالني، ف�ح ال�ار� ش�ح ص� .1
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��اع� على اس��عابها وم�ارس�ها، ألنه ل� ع�ض� عل�ه ��� ال ت�اس� س�ه أو 

حال�ه ال�ف��ة واالج��ا��ة، ل�ان ذل� ع��ا، �هللا تعالى م��ه ع� الع��، وق� 

ِ�َ� َس�ِيِل َرب�َك بِاْلِحكَْمةِ أم�نا أن ن�ا�� ال�اس على ق�ر عق�له� قال تعالى: " ﴿ اْدُع إ

وفي ه�ا داللة على اخ�الف  1)125﴾(ال��ل:ْلَمْوعَِظةِ اْلَحَسَنةِ َوَجادِْلُ�ْم بِال��ِ� �َِ� أَْحَسُن َوا

م����ات ال��اب، الخ�الف م����ات ال���ی� واإلق�اع ع�� ال��ا���� �ق�ل 

الغ�الي: "واعل� أن ال��ع� إلى هللا �ال���ة ق�م، و�ال��ع�ة ق�م، و�ال��ادلة 

 .2ق�م"

���لف�ن في ت���قاته� رغ� وح�ة ال���قة، ف��ق ال�ص�ل إل�ها  فال�اس

ت��لف وت�غای� �ق�ل اب� رش�: "وذل� أن عق�ل ال�اس م�فاضلة في ال���ی�، 

ف��ه� م� ���ق �ال��هان، وم�ه� م� ���ق �األقاو�ل ال��ل�ة ت��ی� صاح� 

ألقاو�ل ال��هان �ال��هان، إذ ل�� في ��اعه أك�� م� ذل�، وم�ه� م� ���ق �ا

  .3ال��اب�ة ����ی� صاح� ال��هان �األقاو�ل ال��هان�ة"

ح�� ب�أ ال��اب ال��ي �ال�ل�ات العق��ة، ال�ي ت�اس� ت�ت�� ال�ل�ات: . 3

ال�اقع ال��ي، ث� ل�ا هاج� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� إلى ال��ی�ة جاء ال��اب 

ت�اس� ال�اقع ال��ني  ال��ني �ال�ل�ات ال����ة ال���� ال��علقة �ال����ع، ال�ي

                                                           
�ق�ل الق���ي في س�� ن�ول ه�ه اآل�ة، والق�ل ب���ها م� ع�مه: "ه�ه اآل�ـة ن�لـ� ���ـة  . 1

في وق� األم� ��هادنة ق���، وأم�ه أن ی�ع� إلـى دیـ� هللا وشـ�عه ب�ل�ـف ولـ�� دون م�اشـ�ة 

وتع���، وه��ا ی��غي أن ی�ع� ال��ل��ن إلى ی�م ال��امة. فهي م���ة فـي جهـة الع�ـاة مـ� 

��خة �الق�ال في ح� ال�اف���. وقـ� ق�ـل: إن مـ� أم��ـ� معـه هـ�ه األحـ�ال مـ� ال��ح�ی�، وم�

ـــه م���ـــة. �هللا أعلـــ�".  ال�ـــامع ألح�ـــام القـــ�آن، ال�فـــار ورجـــي إ��انـــه بهـــا دون ق�ـــال فهـــي ��

هـــ)، ت�ق�ــ�: ه�ــام ســ��� ال��ــار�، دار عــال� ال��ــ�، ال��ــاض، ال�ــع�د�ة، 671الق���ــي(ت:

  .6/46م)، 2003هـ/1423ب�ون ��عة، (
الق�ــ�اس ال��ــ����، الغ�الــي، قــ�م لــه وذیلــه وأعــاد ت���قــه: ����ــ�ر شــل��، ماج�ــ��� فــي  .2

  .41)، ص: 1983، 2األدب م� جامعة القاه�ة، م���رات دار ال��وق، ب��وت، ل��ان، �/
ه)، دراســـة 1126ف�ـــل ال�قـــال ���ـــا بـــ�� ال���ـــة وال�ـــ��عة مـــ� االت�ـــال، ابـــ� رشـــ�(ت: .3

  .31، ب�ون تار�خ، ص:2ة، دار ال�عارف، القاه�ة، �/وت�ق��: دمحم ع�ار 
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، 2، واج��ا��ة1ال��عل� ب��اء ال�ولة، ح�� ���اج ال����ع إلى ��� س�اس�ة

  ..، ت��م حاجات ال����ع في تل� ال��حلة. 4و��� العالقات ال�ول�ة ،3واق��اد�ة

وخاص�ة ال��رج ت�عل اإلن�ان م�ه��ا نف��ا وعقل�ا، ل�ق�ل ه�ه ال���، 

وت���لها على ال�اقع ��ه�لة و��� م� غ�� اض��اب واس��عابها وفه� فل�ف�ها، 

  وال ت�لف.

  ال�اص�ة ال�ان�ة: ال��ازن:

وخاص�ة ال��ازن خاص�ة عامة لل����ع ال���ي اإلسالمي، ح�� جاء 

اإلسالم ال�سالة ال�ات�ة، ح�� ال رسالة �ع�ه، وال ن�ي �ع� س��نا دمحم صلى هللا 

                                                           
  ت���ع ال��ر� والع�ل ... وهي م� ال��� ال�ل�ة في ن�ام ال��� اإلسالمي. . 1
ح�م ال��� وه� م� األم�اض األخال��ة في ال����ع ال�اهلي، و�ـان ال��ـ��� ب�ـ�ر�ج، مـ�  . 2

ِ ﴿ق�له تعـالى:  ـ ُقـْل فِي�َِمـا إِثْـٌم َكبِ�ـٌ� َوَمَنـافُِع لِلن�ـاِس َوإِثُْمُ�َمـا أَْك�َـ�ُ ِمـْن َ�ْفِع�َِمـاَ�ْس�َلُونََك َعِن اْلَخْمـر ﴾(ال�قـ�ة: َواْلَمْيِ�ِ

ــُ�ْ� ُســَ�اَر� َح�َّــى َتْعَلُ�ــ�ا َمــا 219 ــَالَة َوَأْن ــ�ا ال�َّ ــِ�یَ� آَمُ�ــ�ا َال َتْقَ�ُ� ــا َأیَُّهــا الَّ ) إلــى ق�لــه تعــالى: ﴿َ�

) إلى ال����� ال�هائي في ال��ی�ة �ع� مـا ته�ـأت ال�فـ�س ل�لقـي هـ�ا ال��ـ��� 43َتُق�ُل�َن﴾(ال��اء:

ـْيَطانِ وتق�له �ق�له تعالى: ﴿ �َما اْلَخْمرُ َواْلَمْيِ�ُ َواْألَْ�َصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمـْن َعَمـِل الش� َفـاْج�َنِبُوُه  َيا أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُوا إِن

ُكْم عَ  َلَعل�كُْم ُ�ْفلُِحوَن  ِ َواْلَمْيِ�ِ َوَ�ُصد� ْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْ�َنكُُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء �ِ� اْلَخْمر �َما يُرِيُد الش� ِ َفَ�ـْل إِن ـَالة ْن ذِْ�ِ اهللاِ َوَعِن الص�

ع� آ�ة )، جاء في م��� أح�� أن س��نا ع�� رضي هللا ع�ه قال �91-90﴾(ال�ائ�ة:أَ� ُمْنَتُ�وَن 

الله� ب�� ل�ا في ال��� ب�انا شا��ا، ف��ل� اآل�ة ال�ي في ال�ائـ�ة، فـ�عي ع�ـ� ال�ق�ة وال��اء : "

ــُ�ْ� ُمْ�َ�ُهــ�نَ ﴿فق�ئــ� عل�ــه، فل�ــا بلــغ:  ــْل َأْن قــال: فقــال ع�ــ� ان�ه��ــا، ان�ه��ــا". م�ــ�� اإلمــام  ﴾َفَه

  .1/322، 378أح�� ب� ح��ل، م��� ع�� ب� ال��اب رضي هللا ع�ه، رق�: 
  ال��اة ف�ض� �ال��ی�ة �ع� اله��ة �عام��. . 3

لـ� ��ــ�ع ال�هـاد إال �عـ� اله�ـ�ة إلـى ال��ی�ـة، وال�ــا�� فـي ال��ـاب الق�آنـي ��ـ� أن آ�ــات  . 4

ــِذيَن ﴿ ال�هــاد �لهــا م�ن�ــة، وت�اشــ�ا مــع ســ�ة ال�ــ�رج فــي ال�هــاد، بــ�أ �ــاإلذن قــال تعــالى: أُذَِن لِل�

�ُ�ْم  �ِْم َلَقدِيٌ ُ�َقاَتلُوَن بِ�َن ُكتَِب َعَلْيكُُم اْلقَِتاُل َو�ُـَو ﴿ ث� جاء �ع�ه الفـ�ض:  )،39﴾(ال�ج:رُظلُِموا َوإِن� اهللاَ َع�َ� َ�ْ�ِ

�ُوا َشْيًئا َو�َُو َخ�ٌْ� َ�كُْم َوَعَ�� أَْن تُحِب�وا َشْيًئا َو�َُو َ�� َ�كُْم َواهللاُ ٌه َ�كُْم َوَعَ�� أَْن َتْ�َ ). 216﴾(ال�ق�ة:َوأَ� َال َ�ْعَلُموَن   َ�ْعَلُم ُ�ْ

ی���: رد اب� ال��� على م� ادعى أن آ�ة ال�ج وال�ق�ة ال�ـا�ق�� م���ـ�� فـي ��ا�ـه: زاد ال�عـاد 

في هـ�� خ�ـ� ال��ـاد، ابـ� ال�ـ��، م�س�ـة ال�سـالة، ب�ـ�وت، م���ـة ال��ـار اإلسـالم�ة، ال���ـ�، 

  .3/62م)، 1994هـ/1415، (�27/



  
  
  

 العماري الصادقي دمحم. د

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (

273 

ازنة ت�اعي �ل ال��ان� اإلن�ان�ة: عل�ه وسل�، ف�اءت ه�ه ال�سالة �املة وم�� 

ال�وح�ة والعقل�ة وال����ة، ع�� ال��ائع ال�ا�قة، ح�� جاءت ال�ه�د�ة ته�� 

�ال�ان� "ال�اد� األرضي ال�ن���"، وجاءت ال�����ة ��د فعل لها ح�� اه��� 

  .�1ال�ان� "ال�وحاني وال��الي ال�ال�"

ًة َوَسًطا لَِتكُونُوا ُشَ�َداَء َع�َ� َوَكَذلَِك قال تعالى في ح� أمة اإلسالم: ﴿ َجَعْلَناُكْم أُم�

) �ق�ل رش�� رضا: "قال�ا: إن ال�سَ� 143﴾(ال�ق�ة:الن�اِس َوَيكُوَن الر�ُسوُل َعَلْيكُْم َش�ِيًدا

 �ُ ه� اْلَعْ�ُل َواْلِ�َ�اُر، .. فاْلِ�َ�اُر: ه� الَ�َسُ� ب�َ� َ�َ�َفِي اْألَْمِ�، أ�: اْلُ�َ�َ�ّسِ

هَ�ا .. ذل� أن ال�اَس �ان�ا ق�ل �ه�ِر اِإلسالِم على ق����: ق�� َتْقِ�ي عل�ه ب��

�َِّة اْلَ�ْ�َ�ِة، فال ه�َّ لُه إال اْلُ�ُ��َ� ال��ِ��ََّة �ال�ه�ِد واْل��ِ�ِ��َ�،  تقال��ُه �اْلَ�اّدِ

وَحاِن�َِّة اْلَ�اِلَ�ِة وت�ك ال�نَ�ا وما ف�ها م� الل�َّاِت  وق�ٌ� ت��ُ� عل�ه تقال��ُه �ال�ُّ

َ�اَضاِت.  اِبِ��َ� و��ائف م� َوَثِ��ِّي اْلِهْ�ِ� أص�اب ال�ِّ اْلُ�ْ�َ�اِن�َِّة، �ال��اَر� وال�َّ

وِح، َوَح�ِّ  وأمَّا األمُة اإلسالم�ُة فق� ج�ع هللا لَها في دیِ�َها ب�� اْلَ�قَّْ�ِ�: َح�ِّ ال�ُّ

ْ�َ� قل� إنَُّه أع�اها ج��َع حُق�ِق اْلَ�َ�ِ�، فهي ُروَحاِن�ٌَّة ُجْ�َ�اِن�ٌَّة، و�ن شِ 

ْنَ�اِن�َِّة، فإنَّ اإلن�اَن ِجْ�ٌ� َوُروٌح، َحَ�َ�اٌن َوَمَلٌ�"   .2اْإلِ

وه�ا ل�� أم�ا م��غ��ا، إذا فه��ا أن �ل ش��عة �ان� خاصة �الق�م ال�ی� 

أن�ل� ف�ه�، ف�ان� أح�ام �ل ش��عة ل�اقع خاص، ول�م� خاص ..، ح�ى 

ملة ال�ات�ة، فاق��ى ذل� أن ت��ن أح�امها عامة وشاملة جاءت ال���عة ال�ا

وم��ازنة، ألن ال�ج�د اإلن�اني ی��ل� ال��ازن، ال االق��ار على ال�اد� دون 

ال�وحاني أو الع��، ف�اءت ال���عة اإلسالم�ة ل���� اإلن�ان �ال��اء غ�� 

  غافلة ع� ح���ه األرض�ة ال�ن���ة.

  

                                                           
ل ذل� في: م�اض�ات في ال���ان�ة: ت��� في األدوار ال�ي م�ت عل�ها ی��� تفاص� . 1

عقائ� ال��ار� وفي ���ه� وفي م�امعه� ال�ق�سة وف�قه�، دمحم أب� زه�ة،  دار الف�� الع��ي، 

  .13، ب�ون تار�خ، ص: 3القاه�ة، �/
����ة العامة هـ)، اله��ة ال1354تف��� الق�آن ال���� (تف��� ال��ار)، دمحم رش�� رضا(ت: . 2

  .5- 2/4م)، 1990لل��اب، (
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  تعالى: ال�اص�ة ال�ال�ة: ق�� وجه هللا

��ع�ى أن ال��� اإلسالم�ة ال ت�د� دورها ال�غ���� �ال���ة للف�د وال 

لل����ع، إال إذا �ان� خال�ة ل�جه هللا تعالى، ال �ق�� بها غ��ه س��انه، ألن 

ه�ه ال�اص�ة م� أه� خ�ائ� ال��� اإلسالم�ة، فهي ت��د ال��� م� ال��افع 

م ال ت�ت�� ���افع ماد�ة، بل ق� ���ن ال�اد�ة، وه�ا ال �ع�ي أن ال��� في اإلسال

الق�� األصلي ه� إرادة وجه هللا، والق�� ال��عي إرادة �ع� ال��افع، ل�� 

ن��ان العل� وال��� في م���مة ال��� اإلسالم�ة �ف�ض على ال�ل� أن ���ن 

الق�� هللا، أن ���ن ال���غى االم��ال ألوام� هللا تعالى واج��اب ن�ا��ه، ألن 

  �� رضا هللا تعالى �ع��ا ع� ال��اء أو ال��عة أو غ��ها م� ال��افع.الع�� �ق

�ق�ل الغ�الي في ذل�: "بل ال���قة أن ال ی�اد �الع�ل إال وجه هللا تعالى 

وه� إشارة إلى إخالص ال���ق�� وه� اإلخالص ال��ل� فأما م� �ع�ل ل�جاء 

و�ال فه� في ال��ة وخ�ف ال�ار فه� م�ل� �اإلضافة إلى ال���� العاجلة 

  1".�ل� ح� ال��� والف�ج و�ن�ا ال��ل�ب ال�� ل�و� األل�اب وجه هللا تعالى فق�

  ل��خل ال��ه�ي ال�ا�ع: مقاص� ال���:ا

الق�آن ال���� ��� العقل اإلن�اني و��جهه إلى الق�� م� االل��ام 

�األخالق وال��� الفاضلة، وهي ت���ة تق�� ال�اع� ل�� اإلن�ان في اإل��ال �ق�ة 

على ال��� األخال��ة ال�ي ت�ق� ال��الح وال��افع، واج��اب األخالق ال�ي ت�قع 

  في ال�فاس� وال�هال�.  

  ����ة في ال��اب الق�آني ن��� م�ها:  وال�ل�ل على ذل� إشارات

قال تعالى في ت�ج�ه ال�وج�� حال ال��اع إلى ���ة ال�لح وأنه خ��: 

ْلُح َخ�ْ�ٌ ﴿ )، وقال تعالى عق� اإلرشاد إلى ���ة االج��اع 28﴾(ال��اء:َوالص�

                                                           
  .4/381ه)، دار ال�ع�فة، ب��وت، 505إح�اء عل�م ال�ی�، الغ�الي( . 1
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، وعق� اإلرشاد إلى ���ة ال�زن 2، وعق� اإلرشاد إلى ���ة ال�ق�� 1واأللفة

..  4ال�� على اإلنفاق على ذو� الق��ى وال��اك�� واب� ال���ل ، وعق��3الق��

﴾ ��ع�ى أن �ل ه�ه ال��� واألخالق الفاضلة، ف�ها خ�� ونفع للف�د َذلَِك َخ�ْ�ٌ ﴿

  وال����ع ...

�َُو وقال تعالى عق� ال�� على ���ة االس���ان ق�ل دخ�ل ال���ت ﴿

َذلَِك غ� ال��� وحف� الف�ج ﴿، وقال تعالى في اإلرشاد إلى ال�ق�� م� 5﴾أَْز�َ�

  . 6﴾أَْز�َ�

، وقال 7﴾َف�َْصَبَح ِمَن الن�ادِِم�َ� وقال تعالى في س�اق ق�ة ق�ل ق��ل لهاب�ل ﴿

وَ�ا َف�َْصَبُحوا نَادِِم�َ� تعالى ����ص ق�م صالح �ع� عق�ه� ال�اقة ﴿ ، وقال 8﴾َفَعَ�ُ

َفُتْصبُِحوا خ�ار ﴿.. تعالى في س�اق ت�ج�ه ال��م��� إلى ���ة ال���� في نقل األ

                                                           
ِ ِمْنكُْم َف�ِْن َتَناَزْعُتْم �ِ� ﴿ . 1 ِ�َـ� َيا أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُوا أَطِيُعوا اهللاَ َوأَطِيُعوا الر�ُسوَل َوأُو�ِ� اْألَْمر اهللاِ َوالر�ُسـوِل إِْن ُكْنـُتْم َ�ْ�ٍء َ�ُد�وُه إ

  ).59(ال��اء: ﴾تُْؤِمنُوَن بِاهللاِ َواْلَيْومِ اْآلِ�ِ َذلَِك َخ�ٌْ� َوأَْحَسُن َت�ْوِيًال 

ْقـَوى َذلِـَك َخ�ْـٌ� ﴿ . 2 ُ�ـْم َيـا بَ�ِـ� آَدَم َقـْد أَنْزَْلَنـا َعَلـْيكُْم لَِباًسـا يُـَوارِي َسـْوآتِكُْم َورِ�ًشـا َولَِبـاُس الت� َذلِـَك ِمـْن آَيـاِت اهللاِ َلَعل�

وَن  ُ
��   ).26(األع�اف: ﴾َيذ�

  ).35(اإلس�اء: ﴾َوأَْوُفوا اْ�َكْيَل إَِذا �ِْلُتْم َوزِنُوا بِاْلقِْسَطاِس اْلُمْسَتقِيِم َذلَِك َخ�ٌْ� َوأَْحَسُن َت�ْوِيًال ﴿ . 3

ُ� َواْلمِْسِك�َ� َوابَْن ﴿ . 4 �َ� َحق� �ِيِل َذلَِك َخ�ٌْ� لِل�ِذيَن يُرِيُدوَن َوْجَ� اهللاِ َوأُوَل�َِك �ُُم اْلُمْفلُِحوَن َفآِت َذا اْلُ�ْ   ﴾.الس�

�� يُْؤَذَن َ�كُـْم َوإِْن قِيـَل َ�كُـُم اْرِجُعـوا َفـاْرِجُعوا �ُـَو ﴿ . 5 َ�ْعَملُـوَن  أَْز�َـ� َ�كُـْم َواهللاُ بَِمـاَف�ِْن َلْم َتجُِدوا فِيَ�ا أََحًدا َفَال َتْدُخلُوَ�ا َح�

  ).28(ال��ر: ﴾َعلِيٌم 

وا ِمْن أَ�َْصارِ�ِْم َويَْحَفُظوا ُ�ُوَجُ�ْم َذلَِك أَْز�َ� َلُ�ْم إِن� اهللاَ َخبِ�ٌ� بَِما ﴿ . 6   ).30﴾(ال��ر:َ�ْصَنُعوَن ُقْل لِْلُمْؤِمنِ�َ� َ�ُغض�

ابًا يَْبَحُث �ِ� اْألَْرِض لِ�ُ�َِيُ� ﴿ . 7 َة أَخِي�ِ َقاَل َيا َويَْلَتا أََعَجزُْت أَْن أَُكوَن ِمْثَل َ�َذا اْلُغَراِب َف�َُوارَِي َفَبَعَث اهللاُ ُ�َ َكْيَف يَُوارِي َسْؤَ

َة أَ�ِ� َف�َْصَبَح ِمَن الن�ادِِم�َ�    ).31(ال�ائ�ة: ﴾َسْؤَ

ـ﴿ . 8 ُب َيـْومٍ َمْعلُـومٍ َوَال َتَمس� ٌب َوَ�كُـْم ِ�ْ ِ نَاَقـٌة َلَ�ـا ِ�ْ وَ�ـا َف�َْصـَبُحوا َقـاَل َ�ـِذه وَ�ا �ُِسـؤٍ َفَي�ُْخـَذُكْم َعـَذاُب َيـْومٍ َعِظـيٍم َفَعَ�ُ

  ).156-155(ال�ع�اء: ﴾نَادِِم�َ� 
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وقال تعالى في س�اق ال�� على ���ة ��ا�ة ال�ی� وت�ث�قه  1﴾َع�َ� َما َفَعْلُتْم نَادِِم�َ� 

َ�اَدةِ َوأَْد�َ� أَال� َترَْتابُوافي "آ�ة ال�ی�" ﴿   . 2﴾َذ�ِكُْم أَْقَسُط عِنَْد اهللاِ َوأَْقَوُم لِلش�

ال�حي ت�ل على أن ال�ارع ف�ل ه�ه اآل�ات وغ��ها ���� في خ�اب 

ی�ع�نا لالل��ام �ال��� الفاضلة ع� ���� ذ�� ال�قاص� وال��افع ال���ت�ة ع�ها، 

أخ�� ت�ل على ال�فاضل ب�� ال��� اال��اب�ة وال��� ال�ل��ة، وع�م  توه�اك آ�ا

ي�ُب َوَلْو ال����ة ب��ه�ا وم�ها ق�له تعالى: ﴿  ﴾أَْعَجَبَك َك�َْ�ةُ اْلَخ�ِيِث ُقْل َال َ�ْسَتوِي اْلَخ�ِيُث َوالط�

  ).100(ال�ائ�ة:

والق�آن ال���� ال �فاضل ب�� ال�اس على أساس ال��� ال�اد�ة، بل ال�فاضل 

َمكُْم عِْنَد اهللاِ أَْ�َقاُكْم على أساس ال��� ال�ع���ة: �ال�ی� وال�ق�� والعل� .. ﴿  ﴾إِن� أَْ�َ

)، وه�ا ما 9(ال�م�: ﴾َ�ْعَلُموَن َوال�ِذيَن َال َ�ْعَلُموَن  ُقْل َ�ْل َ�ْسَتوِي ال�ِذيَن ) ﴿13(ال���ات:

ی��� تغل�� ال�ؤ�ة الق�آن�ة لل��� ال�ع���ة على ال��� ال�اد�ة م� جاه ومال ونف�ذ 

.. وغ��ها م� أش�ال ال��عات ال�ي �ف��� بها، و�ن�ا ی�جه ال����ع ال���� إلى 

  االع��اء �أهل ال��� واألخالق.

  ال�ات�ة:

  خالل م�اور ه�ه ال�راسة �����ا اس��الص ما یلي:� م

  لف� "ال���" لغة واص�الحا م�ع�د ال�الالت وال�عاني، ل�� ما �قابله في

  الف�� اإلسالمي ه� لف� "األخالق".

  م�هج ال���عة اإلسالم�ة في ت��ی� م�ادر ال��� م�هج م���ع: ال��ل�

�أخالق هللا، وال��ل� �أخالق ال���ة، وال��ل� ��ا جاء في ال��ائع 

                                                           
 ﴾ُتْم نَادِِم�َ� َع�َ� َما َفَعلْ َيا أَي�َ�ا ال�ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَب�ٍ َف�َ�َ��نُوا أَْن ُ�ِص�بُوا َقْوًما بَِجَ�اَلٍة َفُتْصبُِحوا ﴿ . 1

  ).6(ال���ات:

َ�ا﴿..  . 2 ِ�َ� أََجلِ�ِ َذ�ِكُْم أَْقَسُط عِْنَد اهللاِ َوأَْقَوُم لِلش� ِ َوأَْد�َ� أَال� َترَْتابُواَوَال َ�ْس�َُموا أَْن َتكْ�ُبُوُه َصغِ�ً�ا أَْو َكبِ�ً�ا إ  .. ﴾ َدة

  ). 282(ال�ق�ة:
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ال�ا�قة، وما جاء في ال���عة ال�ات�ة، واالس��شاد �الف��ة ال�ل��ة ��ل� 

 في تل�� ال���.

  ع� ال����عات ال��� األخال��ة اإلسالم�ة ت���� ���ائ� ت���ها

ال�ض��ة، فهي ت���ع ی�اعي ال��رج، وراعي ال��ازن، و��اعي وجه هللا 

 أصالة. 

  ،مقاص� ال��� وغا�اتها هي ال�اع� ال�اخلي على ام��الها، أو اج��ابها

فإذا عل� اإلن�ان ما في ال���ة م� م�الح أو مفاس�، �ان ذل� ع�نا له 

     على االخ��ار ع� ����ة واق��اع.

  :ال��ادر وال��اجع

  الق�آن ال����.

  ه)، دار ال�ع�فة، ب��وت، ب�ون ��عة، ب�ون تار�خ.505إح�اء عل�م ال�ی�، الغ�الي(

أص�ل ال��ام االج��اعي في اإلسالم، اب� عاش�ر، ال���ة ال��ن��ة، ت�ن�، ال��س�ة ال����ة لل��اب، 

  م).1985، (2ال��ائ�، �/

ه)، حققه وعل� عل�ه وخ�ج أحادی�ه وض�� ن�ه: دمحم ���791او�(ت:أن�ار ال����ل وأس�ار ال�أو�ل، ال

ص��ي ب� ح�� حالق وم���د أح�� األ��ش، دار ال�ش�� دم�� ب��وت، م�س�ة اإل��ان، 

  م).2000ه/1421، (1ب��وت، ل��ان، �/

، ب�ون 2هـ)، دار ال��اب اإلسالمي، �/970ال��� ال�ائ� ش�ح ��� ال�قائ�، اب� ن��� ال���� (ت:

  تار�خ.

، 1هـ)، ت�ق��: علي ش���، دار إح�اء ال��اث الع��ي، �/774ال��ا�ة وال�ها�ة، اب� ����(ت:

  م).1988ه/1408(

هـ)، ت�ق��: م���عة م� ال��قق��، دار اله�ا�ة، 1205تاج الع�وس م� ج�اه� القام�س، ال�����(ت:

   ب�ون ��عة، ب�ون تار�خ.

ه)، راجع أصله وخ�ج أحادی�ه: أح�� ع�� 1418ال�ع�او�(تف��� ال�ع�او�(ال��ا��)، دمحم م��لي 

هاش�، أخ�ار ال��م، ق�اع ال�قافة وال��� وال����ات، ب�ون ��عة، ب�ون تار�خ، غ�� أن رق� 

  م).1991اإلی�اع ی�ضح أنه ن�� عام: (

اب، هـ)، اله��ة ال����ة العامة لل��1354تف��� الق�آن ال���� (تف��� ال��ار)، دمحم رش�� رضا(ت:

  م).1990(
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هـ)، ت�ق��: ع�� ال�ح�� ب� معال 1376ت���� ال���� ال�ح�� في تف��� �الم ال��ان، ال�ع��(ت:

  م).2000هـ/1420، (1الل����، م�س�ة ال�سالة، �/

هـ)، ت�ق��: ه�ام س��� ال��ار�، دار عال� ال���، ال��اض، 671ال�امع ألح�ام الق�آن، الق���ي(ت:

  م).2003هـ/1423ال�ع�د�ة، ب�ون ��عة، (

  هـ).1322، (1هـ)، ال���عة ال����ة، �/800ال��ه�ة ال���ة، أب� ��� ب� علي ال���ي ال��في(ت:

ال�ار ال���اء ال�غ�ب،   ال�� الع��ي في االخ�الف الفل�في، �ه ع�� ال�ح��، ال���� ال�قافي الع��ي

  م).2006، (�2/

ع�� هللا دراز، تع��� وال��ق��  ال����ة في الق�آن،دس��ر األخالق في الق�آن: دراسة مقارنة لألخالق 

وال�عل��: ع�� ال���ر شاه��، م�اجعة: دمحم ال��� ب�و�، م�س�ة ال�سالة، دار ال���ث 

  م).1998ه/1418، (10العل��ة، �/

، 2هـ)، دار الف��، ب��وت، �/1252رد ال���ار على ال�ر ال���ار، اب� عاب�ی� ال��في(ت:

  م).1992هـ/1412(

هـ)، ت�ق��: دمحم ع�� القادر ع�ا، دار ال��� العل��ة، ب��وت، 458ل��� ال����، أب� ��� ال��هقي(ت:ا

  م).2003هـ/1424، (3ل��ان، �/

س�ال األخالق م�اه�ة في ال�ق� األخالقي لل��اثة الغ���ة، �ه ع�� ال�ح��، ال���� ال�قافي الع��ي، 

  م).2000، (1ال�ار ال���اء ال�غ�ب، �/

هـ)، ت�ق��: م��فى ال�قا و�ب�ا��� األب�ار� وع�� ال���� ال�ل�ي، ش��ة 213ال����ة، اب� ه�ام( ال���ة

  م).1955هـ/1375، (2م���ة وم��عة م��فى ال�ابي ال�ل�ي وأوالده ����، �/

 1407، (2هـ)، دار ال���اء، ع�ان، �/544ال�فا ب�ع��� حق�ق ال���فى، القاضي ��اض(ت: 

  هـ).

هـ)، ت�ق��: 573ش�� العل�م ودواء �الم الع�ب م� ال�ل�م، ن��ان ب� سع�� ال����� ال���ي(ت:

ح��� ب� ع�� هللا الع���، م�ه� ب� علي اإلر�اني، د ی�سف دمحم ع�� هللا، دار الف�� 

  م).1999هـ/1420، (1ال�عاص� ، ب��وت، ل��ان، دار الف��، دم��، س�ر�ة، �/

، �2ق��: شع�� األرن�و�، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �/هـ)، ت354ص��ح اب� ح�ان(

)1414/1993 ..(  

  هـ).1422، (1ص��ح ال��ار�، ت�ق��: دمحم زه�� ب� ناص� ال�اص�، دار ��ق ال��اة، �/

هـ) دار اب� ����، دم��، ب��وت، م���ة 751ع�ة ال�اب��� وذخ��ة ال�اك���، اب� ��� ال��ز�ة(ت:

  م).1989هـ/1409، (3، ال�ع�د�ة، �/دار ال��اث، ال��ی�ة ال���رة
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  ). 1983ه/1403، (1العقل ال��ل� وال�ؤ�ة ال��ار�ة، ع�اد ال�ی� خل�ل، دار ال��م��، ال�وحة، �/

ف�ح ال�ار� ش�ح ص��ح ال��ار�، اب� ح�� الع�قالني، دار ال�ع�فة، ب��وت، رق� ���ه وأب�ا�ه 

وأش�ف على ��عه: م�� ال�ی�  وأحادی�ه: دمحم ف�اد ع�� ال�اقي، قام �إخ�اجه وص��ه

  ه).1379ال����، عل�ه تعل�قات العالمة: ع�� الع��� ب� ع�� هللا ب� �از، ب�ون ��عة، (

)، دار اب� ����، دار 1250ف�ح الق�ی� ال�امع ب�� ف�ي ال�وا�ة وال�را�ة م� عل� ال�ف���، ال���اني(ت:

  هـ).1414، (1ال�ل� ال���، دم��، ب��وت، �/

ه)، دراسة وت�ق�� دمحم ��1126ا ب�� ال���ة وال���عة م� االت�ال، اب� رش�(ت:ف�ل ال�قال �

  ، ب�ون تار�خ.2ع�ارة، دار ال�عارف، القاه�ة، �/

فل�فة ال����ة اإلسالم�ة: دراسة مقارنة ب�� فل�فة ال����ة اإلسالم�ة والفل�فات ال�����ة ال�عاص�ة، ماج� 

  م).1987ه/1407، (��1مة، دار ال��ارة، ج�ة، �/ع�سان ال��الني، م���ة ال��ارة، م�ة ال�

الق��اس ال������، الغ�الي، ق�م له وذیله وأعاد ت���قه: �����ر شل��، ماج���� في األدب م� 

  م).1983، (2جامعة القاه�ة، م���رات دار ال��وق، ب��وت، ل��ان، �/

  م).2000ه/1421، (3ة، �/ك�� ن�عامل مع الق�آن الع���، ی�سف الق�ضاو�، دار ال��وق، القاه� 

  هـ).1414، (3دار صادر، ب��وت، �/ هـ)،711اب� م���ر(ت:ل�ان الع�ب، 

هـ)، ت�ق��: ع�� ال�ح�ان ب� دمحم ب� القاس�، م��ع ال�ل� فه� 728م���ع الف�او�، اب� ت���ة(ت:

  م).1995ه/1416ل��اعة ال���ف ال����، ال��ی�ة ال����ة، ال�ع�د�ة، (

ن�ة: ت��� في األدوار ال�ي م�ت عل�ها عقائ� ال��ار� وفي ���ه� وفي م�امعه� م�اض�ات في ال���ا

  ، ب�ون تار�خ.3ال�ق�سة وف�قه�، دمحم أب� زه�ة، دار الف�� الع��ي، القاه�ة، �/

ه)، ت�ق��: ع�� ال�الم ع�� ال�افي دمحم، 546ال���ر ال�ج�� في تف��� ال��اب الع���، اب� ع��ة(ت

  م).2001هـ/1422، (1ل��ان، �/دار ال��� العل��ة، 

  م).1984ه/1404، (1ال��خل إلى ال��� اإلسالم�ة جاب� ق���ة، دار ال��اب ال���� القاه�ة، �/

هـ)، ال���عة ال���� األم���ة 1306م�ش� ال���ان إلى مع�فة أح�ال اإلن�ان، دمحم ق�ر� �اشا(ت:

  م).1891هـ/ 1308ب��الق، (

  م).2004ه/1424، (�10 ح��، دار ال�الم، القاه�ة، م��، �/ل����ل� في ت���ة األنف�، سع�ا

، 1هـ)، ت�ق��: ح��� سل�� أس�، دار ال�أم�ن لل��اث، دم��، �/307م��� أبي �على(

1404/1984.(  

هـ)، ت�ق��: شع�� األرن�و�، عادل م�ش�، وآخ�ون، إش�اف: ع�� هللا 241م��� أح�� ب� ح��ل(ت:

  م).2001هـ/1421، (1ال�سالة، �/ب� ع�� ال���� ال���ي، م�س�ة 
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هـ) ���اع�ة ف��� ع�ل، 1424مع�� اللغة الع���ة ال�عاص�ة، د أح�� م��ار ع�� ال���� ع��(ت:

  م).2008هـ/1429، (1عال� ال���، �/

، 3هـ)، دار إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت، �/606مفات�ح الغ�� (ال�ف��� ال����)، الف�� ال�از�(ت:

  هـ).1420(

  م).1993ه/1414، (����14ة اإلسالم�ة، دمحم ق��، دار ال��وق، القاه�ة، �/م�هج ال

  م).1995ه/1416، (2م�هج الق�آن في ت���� ال����ع، دمحم ال�هي، م���ة و��ة، �/

هـ)، ش�حه وخ�ج أحادی�ه: ع�� هللا دراز، وضع 790ال��افقات في أص�ل ال���عة، ال�ا��ي(ت: 

�ج آ�اته وفه�س م�ض�عاته: ع�� ال�الم ع�� ال�افي دمحم، دار ت�اج�ه: دمحم ع�� هللا دراز، خ

  .م)1991ه/1411، (1ال��� العل��ة، ب��وت، ل��ان، �/

  هـ).1427-1404ال��س�عة الفقه�ة ال�����ة، وزارة األوقاف وال���ن اإلسالم�ة، ال����، (

زمة ال��� و دور األس�ة "أ م� أع�ال ن�وة ناص� ال�ی� األس�،ن��ات في لغة ال���لح وفي م���نه، 

)، م���عات أكاد���ة ال��ل�ة 2001، ال�ورة ال�����ة ل��ة (في ت��ر ال����ع ال�عاص�"

  )2002ال�غ���ة، سل�لة "ال�ورات"، م��عة ال�عارف ال��ی�ة، ال��ا�، (

ال�الم، ال�حي ال�����، ث��ت ال���ة �الق�آن ودع�ة شع�ب ال��ی�ة إلى اإلسالم دی� األخ�ة اإلن�ان�ة و 

 ه).1406، 3م�س�ة ع� ال�ی�، �/


