


 

 

 

  

القيــم اخللقية يف املنظور السلفي 
 

 خالد بن عبد اهللا الرومي/ الدارس 

فضیلة الشیخ األستاذ الدكتور  :إشراف

فظه اهللاح - مفرح بن سليمان القوسي 
قسم بالستاذ األ

 ھـ١٤٣٣ ھـ ـــ١٤٣٢ العام الجامعي

  المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم العالي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
  بالریاض كلیة الشریعة

  میةقسم الثقافة اإلسال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

٢ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

٣ 

  

  املقدمة
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ،ونستغفره ونتوب إليه ونستعينه حنمده ،إن احلمد هللا
وأشهد أن ال إله  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،ومن سيئات أعمالنا

  :أما بعد ،و أشهد أن حممداً عبده ورسوله  ،إال اهللا وحده ال شريك له
أمهيةً  تفوق احلاجة إىل  ،الفرد واتمع للقيم اخللقية الفاضلة أمهّية عظمى يف حياةفإن 

إىل حياة  ويصري ،يف الدنيا السعيدة حياته ذه القيم يعيش اإلنسان ذلك أن ،والشراب الطعام
  .رروالض كثري الشر ،عدمي اخلري والفائدة اإلنسان يصبح اخللقية القيم وبدون ،اآلخرة يف أسعد

أو منهج من  ،مل تكن يف دين من األديان فريدةً للقيم اخللقية يف اإلسالم مكانةًكما أن 
ارِكُم أَحسنكُم إنَّ من خي: )أن قال رسول اهللا  وقد بلغ ا اإلسالم من املكانة ،املناهج
  .)١()أَخلَاقاً

  .)٢( )قاًإنّ من أَحبكُم إِلَي أَحسنكُم أَخال( :وقوله 
حيث ترىب  ،املعلى من تلك القيم واألخالق وقد نال السلف قصب السبق والقدح

على أعظم القيم وأجل املكارم  فقد رباهم  ،احملمدية الصدر األول منهم يف مدرسة النبوة
فقد  ،موجههمقدوم ومعلمهم و فهو  ،وفضائله وبأخالقه فتأثروا به ،وأكرم اخلصال

 ،الدنيا يرجون خريها وبركتها يف اًإتباعو واقتداًء اًإميانو اًدين  خالقهالتخلق بأ جعلوا
وهديهم يف كل  مقتفني آثارهم بإحسان على هذا املنهج مث سار التابعون ،وأجرها يف اآلخرة

وصحبه  النيب  بأخالق واالهتمام العناية واستمرت ،ومن ذلك قيمهم اخللقية ،شيء
االهتمام يف  ويتضح هذا العناية تظهر هذه ،السلف إىل يومنا هذا مبنهج املتمسكني عند الكرام
املنهج  أن على يؤكد مما ،ومصنفام ودعوم وأقواهلم أفعاهلم يف اخللقية القيم لتلك متثلهم

فهو مل يركز  ،معاشه ومعاده يف املسلم حيتاجها اليت اجلوانب جلميع ملاش تكاملي منهج السلفي

                                     
 .١١٠١ص/٤، ج )٣٥٥٩( احلديث رقم، )صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم(، باب )املناقب(، كتاب يف صحيحه البخاريرواه   )١(
 /٤ ، ج)٣٧٥٩( احلديث رقم، )عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد مناقب(، باب )املناقب(، كتاب يف صحيحه رواه البخاري  )٢(

 .١١٥٣ص
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وازن بل قد  ؛لتعبدي على حساب اجلانب اخللقي كما يظن البعضعلى اجلانب العقدي وا
 مؤلفاتو ،السلفي وركائز مذهبه بني هذه اجلوانب الثالثة املهمة اليت تعترب منظومة املنهج

)١(الصابوين اإلمام قولي ،بذلك زاخرة السلف أئمة
 بقيام ويتواصون" :وصفه ملسلك السلف يف 

 الطعام، وإطعام السالم، وإفشاء احلاالت، اختالف على األرحاموبصلة  ،املنام بعد للصالة الليل

  .)٢("والصرب  باحلق ويتواصون والرمحة

                                     
شيخ اإلسالم صدقاً وإمام  :قال عنه البيهقي، الواعظ املفسر املصنف أحد األعالم، عيإمساعيل بن عبد الرمحن النيسابوري الشاف )١(

  .٣/٢٨٢ البن العماد احلنبلي، ،شذرات الذهب :انظر، هـ٤٤٩تويف رمحه اهللا سنة ، املسلمني حقاً
 .٢٩٧ناصر اجلديع، ص . عقيدة السلف أصحاب احلديث، بتحقيق د  )٢(
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فهي تنظم  ،ومثرة اعتناقه ،إن األخالق يف اإلسالم هي التطبيق احلقيقي والفعلي للدين
 ،والصدق معه وغري ذلك ،حلياء منهوا ،عالقة املسلم خبالقه سبحانه أوالً من حبه سبحانه

كما أا تنظم وتضبط تعامله وعالقته مع املخلوقني ممتثالً يف ذلك أوامر دينه بالتحلي بأعايل 
 ،وتسامح وعفو ،وكرم ،وأخوة ،ووفاء ،وصرب ،ورفيع القيم من تواضع وأمانة ،األخالق

أو  ،أو يخل ا ،يضادها ماإىل غري ذلك من القيم اليت أمر اإلسالم ا جمتنباً  ،وإيثار
ميمها وتأكيدها تفاحلياة ال تستقيم إالّ ذه القيم اخللقية السامية اليت جاء اإلسالم بت ،خيدشها

  .ورتب على القيام ا السعادة واملثوبة يف الدارين ،واحلث عليها
لتحلي بلزوم هذه القيم وا بإحسان هلم وتابعني صحابة من األمة هذه سلف اهللا وفق ولقد

  .اوالتقرب إىل اهللا بالتخلق ا والدعوة إليها والتحذير من إمهاهلا أو فعل ما يضاده ،ا
هلو يف غاية  ابالتأليف وإبراز جوانبه اوإفراده ،وإن البحث يف قيم السلف اخللقية

الساعية إىل تشويه وجهه  ،خصوصاً مع اشتداد احلمالت املعادية ملنهج السلف ،األمهية
هلذا )) يف املنظور السلفيالقيم اخللقية ((موضـوع على  لذا وقع اختياري ،لنقياملشرق ا

  :أمهها ما يلي أخرى وألسباب ،األمر
: الذي أوجب اهللا علينا إتباعه يف قوله تعاىل أن منهج السلف هو منهج النيب  :أوالً

) ́³ ²( )١( .  
 فالتأسي بأخالقه ،  العبادة واخللق ومجيع ما جاء به واإلتباع يشمل العقيدة و

  .الراشدين املهديني من بعده من اإلتباع الواجب ئهوأخالق خلفا
فهي قائمة على الدليل الصحيح من  ،أن القيم عند السلفية قيم دينية أخالقية :ثانياً

 اًأكمل املؤمنني إميان( : مرتبطة باإلميان كما يف قولهو ،الكتاب والسنة بفهم سلف األمة
وهذا من أعظم خصائص القيم عند السلفية اليت ينبغي أن تعرف خبالف  ،)٢( )أحسنهم خلقاً

                                     
 .١٥٨، اآلية األعرافسورة   )١(
 ٩ص/٥ج ،)٢٦١٢( رقماحلديث  ،)ونقصانه وزيادته اإلميان استكمال يف جاء ما(باب  ،)اإلميان( كتاب يف سننه يف رواه الترمذي  )٢(

 ."هذا حديث حسن صحيح: "قالو
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  .بني اخللق واإلميان أصحاا فال ارتباط صحيح عند ،املنهجيات األخرى
ما أنا عليه ( :جلزمنا أن منهج السلفية اليت ينطبق عليه وصف النيب  :ثالثاً
فال وسيلة أعظم ، هجيات املنتسبة لإلسالمهو املنهج احلق بني فرق األمة واملن )١( )وأصحايب

للدعوة إىل هذا املنهج السليم وتوضيح صورته احلقيقية إال بإظهار القيم اخللقية العظيمة اليت 
 ويرمحون ،احلق يعلمون واإلميان والعلم السنة أهل( :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية، ميتاز ا
  .)٢( )يبتدعون فال الرسول يتبعون اخللق؛

الذي  أن له يؤسف ومما ،أخالقها يف مصابة بأا البعض عند للسلفية اام هناك :بعاًرا
املتمسكني  من قدرة له من كل على الالزم من فكان ،إليها ينتسب من بعض هلا االام هذا يوجه
وذلك بعرض مجلة من قيم  ،ال دليل عليها أنه دعوىإثبات و االام هذا تفنيد السلف مبنهج

وإن كان من خلل  ،وال يزال أتباعهم حبمد اهللا كذلك ،اخللقية اليت حافظوا عليها السلف
عما  أصحابه به امتاز اًمنهج بوصفها السلفية إىل ال للسلفية املنتسبني تصرفات إىل فمرجعه
  .سواهم

 

  .يف املنظور السلفيـ تعريف القيم اخللقية وبيان أمهيتها ومكانتها ١
  .يف املنظور السلفيأسس القيم اخللقية ـ بيان ٢
  .يف املنظور السلفيـ حتديد معيار القيم اخللقية ٣
  .يف املنظور السلفيـ إبراز خصائص القيم اخللقية ٤
  .يف املنظور السلفيـ عرض مناذج من القيم اخللقية ٥

 

 ،تناوالً جزئياً السلفييف املنظور  هناك دراسات سابقة تناولت موضوع القيم اخللقية

                                     
سلة سليف  وحسنه األلباين، ٢٦ص/٥ج، )٢٦٤١(رقم ، احلديث )افتراق األمة(باب ، )اإلميان(رواه الترمذي يف سننه يف كتاب   )١(

 .)١٣٤٨( رقماحلديث  ،األحاديث الصحيحة
 .٩٦ص /١٦، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ج جمموع الفتاوى  )٢(
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أو ذكر صور من متثل  ،أو ذكر مناذج من أخالق السلف ،إما بذكر عناية السلف باألخالق
  : ومن أبرز تلك الدراسات ،السلف لتلك القيم واقعاً يف حيام

  .مفرح القوسي /ة األستاذ الدكتور لفضيل املنهج السلفيكتاب  :أوالً
ا املؤلف إىل قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة تقدم  علميةأصله جزء من رسالة 

يف ) الدكتوراه(لنيل درجة  ،هـ١٤٢٠يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 
املؤلف  تناول فيه ،نشرته دار الفضيلة يف الرياضصفحة،  ٥٢٤ الثقافة اإلسالمية، يقع يف

حيث أشار إىل مجلة من  ،وخصائصه ،وقواعده ،وجماالته ،وتارخيه ،تعريف املنهج السلفي
هج السلفي يف جمال العقيدة يف الفصل األول من الباب األول حتت عنوان املن قيم السلف

حيث أورد يف ذلك  ،إىل اهللا وهي أعمال القلوب أو منازل السالكني، )وك والتعبدالسل(
مبيناً مرتلتها  ،دقوقيمة الص ،وقيمة الرجاء ،وقيمة املراقبة ،كقيمة االستقامة :بعض القيم
 ،غري أن هذه الدراسة مل تتناول تعريف القيم لدى السلفية ،وشروطها عندهم عند السلف

  . وخصائصها مما سأبينه يف حبثي بشيء من التفصيل ،ومعيار القيم ،وأمهية القيم عندها
عبداهللا  / لفضيلة الدكتور األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفيةكتاب  :ثانياً

  .العمرو
 اإلسالمية الثقافة قسم من )الدكتوراه( درجة لنيل الباحث به تقدمعلمي  حبث أصله

 ٣١٤ ، يقع يفهـ١٤٢٧ عام العلمي البحث عمادة تهونشر ،بالرياض الشريعة كلية يف
بني ، بتقدمي دراسة علمية مقارنة يف مجلة من أهم مباحث األخالقفيه قام املؤلف ، صفحة

كما بين  ،بين من خالهلا أصالة دراسات السلف وعمقها، لسلفية واالجتاه الفلسفياملدرسة ا
حيث أبرز األسباب الرئيسة املؤدية إىل ، ما يف االجتاه الفلسفي املقابل من مواطن اخللل

 ،الضعف أو االحنراف يف الدراسات اخللقية اليت من أمهها االحنراف يف مصادر االستمداد
  .اجلانب اخللقيعلماء املسلمني ودراسام األصيلة وأحباثهم القيمة يف مشرياً إىل جهود 

، وخصائصها، وأسسها ،ومصادرها، مفهوم األخالق :على كتابوقد اشتمل ال
دراسة وحتليالً وتقومياً ملا لدى املدرستني السلفية والفلسفية يف ، اواإللزام اخللقي ، ومعيارها

  .هذا اجلانب
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فسأذكر يف حبثي هذا ، مل تورد مناذج من القيم اخللقية للسلفولكون هذه الدراسة 
  .بعض تلك النماذج

   .عبداهللا الرحيلي/ لفضيلة األستاذ الدكتور األخالق الفاضلةكتاب  :ثالثاً
نشرته وزارة الشؤون اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية عام  علمي حبثوهو 

حيث عنون  ،ناوين يف قيم السلف اخللقيةع همؤلف هضمن ،صفحة ٢٥٦ يف يقع ،هـ١٤٣٠
األخالق يف أقوال السلف ( :الفصل األول بـ مبدخل إىل األخالق، وكان من مباحثه

  :و قسمه إىل قسمني ،)ومواقفهم
  .من أقواهلم يف األخالق :األول
  .من مواقفهم جتاه األخالق :والثاين

  .قواعد األخالق يف الكتاب والسنة: والفصل الثاين
  .القواعد األساسية الكتساب األخالق: ل الثالثوالفص

  .تقسيم األخالق: والفصل الرابع
  .نظرات يف كلمات عن األخالق: والفصل اخلامس

ومعايري  وألن الكتاب مل يشتمل على تأصيل مفهوم القيم اخللقية، وبيان مصادرها،
وضوع القيم مهمة يف محتديدها يف املنظور السلفي، وأهم خصائصها، ولكوا مفردات 

  .فسأتناوهلا يف هذا البحث بشيء من التفصيل ،اخللقية
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  :، تربز فيه اجلوانب التاليةمنهج تكاملي يف إعداده اقتضت طبيعة البحث إتباع
مما ورد  وذلك بإقامة دراسة مسائل البحث على أصل أصيل :التأصيلي اجلانب -
السيما و ،وفهمهم لتلك النصوص ،ف األمةوأقوال سل ،من نصوص الكتاب والسنةبشأا 

  .ومعايريها وخصائصها أسس القيم اخللقية بيان عند
اخللقية اليت متيزت ا السلفية وذلك عند تناول بعض مناذج القيم  :الوصفي اجلانب -

  .ن سائر املناهج األخرىم
  :وذلك بعناييت مبا يلي: الفين اجلانب -
  .اآليات بالرسم العثماين طباعةمع ، سورهاترقيم اآليات القرآنية وبيان ) ١
ختريج األحاديث النبوية، وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها، إن مل تكن يف ) ٢

  .الصحيحني أو أحدمها، فإن كانت كذلك اكتفيت حينئذ بتخرجيها
  .-إال عند تعذر األصل -عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة ) ٣
  .املعتمدة العربية وقواميسها اللغة اجملغوية من معتوثيق املعاين ال) ٤
  .كتب اخلاصة االتوثيق املعاين االصطالحية من ) ٥
االلتزام بذكر الرابط عند توثيق النقل يف احلاشية إذا كان نقال من الشبكة  )٦

  .العنكبوتية، وذكر اسم املوقع اإللكتروين للمرجع يف فهرس املصادر واملراجع
  .مانة العلمية يف العزو واالقتباس والنقلالتزام األ) ٧
  .البحثالرجوع إىل املصادر األصلية يف كل ماله عالقة مبوضوع ) ٨
  .الترمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف البحث) ٩

  .يف إعداد البحوث العلمية قواعد املتعارف عليهاالالتقيد ب) ١٠
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  .وفهارس، وخامتة ،مباحثوأربعة  ،ومتهيد ،مقدمة :علىالبحث  شتملي
  :وتشتمل على ما يلي :ـ املقدمة

  .وأسباب اختياره ،ـ أمهية موضوع البحث
  .ـ الدراسات السابقة

  .وضوعـ أهداف امل
  .ـ منهج البحث

  .ـ تقسيمات البحث
  .ويشتمل على التعريف مبصطلحات البحث األساسية :ـ التمهيد

  .املنظور السلفي يفأسس القيم اخللقية  :األول بحثاملـ 
  .يف املنظور السلفي القيم اخللقية يريمعا: الثاين املبحثـ 
  .يف املنظور السلفيخصائص القيم اخللقية  :الثالث املبحثـ 
  .يف املنظور السلفيمناذج من القيم اخللقيه  :الرابع املبحثـ 
  .وتشتمل على أبرز النتائج العلمية للبحث :اخلامتةـ 

  :يوهي ما يل الفهارس
  .ياتفهرس اآل .١
 .فهرس األحاديث .٢
 .فهرس املصادر واملراجع .٣
  .فهرس املوضوعات .٤
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، فقين هلذا املوضوعباحلمد والشكر هللا تعاىل الذي و ويف ختام هذه املقدمة أتوجه
  .فله احلمد والشكر والثناء احلسن، وأعانين على إجنازه

فأشكر جامعة ، يل اجناز هذا البحثمث أشكر كل من مد يل يد العون واملساعدة يف سب
  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خلدمتها للعلم وطالبه ويئة السبل املالئمة هلم

كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل قسم الثقافة اإلسالمية يف كلية الشريعة بالرياض ممثالً 
الدارسني يف برنامج  على كل ما بذلوه يل ولزمالئي، يف أساتذته األفاضل ومشاخيه األجالء

مفرح بن سليمان القوسي الذي تشرفت / وأخص منهم فضيلة األستاذ الدكتور ،املاجستري
فقد استفدت من علمه وتواضعه ودماثة خلقه وحسن توجيهه  ،يف هذا البحث بإشرافه علي

اجلزاء فجزاه اهللا عين خري ، مما كان له بالغ األثر يف سري البحث وإعداده، وإرشاداته كثرياً
  .وبارك اهللا له يف علمه وعمله وعمره وذريته وأمده بعونه وزاده من فضله، وأوفاه

وأن يعيذنا من فتنة القول ، كما أسأل اهللا سبحانه أن يرزقنا اإلخالص يف السر والعلن
  .إنه ويل ذلك والقادر عليه، والعمل

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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ما  حات البحث األساسية قبل عرض أبوابه وفصوله ومسائله من أهمصطلَمب التعريفإنَّ 
يراد الباحث ومقصوده من حبثهعني على فهم م ،مصطلحات  ةُيف هذا البحث أربع ولدي

  :من التوضيح والبيان بشيٍء -يليفيما  -  أساسية سأتناوهلا
 

  :القيم يف اللغة - أ
"الق١(مأخوذة من االستقامةوهي ، مجع قيمة :مي(. القاف والواو وامليم  :فارس وقال ابن

 ،اآلخر على انتصاب وعزميدل و، قوم وأقوام، مها على مجاعة أناسأحد يدلّ، صحيحان
قيم هذا ك توأصله أن، اًمت الشيء تقوميقو :ومنه، ة الواووأصل القيم، اًقام قيام: فيقال

  .)٢("مكان ذلك
ما  :ما لفالن قيمة :ويقال ،ومن اإلنسان طوله، هاملتاع مثن وقيمةُ، هردقَ :الشيء وقيمةُ"

له ثبات على األمر ودوام ،والقومي: ٣(ن القامةاملعتدل واحلس(".  
م على دإذا مل ي :ةٌوما له قيم، ميالق واحدةُ: - بالكسر – القيمةُ" :"القاموس"وقال يف 

 :مت األمروقو، اكهلَه ومنظام األمر وعماد :والقوام، عاش بهالعدل وما ي :والقُوام ،الشيء
  .)٤("عدلته فهو قومي ومستقيم

ولعل أقرب االستعماالت اللغوية إىل القيم مبعناها السب صاح ائد اآلن هو ما ذكره

                                                
 .٣٥٩ص /١١ج ،)ق و م(مادة ، ، البن منظور"لسان العرب"  )١(
 .٤٣ص /٥، البن فارس، ج"معجم مقاييس اللغة"  )٢(
 .٧٦٨براهيم مصطفى وأمحد الزيات وآخرون، صإل، "املعجم الوسيط"  ) ٣(
 . ١٦٨ص /٥ لفريوزآبادي، جل، "القاموس احمليط"  )٤(
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أساس "وقول صاحب  ،م على شيٍءدإذا مل ي :"ما له قيمةٌ فالنٌ" :من قوهلم "القاموس"
مبعىن األمر  ترد القيمةَ شريان بذلك إىل أنَّومها ي، )١("هالشيء ودوام ثبات :القيمةُ" :"البالغة

الثابت الذي يظ عليه اإلنسانُحاف يف مراعاته ويستمر.  
  :يف االصطالح القيم -ب

ى أد وهو ما، رائهمآو الباحثني خيتلف باختالف اجتاهات "للقيم"املعىن االصطالحي  إنَّ
التاليةالتعريفات  من أبرزها لعلّ، اهل تعريفاتة إىل ظهور عد:  

القواعد اليت تقوم عليها احلياة اإلنسانية وختتلف ا " :أاب اًم اصطالحيالق تعرف قدف
  .)٢("...عن احلياة احليوانية

ل أو قواعد تقام عليها احلياة أو مثُ صفات" :محن الزنيدي بأاكتور عبدالرعرفها الدو
لتعرف قيمتها اإلنسانية من  ؛وتعاير ا النظم واألفعال، البشرية فتكون ا حياة إنسانية

  .)٣("خالل ما تتمثله منها
مبجموعة  اًمهتدي ما شيٍء على ساناإلن هريصد كمح" :بأا ،زهران حامد الدكتور عرفهاو

  .)٤("لوكفيه واملرغوب عنه من الس املرغوب اًدحمد، املبادئ املعايري اليت ارتضاها الشرع
ظ على هذا التعريف أنه يالح": ب الدكتور مفرح القوسي هذا التعريف بقولهوقد تعقَّ

اًجعل القيم أحكامـي ،كذلك وليس األمر ،بل هي صفات ومعان خنستطيع من خالهلا  ةري
 مومن ثَ، أن حنكم على األقوال واألفعال واألشياء باخلري واحلسن والقبح اًوعدم اًوجود

٥("دبالقبول والر(.  
  :القيم يف اإلسالم -ج

تاعرجمموعةٌ" :ف القيم يف اإلسالم بأ رات من املعايري واألحكام النابعة من تصو

                                                
 .٦٤ص /٢ ، للزخمشري، ج"أساس البالغة"  )١(
 .١٤، لنخبة من أساتذة قسم الثقافة اإلسالمية، ص"الثقافة اإلسالمية ختصصاً ومادة وقسماً علمياً"  ) ٢(
 .٤٦٢، ص"السلفية وقضايا العصر"  ) ٣(
 .١٣٢، ص"علم النفس االجتماعي"  ) ٤(
        . ٥٢ص/١ج، "اجلوزية قيم السلوك مع اهللا عند ابن قيم"   )٥(
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ى الفرد ن لدتتكو، رها اإلسالمكما صو، واإلله ياة واإلنسان عن الكون واحل أساسية
تمع من خالل التفاعوانه من اختيار مكِّل عن املواقف واخلربات احلياتية املختلفة حبيث ت

أهداف حلياته تتفق مع إمكانياته وتوجهات ،وتتجسلوك د من خالل االهتمامات أو الس
  .)١("ري مباشرةالعملي بطريقة مباشرة وغ

عبارة عن جمموعة من املُثُل العليا والغايات واملعتقَدات ": بأا عرفتكما أا 
  .)٢("والتشريعات والوسائل والضوابط واملعايري لسلوك الفرد واجلماعة مصدرها اهللا عز وجل

قدرمها  اًنبيه وكتابه متعاىل دين اهللايف وصف  اًالقيمة يف القرآن كثري وقد جاء استعمالُ
وخريٍ وما فيهما من هداية ورعاية مملصاحل الناس وشؤو.  

ين الد :أي )٣(w v xZ]  :تعاىلاهللا قول ، ومن أمثلة استعماهلا يف اإلسالم
 Q R S T U V W Y X Z Z ] :وقوله، املستقيم

عادلة مستقيمة " :أي )٤(
̄° ± ª © ³ ² » ] :وقوله تعاىل، )٥("حمكمة  ® ¬  ¶ µ́ ̧

¼ » º ¹  ¾ ½Z)تعاىل هلووق، )٦ : [® ¬ «  ± ° ¯

¹ ¸¶ µ  ́ ³ ²  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ç Æ Å Ä  ÈZ)٧(.  
 اًمعبر، يف الفكر اإلسالمي يف حدود مدلوالته يف اللغة "القيمة"وقد جاء استعمالُ لفظ 
ره، وقيمة قَد: فقيمةُ الشيء، سواٌء يف املاديات أم املعنويات، به عن قدر الشيء وأمهيته

  .)٨(مثنه: املتاع

                                                
 .٣٤ص ،علي خليل مصطفىل، "سالمية والتربيةالقيم اإل"  ) ١(
 .١٧، للدكتور مروان إبراهيم القيسي، ص"مة القيمية اإلسالميةواملنظ"  ) ٢(
 .٥سورة البينة، اآلية   ) ٣(
 .٣ -٢سورة البينة، اآليتان   ) ٤(
 .١٤٤-١٤٣ص /٢٠ج ،للقرطيب ،اجلامع ألحكام القرآنو .١٦٩ص/  ١٢ج ،جامع البيان يف تفسري القرآن، للطربي  )٥(
 .٣٠سورة الروم، اآلية   ) ٦(
 .٢ -١سورة الكهف، اآليتان   ) ٧(
 .٧٦٨ص /٢ج إلبراهيم مصطفى وآخرين، ،املعجم الوسيط  ) ٨(
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 :هو التعريف الذي جاء فيه أنّ القيم هي وأفضلَها وأمشلَها التعريفات هذه أقرب ولعلّ
  .)١("مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع، صفات ذاتية يف طبيعة األقوال واألفعال واألشياء"

هو اختياره  وسببطلعت عليهاااليت  التعريفات أنه أدق ،وهو جامع حلقيقة القيم مانع 
  .من دخول غريها يف معناها ومفهومها

"فالقيم صفات ومعان أو سلوكيةً، فقد تكون فكريةً ؛نسب إليهختتلف حبسب ما ت ،  
  .غريها أو

أو باختالف من ، األحوالر ر بتغيقة ال تتغيطلَولذا فهي ثابتة وم، وهي ذاتية يف األشياء
  .يصدر احلكم عليها

بلت على تعظيمها ج رطَالعقول والف إنّ :أي، بالفطرة والعقل والشرع نةٌحسستمهي و
  .)٢("املستقيمةليمة والعقول الفطرة السومبا يتفق  وقد جاء الشرع، وامليل إليها

  :هيومن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نخلُص إىل عدة أمورٍ، "
  .الشرع القوميأنّ القيم يف اإلسالم مستمدة من    - ١
أو هي امليزان الذي ، أا املعيار الذي ينظر اإلنسان من خالله إىل مجيع شؤون حياته   - ٢

، وما هو مرغوب عنه، توزنُ به األعمال البشرية فيتحدد من خالهلا ما هو مرغوب فيه
ا وتنظِّم شؤونها غريه من اتمعات احليوانية اليت ال حتكُمه فيتميز ا اتمع املسلم عن

  .القيم واملبادئ والـمثُل املستمدة من شرع اهللا تعاىل القومي
  .أنها املعيار الذي تعرف به قيمةُ األشياء ماديةً كانت أم معنويةً   - ٣
  .)٣("أنَّ القيم يف اإلسالم هي اليت تـحدد تفكري أفراد اتمع وسلوكهم - ٤
٥ - د أحكام أنَّ حقيقة القيم صفاتال مـجر ومعان.  

                                                

 .١٢ص ،للدكتور عبد اهللا العمرو ،"قيم اإلسالم اخللقية وآثارها"  ) ١(
 .٢٥ص، للدكتور مفرح القوسي ،"صرمالمح اهلوية اليت ينبغي أن يتميز ا املسلم يف حاضره املعا"  ) ٢(
 .١٧للدكتور مانع املانع، ص ،"القيم بني اإلسالم والغرب"  ) ٣(
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  .أنَّ كوا ذاتيةً أكسبها سميت الثبات واإلطالق؛ فال يـجري عليها تغير وال اختالف - ٦
  .أنّ قَبوهلا واستحساا قائم على داللة الشرع والعقل والفطرة - ٧

 

 

  :اخلُلُق لغةً -أ
  .)١("واملُروءة والدين السجِية والطبع: هو بضم اخلاء والالّم"

: وحقيقته. والسجية، والطبع، الدين: -بضم الالم وسكوا  -اخلُلق ": وقال ابن األثري
  .)٢("هفوهي نفسه وأوصا، إلنسان الباطنةأنه صورة ا

يف األصل مبعىن واحد،  -بالفتح وبالضم  -اخلَلْق واخلُلق ": األصفهاين وقال الراغب
وخص الذي ، ب، ولكن خص اخللق بالفتح باهليئات والصور املدركة بالبصراشركالشرب وال

  .)٣("بالضم بالقوى والسجايا املدركة بالبصر
 مالسة واآلخر ،الشيء تقدير أحدمها أصالن والقاف والالم اخلاء :خلق":فارس ابن وقال

: وأما األصل الثاين. صاحبه قد قُدر عليه السجية؛ ألنّ ووه، اخلُلق: ومن األول": قال، "الشيء
  .)٤("أي ملساء: فصخرة خلقاء

  .)٥("السجية واملروءة والدين: -بالضم وبضمتني  -واخللق "
  :أنّ األخالق تقع على قسمني: ومعىن هذا"

ما فُطر عليه اإلنسان من األفعال اجلميلة أو القبيحة، وذلك ما دلّت عليه لفظتا : أوهلما
جية والطبعالس.  

 أو تدين، وعلى هذين -وهو ما دلت عليه لفظة العادة  -ما نتج عن دربة : وثانيهما

                                                

 .٨٦ص/ ١ج ،)خ ل ق(، البن منظور، مادة "لسان العرب"  ) ١(
 .٧٠ص/ ٢، ج"النهاية يف غريب احلديث واألثر"  )٢(
 .٤١٧املفردات يف غريب القرآن، ص   ) ٣(
 .٢١٣ص/٢ج ،ب اخلاء، كتا"معجم مقاييس اللغة"  ) ٤(
 .٥١٢، للفريوزآبادي، ص"القاموس احمليط"  ) ٥(
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 l k  n mZ] : املعنيني جاء تفسري قوله تعاىل

فمن فسره بالدين أو األدب ، )١(
،  اهللال وقد مجع بينهما رسو، ومن فسره بكرم السجية أراد املعىن األول، أراد املعىن الثاين
! " # ]  :وعلى املعىن الثاين جاء قوله تعاىل، ة خلقه عليه الصالة والسالمفتلك من عظم

 % $Z)لني ودينهم: مبعىن) ٢إن هذا إالّ عادة األو.  

  :اخلُلق اصطالحاً - ب
راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسرٍ  هيئة للنفس عن عبارة هو" :بقوله الغزايل عرفه

تصدر عنها األفعال اجلميلة عقالً وشرعاً بسهولة  اهليئة كان فإن وروِية؛ فكرٍ إىل حاجة غري من
  .)٣("خلقاً سيئاً: نها األفعال القبيحة مسيت اهليئةم وإن كان الصادر خلقا حسناً: مسيت اهليئة

  .)٥("وال روِية حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر": بأنه )٤(وعرفه مسكويه
ذات آثار يف السلوك  - فطرية أو مكتسبة -صفة مستقرة يف النفس ": كما عرفه أيضاً بأنه

  .)٦("حممودة أو مذمومة
  .)٧("فكر بال الفعل عنها يصدر اليت النفس يف املوجودة للهيئة اسم" :بأنه األصفهاين وعرفه

مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة هيئةٌ ": كما عرفه ابن القيم بأنه
واألعمال عن  األقوال تلك تصدر ،للحق مطابقة وأقوال ،واملصلحة واحلكمة للعدل موافقة وباطنة

  .)٨("فتكسب النفس ا أخالقاً هي أزكى األخالق وأشرفها وأفضلها، تلك العلوم واإلرادات

                                                

 .٤سورة القلم، اآلية   ) ١(
 .١٣٧سورة الشعراء، اآلية   ) ٢(
 .٧٧ص /٣، ج"إحياء علوم الدين"  ) ٣(
عجم األدباء، م: انظر .هـ٤٢١أحد الفالسفة الذين عنوا باألخالق تويف سنة ) مسكويه(امللقب ، هو أمحد بن حممد بن يعقوب  ) ٤(

 .٥/ ٥لياقوت احلموي، ج 
 .٥١، ص"ذيب األخالق وتطهري األعراق"  ) ٥(
 .٧، لعبد الرمحن حنبكه امليداين، ص"كتاب األخالق اإلسالمية وأسسها"  ) ٦(
 .١١٤ص لألصفهاين، ،"الذريعة إىل مكارم الشريعة"  ) ٧(
 .١٣٦-١٣٥ص ،، البن القيم"التبيان يف أقسام القرآن"  ) ٨(
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  .)١("ت املؤمننيهو جمموع صفا: اخللق": وقال ابن قدامة
  .)٢("أوصاف اإلنسان اليت يعامل ا غريه: األخالق": وقال القرطيب

علم بالفضائل "هو : عن ابن صدر الدين الشروان "أخالق"وقال حاجي خليفة يف مادة 
  .)٣("وكيفية اقتنائها لتتحلى النفس ا، وبالرذائل وكيفية توقِّيها للتخلِّي عنها

  إنكم(: راد به ما يكون يف املعامالت بني الناس، كما قال ويطلَق اخللق وي
  .)٤()ال تسعونَ الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق

جمموعة املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين اليت حيددها الوحي ": عرف بأنهكما 
على حنو حتقيق الغاية من وجوده يف هذا العامل على لتنظيم حياة اإلنسان وحتديد عالقته بغريه 

  .)٥("أكمل وجه
: اخللق": ما عرفه به الدكتور حممد عبداهللا دراز بقوله إصطالحا ومن التعريفات للخلق

أو ) إن كان اخللق محيداً ( هو قوة راسخة يف اإلرادة ترتِع ا إىل اختيار ما هو خري وصالح 
وج ر إىل ما هو شر٦(")إن كان اخللق ذميماً ( و(.  

وللوصول إىل تعريف دقيقٍ ال بد من مالحظة إطالقات هذا اللفظ واستعماالته؛ فهو "
فيقال ، حسنٍ أو سيٍء على سلوكه أثرٍ صفات وملكات ذات من باإلنسان يقوم ما على يطلق
والتصرفات لبيان ما  د األفعاليطلق اخللق على جمر اكم سيء، خلق على أو حسن، خلُق ذو فالنٌ

نٍ أو قُبح وخريٍ أو شرسدق خلق فاضلٌ، والكذب خلق رديٌء: فيقال، فيها من حالص.  
صفةٌ راسخةٌ يف النفس هلا آثار "وصفاً لإلنسان بأنه  اعتبارهوعلى هذا فيمكن تعريف اخللق بِ

للنفس، والسلوك هو املَظهر العملي ، فاألخالق يف أصلها صفات "حسنة أو قبيحة يف السلوك

                                                

 .١٥٨شعيب وعبدالقادر األرناؤوط، ص: ، تعليق"خمتصر منهاج القاصدين"   )١(
 .٤٥٦ص /١٠ج ،، البن حجر"فتح الباري"  ) ٢(
 .٤٤٥ص/١٤، ج"دائرة املعارف اإلسالمية"  ) ٣(
، واحلديث ضعيف، انظر الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي، ٦/١٧٧، )٨٥٤٤( رقميف مسنده، احلديث أخرجه البزار   ) ٤(

٤/١٦٣. 
 .٧٥، صن، للدكتور مقداد ياجل"التربية األخالقية اإلسالمية"  ) ٥(
 .٨٨، ص"دراسات إسالمية يف العالقات االجتماعية الدولية"  ) ٦(
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وإن مل يكن شرطاً يف وجود اخللق أو عدمه؛ ، واألثر الفعلي الدالّ على وجود خلق معين يف النفس
فالفقري ، خلف لفقد شرط أو وجود مانعتفإنه قد ي - وإن اقتضته صفات النفس  - ألنّ السلوك 

، ة البذل والسخاء ال حنكم عليه بالبخل مبجرد عدم إنفاقهالذي ال جيد ما ينفقه مع أنَّ يف نفسه نزع
بل الذي يدل على خلق املرء هو ، ويف املقابل فإنّ السلوك العارض ال يكفي لوصف صاحبه باخللق

  .وقات واألحوال ال يف النادر منهامجلة تصرفاته يف عامة األ
  .النفس اخللقية صفات عن الصادر السلوك انبي يف الضابط فهو قبيحاً أو حسناً السلوك كون وأما
أو  صفات سلوكية إرادية حسنة"تعريفه بأنه  للسلوك فيمكن وصفاً اعتبارهبِ اخللق وأما

  .)١("قبيحة
 

 

، لوك هو املظهر العمليوالس، فس وطبائعهاببيان ما يتعلق بسجايا النالقيم اخللقية تعىن 
  .الفعلي لتلك القيمواألثر 

  .)٢(خرية آثار من هلا ملا ؛والعقل والشرع الفطرة تقتضيها سلوكية صفات هي لقيةاخلُ فالقيم
ليصبح ، لوك اخللقي الفاضل عند املسلمبتكوين الس"تتعلق  والقيم اخللقية يف اإلسالم

اًوطبع ةًسجي مع نفسه مثَّ ،هيتخلق به مع رب، ويتعامل به مع اآلخرين لتكوين جمتمع إسالمي 
، والصرب، والوفاء، والتعاون، ةواألخو، دقوالص، واألمانة، ربلكا، فاضل تسوده احملبة والوئام

  .)٣("محةوالر، صحوالن، واحلياء ،والشكر
ا قيمشاملةٌ ومتتاز القيم اخللقية يف اإلسالم بأ بني العبد وه الذي هو صلة ين كلِّللدهرب ،

  .)٤(دنيا اليت تصله مبن حولهولل

                                                

 .١٠٧-١٠٦عبد اهللا بن حممد العمرو، ص كتوردلل، "السلفية والفلسفية: درستنياملاألخالق بني "  ) ١(
 .١٦دكتور عبد اهللا بن حممد العمرو، ص، لل"قيم اإلسالم اخللقية وآثارها"  ) ٢(
 .، بتصرف يسري٢٤، للدكتور مانع املانع، ص"القيم بني اإلسالم والغرب"  )٣(
 .٣٢، للدكتور مرزوق بن تنباك وآخرين، ص"موسوعة القيم واألخالق العربية واإلسالمية: "انظر  ) ٤(
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 القيم قائمةٌ ألنّ ؛ختتلف باختالف اتمعات وليست نسبيةً مطلقةًبكوا كما متتاز 
.)١(سياسي اقتصادي اجتماعي تربوي قانوينٌّ هو نظام أخالقي واحد مساوي على نظامٍ 

 

 

  : السلف يف اللغة - أ
فارس قال ابن :"يدلّ  والالم والفاء أصلٌنيالس ٢("م وسبقعلى تقد(.  

قوله عز كما يف ، موناجلماعة املتقد :لفةيف والسلف والسلَوالس ،ماملتقد :الفالسو" 
 اًسلُف :اججقال الز، اًوسلْف اًسلُف :قرأوي )٣(Z¡ ¢ £ �] : وجل

  .تضصبة قد مع :أي ،فهو مجع سلْفة "اًسلْف"ن قرأ وم ،قد مضى اًمجع :أي ،مجع سليف
الفوالقوم الس: موناملتقد ،لَوسف جلالر: ٤("مونآباؤه املتقد(.  

مجع : السلْفو ،مجعها سالف ،فهو سالف ،م وسبقتقد :وسلفاً سلوفاً :سلف"و
سالف وكل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك يف السوكل عمل صاحل  ،أو الفضل ن

٥("واجلمع أسالف، متهقد(.  
لفان، فرخ القطاة :وقيل، ولد احلجلف يف اللغة ويراد به لَويطلق السلفان ، ومجعه سوالس

كلّ شيٍء قدمه العبد من عمل صاحل أو ولد فرط تقدمه : والسلف، متزوجا األختني: والسلفان
  .الطعام الذي يتعلل به قبل الغذاءاملعجل من : والسلفة، فهو سلف، وقد سلف له عمل صاحل

سلفته ماالًأ :يقال، والفعل أسلفت، لف على القرضكما يطلق الس هأي أقرضت.  
لفوكذلك الس: نوع ٦(ل فيه الثمن وتضبط السلعةمن البيوع يعج(.  

                                                
 .٤ص ،"القيم األخالقية يف جمال اإلنتاج"بعنوان  ،ور عبد اهلادي النجار، حبث للدكت"مؤمتر األخالقية اإلسالمية واالقتصاد: "انظر  )١(
 .٩٥ص /٣ج،، البن فارس "معجم مقاييس اللغة"  ) ٢(
 .٥٦سورة الزخرف، اآلية   ) ٣(
 .٣٣١-٣٣٠ص /٦أمني عبدالوهاب وحممد العبيدي، ج: ، البن منظور، حتقيق"لسان العرب"  )٤(
 . ٢٤٤-٢٤٣طفى وآخرون، صبراهيم مصإل، "املعجم الوسيط"  ) ٥(
 .١٥٩-١٥٨ص /٣ج يآباد للفريوز ،"احمليط القاموس"و .)ف ل س( مادة ،٤٣٢-٤٣١ص/١٢ج لألزهري، ،"اللغة ذيب" :انظر  ) ٦(
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"املنسوب أو املنتِس :في هولَوالسإىل ا بالياء هذه ياء النسبة ألنّ ؛فلَلس ،في لَفالس  
ب نفسهنِسهو الذي ي ،أو ينسبإىل اه ه غريوال، منيجلماعة املتقد من علة هلذه النسبة بد.  

قأو زعمه التحقُّ - هوهذه العلة ليست سوى حتقق  - بق الذي صار به جبانب الس
 ابقون بهأو حيازة الفضل الذي كان الس ،ريم به على اخللف معه يف الستتقد، اًأولئك سلف

  .)١("وحنو ذلك، اًسلف
دة يف اللغة ومشتقاا تدور يف أغلب استعماالا املتعد "لفالس"كلمة  ونالحظ أنّ"

العربية حول الداللة على التقدم واملضي فمثالً ؛بق الزمينوالس: مون اآلباء واجلماعة املتقد
م سبقونا زمني سلفاًلنا أل ،والقوم املتقدريمون يف السم سبقوهم يف   سلفم أل ملن حلق
ه يف مله يتقد ذلك أجر ل أنّللعبد ألنه يؤم سلف طُروالعمل الصاحل أو الولد الفَ، املسري

رِاآلخرة كي يعليه د ،واملعجلفة ألنّل من الطعام س الغداء أكلَ أكله سبق، والقرض ف لَس
و، يف العطاء ألنه سبق زمينألنّ م سلف لَبيع السدفع مثن السلعة سبق ٢("ها وقبضهاتسليم(.  

 نّأ إالّ، دة يف اللغة العربيةمتعد له معان "سلف"لفظ  أنَّإىل م ما تقد ص من كلِّخنلُ"
القرآن الكرمي  وأنّ، م الزمينبق واملضي والتقددور حول الداللة على السيمعظم هذه املعاين 

  .)٣("ع اآليات القرآنية اليت ورد ااقتصر على هذا املعىن يف مجي يف استخدامه هلذا اللفظ

  :السلف اصطالحاً -ب
د مذهبه ن يقلّم لكلِّ ف يف الشرع اسملَالس" :أنّ "اف اصطالحات الفنونكش"جاء يف 

والصحابة والتابعني  ،لنا هم سلفكأيب حنيفة وأصحابه فإن ،ين ويتبع أثرهيف الد ]الصحيح[
  .)٤("إم سلفهمف

ف وعر"بأنه اًاصطالح "لفالس: "وصف رضوان عند اإلطالق بالصحابة  الزم خيتص
صفوا بالصالح لصالح عقيدم ومنهجهم وو، اًوإتباع اًهم تبعويشاركهم فيه غري ،اهللا عليهم

                                                
 .١٩ص ،، للدكتور عبدالرمحن الزنيدي"السلفية وقضايا العصر"  )١(
 .٢٨ص ،، للدكتور مفرح القوسي"املنهج السلفي"  )٢(
 .٣٥ص ،لسابقاملرجع ا  )٣(
 .املرجع السابق: ، وانظر٧٤٨ص/١، حملمد التهانوي، ج"كشاف اصطالحات الفنون"  )٤(
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  .)١("وعلمهم وفقههم وأعماهلم وأقواهلم وأخالقهم
يف االصطالح إىل ما كان عليه الصحابة الكرام  كما أرجع بعضهم مفهوم السلَف"

والتابعون هلم بإحسان إىل يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد هلم  رضوان اهللا عليهم،
باإلمامة وعرف عظَم شأم يف الدين وتلقى الناس كالمهم خلفاً عن سلف، كاألئمة األربعة، 

عد، وابن املبارك، والنخعي، والبخاري، ومسلم، وسائر وسفيان الثوري، والليث بن س
اخلوارج، والروافض، : أصحاب السنة دونَ من رمي بالبدعة أو شهر بلقبٍ غري مرضي، مثل

واملرجئة، واجلربية، واملعتزلة؛ فكلّ من التزم بعقائد هؤالء األئمة وفقههم كان منسوباً إليهم 
األماكن واألزمانُ، وكلّ من خالفهم فليس منهم وإن عاش بني  وإن باعدت بينه وبينهم

يف العصر  -السلفية  –وقد ظهر هذا املصطلح ، أظهرهم ومجع م املكان والزمان نفسامها
يطلق على املتمسكني بطريقة السلف  -أي السلفية -، وهو "اخللف"العباسي يف مقابلة 

  .)٢("اخللف وطريقتهم يف االستداللوعقائدهم، الرافضني ملنهج 
وأما املراد بالساًلف تارخيي فهم الصحابة والتابعون من أهل السة من أهل القرون الثالثة ن

 ،ة األربعةمن األئم ؛هؤالء ومن تبعهممن على ما كان  ملَفية علَومذهب الس ،األوىل
وسائر أصحاب  ،واملسلم ،والبخاري ،باركبن م اهللادوعب ،والليث بن سعد ،فياننيِوالس
السنة الذين اتبعوا طرائق جيالً نيلاألو صف بالبدعةبعد جيل دون من و، يعة كاخلوارج والش

  .)٣(حنوهمواملرجئة والقدرية واملعتزلة و
 منهجاً األخرى البدائل على االجتاه املقدم للنصوص الشرعية" :وأما السلفية فرياد ا

املطرح للمناهج املخالفة هلذا ، وهدي أصحابه علماً وعمالً ، الرسول دي امللتزم وموضوعاً
  .)٤("اهلدي يف العقيدة والعبادة والتشريع

"مصطلح  واحنصر"يف املدرسة اليت حافظت على العقيدة واملنهج اإلسالمي  "فيةلَالس
يف رفوا وقد ع ،قلك مبنهج النتمسالوأبرز مسام هو  ،بعد جيل جيالً نيلفهم األول اًطبق

                                                
 .٢٥ألمحد حممد سعيد، ص ،"هل لنا ا سلف؟"  ) ١(
 .١٣، لعالء بكر، ص"أسئلة وأجوبة حول السلفية"  ) ٢(
 .٣٦املنهج السلفي، للدكتور مفرح القوسي، ص : انظر  ) ٣(
  .٤٩ص للدكتور عبد الرمحن الزنيدي، ،"العصرالسلفية وقضايا "  )٤(
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م  األوقاتمن  وقتللتمييز بينهم وبني أهل البدع "أهل احلديث"بأ، كما عد رفوا يف أح
  .)١("ة واجلماعةنأهل الس"األدوار باسم 

  .)٢("والسنة ويهدر ما سوامها إىل الكتاب ةعيالشر األحكام يف يرجع من" :لفيالس ومعىن
على أصحاب هذه األلقاب احلسنة  اًملَعند املسلمني ع "لفالس" وهكذا أصبح لفظ"
وتابعيهم وأتباعهم الذين ساروا على  رضوان اهللا عليهمفات الكرمية من الصحابة والص

جهم من أئمة اإلسالم وعلمائه العدول املهديني ممن اتفقت األمين ة على إمامتهم يف الد
م فيهظَوعاًكالمهم خلف ى املسلمونَلقّوت ،م شأ لَعن سف ضا والقبولبالر.  

وإن كان يطلق على أصحاب القرون الثالثة  "السلف"ونستنتج مما سبق أن لفظ "
العربة يف ذلك بالطريقة اليت ساروا عليها واملنهج الذي  نَّأ إالّ، األوىل الواردين يف احلديث

إىل  مضف ما مل ينلَهم من الساس بأنمن الن فةلوصف طائ بق الزمين غري كاففالس، سلكوه
 نة فليسوالس ه الكتابمنهج اً، فمن خالفوروح اًة نصنمنهجهم للكتاب والس ذلك موافقةُ

  .ر الصحابة والتابعنيوإن عاش بني أظه سلَفياً
لتابعني يف ة وسار على ج الصحابة وانك بالكتاب والسعلى ذلك فمن متس وبناًء

 ا فهو داخل دائرة مفهمهما والعمل"لفالس" وينسب ، رةحىت وإن عاش يف القرون املتأخ
سلفي :فيقال، ف الصاحل بياء النسبةلَإىل الس.  

لَوالسهم امللتزمونَ: ونفي لف الصاحل من أهل القرون الثالثة األوىلمبا التزم به الس ،
جهمالس كانوا أسواء  ،األرض ومن عليها اهللافون أثرهم إىل أن يرث املقت، ائرون على

ثني أوفقهاء أو حمد رين أو غريهممفس.  
ذلك أنه  ؛"السلف"ا ذكرنا يف مصطلح مم فاملقصود به قريب "لفيةالس"ح وأما مصطلَ

عندما يطلق يف دائرة الفكر لدى املسلمني ة اليت كان عليها الصحاب الطريقةُ :راد بهي
؛والتابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب والسة وتقدميهما على ما سوامهان ،

                                                
 .١٠، حملمد لبيب، ص"حماضرات يف السلفية"  ) ١(
 .٢٤٤، إلبراهيم مصطفى و أمحد الزيات وحامد عبدالقادر وحممد النجار، ص"املعجم الوسيط"  ) ٢(
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  .والعمل ما على مقتضى فهمهم
 جحان ذلك املعىن األخري أنّ النيبا يدلّ على رومم  ئل عن الفرقة الناجية يفعندما س

، وإمنا ذكر "هي أنا وأصحايب": يقُل مثالً فلم، حديثيه عن افتراق هذه األمة مل يعينها بذاا
 للوصف تعييناً جوابه فكان، )١()أنا عليه وأصحايبما (: فقال، وصفها الذي متتاز به على غريها

بل هم األصل املعتبر ، وأصحابه أول من يدخل يف الوصف والشك أنه ، للموصوف ال
بل تشتمل كل من أتى ،  ختتص مبن تقدمال وهذا يدلّ على أنّ النجاة، لغريهم من الناس

  .بأوصاف الفرقة الناجية إىل أن تقوم الساعةُ كما نص احلديث

ف الصاحل يف لَق للداللة على منهج السطلَي جامع اصطالح "فيةلَالس"وعلى هذا فـ
  .)٢("وحديثاًزمني ذا املنهج قدمياً وللداللة على امللت، ي اإلسالم وفهمه والعمل بهتلقِّ

                                                

، وحسنه األلباين يف سلسلة ٢٦ص/٥، ج)٢٦٤١( ، احلديث رقم)افتراق األمة(، باب )اإلميان(رواه الترمذي يف سننه يف كتاب  )١(
 ).١٣٤٨( احلديث رقماألحاديث الصحيحة 

 ).بتصرف يسري( ،٤٣- ٤٠، للدكتور مفرح القوسي، ص"املنهج السلَفي) "٢(
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وقال  .)١("أساً وأساً، مجع أساس من أس وأسس :األسس" :قال ابن منظور

  .)٢("وهو أصل كل شيء ومبدؤه، اقاعدة البناء اليت يقوم عليه :األساس" :آباديالفريوز
، املبادئ اليت تنبع منها القيم اخللقية :املراد بأسس القيم اخللقية فإنَّ ؛وبناًء على ذلك

ومدى تأثريها من األمهية ، ألن معرفتها والكشف عن أبعادها ؛والقواعد اليت تقوم عليها
، تزاد تلك القيم رسوخاًل، ذه األسس ورعاية وتنمية هلاملا يف ذلك من عناية ، مبكان

  .ويعظم أثرها ونفعها
، أسس القيم اخللقية لدى السلف هي بذاا أسس القيم اخللقية يف اإلسالمالشك أن و

  .ويطبقه التطبيق الصحيح كما جاء، حيث أن السلف أحق من ميثل اإلسالم
خذ ا وتدفع لأل، وتقوم القيم اخللقية يف املنظور السلفي على أسس مهمة تنطلق منها

وسأتناوهلا يف ، واألساس احلاجي، واألساس الفطري، هي األساس اإلمياين :وهي أسس ثالثة
  .هذا املبحث بشيء من التفصيل

 

 

لكن قبل ، يعد األساس اإلمياين يف بناء القيم اخللقية لدى السلف أهم األسس على اإلطالق
ال بد من احلديث عن قيمة متثل القيمة الكربى اليت تنبثق  الشروع يف احلديث عن هذا األساس

قيمة العبودية، فالعبودية : واليت هي أساس الوجود البشري كله، وهي، منها سائر القيم اإلنسانية

                                                
 .٦/٦، فصل األلف، باب السني، البن منظور، لسان العرب  ) ١(
 .٥٣٠ص -فصل السني، باب اهلمزة، ديالفريوزبا، القاموس احمليط  ) ٢(
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  .)١(بل على الوجود اإلنساين كله، قيمة كلية مهيمنة على القيم األخرى: يف املنظور السلفي

E D  C ] :قال تعاىل .إلنساين فوق هذه األرضوالعبودية هي غاية الوجود ا

  H G FZ 

كما أا الغاية ، وهي الغريزة الفطرية األكرب يف الذات اإلنسانية، )٢(
 D E F G H ] :قال سبحانه ،اليت بعث اهللا رسله مجيعاً إلقامتها يف حياة الناس

I J K L  M ON Z )٣(.  
  .)٤("أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبوديةمن " :رمحه اهللا تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

ال طريق أقرب إىل اهللا تعاىل من " :-رمحه اهللا– ويقول تلميذه اإلمام ابن القيم
  . )٥("العبودية

وحلظ إليها ، وأمها القاصدون، ر إليها السالكونهي الغاية اليت مشَّ" :رمحه اهللا ويقول
  .)٦(..."العاملون

صالته ونسكه وحمياه ومماته ومجيع "بأن جيعل العبد  :لفالس وحقيقة العبودية عند
، ه بعبادة اهللا وحدهوأن يفرغ قلبه من عبادة غري اهللا تعاىل وميَأل، أعماله هللا تعاىل ال شريك له

يقول  .وغمره سبحانه بالرمحة والسعادة وأفاض عليه العلم ،فإذا حقق ذلك قرب من اهللا
 O P Q R  S T U  V W X Y ] :سبحانه عن موسى وفتاه

ZZ )٨(")٧(.  
تكميل عبودية اهللا عز وجل يف الظاهر : "-رمحه اهللا تعاىل  -اإلمام ابن القيم يقول
وكمال عبودية ، أن تكون حركات نفسه وجسمه كلها يف حمبوبات اهللا تعاىل :والباطن

                                                
 .٤٥٩ - ٤٩٤ص، للدكتور عبد الرمحن الزنيدي، وقضايا العصر السلفية :انظر  ) ١(
 ).٥٦(اآلية ، سورة الذاريات  ) ٢(
 ).٣٦(اآلية ، سورة النحل  ) ٣(
 .١/٣٢٦،البن القيم، مدارج السالكني  ) ٤(
 .١/٣٢٦ ،املصدر السابق  ) ٥(
 .١/٣٢٦ ،املصدر السابق  ) ٦(
 ).٦٥(اآلية  ،سورة الكهف  )٧(
 .٢/١٤، للدكتور مفرح القوسي، قيم السلوك مع اهللا عند ابن قيم اجلوزية  )٨(
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، كراهة ما كرهه وموافقته يف، وبذل اجلهد يف فعله، موافقته لربه يف حمبته ما أحبه، العبد
  .)١("وبذل اجلهد يف تركه

   :والعبودية عند السلف نوعان"
العبودية االضطرارية الشاملة جلميع املخلوقات يف السموات واألرض  :األولالنوع 

كما  ،وهي اليت يسميها ابن القيم عبودية القهر وامللك، مجيع الناس مؤمنهم وكافرهم وفيهم
  .)٢( Á     Â     Ã     Ä     Å     Æ     Ç      È      É  Ê Z     ] :يف قوله تعاىل

وهي اليت  ،وهي عبودية الطاعة واحملبة وتنفيذ األوامر، العبودية االختيارية :والنوع الثاين
  .)٣("عليها مدار حديثنا هنا بصفتها القيمة اإلنسانية الكربى

كما  ،واخلضوع يف غايتهما عنصرين عظيمني مها احملبةيف نوعها الثاين وتتضمن العبودية 
  :فر شرطيهااأا ال تتحقق العبودية إال بتحقق وتو

 h i j k l ] :قوله تعاىلل، اإلخالص وصدق توجه النية إىل اهللا تعاىل :أوهلما

m  n o Z )٤(.  
 انضباط هذه العبودية يف كل جماالا باملنهاج الشرعي الذي رمسه رسول اهللا :ثانيهما
 ،قال سبحانه ،ويلتزم شريعته، بأن يقف عند حدود اهللا نه لألمةوبي: [ ! "        #  

 $   % & ' ( ) * + ,  - . / 10 Z)٥( ، وقال: ) من أحدث يف
  .)٦()أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

وتزكيتها حركة اإلنسان ، فهذان الشرطان ضروريان لتحقق صحة العبادة وقبوهلا
  .وقيمته يف حياته السلوكية

                                                
 .٣٩٣ص، طريق اهلجرتني  )١(
 ).٩٣(اآلية ، سورة مرمي  )٢(
 .، بتصرف يسري٤٩٩ص، وقضايا العصر السلفية  )٣(
 ).٥(اآلية ، سورة البينة  )٤(
 ).٣٦(اآلية ، سورة األحزاب  )٥(
 .١١٠٥ص / ٤، ج )١٧١٨( رقماحلديث ، )األمور حمدثات ورد الباطلة األحكام نقض( باب ،)األقضية( كتاب ،مسلمرواه   )٦(
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حتقق  نّإإذ " ،لف قائمة على العبوديةالس لدى اخللقية القيم فإنّ سبق ما على اًءوبن
يعين تلقائياً حتلِّي هذا املتحقق ا  هاميغايت يف هللا واخلضوع والذل احلب العبودية بعنصريها

حقيقة العبودية وشعائرها الكربى ذات أثر كبري يف التسامي و، عن الرذائل هيبالفضائل وختلِّ
̧  ¶ µ ´ ] :يف قوله عز وجل العبد خلقياً كما أخرب سبحانه بذلكب

¹    »º Z)جل شأنه وقوله، )١: [ K NML O P Q R UTS 

V  W    X  Y Z  [  Z )٢(.  
األساس  وذا يتضح أنّ ،)٣("واحنراف اإلنسان خلقياً دليل على نقص يف عبوديته

  .ركائزهامن قيمة العبودية وأحد  اإلمياين جزٌء
يعتمدون يف هذا ، له وعبوديةً ،لقيم اخللقية لدى السلف مرتبطة بالدين إمياناً باهللافا

أكمل إن من (: كقوله ، يف الكتاب والسنة من نصوص صرحيةفيه الربط على ما ورد 
٤()لقاًاملؤمنني إمياناً أحسنهم خ(،  وقوله :)ح واإلمث ما حاك يف صدرك  ،سن اخللقالرب

 أنّ :ر حبسن اخللق مقابالً لإلمث يعينسالذي فُ فكون الرب ؛)٥()ليه الناسوكرهت أن يطلع ع
فمن زاد عليك يف اخللق زاد ، ين كله خلقالد" :موهلذا قال ابن القي، حسن اخللق هو الدين

  .)٦("عليك يف الدين
فة ابن تيمية منهج الفالسشيخ اإلسالم وهذا هو األصل واألساس الذي انتقد يف ضوئه 

  .)٧(الذين يفصلون اخللق عن الدين
وهو القوة العاصمة من " ،)٨(فاإلميان هو األساس األهم والركن األعظم يف البناء اخللقي

عندما يدعو عباده إىل خري  -عز وجل  -لذا جند أن اهللا  ؛الدافعة إىل املكرمات، من الدنايا
                                                

 ).٤٥(اآلية ، سورة العنكبوت  )١(
 ).٢٢-١٩(اآليات ، سورة املعارج  ) ٢(
 .، بتصرف يسري٥٠٨ص، وقضايا العصر السلفية  ) ٣(
: وقال ،٩ص / ٥ج ،)١١٦٢( رقمحديث ، )زوجها على املرأة حق يف جاء ما( باب، )رضاعال(كتاب ، يف سننه أخرجه الترمذي  ) ٤(

 ."حديث حسن صحيح"
 .١١/١٢٤، ج )٢٥٥٣( رقمديث ح ،)واإلمث الرب تفسري(، باب )واآلداب والصلة الرب( كتاب، يف صحيحه رواه مسلم  ) ٥(
 .٢/٢٠٧، مدارج السالكني  ) ٦(
 .٤٣للدكتور حممد عبد اهللا عفيفي ص، ابن تيمية النظرية اخللقية عند  :انظر ) ٧(
 .١٨٦ص للدكتور عبد اهللا العمرو ،األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية :انظر  ) ٨(
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وما أكثر ما يقول عز وجل ، أو ينفرهم من شر جيعل ذلك مقتضى اإلميان املستقر يف قلوم
نهاهم يأو ، ما يكلفهم به من أمور - بعده - يذكر مثَّ  Z¥ ¤ £ ] :يف كتابه

وأن ايار ، وجد اإلميان القوي يلد اخللق احلسن حيثما أنّ ن النيب وقد بي، عنه من شرور
إىل ضعف اإلميان أو فقدانه هاألخالق مرد ،١("أو تفاهته حبسب تفاقم الشر(.  

الذي حيمل صاحبه على كل فضيلة ويدفعه إىل كل  -  عند السلف -وحقيقة اإلميان 
 :عده عن املعصية أنهوبقدر قوته وحياته يف القلب يكون انبعاث صاحبه إىل الطاعة وب، خري

ظاهراً هللا واالنقياد ، ازم واالعتراف التام جبميع ما أمر اهللا ورسوله بهالتصديق اجل"
  .)٢("وباطناً
 احلسنة يرقى باألخالقاإلميان ول مظهر من مظاهر أمهية اإلميان يف البناء اخللقي أن فأ"

فاملؤمن يرى لزاماً عليه امتثال األوامر  ؛وجيعلها مناطاً للثواب والعقاب، ا إىل درجة اإللزام
، عاىلومن دالئل أمهيته أنه يبين يف النفس اإلنسانية احملبة واإلجالل هللا ت، والنواهي اخللقية

ليقني املؤمن أن اهللا تعاىل معه حيث كان ال ختفى  ؛كما ينمي فيها بواعث الرغبة والرهبة
  )   ' %&   $       # " ! ] :ل تعاىلوقي .وال يغيب عنه سر وال عالنية، عليه خافية

) *  Z )٤(")٣(.  
ساس اإلميان ومما يؤكد أمهية اإلميان أن مجلة من املمارسات اخللقية ال تقوم إال على أ"

فكثري من األخالق الكرمية اليت تغرس يف اتمع معاين األخوة ومشاعر ، باهللا واليوم اآلخر
 ؛من دافع إال رجاء ثواب اهللا واخلوف من عقابه - يف الغالب - احملبة والرمحة ليس هلا

ن واإلنفاق على اب، ومقابلة اإلساءة باإلحسان، فالصرب على الظلم مع القدرة على رده
كلها ال باعث هلا ... وغريها كثري ،سبيل وغريه ممن ال يرجى منه نفع أو ينتظر منه جزاءال

  .)٥("و لذا تضمحل أو تنعدم يف اتمعات اليت خيفت فيها اإلميان أو ينمحي أثره، إال اإلميان

                                                
 .، بتصرف يسري٣٩ص، للدكتور مفرح القوسي، بني اإلسالم والنظم الوضعية النظام اخللقيدراسات يف   ) ١(
 .١٣ص، للشيخ ابن سعدي، التوضيح والبيان لشجرة اإلميان  ) ٢(
 ).١٣(اآلية ، سورة امللك  ) ٣(
 .١٨٦ص للدكتور عبد اهللا العمرو، ،األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية  ) ٤(
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  .)١("أثره
 ومىت كان األساس وثيقاً محل، األعمال بنيان وأساسها اإلميان": اإلمام ابن القيم يقول

  .)٢("وإذا كان األساس غري وثيق مل يرتفع البنيان، البنيان
حيث يقول ، وقد أدرك السلف مدى تأثري اإلميان يف القيم اخللقية وصور جتلياته فيها

، ويناديه وحيذره، إن واعظ اهللا يف قلب عبده املؤمن هو الذي يأمره وينهاه" :ابن القيم
  .)٣("ويبشره وينذره

اء جهي بواعث احلب واخلوف والر، التأثري اإلمياين على اخللقكما أدركوا أن منافذ 
 اهللا سبحانه فمصدر احلب مطالعة األمساء احلسىن والصفات العلى الناطقة جبمال، واحلياء
  .وجالله هوكمال

  .)٤("احملبة إذا قارا اإلجالل والتعظيم أوجبت احلياء والطاعة": ابن القيم رمحه اهللا يقول
وحبسب تصديق اإلنسان بالوعيد ويقينه به يكون  ،صدره مطالعة الوعيدوأما اخلوف فم

  .تشمريه يف اخلالص من األخالق السيئة واألفعال القبيحة
 وفهو حاد حيد، ن الظن بالرب تعاىلوحس وباعث الرجاء مصدره مطالعة الوعد"

  .)٥("ويبعثها على كل فضيلة و خري، وحيثها عليه، السري االقلوب ويطيب هل
 ،بني يدي ربه عز وجل أما احلياء فباعثه أنه نور يقع يف قلب العبد يستشعر معه وقوفهو

  .وصدق املعاملة، ودوام املراقبة، فيورثه ذلك نور املعرفة، فيستحي منه يف خلواته وجلواته
فعل  على صاحبه حيمل ألنه ؛السلف لدى الفاضلة اخللقية للقيم أساساً اإلميان عد وذا

واآلمر ، وهو الباعث عليها، اإلميان روح األعمال" :كما قال ابن القيم ،ترك ضدهاخلري و
وائتمار ، وعلى قدر قوة اإلميان يكون أمره ويه لصاحبه، والناهي عن قبيحها، بإحساا

                                                
 .، بتصرف يسري٢٧٤ص ،املرجع السابق  ) ١(
 .١٥٥ص، البن القيم، الفوائد  ) ٢(
 .٧٢ص  /٣ج ، مدارج السالكني  ) ٣(
 .٢٣ص /٢ج ، املصدر السابق  ) ٤(
 .٥٢ص /٢ج ، املصدر السابق  ) ٥(
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  .)١("صاحبه وانتهاؤه
اإلميان احلقيقي هو الذي حيمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما ": رمحه اهللا ويقول

وإمنا معه من اإلميان ، فإذا مل يفعل هذا ومل يترك هذا مل يكن إميانه على احلقيقة، ضرهي
 وترغيب ،اخللقية القيم على النفس حلمل الصحيح الطريق أن يعين وهذا"، )٢("حبسب ذلك

لتكون اهلمة يف اكتساب  ؛القلوب وتقويته يف، رس اإلميان يف النفوسغيف  هو ،ا الناس
  .)٣("السعي يف حتصيلها أمتالفضائل أشد و

األساس  ليكم اإلمياين األساس فإن ،خللقيةا للقيم األخرى باألسس األساس هذا عالقة وأما
، واآلجلة العاجلة ومثراا ،ابتفصيال والعلم الفضيلة إدراك لكما يتحقق خالله فمن ،الفطري

وطلب  حاجاته دوافع مع ينساق املرء يدع فال ،احلاجي األساس يقوم األساس هذا أنّ كما
اإلميان وتكميله  وترسيخ، غايته وجيعل حتقيق العبودية وحيدد طريقه يسدد بل ،وشهواته رغباته

  .)٤(فتتهذب غرائزه وتستقيم حاجاته، غاية سعيه والفوز برضاه عز وجل ومنتهى قصده
 

 

ودعها االستعداد للقيام بوظيفة فطر اهللا سبحانه اإلنسان على جبلة راسخة ثابتة أ"
كما أودعها كثرياً من الدوافع اليت حتتاجها طبيعته ، اإلنسان املناطة به على هذه األرض

لتكون أساس ، هذه الفطرة تنطوي على عناصر كثرية أودعها اهللا إياها، الطينية والروحية
 أو أحياناً خروجاً، منهاوالقاعدة الثابتة اليت تتطور حياته انطالقاً ، شخصية هذا اإلنسان

  .)٥("عليها دون أن تزول أبداً
فاإلنسان بفطرته يدرك ، فالفطرة اإلنسانية تنطوي على وعي جممل بالقيم اخللقية"

حسن بعض األخالق كالعدل و الصدق والوفاء والنظام كما يدرك قبح األخالق املضادة هلا 

                                                
 .٢٨٤ص /٣ج ، املصدر السابق  ) ١(
 .٢/١٣٧ص، إغاثة اللهفان  ) ٢(
 .٣/٢٨املصدر السابق،   ) ٣(
 .١٨٧ص، وللدكتور عبداهللا العمر، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية :انظر  ) ٤(
 .٤٢٣ص ،للدكتور عبد الرمحن الزنيدي، السلفية وقضايا العصر  ) ٥(
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  .إخل ..ظلماً وكذباً وخيانةً وفوضى
، فريفض األخالق احلسنة، سان نوازع الشهوة أو الغضب وحنوهازع اإلنـوقد تن

وإمنا ، لكن ذلك ال يعين امنحاء قيام هذا اإلدراك يف فطرته، وينساق مع األخالق السيئة
  .)١("غطت عليها النوازع تلك

ولكن ، هناك من العلماء من ينكر فطرية األخالق وأا أساس من أسسه املنبثقة عنهاو
كما ، )٢(بفطرية األخالق ويعدون الفطرة أساس هام من أسس القيم اخللقيةالسلف يقولون 

نفي احلسن والقبح العقليني مطلقاً مل يقله أحد " :صرح بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله
بل الذي يؤخذ من كالم األئمة والسلف يف تعليل األحكام ، من سلف األمة وال أئمتها

وبيان ما فيما أمر به من احلسن الذي يعلم بالعقل وما يف ، هوبيان حكمة اهللا يف خلقه وأمر
  .)٣("مناهيه من القبح الذي يعلم بالعقل ينايف قول النفاة
إذا جاءها املنهج املستقيم املالئم لطبيعتها ، فالفطرة متثل رصيداً داخل الذات اإلنسانية

ته الكاملة املستقيمة املالئم وهذا املنهج بصور، و حتركت به، وتفاعلت معه، الثابتة استقبلته
   :للفطرة ليس سوى دين اإلسالم احلق الذي أنزله خالق هذه الفطرة القائل سبحانه

[ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ ¸ ¹ Z 

وبين ذلك  ،)٤(
فالشعور الفطري حبسن األفعال  ،)٥()يولد على الفطرة كل مولود( :بقوله رسوله 
كما نقل ذلك ابن  ،مما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة - شراً  أي بكوا خرياً أو - وقبحها

  .عنهم - رمحه اهللا تعاىل -  تيمية
يف تقرير ارتباط القيم  -رمحهما اهللا تعاىل  –وقد أطال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم "

القيم  أنّ -رمحهما اهللا تعاىل –واعتربا ، اخللقية بالتحسني والتقبيح املتعلقة باألساس الفطري
ال تكون إال ، وذم الكذب والظلم، كمدح الصدق والعدل، اخللقية اليت يتفق عليها الناس

                                                
 .٤٢٦-٤٢٥ص، املصدر السابق  ) ١(
 .٤٢٦ص، املصدر السابق: انظر  ) ٢(
 .٤٢١الرد على املنطقيني، ص  ) ٣(
 ).٣٠(اآلية ، سورة الروم  )٤(
 .٢٤٦، ٣/٢٤٥، )١٣٨٥(رقم احلديث  ،)املشركني أوالد يف قيل ما(الباب ، )اجلنائز(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب   ) ٥(
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اليت تنكر أي مدخل للعقل ، وردا على الوجهة اليت قال ا كثري من علماء األشاعرة، حقاً
  .اإلنساين يف احلكم على حسن األفعال وقبحها

، لعقل على إدراك احلسن والقبحولكن السلف ال يسرفون يف ما يقولونه من قدرة ل
  .)١("يف مجل األفعال ال يف تفاصيلها فهي غالباً

   ويتمثل األساس الفطري للقيم اخللقية عند السلف يف أمرين ذكرمها اإلمام ابن القيم
   :- رمحه اهللا تعاىل -

، وهيأها لقبول احلق، أن اهللا تعاىل مكن النفوس من معرفة أصول األخالق :أحدمها
إن اهللا سبحانه هيأ اإلنسان " :- رمحه اهللا - ل وقيلسلوك طريق اخلري والفضيلة حيث  وأعدها

قال ... كالنار يف الزناد ةلقبول الكمال مبا أعطاه من األهلية واالستعداد اليت جعلها فيه كامن
فعبر عن خلق النفس بالتسوية  ،)٢(Z < = > ; : 9 8 ] :تعاىل

  .)٣("مث أخرب عن قبوهلا للفجور والتقوى، والداللة على  االعتدال والتمام
إن مما يقوم عليه اخللق يف : "ويقول يف بيان صلة االستعداد الفطري بالبناء اخللقي

لداعي وسريعة االستجابة ، اإلنسان أن يكون اهللا تعاىل خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد
  .)٤("فهذه الطبيعة ينشأ عنها كل خلق صحيح... اخلريات
واالستعداد للفضائل متفاوت يف  ،بل إن وجود هذا االستعداد للفضيلة شرط حلصوهلا"
ومنهم من تكون طبيعته لينة منقادة ، فمنهم من تكون طبيعته قاسية غري لينة منقادة، الناس
فإن ما ، عداد ودرجات القبول واالنقيادلكن على رغم هذا االختالف يف االست، سلسة

ميسر على كل أحد  -أي األمور املفروضة والواجبات اخللقية -  حيتاج إليه اإلنسان يف دينه
   .)٥("لتقوم حجة اهللا على العبد

ومعىن هذا أن اختالف االستعداد إمنا يظهر أثره جلياً فيما زاد عن القدر الواجب من 
                                                

 .، بتصرف يسري٥٢٤ص، للدكتور عبد الرمحن الزنيدي، يا العصرالسلفية وقضا  ) ١(
 ).٨، ٧(سورة الشمس، اآليتان   ) ٢(
 ..، بتصرف يسري٢/٣٨١، مدارج السالكني  ) ٣(
 .١٣١-١٣/١٣٠، ذيب سنن أيب داود  ) ٤(
 .١٤٨ص، البن القيم، حتفة املودود  ) ٥(
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  .)١(الفضيلة  والقيمة اخللقية
وحمبتها وامليل إليها ، أن اهللا تعاىل فطر اخللق على استحسان األخالق الكرمية: الثاين

وضع اهللا سبحانه يف العقول والفطر استحسان الصدق ": يقول ابن القيم، والرغبة فيها
وأداء األمانات وصلة ، ومكارم األخالق، والرب والعفة والشجاعة، والعدل واإلحسان

عقول والفطر استقباح أضداد ووضع يف ال. لق والوفاء بالعهد وحنو ذلكونصيحة اخل، الرحم
  .)٢("ذلك

اإلنسان نفسه جيد من لذة العدل والصدق والعلم ": شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
والناس الذين وصل ، والسرور بذلك ما ال جيده من الظلم والكذب واجلهل، واإلحسان
جيدون يف أنفسهم من اللذة والفرح والسرور بعدل والذين مل يصل إليهم ذلك ، إليهم ذلك

العادل وصدق الصادق وعلم العامل وإحسان احملسن ما ال جيدونه يف الظلم والكذب واجلهل 
وهم مفطورون ، وثناء عليه ودعاء له، وهلذا جيدون يف أنفسهم حمبة ملن فعل ذلك، واإلساءة

كما فطروا على وجود اللذة ، فسهمال ميكنهم دفع ذلك عن أن، على حمبة ذلك واللذة به
  .)٣("واألمل باجلوع والعطش، باألكل والشرب

فمن  ،اإلشارة إليها رمظاهر جيد - يف اإلسالم – وملوافقة القيم اخللقية للفطرة السليمة
  :تلك املظاهر املهمة ما يلي

وم أن فمن املعل، عدم مصادرة القيم اخللقية لنوازع النفس ودوافع السلوك منها :أوالً
، النفوس جبلت على كثري من الرتعات والغرائز ذات التأثري الكبري يف األخالق والسلوك

بل ، فلم يأت اإلسالم مبصادرة هذه الغرائز وإلغائها... والغضب والرضا، كاحملبة والكراهية
ليست  -مثالً - فالغلطة، الصحيحة من جهة أخرىالوجهة جاء بتهذيبها من جهة وتوجيهها 

فالغلظة على الكفار واملنافقني ، بل هي مأمور ا يف مواطنها الصحيحة، يف كل حالممقوتة 

                                                
 . ١٧٨ص، للدكتور عبداهللا العمرو، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية :انظر  ) ١(
 .٢/١٨٣، إغاثة اللهفان  ) ٢(
 .٤٢٣ص، الرد على املنطقيني  ) ٣(
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    .)١( Z  ') & % $ # " ! ] :متعينة لقوله تعاىل
، من قيم خلقية لعباده وإمكانية متثلها وتطبيقها -عز وجل  -واقعية ما شرعه اهللا  :ثانياً

فقد اقتضت رمحة ، ات املكلفني وأحواهلموكذلك مراعاة قدر، و بعدها عن املثاليات اخليالية
 :لقوله تعاىل، وال ما يشق عليهم القيام به، اهللا لعباده أالّ حيملهم من التكاليف ما ال يطيقونه

[ § ̈  © ª « ®¬ Z )٣)(٢(.  
هو استعداد النفوس الفطري  -ي يف املنظور السلف - وعلى هذا فمضمون هذا األساس

   .)٤(ها يف التحلي بالقيم اخللقيةوميلها ورغبت، لقبول الفضيلة
 

 

ذلك أنه ال يكتفي بنفسه يف  ؛األصل يف هذا األساس هو حاجة اإلنسان إىل بين جنسه
 ،،ومشاركة غريه له حىت تستقيم حياته وتكتملغريهمع  هعاونتبد له من  فال، تكميل ذاته

" اإلنسان مدين الطبع" :وهلذا قال احلكماء ا،ويطيب معاشه مع من حوله يف هذه احلياة الدني
فكل إنسان بالطبع ، فيها خلق كثري لتتم به السعادة اإلنسانية ةحمتاج إىل مدين :أي

  .)٥(كما قرر ذلك ابن خلدون يف مقدمته، وبالضرورة حيتاج إىل غريه
ق وتكمن أمهية هذه املخالطة واملعاشرة يف كوا توجب على اإلنسان األخذ باألخال

، فهو لذلك مضطر إىل مصافاة الناس ومعاشرم العشرة اجلميلة" :يقول مسكوية، الكرمية
  .)٦("ألم يكملون ذاته ويتممون إنسانيته، وحمبتهم احملبة الصادقة

ودفع املضار عنها إال بالقيم ، بل إنه ليس يف مقدور اإلنسان جلب املصاحل إىل نفسه
  .)٧(والشجاعة وغريهاكالعدل والعفة  ،اخللقية الفاضلة

يف بيام هلذا األساس من تقريرهم حلقيقة  - رمحهم اهللا تعاىل - وقد انطلق السلف
                                                

 ).٩(، وسورة التحرمي، اآلية )٧٣(سورة التوبة، اآلية   ) ١(
 ).٢٨٦(اآلية ، سورة البقرة  ) ٢(
 .١٠٨ -١٠٦دراسات يف النظام اخللقي، للدكتور مفرح القوسي، ص :انظر  ) ٣(
 .١٧٨ص، للدكتور عبد اهللا العمرو، ألخالق بني املدرستني السلفية والفلسفيةا :انظر  ) ٤(
 .٤١ص، يف العمران البشري: من الكتاب األول، الفصل األول، مقدمة ابن خلدون: انظر  ) ٥(
 .٤٩ص، ملسكويه، ذيب األخالق  ) ٦(
 .١٧١ص، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية: انظر  ) ٧(
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ابن  يقولفكل إنسان متصف ذين الوصفني كما ، وهي الفقر واحلاجة، مالزمة لإلنسان
Ã  ] :لقوله تعاىل ؛وفقره وحاجته أمر الزم له من لوازم ذاته، اإلنسان فقري حمتاج" :القيم

 ÇÆ Å ÄZ 

كما  ،وإن أبرز مظاهر هذا الفقر يف اإلنسان فقره إىل اهللا تعاىل ،)١(
ففقره إىل ربه  ،)٢(z   y x w v uZ} | {  ~  �]  :قال سبحانه

  .سبحانه أعظم وأشد من فقره إىل غريه
فإا تدفعه إىل ، وأما حاجة اإلنسان إىل غريه سواء كانت احلاجة مادية أم معنوية

  .وسد خلته، وقضاء حوائجه، لتكميل نقصه ؛الكرمية مع غريه املعاملة
العباد إمنا حيسن بعضهم إىل بعض : "- رمحه اهللا  – ويف هذا يقول اإلمام ابن القيم

ولوال تصور ذلك النفع ملا أحسن ، وانتفاعه به عاجالً أو آجالً، حلاجة اإلنسان إىل ذلك
وجعل إحسانه إىل غريه وسيلة وطريقاً ، نفسه فهو يف احلقيقة إمنا أراد اإلحسان إىل، إليه

فهو ، فإنه إما أن حيسن إليه لتوقع جزائه يف العاجل، إىل  وصول نفع ذلك اإلحسان إليه
وهو أيضاً إمنا ، أو لتوقع محده وشكره، أو معاوضة بإحسانه، حمتاج إىل ذلك اجلزاء

هو حمسن إىل نفسه بإحسانه ف، حيسن إليه ليحصل منه ما هو حمتاج إليه من الثناء واملدح
، فهو أيضاً حمسن إىل نفسه بذلك، وإما أن يريد اجلزاء من اهللا تعاىل يف اآلخرة، إىل الغري

  . )٣("وإمنا أخر جزاءه إىل يوم فقره وفاقته
فالسلف يرون أن حاجات اإلنسان وإن تنوعت واختلفت يف قوة دفعها وحثها من فرد 

  .عن تأثري تلك احلاجات يف اإلنسان مطلقاًإالّ أنه ال ميكن اخلروج ، آلخر
معاً  احىت يثمر، األساس اإلمياين عند السلف هو املوجه واملقوم لألساس احلاجي يعدو

املخلوق : "وهذا ما قرره ابن القيم يف قوله، جناة وفالحاً وسعادة لإلنسان يف معاشه ومعاده
فالسعيد من ، كلهم بعضهم مع بعضوهذا حال اخللق ، إمنا يريد انتفاعه بك ال حمض نفعك

ومل خيفهم مع اهللا ، وخاف اهللا تعاىل فيهم، وأحسن إليهم هللا تعاىل، عاملهم هللا تعاىل ال هلم
9 ]  :كما يف قوله تعاىل ،ومل يرجهم مع اهللا تعاىل ،ورجا اهللا تعاىل باإلحسان إليهم، تعاىل

  B      A  @        ? > = <  ; :Z ")١()٤(.  

                                                
 ).٣٨(اآلية ، مدسورة حم  )١(
 ).١٥(اآلية ، سورة فاطر  )٢(
 .١/٤١، إغاثة اللهفان  )٣(
 ).٩(سورة اإلنسان، اآلية   )٤(
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مظاهر هذا األساس وشواهده كذلك عند السلف إدراك أن اإلنسان مدين  من وإنّ
لذا فهو حمتاج إىل أن يعاشرهم باللطف واألدب ليكسب ، البد له أن يعيش مع الناس، الطبع

   .)٢(ويستكفي شرهم، بذلك مودم وحمبتهم
 كيف، بعد ذلك أبلغ وسيلة لظفر اإلنسان حباجاته وبلوغ مقاصدهالقيم اخللقية و

فهم أوىل الناس بإدراك هذا األساس ، والسلف أصحاب رسالة تبليغ هذا الدين ونشره
أكرب عون على نيل كل مطلوب من خري الدنيا " :فالصرب مثالً، وفهمه ورعايته والعناية به

والعدل أساس لصالح ، كما أن بالصدق تستجلب مصاحل الدنيا و اآلخرة، )٣("واآلخرة
، ويبعث على الطاعة، ألنه يدعو إىل األلفة، استقامة امللك وبقائهالدنيا وانتظام أحوهلا و

  .وحتفظ به البالد وتنمو به األموال
ومعه تسند األمور إىل ، وصيانة لألعراض واألموال، ويف شيوع األمانة رعاية للحقوق

 وحيفظون، ويقيمون مصاحلها، فتنعم اتمعات بوالية األكفياء الذين يرعون شؤوا، أهلها
فباألخذ ا ، إىل غري ذلك من القيم اخللقية اليت دعا إليها اإلسالم وحث عليها، هلا خرياا

كما أنه ينجم عن التخلي عنها ، وتطبيقها تظهر آثارها اخلرية على األفراد واتمعات
  .وتعطيلها نتائج سيئة وعواقب وخيمة

يف  القيم اخللقيةىل وبناًء على ما سبق يتضح أن السلف قد أكدوا على احلاجة إ
ويف هذا التأكيد دعوة للتفاعل اإلجيايب للفرد مع ، االجتماعات البشرية واملعامالت اإلنسانية

  .ويظفر حباجته مع سالمة غريه من ظلمه واعتدائه، جمتمعه فيتحقق له بذلك مراده
ح غايته لف بلزوم توجيه هذا التفاعل اخللقي املثمر وإصالوقد قُرن هذا التأكيد من الس

مع الظفر بثمرته العاجلة ، ليكون سبباً لتحصيل األجر من اهللا تعاىل، جبعله خالصاً هللا تعاىل
  .بتيسري أمور احلياة واملعاش وجلب املصاحل ودفع املضار

  é è   ç æ  å   ä ã â ]  :آمراً باإلخالص - عز وجل  - فقد قال اهللا 
 î í   ì ë êZ 

   ،إمنا األعمال بالنيات( :والسالموقال رسوله عليه الصالة . )٤(
والرغبة فيما عنده حىت ، بد من اإلخالص هللا تعاىل وحده فال ؛)٥()وإمنا لكل امرئ ما نوى

                                                
 .١/٤٢، وإغاثة اللهفان، ٧٦ص، طريق اهلجرتني  )١(
 .٢/٣١٧، مدارج السالكني :انظر  )٢(
 .٢/٣١٧، املصدر السابق  )٣(
 ).١١٠(اآلية ، سورة الكهف  )٤(
 .١/٢ ،)١( رقماحلديث  ،)كيف كان بدء الوحي(باب ، )الوحي(كتاب ، رواه البخاري يف صحيحه  )٥(
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  .يقبل العمل ويثاب صاحبه عليه
والتوجيه إىل إصالح القصد يف غاية األمهية ليس لكونه السبيل لنيل الثواب من اهللا "

الستقامة على اخللق الفاضل إىل االدعوة  - لكمع ذ - بل ألنه يتضمن، تعاىل فحسب
فالواصل لرمحه ، حىت مع فقد اجلزاء واملكافأة ممن متارس معه القيم اخللقية اواالستمرار عليه

فهذا يعين قعوده عن هذه القيمة اخللقية إذا مل جيد من ، مثالً إذا كان ينتظر مقابلة صلته مبثلها
 هلقريبخبالف املتطلع إىل اآلخرة فإنه ماض يف صلته ، صلته أولئك تفاعالً مع فعله وجتاوباً مع

ولكن الواصل ، ليس الواصل باملكافئ(: ثالً يف ذلك قوله تمم )١("والتفضل عليه وإن منعه
  .)٢( )الذي إذا قطعت رمحه وصلها

                                                
 .١٨٥ص، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية  ) ١(
 .٣/٧٣ )٥٩٩١( رقماحلديث  ،)ليس الواصل باملكافئ(باب ، )األدب(كتاب  صحيحه، رواه البخاري يف  )٢(
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  :املعيار لغةً -أ
وعاير بني املكيالني "، )١("كل ما تقدر به األشياء من كيل أو وزن :املعيار والعيار"

وعاير املكيال وامليزان امتحنه بغريه ملعرفة  ،ساويهماامتحنها ملعرفة ت :معايرة وعياراً
  .)٢("صحته
العني والياء والراء  :وأصلها عري، أي وزا واحداً بعد واحد :ويقال عير الدنانري"

  .)٣("واآلخر على جمئ وذهاب، يدل أحدمها على نتوء الشيء وارتفاعه، أصالن صحيحان

  :املعيار اصطالحاً -ب
منوذج أو مقياس مادي أو معنوي ملا ينبغي أن يكون .. "االصطالح بأنه عرف املعيار يف

حيث يطلق ، وعلى هذا فال خيرج املعيار يف االصطالح عن معناه اللغوي ،)٤("عليه الشيء
  .ويراد به ما تقدر وتوزن به األشياء

  :املراد باملعيار يف جمال القيم اخللقية - ج
يزان واملقياس والنموذج املثايل الذي تقاس به القيم امل" :يراد باملعيار يف جمال األخالق

واحلسن والقبيح من األقوال والسلوك ، عاين اخلري ويعتمد عليه يف التمييز بني اخلري والشرمو

                                                

 .٤/٦٢٣، )ع ي ر(مادة ، حرف الراء، البن املنظور، لسان العرب) ١(
 .٢/٦٣٥، )ع ا ر(مادة ، باب العني، إلبراهيم مصطفى وآخرين، املعجم الوسيط) ٢(
 .٣/٣٢٤، )ع ي ر(مادة  البن فارس، ،معجم مقاييس اللغة) ٣(
 .١٨٨ص، جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي) ٤(
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  .)١("واألفعال
، ألنه يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك اإلنساين ؛وعلم األخالق علم معياري
  .)٢(سانية ومثلها واملبادئ العليا هلافيحدد بذلك قوانني األفعال اإلن

  :املعيار اخللقي لدى السلف -د
  ، لقد تباينت املعايري اخللقية عند الفرق واملذاهب اإلسالمية واختلفوا يف حتديدها

يف  - اإلنسان ةفباستطاع، فذهبت املعتزلة إىل أن العقل هو املعيار األوحد يف باب األخالق
ألن لألفعال عندهم صفات ذاتية ، احلسن والقبيح من األفعالأن مييز بعقله بني  - نظرهم

  .من حسن أو قبح، والعقل قادر على إدراك ما يف األفعال باجلملة، حسنة أو قبيحة
وليس للعقل مدخل يف ، أما األشاعرة فجعلوا الوحي هو املعيار الوحيد للقيم اخللقية

صفات ذاتية تكون  -يف نظرهم– عالليس لألف هألن، احلكم على األفعال باحلسن أو القبح
  .وإمنا املرجع يف احلكم عليها بذلك إىل الشرع فقط، مبوجبها حسنة أو قبيحة

ومعياراً لتمييز ما يف األفعال من ، عرفةاملدر اواعتربت الصوفية الكشف مصدراً من مص
  .)٣(بل بالغ بعضهم يف االعتماد على الكشف وقدموه على العقل والشرع، حسن أو قبح

أما السلف فلم يكتفوا بوضع معيار واحد لقياس القيم اخللقية كما فعلت الفرق 
فلدى السلف معايري ، املعايري وابل إم نوع، إذ وضعت لنفسها معياراً واحداً، األخرى
  .والنية واإلرادة، والضمري، والعقل، الشرع :تتمثل يف، متعددة

 علـى  التفصـيل  مـن  بشـيء  هحـد  علـى  ملعـايري ا هـذه  من معيار كل وسأتناول
  :التايل النحو

 

                                                

 .٢٠٧ص، املصدر السابق )١(
 .١٠ص، مصطفى حكمي للدكتور، األخالق بني الفالسفة وحكماء اإلسالم: انظر )٢(
 .٢٣٣-٢٣٢ص، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية: انظر) ٣(
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إنّ املعيار احلق الذي جيب اعتماده ميزاناً للفضيلة والرذيلة هو املعيار القادر على "
، وما فيها من حسن وقبح وصالح وفساد يف خمتلف الظروف واألحوال األفعال عن الكشف

، لذي يورث السائر على هديه السالمة يف قصدههذا من جهة؛ ومن جهة أخرى هو املعيار ا
والطمأنينة يف قلبه، والسعادة يف حياته، والنجاة يف آخرته؛ فيسلم من املؤاخذة وينجو من 

  .، وال يوجد معيار يصدق عليه هذا الوصف العظيم إالّ معيار الشرع احلكيم)١("التبعة
ه يف احلكم على األفعال جيب االعتماد علي ثابت فالشرع معيار تام وميزان صحيح"

 M N ] :تعاىليقول  ،ومتييز ما فيها من حسن وقبح وصالح وفساد وخري وشر

O P Q R  S Z 

 7 6 5 4 ] :، ويقول سبحانه)٢(

8 9 :  ; <Z 

    4    3    2    1     0 / ] :، ويقول جلّ شأنه)٣(

5Z)٥(")٤(.  
أنّ هذا : يف هذه اآلية الكرمية - جل وعال- ذكر : "رمحه اهللا )٦(العالّمة الشنقيطي يقول

وآخرها عهداً ، وأمجعها جلميع العلوم، الذي هو أعظم الكتب السماوية- القرآن العظيم 
الطريقة اليت هي أسد وأعدل : أي، أقوم ييهدي للّيت ه -برب العاملني جل وعال

ي إىل خري الطرق  فقد أمجلَ اهللا تعاىل يف هذه اآلية مجيع ما يف القرآن من اهلد... وأصوب
فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم؛ ، وأعدهلا وأصوا

  .)٧("لشموهلا جلميع ما فيه من اهلدى إىل خري الدنيا واآلخرة
                                                

 .٢٤٣ ص، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية  )١(
 ).١٥(اآلية ، سورة املائدة  )٢(
 ).١(آلية ا، سورة إبراهيم  )٣(
 ).٩(اآلية ، سورة اإلسراء  )٤(
 .، بتصرف يسري٣٩ -٣٨النظام اخللقي، ص  راسات يفد  )٥(
وتويف سنة ، هـ ١٣٢٥ولد سنة ، ة هذا العصر يف التفسري واألصول واللغةإمام من أئم، حممد األمني حممد املختار اجلكين الشنقيطي  )٦(

 . ١/١٧١حممد اذوب،  للشيخ" علماء ومفكرون عرفتهم" :انظر .هـ١٣٩٢
 .٤٨٨-٣/٤٨٧ج، أضواء البيان  )٧(
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ما ، روريني للناس كافةوالشرع املطهر قائم على أصلني عظيمني حمفوظني باقيني ض
 ،حهم وجناحهم واستقامة حيام العاجلة واآلجلة مىت متسكوا ماوصالحهم وفال هدايتهم

  .)١()كتاب اهللا وسنة نبيه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما(: كما قال 
، بعثة األنبياء إىل الناس من الضروريات اليت البد هلم منها: ")٢(يقول الراغب األصفهاين

، جزئياا وكلياا، فة منافعهم ومضارهم األخرويةوذلك أن جل الناس فيه نقص عن معر
فليس هلم سبيل إىل ، وبعضهم وإن كان هلم سبيل إىل معرفة كليات ذلك على سبيل اجلملة

فلما  ،لم ميكنهم أن يعرفوا كيف جيب؟ ويف أي وقت جيب؟ وكم جيب؟ف، معرفة جزئياا
م، فبعث فيهم من أنفسهم برسل كان كذلك من اهللا تعاىل على كافة عباده خاصهم وعامه

لكي إذا متسكوا ا صلح معاشهم ، ويزكوم يعلموم الكتاب واحلكمة، آياته ميتلون عليه
       « º ] :وهلذا أزال علتهم ببعثة األنبياء فقال تعاىل، وسهل عليهم إدراكهم، ومعادهم

¼ ½ ¾    ¿ Z )٤(")٣(.  
إذ يسفر هذا ، كل من يتأمل الواقع املعاشوما أشار إليه الراغب األصفهاين يلمسه "

فيقوده إىل اخلري ، ويعرفه مواضع أقدامه، التأمل عن احتياج اإلنسان إىل قانون ينظم حياته
، وهذا يقتضي وجود هدي إهلي وال يكون ذلك إالً بالوحي والرسل،  ...وحيجزه عن الشر

وحييا ، ليهلك من هلك عن بينة، فال يكون هناك عذر ملعتذر ما دام قد تبني الرشد من الغي
  .)٥("رمحة اهللا باإلنسان ظهرو ت، من حيى عن بينة

وقد بني اهللا عز وجل ما ينبغي أن يكون عليه سلوك اإلنسان يف هذه الدنيا، صلة بربه "
أو بنفسه أو بالناس اآلخرين، وذلك من خالل طائفة من املبادئ والقيم اخللقية الواردة يف 

                                                

 وقد أورده األلباين، ٨٩٩ص /٢، ج )٣( رقماحلديث  ،)النهي عن القول بالقدر( باب ،)درقال( يف كتاب املوطأ يف مالك اإلمام رواه  )١(

 .ث ابن عباس بسند حسنولكن له شاهد من حدي هو معضل" :قال عنهو، )٢٩٣٤(رقم احلديث ، الصحيح اجلامع صحيح يف
 .٣٩٦هـ، أنظر بغية الوعاة، للسيوطي ص ٥٠٢بو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل، أديب، من حكماء العلماء، تويف سنة أ  )٢(
 ).١٥(اآلية ، سورة اإلسراء   )٣(
 .١٢١ص، الذريعة إىل مكارم الشريعة   )٤(
 .٢٥٧ص، بكر اجلزائري لشيخ أبول، عقيدة املؤمن   )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

٤٦ 

اإلميان والتقوى، واإلخالص، والصدق، واألمانة، والعدل، : ، أمثال)١("الكتاب والسنة
  .)٢( ....والصرب، والوفاء مبقتضى العقود والعهود، واحلياء

  

 

املنع  : وأصل معىن العقل، هو مصدر عقَل يعقل عقالً، فهو معقول وعاقل :العقل يف اللغة
، احلجر والنهي ضد احلمق: يف اللغة على عدة معان منها ويطلق العقل. واإلمساك واحلبس

ويطلق على ، والتمييز الذي به يتميز اإلنسان عن سائر احليوان، والقلب، ثبت يف األمورتوال
  .)٣(عن التورط يف املهالك - أي حيبسه  - ومسي العقل عقالً ألنه يعقل صاحبه ، الدية

  :)٤(ربعة معانفيقع باالستعمال على أ: أما العقل اصطالحاً
وهي فيه كقوة البصر يف العني ، الغريزة اليت يف اإلنسان فبها يعلم ويعقل :األول"

وهي مناط التكليف وا ميتاز ، فهي شرط يف املعقوالت واملعلومات، والذوق يف اللسان
  .اإلنسان من سائر احليوان

كالعلم ، منها عاقل وهي اليت تشمل مجيع العقالء فال خيلو: العلوم الضرورية :الثاين
  .باملمكنات والواجبات واملمتنعات

وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها ، وهي حتصل بالنظر واالستدالل، العلوم النظرية :الثالث
  .)٥(أمر واقع جلي

اإلمساك عن هو : العقل: "قيل إنولذا ، األعمال اليت تكون مبوجب العلم :الرابع
  .)٧(")٦("القبيح وقصر النفس وحبسها على احلسن

                                                

 .، بتصرف يسري ٣٩راسات يف النظام اخللقي، للدكتور مفرح القوسي، د   )١(
 .يأيت احلديث عن مناذج من هذه املبادئ والقيم اخللقية يف املبحث الرابع من هذه الدراسةس   )٢(
 .١٠٣٤لالم صباب ا، فصل العني، آباداي للفريوز، والقاموس احمليط، ١١/٤٥٨، مادة عقل، البن منظور، لسان العرب: انظر  )٣(
 .  ٣٠٥-٩/٢٨٦، البن تيمية، جمموع الفتاوى: انظر  )٤(
 .٨٩ص /١ج إياد القيسي،: البن تيمية، بتحقيق ،درء تعارض العقل والنقل: انظر  )٥(
 .١٦ص، السفر الثالث من الد األول، ابن سيدة، املخصص  )٦(
 .٢٣١ -٢٣٠ملنهج السلفي، للدكتور مفرح القوسي، ص ا  )٧(
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لدى علماء السلف كاإلمام ) العقل(واملعىن األول هو املعىن املراد عند إطالق لفظ "
  ففي كل إنسان عقل غريزي  -رمحهم اهللا -أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

وهي ما تسمى بالبديهات أو أوائل العقول اليت حيصل ا ما  ،أو قوة فطرية منحه اهللا إياها
شرط يف كل  وهذه القوة الفطرية، يسمى بالعلوم الضرورية اليت هي مستند كل علم بعدها

  .)١("اها وعقليهالعلوم مسعي
به أكرمه وفضله على كثري من ، العقل ذا املعىن هو هبة اهللا العظمى ومنحته لإلنسانو"

  .)٢("د اإلنسانوقد كرم اإلسالم العقل أميا تكرمي حيث جعله مناط التكليف عن، خملوقاته
مما جعل اإلمام القرطيب ، بل إن البعض يقول إن اإلنسان كرم من أجل العقل ال بالعقل"

إمنا يكون بالعقل الذي به تتم " وفضلناهم:"يعترب أن التفضيل الذي يعول عليه يف قوله تعاىل
نة بأنه ويذكر هذا التكرمي واألمهية مقرو، وتصديق رسله، ويفهم كالمه، معرفة اهللا تعاىل
  .)٣("عمدة التكليف

 -شرع له من األحكام ما يكفل محايته واحملافظة عليه"ومن تكرمي اإلسالم للعقل أن 
محرم كل ما ف - باعتباره أحد الضروريات اخلمس اليت أنزلت الشرائع للمحافظة عليها

 املقروءةوأوجب العلم وحث على النظر والتدبر والتفكر يف آيات اهللا تعاىل ، يضعفه أو يزيله
 a ] :واآليات يف ذلك كثرية منها قوله تعاىل، فاقواملنظورة يف األنفس والكون واآل

b c  d  e f g Z)٤(...  
عطله تورفع من أمامه العوائق اليت ، وخط اإلسالم للعقل املنهج الصحيح للعمل والتفكري

ما ال حيسنه وال كما أمسكه عن الولوج في، ...عن وظيفته كاتباع الظن واألوهام واخلرافة
  .رمحةً به وإبقاًء على قوته وجهده، يهتدي فيه إىل سبيل

                                                

 .٢٣١رجع السابق، ص ملا   )١(
 .٢٣٢ملرجع السابق، ص ا  )٢(
 ،هـ١٤٠٣عام ، )١٤( عدديف ال، )أضواء الشريعة(حبث منشور يف جملة ، للدكتور أبواليزيد العجمي، اجة إىل وجدان إسالمياحل )٣(

 .٢٥٢ص
 ).٢٤(اآلية ، سورة حممد   )٤(
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حيث يعدونه أداة اإلدراك اليت يتم ا التمييز ، وللعقل أمهية كبرية عند علماء السلف
وامليزان الذي مييز به صحيح ، واآللة اليت يقتنص ا العلم وحتصل املعرفة، بني اخلري والشر

واملرآة اليت يعرف ا احلسن من القبيح وذلك يف جممل القيم ال يف ، العلم من سقيمه
، وقال عنه )١("هو آلة التمييز: "فقد روي عن اإلمام الشافعي أنه قال عن العقل، تفاصيلها
وراجحه من  ،هو آلة العلم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه: "ابن القيم
  .)٢("ن القبيحواملرآة اليت يعرف ا احلسن م، مرجوحه

فيقول ، كما يعدونه شرطاً يف املعرفة واإليقان وكمال األعمال واألخالق وصالحها
وبه ، بل العقل شرط يف معرفة العلوم وكماهلا وصالح األعمال: "شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .)٤(")٣("يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقالً بذلك
م والتدبر ملا يبلغه عن طريق احلواس من حمل النظر والفه - يف نظر السلف -العقلو"

أوجب اهللا على املكلفني النظر : "لذا يقول إمام أهل السنة اإلمام أمحد، مدركات
  ~ { | } z]: ، ويتلو قوله تعاىل)٥("واالستدالل املوصلني إىل العلم

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ Z )٦(.  
 ألن، من معايري القيم اخللقيةاً وملا كان العقل ذه املثابة من األمهية اختذه السلف معيار

حيث اعتمد القرآن الكرمي الدليل ، القرآن الكرمي جعله مصدراً من مصادر املعرفة املعتربة
  .العقلي يف قضايا كثرية
ففي القرآن من بيان أصول الدين .. والقرآن دل على األدلة العقلية: "يقول ابن تيمية

  .)٨(")٧(.."اليت تعلم مقدماا بالعقل الصريح

                                                

 .٢٤٩ص، للسمعاين، قواطع األدلة يف األصول  )١(
 .١٢٠ص، سعادةمفتاح دار ال  )٢(
 .٣/٣٣٨،البن تيمية،جمموع الفتاوى  )٣(
 .٢٣٣ - ٢٣٢ملنهج السلفي، للدكتور مفرح القوسي، ص ا  )٤(
 .٢/٢٨١،للقاضي أيب يعلى، طبقات احلنابلة  )٥(
 ).١٨٥(اآلية ، سورة األعراف  )٦(
 .١٢/٨١، جمموع الفتاوى  )٧(
 .٢٣٤ - ٢٣٣ملنهج السلفي، للدكتور مفرح القوسي، ص ا  )٨(
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ومما يدل على اعتداد اإلسالم بالعقل معيارا ميكن االعتماد عليه يف التمييز بني اخلري 
  :والشر، أو احلسن والقبيح، ما يلي

  .)١( ª « ®¬ Z  ©̈  § ]: قوله تعاىل - ١
  ، أي ال يأمر مبا هو فاحشة يف العقول والفطر: "يقول ابن القيم يف تعليقه على اآلية

وأنه ال معىن لكونه فاحشة إالً تعلق النهي به لصار ، نه فاحشة بالنهيولو كان إمنا علم كو
فضالً ، وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقالء، إن اهللا ال يأمر مبا ينهى عنه: معىن الكالم

  .)٣( )٢("عن كالم العزيز احلكيم

 <  = > ; : 9  8 7 6 5 4 ] :وقوله تعاىل - ٢

? @ Z)٤(.  
منكر تنكره ، فدل على أن هذا قبيح يف نفسه، استفهام إنكار وهذا: "يقول ابن القيم

فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه وأنه ، العقول والفطر فال يليق بنا فعله
  .)٥("ال يليق باهللا نسبته إليه

حيث قال ، ملا بعثه قاضياً إىل اليمن - رضي اهللا عنه -ملعاذ بن جبل  إقرار النيب  - ٣
  فإن (: قال، أقضي مبا يف كتاب اهللا: قال )كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟(: له 

فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا (: قال، فبسنة رسول اهللا : قال. )مل يكن يف كتاب اهللا؟
؟( .فضرب رسول اهللا : قال معاذ، أجتهد رأيي ال آلو: قال مثّ قال، صدري :) احلمد

  . )٦()اهللا رضي رسولَ ملا ياهللا رسولِ هللا الذي وفق رسولَ

                                                

 ).٢٨(اآلية ، سورة األعراف  )١(
 .١/١٨٢، مدارج السالكني   )٢(
 .٥٦ - ٥٤، للدكتور مفرح القوسي، يف الصفحات "دراسات يف النظام اخللقي بني اإلسالم والنظم الوضعية" اجع يف هذا كتاب ر   )٣(
 ).٢٨(سورة ص، اآلية   )٤(
 .١/١٨٦، مدارج السالكني   )٥(
وصححه اخلطيب  ،٣/٣٠٣،)٣٥٩٢(رقم احلديث  )القضاء ىف الرأى اجتهاد(، باب )ألقضيةا(كتاب يف  سننهرواه أبو داود يف   )٦(

وضعفه األلباين يف سلسلة  ،٢٠٢ص/ ١، كما صححه ابن القيم يف أعالم املوقعني، ج١٨٩ص/١البغدادي يف الفقيه واملتفقه، ج
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القياس يف بعض املواقف، فمن تلك املواقف اليت استعمله  استعمال رسول اهللا  - ٤
أنّ امرأةً من جهينة جاءت إىل  - رضي اهللا عنهما  -ما روى البخاري عن ابن عباس : فيها

: النيب أفأحج عنها؟ قال ، إنّ أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت: فقالت النيب 
: فقال، نعم: قالت )أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟، نعم حجي عنها(
  .)١()فاهللا أحق بالوفاء، اقضوا اهللا(

  ، دين اهللا تعاىل على دين العباد؛ ألن كالً منهما ثابت وواجب األداء فقد قاس "
  .)٢("صل بذلكمث أحلقه به يف جواز أداء الفرع ما وجب على األصل وبراءة ذمة األ

 

 

صدر ا اإلنسان أحكاماً مباشرة على يخاصة " :جاء يف تعريف الضمري األخالقي أنه
وإن تعلّق مبا سيقع ، فإن تعلّق مبا وقع صاحبه ارتياح أو تأنيب، القيم األخالقية ألعمال معينة

  .)٣("كان آمراً أو ناهياً
  .)٥("أو الوجدان، اإلحساس القليبو"، )٤("احلاسة اخللقية" :وقد مساه البعض

ومل يهتم بالظاهر أكثر ، وناجى القلب ،العقل خاطب حيث ،الكرمي به القرآن اهتم وقد"
وإنه ، كتاب مساوي من مناجاة القلوب واألرواح خيلو أن يتصور وكيف ،اهتمامه بالباطن من

  .)٦("ة يف قوالب منطقية ولغة عقلية حبتةجلهل بطبيعة الدين أن يقال إن تعاليمه مصوغ
"وقد عبوصفه قوة ملزمة لصاحبها بعمل - ر عن الضمري األخالقي يف القرآن الكرميب

                                                
 .٢/٢٧٣ ، )٨٨١(رقم احلديث  ،األحاديث الضعيفة

 .٤/٦٤، )١٨٥٢( رقماحلديث ، )مات إذا احملرم سنة(باب ، )جزاء الصيدأبواب االحصار و( صحيحه يف كتاب رواه البخاري يف   )١(
 .٣١٣ص، املنهج السلفي  )٢(
 .١١٠ص، مع اللغة العربية، املعجم الفلسفي  )٣(
 .٣١٠ص  للدكتور مقداد ياجلن علم األخالق اإلسالمية،  ) ٤(
، ١٤٠٣عام ، )١٤( :العدديف ، )أضواء الشريعة(حبث منشور يف جملة ، يزيد العجميالكتور أبولدل، حلاجة إىل وجدان إسالميا  ) ٥(

 .٢٤٥ص
 .٢٦٠ص، السابق رجعامل  ) ٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

٥١ 

 ̂    [ \ ] Z ]: بالنفس اللوامة يف قوله تعاىل -اخلري زاجرة له عن عمل الشر

_ ̀ a b   Z )١(.  
ر عنه يف السبوذلك يف قوله ، نة بالواعظكما ع: ) إذا أراد اهللا بعبد خرياً جعل له

  .)٢()واعظاً من نفسه يأمره وينهاه
  :وتتمثل سلطة الضمري األخالقي ووظيفته فيما يلي

وإىل هذا يشري  اهللا تعاىل ، يف متييز احلسن من القبيح أو اخلري من الشر يف األفعال :أوالً
  .)٣(Z < = > ; : 9 8 ] :يف قوله

الشعور  مثّ ،األفعال من سيقع فيما الشر فعل عن والنهي اخلري فعل على احلثّ يف :ثانياً
ضابالر ر وهو ،وخري حسن بأنه نعتقد فعل كل بعد روروالسالنيب  عنه ما عب النفس  باطمئنان

وهو ما عبر  ،وشر قبيح بأنه نعتقد فعل كل بعد النفسي واألمل والتأنيب بالندم والشعور ،والقلب
وابصة بن  حديث يف كما ،وذلك يف بيانه للرب واإلمث، والتردد يف الصدر نفسعنه باحلوك يف ال

الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن ( :قال رسول اهللا  :قالأنه  – رضي اهللا عنه - سعيد
  .)٥(")٤()واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، إليه القلب
وما يف معناه  -رضي اهللا عنه– حديث وابصة دلّ" :- اهللا محهر-  ابن رجب اإلمام يقول

فما سكن إليه  -يف تردد احلكم بني احلالل واحلرام أي- االشتباه عند القلب إىل جوعالر على
  .)٦("وما كان خالف ذلك فهو اإلمث واحلرام، واحلالل وانشرح إليه الصدر فهو الرب، القلب

                                                

 ).٢-١(اآليتان ، سورة القيامة  ) ١(
احلديث غري وقد ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الص ٩٥ص/ ١١، ج )٣٠٧٦٢( رقماملتقي اهلندي يف كرت العمال، احلديث  هأورد  ) ٢(

 .٤٨ص، )٣٣٠(رقم 
 ).٨-٧(اآليتان ، سورة الشمس  ) ٣(
، "إسناده جيد: "امع العلوم واحلكموقال ابن رجب يف ج .٤/٢٢٨ )١٨٠٣٥(احلديث رقم  ،اه اإلمام أمحد يف املسندرو  ) ٤(

 .٧٢٩ص/١ج
 .، بتصرف يسري٦٠ص، للدكتور مفرح القوسي، خللقيدراسات يف النظام ا  ) ٥(
 .٧٣٨ص/ ٢الدكتور حممد األمحدي أبو النور، ج: بتحقيق، لعلوم واحلكمجامع ا  ) ٦(
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ن يكون معياراً ومرجعاً يف املؤمن وضمريه صاحل َأل قلب أنّ - رمحه اهللا -  يرىهو ف"
  .)١("معرفة أدق األحكام والفضائل وأخفاها

لف يعدون الضمري األخالقي أداة متييز للحسن والقبيح من األعمال فإن الس ؛وعليه
، تنهاه عن فعل الشر اإلنسان يشعر بأن يف أعماق نفسه قوةً حيث يرون أنّ ،واألخالق

ه شعر وأمتَّ، فإذا أقدم عليه، أو تأمره بفعل اخلري وحتثه على فعله، متنعه من فعلهوحتاول أن 
وهذا الشعور هو عالمة حياة القلب كما يقرره ابن تيمية بقوله، رورباالطمئنان والس :

 يقولوهلذا ، القلب دفيه حياء مينعه من القبائح اليت تفس، القلب احلي يكون صاحبه حياً"
 ،احلياء والعي شعبتان من اإلميان( : لوقيو، )٢("ياء شعبة من اإلميانواحل" :النيب 

فإن القلب احلي يدفع ما يؤذيه، خبالف امليت الذي ، )٣()من النفاق والبذاءة والبيان شعبتان
فإن كان ، وهو اليبس املخالف لرطوبة احلياة، الصالبة: والوقاحة، فإنه يسمى وقحاً، ال حياة فيه
يظهر عليه  يوهلذا كان احلي... صليب الوجه مل يكن يف قلبه حياة توجب حياءه وقحاً يابساً
وال ، فال حياء معه، يخبالف الوقح الذي ليس حبي ،حيوله إرادة متنعه من فعل القب، التأثر بالقبح

  .)٤("إميان يزجره عن ذلك
 أصل كلّ" :بهذه احلياة اليت حتصل للقل أنّ - رمحه اهللا  -كما يبني تلميذه ابن القيم 

ه وعفته وشجاعته وصربه ؤفباحلياة تكون قوته ومسعه وبصره وحيا... خري وسعادة للعبد
فكلما قويت حياته قويت فيه هذه ، وبغضه للقبيح، وحمبته للحسن، وسائر أخالقه الفاضلة

إذا عرضت ، يفالقلب الصحيح احلي، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات، الصفات
ومل يلتفت إليها خبالف القلب امليت فإنه ال يفرق بني ، ح نفر منها بطبعه وأبغضهاعليه القبائ

 هلك من مل يكن له قلب :- رضي اهللا عنه - كما قال عبداهللا بن مسعود، احلسن والقبيح

                                                

 ).بتصرف يسري( ،١٤٠ص، للدكتور أمحد احللييب، املسؤولية اخللقية  ) ١(
 .١/٢٦ )٣٠( رقماحلديث  ،)اإلميان احلياء من(باب ، )اإلميان(كتاب يف رواه مسلم يف صحيحه   )٢(
هذا : "، وقال الترمذي٣٥٠ص / ٤، ج )٢٠٢٧( رقم، احلديث )العي(باب  ،)رب والصلةال(الترمذي يف سننه يف كتاب رواه   ) ٣(

 .وصححه األلباين يف حتقيقه على السنن "حديث حسن غريب
 .١٠/١٠٩، جمموع الفتاوى  ) ٤(
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  .)١("به املنكر وينكر، يعرف به املعروف
به املؤمن وحيتكم حينما جيعل من القلب معياراً مييز  -  رضي اهللا عنه - فابن مسعود"

فإنه ، فذاك ألن القلب حيتوي على هذه البصرية اخللقية الغريزية، إليه ملعرفة املعروف واملنكر
كارهاً للمنكر ، مهما بلغت درجة احنراف العبد فإنه إذا عاد إىل قلبه وجده حمباً للمعروف

ى تربئة نفسه من أن إنه يعمل علف، حىت وإن أعوزته الشجاعة للتحلي ما، يف ذاته ويف غريه
  .)٢("كأن يوصف بالكذب أو اخليانة أو أي رذيلة أخرى، يوصم بشيء من املنكر

"فإنه  - حيذره من الشرو، على اخلري ها إذا مل جيد هذا الشعور وهذا الضمري الذي يدلأم
، وما ذلك إالّ بسبب تراكم املنكر على القلب حىت يسود مث ينتكس - يصري من اهلالكني

تعرض الفنت  على ( :ل وقي .فيصري قلباً ميتاً، لقدرة على معرفة املعروف أو املنكرفيفقد ا
وأي قلب أنكرها ، فأي قلب أشرا نكتت فيه نكتة سوداء، القلب كاحلصري عوداً عوداً

على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما ، صري على قلبنييحىت ، نكتت فيه نكتة بيضاء
  ، ال يعرف معروفاً، اًخياآلخر أسود مرباداً كالكوز جمو، دامت السموات واألرض

  .)٤(")٣()وال ينكر منكراً إالّ ما أشرب من هواه
يف القلب إذا كان سليم الفطرة تقياً قوة تتجه به حنو األحسن  ومن هذا يتضح أنّ"

  .)٥("وتتحرج من ضد ذلك، واألفضل
معياراً للتمييز بني احلق والباطل والتفريق بني الفضيلة  عديوهذا هو القلب الذي "

وهو قوة مؤثرة يف النفس ويف اجلوارح تبعث على االمتثال والطاعة وااللتزام ، والرذيلة
يراقب ، وهو حارس يقظ ال يغفل وال ميل، والتحلي بالقيم اخللقية النبيلة، باألخالق الكرمية
وحياسبه على ، فق اإلنسان يف مجيع حلظات حياتهويرا، وتصرفات اجلوارح، خلجات النفس

                                                

 .١/٢٧، إغاثة اللهفان  )١(
 .٨٩ص، للدكتور حممد عبداهللا دراز، املدخل إىل القرآن الكرمي  )٢(
 رقماحلديث  ،)بيان أن اإلسالم بدأ غريباً(باب ، )اإلميان(كتاب يف ، -رضي اهللا عنه  -عن حذيفة  صحيحه يف رواه مسلم  )٣(

)١/١٢٨ ،)١٤٤. 
 .١٤٠ص، لييبللدكتور أمحد احل، املسؤولية اخللقية  )٤(
 .٥٥٢ص، الزنيديعبد الرمحن للدكتور ، السلفية  ) ٥(
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   .)١("وهو صمام أمان يقيه من الوقوع يف الشرور واملفاسد واآلثام، أفعاله فيها
ولكن ينبغي أال يفهم من ذلك أن معيار الضمري يصلح وحده لقياس كل  احلقائق واملبادئ 

باإلضافة إىل ما  - فالضمري، الصوابفهذا أمر بعيد عن ، وأنه يغين عن غريه من املعايري، اخللقية
وال ، التصرفاتوقد يلتبس عليه األمر يف بعض األفعال  - تقدم من كونه يتأثر بالبيئة االجتماعية

، بل يشك ويرتاب فيها، أو كانت شراً أو حراماً، يستطيع أن يتبني ما إذا كانت خرياً أو حالالً
ب فيه كي يسلم له دينه وعرضه وحيسن ولذا وجه الشارع احلكيم املسلم بأن يدع ما يرتا

  .)٣)(٢()دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(: يقول النيب ، خلقه
 

 

  .)٤("القصد" :النية لغة
وامتثال ، اإلرادة املتوجهة حنو الفعل البتغاء رضاء اهللا تعاىل: "بأا )٥(وعرفها البيضاوي

  .)٦("حكمه
  .)٧("قصد الشيء وعزم القلب عليه" :وهي اصطالحا

متييز العبادات بعضها : أحدمها: أن النية يف كالم العلماء تقع مبعنيني: "وذكر ابن رجب
كتمييز ، أو متييز العبادات عن العادات، ..كتمييز صالة الظهر عن صالة العصر مثالً، عن بعض

لنية هي اليت توجد كثرياً يف وهذه ا، الغسل من اجلنابة من غسل التربد والتنظف وحنو ذلك
أو ، وهل هو هللا وحده ال شريك له، متييز املقصود بالعمل: واملعىن الثاين، كالم الفقهاء وكتبهم

                                                

 .٦١ص، قوسيللدكتور مفرح ال، دراسات يف النظام اخللقي  ) ١(
) ٢٥١٨( رقم، احلديث )٦٠(باب ، )صفة القيامة(يف كتاب  -رضي اهللا عنهما  -عن احلسن بن علي ، رواه الترمذي يف سننه  )٢(

 ."حسن صحيح": وقال، ٤/٦٦٨
 .١٦٨-١٦٧ص، شةيللدكتور عبد املقصود خ، النظرية اخللقية يف اإلسالم: انظر  )٣(
 .٤/٤٠٠، للفريوزآبادي، القاموس احمليط  )٤(
 .٤/١١٠للزركلي  ،األعالم: انظر .هـ٦٨٥تويف يف تربيز سنة ، قاض ومفسر وأصويل، أبو سعيد عبداهللا بن عمر الشريازي  )٥(
 .٣٣ص، للسيوطي، األشباه والنظائر )٦(
 .١٥ص، ألمحد بن حممد احلسيين، اية األحكام يف بيان ما للنية من أحكام  )٧(
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ها العلماء والعارفون يف كتبهم يف كالمهم على عنهللا وغريه؟ وهذه هي النية اليت يتكلم 
  .)١("قدمنيوهي اليت توجد كثرياً يف كالم السلف املت، اإلخالص وتوابعه

  .جامعاً للمعنيني -السابق  –وقد جاء تعريف البيضاوي 

  :وتنقسم النية إىل مرحلتني"
  ).القصد(ويطلق عليها ، إرادة الفعل حاالً: األوىل
  .)٢( ")العزم(ويطلق عليها ، إرادة الفعل مستقبالً: والثانية

العزم جزء من وعليه يكون كل من القصد و، )اإلرادة(مبعىن ) النية(ويستخدم لفظ 
  .)٣( لى اجلزءوتطلق اإلرادة على كل منهما من قبيل إطالق الكل ع، اإلرادة

فالعمل ، وقد تنصب على الغاية منه، مث إن اإلرادة أوالنية قد تنصب على الفعل ذاته"
فالنية متثل عنصراً "، )٤("ومها ضروريان لقياس هذا العمل، اخللقي مرتبط باإلرادة والغاية معاً

ومن مث فإن مفهوم ، فهي متثل العالقة بني اإلرادة وموضوعها املباشر، يساً يف القيم اخللقيةرئ
تنصب على العمل املاثل : أحدمها، النية يعين نظرتني للحركة اإلرادية تقعان يف آن واحد

فالغاية تضفي على "، )٥("ة على غايته البعيدة اليت يستهدفهانيوالثا، الذي يكلف به اإلنسان
  .)٦("العمل حسناً أو قبحاً حبسب نوعها من حيث اخلري والشر

أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف : قاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها: "يقول ابن القيم
  .)٧("التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف التقربات والعبادات

وهذا أمر متفق ، ضمريهو حبكم ، العبد إمنا يعطي على وجه قصده: ")٨(ويقول القرطيب
                                                

 .٦٣ص / ١الدكتور حممد األمحدي أبو النور، ج: قبتحقي ،جامع العلوم واحلكم  )١(
 .٣١٠ص للدكتور مقداد ياخلن، لم األخالق اإلسالمية، ع  )٢(
 .٨ص  ،ألمحد بن حممد احلسيين اية األحكام يف بيان ما للنية من أحكام،: نظرا  )٣(
 .٦٤، ٦٣ص، للدكتور مفرح القوسي، دراسات يف النظام اخللقي  )٤(
 .١٣٠ص، للدكتور عبد الودود مكروم، ة اإلسالميةاألحكام القيمي  )٥(
 .٦٤ص، دراسات يف النظام اخللقي  )٦(
 .٩٦، ٣/٩٥، إعالم املوقعني  )٧(
 ،األعالم للزركلي: انظر، هـ٦٧١تويف مبصر سنة ، من كبار املفسرين، أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري األندلسي القرطيب  )٨(
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  .)١("عليه يف األمم بني كل ملة
 ولقفالنية املعتربة شرعا هي اخلالصة هللا تعاىل، فاإلخالص هو جوهر النية وغايتها، ي

والقصد له بأداء ما افترضه ، اإلخالص هو النية يف التقرب إىل اهللا تعاىل: "اإلمام القرطيب
والنية بغري إخالص ، العمل بغري نية عناء: ")٣(ويقول ابن قدامة، )٢("على عباده املؤمنني

اإلخالص هو النية : ")٥(ويقول طاش كربي زاده، )٤("واإلخالص من غري حتقيق هباء،رياء
  .)٦("بشرط كون الباعث واحداً فقط

 h i j k l m  n ] :ط اإلخالص يف مجيع األعمال ثابت بقوله تعاىلاواشتر

o Z 

من أنا أغىن الشركاء عن الشرك،  : تبارك وتعاىليقول اهللا(: وقول الرسول ، )٧(
ملا سئل عن الرجل يقاتل  وقوله  .)٨()عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه

من قاتل لتكون كلمة اهللا (: قال أي ذلك يف سبيل اهللا؟، ويقاتل رياًء، ويقاتل محيةً، شجاعةً
  .)٩()هي العليا فهو يف سبيل اهللا

عمدة األعمال اليت تترتب عليها صحتها أو فسادها هي : ")١٠(لشوكايناإلمام ا يقول
فمن مل تكن نيته صحيحة مل يصح عمله ، وال شك أا من األمور الباطنة، النية واإلخالص

                                                
٥/٣٢٢. 

 .٩/١١، رآناجلامع ألحكام الق   )١(
 .٥/١٣٩، اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
تويف ، "الكايف"و" املغين:  "من مصنفاته، ٥٤١ولد سنة ، من كبار فقهاء احلنابلة، موفق الدين عبداهللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي  )٣(

 .٤/٦٧، األعالم للزكلي: انظر، هـ٦٢٠بدمشق سنة 
 .٣٩٣ص، خمتصر منهاج القاصدين  )٤(
: انظر .هـ٩٦٨تويف سنة ، مؤرخ ومدرس للقفه و احلديث والعربية، تركي األصل واملنشأ، أبو اخلري أمحد بن مصطفى بن خليل  )٥(

 .٤/٦٧، األعالم للزركلي
 .٣/٥٣١، ومصباح السيادة مفتاح دار السعادة  )٦(
 ).٥(اآلية ، سورة البينة  )٧(
 .٤/٢٢٨٩، )٢٩٨٥( رقماحلديث ، )من أشرك يف عمله غري اهللا(باب ، )الزهد(يف كتاب ، عن أيب هريرة يف صحيحه رواه مسلم  )٨(
 ،)١٩٠٤( رقماحلديث  ،)من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا(باب ، )اإلمارة(يف كتاب ، عن أيب موسىيف صحيحه رواه مسلم   )٩(

٣/١٥١٣. 
 .٦/٢٩٨األعالم للزركلي، : انظر. هـ١٢٥٠مد علي الشوكاين، فقيه جمتهد، ويل قضاء صنعاء، ومات فيها سنةحم  )١٠(
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، ومن مل خيلص عمله هللا سبحانه فهو مردود عليه، وال أجره املترتب عليه، الذي عمله
  .)١("وب نيته بالرياءوذلك كالعامل الذي يش، مضروب به وجهه

فال يعتد ا شرعاً إالّ بالنية "، شترط فيها النيةتوالقيم اخللقية من األعمال املشروعة اليت 
وال تكون مقبولة حىت يكون الباعث األول على فعلها وجه اهللا ، املوجدة هلا وهي القصد

  :ومستند ذلك، تعاىل
، ة األعمال وقبوهلا واجلزاء عليهاعموم األدلة اليت تدل على اشتراط النية يف صح - ١

يقول ، )٢( K     L    M           N     O     P     Q     R    S      T Z ] :مثل قوله تعاىل
 h ] :ومثل قوله تعاىل، )٤("هذه اآلية دليل على وجوب النية يف كل عمل: ")٣(ابن العريب

i j k l m  n o Z 

وجوب النية يف هذا دليل على : "يقول القرطيب، )٥(
، )٦("وهو الذي يراد به وجه اهللا تعاىل ال غريه، فإن اإلخالص من عمل القلب، العبادات

يقول اإلمام ، )٧()وإمنا لكل امرئ ما نوى، إمنا األعمال بالنيات(: ومثل قوله 
، )٩("وال حتسب إذا كانت بال نية، أن األعمال حتسب بنية: تقدير هذا احلديث: ")٨(النووي

إمنا األعمال صحيحة أو : والتقدير... هذا احلديث أصل يف اشتراط النية: "ابن رجب وليقو
  .)١٠("مقبولة بالنيات

  % $ #   " ]: مثل قوله تعاىل، ما ورد من خصوص ذكر بعض األخالق - ٢

                                                

 .٤٣٨ص، والية اهللا والطريق إليها  )١(
 ).٢(اآلية ، سورة الزمر  )٢(
 .٦/٢٣٠األعالم للزركلي ، هـ٥٤٣هـ وتويف سنة ٤٦٨ولد يف اشبيلية سنة ، حممد بن عبد اهللا املعافري االشبيلي املالكي أبو بكر  )٣(
 .١٥/١٥٢، اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
 ).٥(اآلية ، سورة البينة  )٥(
 .٢٠/٩٧، اجلامع ألحكام القرآن  )٦(
 .٩ص /١ج ،)١( رقماحلديث  ،الباب األول، )بدء الوحي(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب   )٧(
 ركلي،للز ،األعالم: انظر ،هـ٦٧٦سنة  وتويف ،هـ٦٣١ سنة ولد ،واحلديث بالفقه عالمة ،النووي مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو  )٨(

٨/١٤٩. 
 .١٣/٥٤،لنوويلصحيح مسلم شرح   )٩(
 .٦٢ص/ ١الدكتور حممد أبو النور، ج: تحقيقب، جامع العلوم واحلكم  )١٠(
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أعلت من شأا وقيمتها، وصريا ىل إذا قارنت القيام بالقيم اخللقية فالنية اخلالصة هللا تعا

مىت قصد ا  عليها فضيلة يثاب صاحبها - مثالً–فالشجاعة ، عبادات هللا تعاىل يثاب عليها العبد
وهكذا سائر األخالق ، ذا كانت من أجل الرياء والسمعة مل تعد فضيلةإأما ، إعالء كلمة اهللا

وأنه ، األعمال تابعة ملقاصدها ونياا: "لذا يقول ابن القيموء وغريها؛ من عدل وصدق ووفا
  .)٣(")٢("ليس للعبد من ظاهر قوله إالّ ما نواه وأبطنه ال ما أعلنه وأظهره

، لكون اإلرادة من أهم وقصداً إال إذا تضمن إرادةً فال يعد السلوك أخالقياً وعليه
العلم : القيم اإلرادة من عناصر اخللق اليت هي وقد جعل ابن. أعمال النفس ومبدأ أفعاهلا

أو  ،هو هيئة مركبة من علوم صادقة: "واإلرادة والعمل جاء ذلك يف تعريفه للخلق بقوله
إرادات زاكية، وأعمال ظاهرة وباطنة، موافقة للعدل واحلكمة، وأقوال مطابقة للحق، تصدر 

، فتكسب النفس ا أخالقا هي اداتتلك األقوال واألفعال واألعمال عن تلك العلوم واإلر
  .)٥(")٤(أزكى األخالق وأشرفها وأفضلها

، ويتضح لنا مما سبق أن النية الطيبة اخلالصة هللا كما أا تزيد يف درجة األعمال احلسنة"
، فتكسبها قيمة إجيابية، ةيفإا أيضاً تضفي على األعمال العادية املباحة نصيباً من احلسن واخلري

أنّ املباحات اليت : أي )٦("املباح بالنية احلسنة يكون خرياً: "اإلسالم ابن تيميةشيخ  يقول
  . )٧("يستوي فعلها وتركها تصبح ذات قيمة عند اهللا تعاىل وتستحق الثواب بفعل النية

وهكذا كان منهج سلف هذه األمة الصاحل من صحابة وتابعني؛ حيث يستحضرون 

                                                

 ).١١٤(اآلية ، سورة النساء  )١(
 .٣/١٦٤، إعالم املوقعني  )٢(
 .، بتصرف يسري٦٧ -٦٥راسات يف النظام اخللقي، للدكتور مفرح القوسي، ص د  )٣(
 .١٣٥سام القرآن، البن القيم، ص لتبيان يف أقا  )٤(
 .١٨األخالق ومعيارها بني الوضعية والدين، للدكتور محدي عبد العال، ص : نظرأ  )٥(
 .٧/٤٣، جمموع الفتاوى  )٦(
 .٦٧راسات يف النظام اخللقي، للدكتور مفرح القوسي، ص د  )٧(
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العادية كما يستحضروا يف أعماهلم التعبدية رغبة يف  النية الصادقة اخلالصة يف أعماهلم
-عبادة فقد روي عن معاذ بن جبل  إىل -عندما تقارا النية–أجرها حيث تنقلب العادة 

وعلى ذلك أدلة من سنة ، )١("إين أحتسب نوميت كما أحتسب قوميت: "قوله - عنه رضي اهللا
إنك ال تنفق نفقة تبتغي ا (: - عنهرضي اهللا-لسعد بن أيب وقاص  ، منها قوله النيب 

  .)٢()وجه اهللا إالّ أجرت عليها، حىت ما جتعل يف يفِّ امرأتك
، فيمكن مبعيار النية واإلرادة أن تقاس األعمال ملعرفة مدى قيمتها ومقدار درجتها"

 يف اتفقت وإن ودرجتها قيمتها يف تتفاوت - عادية أو خلقية كانت سواء-  فاألعمال عموماً
  .)٣("وصورا هاشكل

                                                

، )٤٣٤١( رقماحلديث ، )ذ إىل اليمن قبل حجة الوداعبعث أيب موسى ومعا(، باب )املغازي(تاب كيف صحيحه يف  رواه البخاري  )١(
 .١٣١١/ ٤ج

 .١/٥٦ ،)٥٦( رقماحلديث  ،)ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة(باب ، )اإلميان(كتاب  يف صحيحه يف رواه البخاري  )٢(
 .٦٨ص، دراسات يف النظام اخللقي  )٣(
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املزايا والصفات اليت تنفرد ا القيم اخللقية يف املنظور السلفي عن : املراد باخلصائص هنا
  .خرىاملنهجيات واملذاهب األ منغريها 

:هذه اخلصائص يف ما يلي وتتمثل أبرز 

 

)١(.  
متيزها بأا ربانية املصدر وربانية  يف املنظور السلفيإن من أهم خصائص القيم اخللقية 

  .الوجهة والغاية
ألا مستمدة  ،رباين ال بشري أن مصدر القيم اخللقية مصدر: واملقصود بربانية املصدر

فهي  ،ومها وحي أوحاه اهللا إىل رسوله حممد ، ملطهرةوالسنة ا الكرمي من تعاليم القرآن
ويقول ، )٢(}! " # $ % & {:يقول اهللا عز وجل، تنطلق من أوامره ونواهيه

 ويقول تعاىل عن نبيه، )٣(}! " # $ % & ' ) ( * +  {:سبحانه

: } / . - , +    4 3 2 1 0{)٥( )٤(.  

تامة كاملة فيها الرمحة واهلدى  - منهاوالقيم اخللقية جزء  -ولذا جاءت شريعة اإلسالم"
Z Y X W V U T S R ] \  { :كما قال تعاىل، والشفاء

                                     
 :انظر. االنتساب إىل الرب :ومعناها، زيدت فيه األلف والنون على غري قياس للمبالغة يف النسب". الرب"مصدر صناعي منسوب إىل ) ١(

  .٣٨٤ص /  ١، فصل الراء، حرف الباء، ج)ربب(مادة ، ظورالبن من، لسان العرب
  ).٥٢(اآلية ، سورة الشورى) ٢(
  ).١٦٣(اآلية ، سورة النساء) ٣(
  ).٤(اآلية ، سورة النجم) ٤(
  .٨٧دراسات يف النظام اخللقي، للدكتور مفرح القوسي، ص : انظر) ٥(
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وال عجب يف ذلك فهي من اهللا العليم خبلقه اخلبري مبا يصلح هلم  ،)١(}[̂  _
  .)٢(}, - . / 0 1 2  { :قال تعاىل، ويصلحهم يف العاجل واآلجل

من  -القيم اخللقية يف املنظور السلفي تسعى  أن: فاملراد ا، أما ربانية الوجهة والغاية
إىل ربط الناس باهللا تبارك  - ا مبا ورد بشأا من أوامر ونواهي شرعيةفيهخالل االلتزام 

، فهم هلذا خلقوا، ويعبدوه حق عبادته، ويتقوه حق تقاته، كي يعرفوه حق معرفته، وتعاىل
  .)٤( ")٣(}H G F E D C  { :كما قال تعاىل

العظمى اليت حتكم حياة املسلم يف عبوديته هللا عز وجل وسعيه يف األرض هي  فالغاية"
  .)٥("وجه اهللا تعاىل ورضوانه

k j  { :ومع تفاوت الشرائع السماوية واختالفها املنصوص عليه يف قوله سبحانه"

n m l{)فإن القيم اخللقية يف الشرائع السماوية السابقة تتفق يف هذه ، )٦
ألا مجيعاً وحي من ، فال فرق بينها من حيث أصلها، اخللقية يف اإلسالم اخلاصية مع القيم

  .)٧("اهللا عز وجل لعباده
وهذه اخلاصية تعطي القيم اخللقية لدى السلف قيمة التفرد واخللود؛ ذلك أن اهللا تعاىل "

له  وسيبقى حمفوظاً حبفظ اهللا تعاىل -الوحي اإلهلي -تكفل حبفظ هذه القيم اخللقية ومنبعها
  .)٨(}m l k j i h g  { :قال تعاىل، إىل قيام الساعة

كما أن هذه اخلاصية تضفي على القيم اخللقية لدى السلف صفة السالمة من التناقض 
واالضطراب؛ وذلك ألن النصوص الشرعية الصحيحة اليت تستمد منها هذه القيم اخللقية ال 

                                     
  ).٥٧(اآلية ، سورة يونس) ١(
  ).١٤(اآلية ، سورة امللك) ٢(
  ).٥٦(اآلية ، سورة الذاريات) ٣(
  .)بتصرف يسري( ،٨٨صـ، دراسات يف النظام اخللقي) ٤(
  .٣١صـ، الثقافة اإلسالمية ختصصاً ومادة وقسماً علمياً) ٥(
  ).٤٨(اآلية ، سورة املائدة) ٦(
 .٨٨صـ، دراسات يف النظام اخللقي )٧(
  ).٩(اآلية ، سورة احلجر) ٨(
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  ....جيوز أن تتعارض فيما بينها وال ينقض بعضها بعضاً
باإلضافة إىل أن هذه القيم اخللقية تسري باإلنسان على هدى وبصرية يف سبيل قاصد 

مع مراعاة لكافة احلقوق وسائر العالقات مع اهللا تعاىل ومع النفس ، ومنهج مستقيم عادل
قال أليب  -رضي اهللا عنه-)١(ففي احلديث الصحيح أن سلمان الفارسي، ومع اخللق

وألهلك عليك ، ولنفسك عليك حقاً، إن لربك عليك حقاً: - رضي اهللا عنه-)٢(الدرداء
صدق ( :فقال النيب ، فذكر ذلك له فأتى النيب ، فأعط كل ذي حق حقه، حقاً

  .)٣()سلمان
ذلك أن " اإلنسانية العاملية"كما أن هذه اخلاصية تضفي أيضاً على القيم اخللقية صفة 

فليس ، منا هي رمحة للعاملني وهداية للناس كافةاألوامر والتوجيهات الشرعية الورادة بشأا إ
، بل هي لإلنسان من حيث هو إنسان، يم معني من األرضإلقلجلنس خاص من البشر أو 

¤ ¥  { :قال تعاىل، وهم مجيعاً عباده، فالناس فيها سواء؛ ألن الشارع هو رب الناس

 ¬ « ª ©  ̈§ ¦{)٥(")٤( .  

ألن تلك األوامر الشرعية والتوجيهات  ،ومةكما تضفي عليها صفة االستمرار والدمي
وال تأيت هذه االستمرارية إال إذا ، الربانية الواردة بشأا صاحلة لكل زمان ومكان وأمة

فاإلنسان ال ميكنه من تلقاء نفسه ودون ، أي من عند اهللا تعاىل، كانت هذه القيم موضوعية
ميكنه أن يقيم منظومة قيمية تساعده على  وال، معونة إهلية أن ينشأ نظاماً حياتياً صاحلاً له

ولذا ، وما جبل عليه من ضعف، بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى، أداء دوره يف األرض
فقد جاء الوحي بقيم خالدة حتفظ ، هذا ما حدث فعالًو، يع ذلكفإن الوحي هو الذي يستط

                                     
  .١/٥٠٥، للذهيب، سري أعالم النبالء  :انظر، هـ٣٤تويف سنة ، شهد اخلندق وما بعدها، اخلريسلمان  :صحايب جليل يقال له) ١(
، سري أعالم النبالء :انظر. اهللا عنه تويف يف آخر خالفة عثمان رضي، شهد أحد وما بعدها، صحايب جليل، عومير بن زيد األنصاري) ٢(

  ٢/٣٣٩للذهيب، 
  .٥٣٤ص  /٤ج ، )٦١٣٩( رقماحلديث ، )منع الطعام والتكلف للضيف(باب ، )ألدبا(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب ) ٣(
  ).١(اآلية ، سورة الفرقان) ٤(
  .، بتصرف يسري٩٠، ٨٩صـ، دراسات يف النظام اخللقي :انظر) ٥(
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  .)١(فه خليفة يف األرضوترتفع به إىل املستوى الالئق به بوص، على اإلنسان جهده وحياته
 

 

متتاز القيم اخللقية يف املنظور السلفي بأن االلتزام ا يعد عبادة ينال به صاحبها األجر "
كل ما "  :فهي تطلق على، وذلك لشمولية مفهوم العبادة يف اإلسالم، والثواب من اهللا تعاىل

فالصالة والزكاة الصيام واحلج ، نة والظاهرةحيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباط
وكذلك حب اهللا ورسوله وخشية اهللا واإلنابة ، ..وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين

  .)٢("هي من العبادة هللا تعاىل :وأمثال ذلك.. وإخالص الدين له
، والباطنة واهللا عز وجل إمنا يتقرب إليه ويتعبد مبا حيبه من األقوال واألعمال الظاهرة

  .)٣("املأمور به أمر إجياب أو استحباب: "-كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-وهي
، فهي دائرة بني الوجوب والندب، والقيم اخللقية لدى السلف متحقق فيها هذا األمر

يشترط و، فهي بالتايل عبادة وقربة يتقرب ا العباد إليه سبحانه، وهي مما حيبه اهللا ويرضاه
بأن ال يكون ، خللقية ما يشترط لسائر العبادة من وجوب اإلخالص هللا تعاىل فيهاللقيم ا

بل إن كل مقصد فيها لغري اهللا فهو ، االلتزام ذه القيم طلباً حملمده أو استحسان أو غري ذلك
̈  { :كما قال تعاىل، حمبط للعمل مبطل للثواب  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

® ¬ « ª ©{)٥(")٤(.  

فإن القيم اخللقية يف الغالب ليس هلا أساليب حمددة أو مناذج معينة ال بد من وأما املتابعة "
بل إن األمر واسع يف الوسائل والقوالب اليت تصاغ ومتارس من خالهلا ، ممارسة القيمة خالهلا

  .والشرط املهم هنا أن ال تكون الوسيلة حمرمة أو مشتملة على حمرم، القيمة اخللقية

                                     
  .٨١صـ، موسوعة نظرة النعيم :انظر) ١(
  .٣٨صـ، البن تيمية، العبودية) ٢(
  .٧٠صـ، املرجع السابق) ٣(
  ).٦٥(اآلية ، ة الزمرسور) ٤(
  .، بتصرف يسري٩٢-٩٠دراسات يف النظام اخللقي، للدكتور مفرح القوسي، ص ) ٥(
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املنظور السلفي من األبواب الواسعة وااالت الرحبة للظفر بأعلى  إن القيم اخللقية يف
بل القيام بالواجب منها كالعدل والصدق واألمانة ونصرة املظلوم ، املنازل وأرفع الدرجات

وما تقرب إيلّ عبدي ( :وحنو ذلك أفضل من نوافل العبادات من صالة وصيام لقوله 
  .)١()بشيء أحب مما افترضت عليه

فعن أيب هريرة رضي اهللا ، ىت ما كان منها مستحباً هو أفضل من غريه من النوافلبل ح
  .)٣()٢()أثقل شيء يف امليزان يوم القيامة اخللق احلسن( :قال عنه أن النيب 

 

 

ومع اخلالق ، ومع اخللق، مع النفس، للقيم اخللقية عند السلف جماالت ثالثة رئيسة
  .سبحانه
هو  :يف املنظور السلفي اخللقية بالشمول هنا بوصفه خاصية من خصائص القيماملراد و

ومع ، ومع نفسه، سعة جمال القيم اخللقية حبيث تشمل صالت اإلنسان املختلفة مع ربه
  )٤(.اخللق
كل سلوك إرادي  افيدخل فيه، فدائرة القيم اخللقية لدى السلف ونطاقها واسع جداً"

وأعين ، بل إن عمل القلب، السلوك هو الفعل الظاهر فحسب وليس، صادر من إنسان راشد
كما تترتب ،ولية واجلزاءؤوتترتب عليه املس، به االعتقاد يدخل يف السلوك مبعناه العام

  .املسئولية واجلزاء على الفعل املادي الظاهر
 وسواء أكان هذا السلوك ينظم عالقة الفرد بنفسه أم بالناس أفراداً أو مجاعات أم باهللا

ومن هنا تصبح احلياة كلها يف املنظور ، الكائنات احلية األخرى غري اإلنسانبعز وجل أم 
فكل سلوك إنساين حيقق اخلري والرب للذات الفاعلة أو لغريها ، السلفي ميداناً للعمل األخالقي

                                     
  .٣٤١-٣٤٠صـ/١١ج، )٦٥٠٢( رقماحلديث ) التواضع(باب ، )الرقاق(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب ) ١(
احلديث اجلامع الصغري  وصححه األلباين يف صحيح، ٢٤٢صـ/٦ج، )٢٧٥٥٥( رقماحلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب الدرداء ) ٢(

  .١/٩٨، )١٣٣( رقم
  .٩٤-٩٠صـ للدكتور مفرح القوسي، ،دراسات يف النظام اخللقي) ٣(
  .١٩٩وصـ ١١٥صـ، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية :انظر) ٤(
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يعد خلقاً حسناً ما دامت الذات الفاعلة تريد بسلوكها هذا عمل اخلري لوجه اهللا قبل كل 
  .)١("شيء

، القيم اخللقية يف املنظور السلفي مشوليتها من مشولية الدين اإلسالمي ومبادئهوتستمد 
، كما فهي بذلك تعىن باجلانب الروحي والعقلي واجلسمي واخللقي واالجتماعي واجلمايل

ووفائها حباجيات ، تشهد على عظمة الشريعة وكماهلا وصالحها لكل زمان ومكان أا
  .)٢(ءالبشرية مجعا

تنوع جماالت البذل واإلحسان ، وإن من مظاهر الشمول يف القيم اخللقية عند السلف"
حديثه عن قيمة  ديؤكد هذا ابن القيم عن، حبيث تسع اجلميع على اختالف طاقام وقدرام

ومنها اجلود ، وهو أعالها، اجلود بالنفس :منها، أن للجود عشر مراتب" :فيذكر، اجلود
ومنها اجلود ، ها جود اإلنسان براحته ورفاهيته تعباً وكداً يف مصلحة غريهومن، بالرياسة

ومنها اجلود ، ومنها اجلود بنفع البدن على اختالف أنواعه، ومنها اجلود باجلاه، بالعلم
كما قال ، ومنها اجلود بالصرب واالحتمال واإلغضاء، بالعرض والعفو عن شتم الناس وقذفهم

ومنها اجلود باخللق  )٣(}µ ¶ ® ¯ ° ± ² ³ ´ { :تعاىل
وال ، فال يلتفت إليه، وخيتمها باجلود بتركه ما يف أيدي الناس..... والبشر والبسطة

  .)٤(وال يتعرض له حباله وال لسانه، يستشرف له بقلبه
، واملتأمل يف هذه املراتب يرى أا مشلت مجيع الناس على اختالف استعدادام وقدرام

مما يقدر عليه أو ينشط له مما مينحه الثقة ، أن ميارس لوناً من ألوان اجلودفكل أحد قادر على 
  .ويوطنه على الصلة النافعة مبن حوله، بنفسه

، بل هو مسة الشريعة بأحكامها و آداا وتوجيهاا، وليس هذا يف خلق اجلود فحسب
رمحه - ابن القيم يقول، واستعدادام، وافق مع قدرات الناسالتنوع والشمول مبا يت ففيها

إن اهللا تعاىل جعل من رمحته وحكمته طرق مرضاته متنوعة جداً الختالف : "-اهللا
                                     

  ).بتصرف يسري(،٩٥-٩٤صـ، دراسات يف النظام اخللقي )١(
  .١٠٢صـ، إميان سعد الدين/ للدكتورة، يف اإلسالم األخالق :انظر )٢(
  ).٤٥(اآلية ، ائدةسورة امل) ٣(
  .٣٠٥ص / ٢مدارج السالكني، ج) ٤(
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ولو جعلها نوعاً واحداً مع اختالف األذهان والعقول وقوة ، استعدادات العباد وقوابلهم
ولكن ملا اختلفت االستعدادات ، االستعدادات وضعفها مل يسلكها إال واحد بعد واحد

  .)٢(")١("رق سلك كل امرئ إىل ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبولهوتنوعت الط
ومن مظاهر الشمول يف القيم اخللقية أن االلتزام مبقتضى تلك القيم اخللقية مطلوب يف "

يدل ، فال جيوز الوصول إىل الغاية الشريفة والنبيلة بالوسيلة اخلسيسة، الوسائل والغايات معاً
s r q p o n m l k j i  { :تعاىل هعلى ذلك قول

y x w v u t{)م ، )٣فهذه اآلية الكرمية توجب على املسلمني نصرة إخوا
ولكن إذا كانت نصرم تستلزم نقض العهد مع ، املظلومني قياماً حبق األخوة يف الدين

ة واإلسالم ميقت اخليان، ألن وسيلتها اخليانة ونقض العهد، الكفار الظاملني مل جتز النصرة
للمبدأ اخلبيث القائل بأن  يف اإلسالم ولذا ال مكان يف منهج القيم اخللقية، ويكره اخلائنني

  .)٤("الغاية تربر الوسيلة
، ومثة مظهر من مظاهر الشمول يتجاوز صلة اإلنسان بربه وبنفسه وبالناس من حوله

كما ، ها اإلحسانفقد شرع اإلسالم يف حق، تمثل يف صلته بغري العقالء من احليوان والطرييو
قتلتم فأحسنوا  ذافإ، إن اهللا كتب اإلحسان يف كل شيء( :-عليه الصالة والسالم-قال

 :أيضا وقال، )٥()وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، القتلة
  .)٦()يف كل كبد رطبة أجر(

، نسان بالبيئة احمليطة بهما جاء من توجيهات تتعلق بصلة اإل، الشمول أيضاً مظاهرمن و
ما من ( :كما قال ، فقد حث اإلسالم على عمارة األرض واستثمارها واالنتفاع خبرياا

إالّ كان به ، مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة
                                     

  .٢٢٥صـ، البن القيم، طريق اهلجرتني )١(
  ).بتصرف يسري(، ٢٠١-٢٠٠صـ، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية )٢(
  ).٧٢(اآلية ، سورة األنفال )٣(
  .٩٩صـ، يف النظام اخللقي دراسات )٤(
) ١٩٥٥( رقماحلديث ، )األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة(باب ، )الصيد والذبائح(رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب  )٥(

٤/١٧٩.  
  .٢/٧٠٥ ،)٢٣٦٣( رقماحلديث  ،)فضل سقي املاء(باب ، )املساقات(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٦(
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  .)٢()١()صدقة
ومع ، سبحانه قد استطاعت القيم اخللقية بشموليتها أن تنظم حياة اإلنسان مع ربهو
، ومع احليوانات، والبيئة اليت حتيط به ،فيه يتحرك الذي اتمع ومع ،وجريانه ،ومع أهله ،نفسه

  .)٣(ومجيع عناصر الكون حوله، واجلمادات
   :الشمول فمنها اأما مثرات هذ

  .استيعاب الفضيلة اخللقية لكافة قدرات الناس :أوالً
، وإقامتها على أساس النية واحتساب األجر، قيةترويض النفس على الفضيلة اخلل :ثانياً

  .حيوان أو طري حىت فيمن ال يرجى نفعه أو حتصيل جزاء منه من
وزيادة صلته مبجتمعه ، اخلري أعمال شعور الفرد بالطمأنينة والرضا إلسهامه يف :ثالثاً

  )٤(.لتفاعله املثمر معه بسبب تنوع صور البذل وميادين العطاء وجماالت اخلري أمامه

 

 

وتشريفه هلا أن جعلها أمة وسطاً عدوالً بني سائر  من نعمة اهللا تعاىل على أمة حممد "
ومن نعمته سبحانه أيضاً أن جعل ، )٥(}: ; > ={:األمم كما قال تعاىل

  .أهل السنة واجلماعة يف هذه األمة وسطاً عدوالً بني سائر الفرق األخرى
ج السلف أهل السنة واجلماعة ومناهج الفرق األخرى يف كثري فالدارس املتفحص ملنه

جيد مناهج تلك الفرق تدور بني ، من مسائل العقيدة والعبادة والسلوك وبقية أبواب الدين
ومنهج أهل السنة واجلماعة بني تفريط هؤالء ، وبني التقصري والتفريط، الغلو واإلفراط

فهم وسط يف اعتقادهم وأقواهلم وعبادام  ،وإفراط أولئك على هدى قاصد وصراط مستقيم

                                     
  .٢/٦٩١ ،)٢٣٢٠( رقماحلديث  ،)فضل الزرع والغرس إذا أكل منه(باب ، )احلرث واملزارعة(يف صحيحه يف كتاب رواه البخاري  )١(
  .٢٢٣-٢٢٢صـ، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية  :انظر )٢(
  .١٠٥صـللدكتورة إميان سعد الدين، ، األخالق يف اإلسالم :انظر )٣(
  .٢٢٤صـ، السلفية والفلسفيةاألخالق بني املدرستني  :انظر )٤(
  ).١٤٣(اآلية ، سورة البقرة) ٥(
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  .)١("وقيمهم اخللقية وسائر أمورهم
 أئمة قرر فقد ،لديهم اخللقية القيم وسطية السلف منهج ا يتسم اليت الوسطية تلك منو

 مكتنف حممود كل خلق" :-اهللا رمحه-القيم ابن اإلمام يقول حيث ،اخلاصية هذه السلف
كاجلود الذي يكتنفه خلقا ، وطرفاه خلقان ذميمان، نهمابي وسط وهو ،ذميمني خبلقني

  .والكرب والعلو، والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل واملهانة، البخل والتبذير
فإذا احنرفت ، أحد اخللقني الذميمني والبدإىل فالنفس مىت احنرفت عن التوسط احنرفت 
وإذا احنرفت ، ومهانة وحقارةوإما إىل ذل ، عن خلق التواضع احنرفت إما إىل كرب أو علو

حبيث يطمع يف نفسه ، و إما إىل عجز وخور ومهانة، عن خلق احلياء احنرفت إما إىل جرأة
وإمنا هو املهانة ، ل له على ذلك احلياءمويزعم أن احلا، ويفوته كثري من مصاحله، عدوه

  .وموت النفس، والعجز
إىل جزع وهلع وجشع  وكذلك إذا احنرفت عن خلق الصرب احملمود احنرفت إما

وإذا احنرفت عن خلق األناة ... وحتجر طبع، وقسوة قلب، وإما إىل غلظة كبد، وتسخط
، والرفق واألناة بينهما، وإما إىل تفريط وإضاعة، والرفق احنرفت إما إىل عجلة وطيش وعنف

من ( وهي صفة نبينا ، حبيب لقاؤه، عزيز جانبه، وصاحب اخللق الوسط مهيب حمبوب
  .)٣(") ٢()ومن خالطه عشرة أحبه، بديهة هابه رآه

هو العدل الذي يتضمن إعطاء ، وللتوسط احملمود يف القيم اخللقية عند السلف ضابط
  .كل ذي حق حقه دون إفراط أو تفريط

زلة األدب من ـجاء بيان هذا الضابط يف كالم اإلمام ابن القيم عند حديثه عن من
... األدب هو اجتماع خصال اخلري يف العبد: "ول رمحه اهللاحيث يق، إىل اهللا منازل السائرين
  .وأدب مع خلقه، وشرعه وأدب مع رسوله ، أدب مع اهللا سبحانه :وهو ثالثة أنواع

                                     
  . ٤١٢- ٤١١صــ، املنهج السلفي) ١(
ما جاء يف (باب ، )املناقب( كتاب يف يف سننه وقد رواه الترمذي، الذي رواه علي رضي اهللا عنه جزء من حديث صفة النيب ) ٢(

ضعفه األلباين يف ضعيف سنن الترمذي قد و ،٥٩٩ص/ ٥، ج )٣٦٣٨( رقماحلديث  ،)وصف علي رضي اهللا عنه للنيب 
  .٧٤٨صـ

  .٣١٦-٢/٣١٤، مدارج السالكني) ٣(
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ومثال ذلك يف حقوق ... الوقوف يف الوسط بني طريف الغلو واجلفاء :وحد األدب
أو ، ث يشتغل ا عن حقوق اهللاوال يستغرق فيها حبي، أن ال يفرط يف القيام حبقوقهم: اخللق

فإن الطرفني ، وأن ال جيفو عنها حىت يعطلها بالكلية، أو عن مصلحة دينه وقلبه، عن تكميلها
  .)١("هي العدل :فحقيقة األدب ،وعلى هذا احلد، من العدوان الضار

ألن التوسط الفاضل ليس ، فالعدل ضابط البد من مراعاته للوصول إىل الوسط احملمود"
، والعدل دون إفراط أو تفريط بل هو إضايف؛ املقصود منه الوقوف مع احلق، رياضياً وسطاً

وهو ما ينبغي األخذ به يف ، )٢(يف معاجم اللغة) الوسط(وهذا هو مدلول هذه اللفظة 
التسوية بني  - يف كثري من األحيان-ألن التوسط املطلق بني الشيئني يتضمن، االستعمال

وهذا يف واقع األمر ظلم ، صري يف أحد الطرفني وجماوزة احلد يف اآلخرمما يعين التق، خمتلفني
  .)٣("وال ميكن اعتباره فضيلة حبال من األحوال، ال يسوغ األخذ به

  

 

أي أن القيم اخللقية يف املنظور السلفي موافقة ومالئمة للفطرة  :يقصد بالفطرية هنا
  .اإلنسانية بل حمبوبة هلا ومستحسنة

كل مولود يولد على ( :ومعىن قوله ، واملراد بالفطرة االبتداع واالختراع"
فلو ترك ، أنه يولد على نوع من اجلبلة والطبع املتهيئ لقبول الدين واخللق: أي، )٤()الفطرة

آلفة من آفات ، وإمنا يعدل عنه من يعدل، عليها الستمر على لزومها ومل يفارقها إىل غريها
  .)٥("البشر والتقليد

ال تستقيم هذه ، ذات نزعات مادية وروحية حية فيه، فالفطرة جبلة راسخة يف اإلنسان
وقد أنزل اهللا عز وجل خالق الفطرة ، زعاا إال إذا جاءها منهاج مالئم هلاـالفطرة بن

                                     
  .٣١٦-٢/٣١٤، املرجع السابق) ١(
  .٧/٥٣١، )وسط(مادة ، البن فارس، معجم مقاييس اللغةراجع ) ٢(
  .٢٠٩األخالق يف املدرستني السلفية والفلسفية، ص ) ٣(
  .٢٤٥صـ/٣ج، )١٣٨٥( رقماحلديث ، )املشركني أوالد يف قيل ما(الباب ، )اجلنائز( رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب) ٤(
  .٣/٤٥٧، البن األثري، النهاية يف غريب احلديث) ٥(
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لرقي مما حيقق هلا االستقامة وا، متضمناً قيماً خلقية ربانية، والعليم حبقيقتها منهاجاً متالئماً هلا
  .)١(والسعادة

وذلك من حيث "، القيم اخللقية يف املنظور السلفي خصائصمن  خاصيةًتعد الفطرة و
ومن حيث استحسان ، املعرفة الفطرية بأصول األخالق واستعداد النفوس لقبوهلا واألخذ ا

  .)٢("الفطرة ملكارم األخالق ورغبتها يف االستقامة عليها وميلها إليها وحمبتها هلا
القيم اخللقية يف املنظور السلفي مبوافقتها الفطرة السليمة اليت استودعها اهللا عز متتاز و"

¥ ¦ § ̈ © ª »  ¤ { :واليت قال سبحانه عنها، وجل يف النفس البشرية

 ̄  )..كل مولود يولد على الفطرة( :وقال عنها رسوله ، )٣(}¬ ®
حىت ولو مل تقم ا ، فاضلة واستحسااذلك أن النفوس جمبولة على حمبة القيم ال، )٤(احلديث

فلم يزل الناس يثنون على الكرمي والشجاع والصادق واألمني وحنو ، أو عجزت عن حتصيلها
  ".وإن قصرت م نفوسهم عن القيام ذه القيم اخللقية، ذلك

اإلنسان من نفسه جيد من لذة العدل والصدق والعلم  " :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
يف  الناس وهلذا جيد... والسرور بذلك ما ال جيده من الظلم والكذب واجلهل ،انواإلحس

ال ، وهم مفطورون على حمبة ذلك واللذة به، أنفسهم حمبة من فعل ذلك وثناء عليه ودعاء له
واألمل ، كما فطرور على وجود اللذة باألكل والشرب، ع ذلك عن أنفسهمدفميكنهم 

  .)٥("شباجلوع والعط
إن اهللا سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة " :ن القيمويقول اب

و نسبة هذا إىل فطرهم ، وفطرهم على استقباح أضدادها، ومقابلة النعم بالشكر، واإلحسان
وكنسبة رائحة املسك ورائحة الننت إىل ، و عقوهلم كنسبة احللو واحلامض إىل أذواقهم

وكذلك كل ما يدركونه مبشاعرهم ، ده إىل أمساعهموكنسبة الصوت اللذيذ وض، مشامهم
                                     

  .٣١صـ، ياًماً ومادة وقسماً علصصالثقافة اإلسالمية حت :انظر) ١(
  .٢١٨صـ، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية) ٢(
  ).٣٠(ية اآل، سورة الروم )٣(
  .٧٠ص سبق خترجيه  )٤(
  .٤٢٣صـ، الرد على املنطقيني )٥(
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ذلك أن طبيعة اإلنسان تقتضي تقلبه يف ، طاقاته وتوجيهه إىل سبيل اخلري وطريق االستقامة
والتشريع األكمل هو الذي يراعي أحوال ، أحوال خمتلفة من قوة وضعف وقدرة وعجز

بل ، أو منهجاً يف السلوك ال حييد عنه، فال يفرض عليه طريقاً ال يتجاوزه، اإلنسان املختلفة
يشرع له من التكاليف والواجبات ما يناسب تلك األحوال ليبقى اإلنسان موصوالً 

  )١(".وإن مل يكن على الوجه األمت ففيما ميكنه إدراكه منها، بالفضيلة
واستطاعته  وسعه يف مبا فكلّفته ،اإلنسان طبيعة مع متوافقة جاءت اإلسالم يف اخللقية والقيم

، )٣(}z y x w{:تعاىل وقوله ،)٢(}2 3 4 5 6 7{:سبحانه قال كما

  .)٤(}z } | { ~ � ¡{ورفعت عنه احلرج والتكليف مبا ال يطاق

، فكانت تلك القيم اخللقية واقعية ملراعاا تلك الطبيعة اإلنسانية اليت خلقها اهللا عليها
m l k j i  {:ومتجاوزة عما حيصل من اضطرار أوخلل غري متعمد لقوله تعاىل

 q p o n{)ة اهللا تعاىل بعباده اليسر كما قال سبحانهداروحمققة إل، )٥: }  ̈  §

 ¯ ® ¬ « ª ©{)٧) (٦(.  

فمن ذلك أن اإلسالم حيرم "، وشواهد الواقعية يف القيم اخللقية يف املنظور السلفي كثرية
̄  ° ± ²  { :كما قال تعاىل، حمبة الكافرين احملبة الشرعية وموالم ® ¬

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³{)ح اإلحسان إليهم وبرهم يبيلكنه ، و)٨
ما مل -كتابية مثالًأو حمبة الزوج لزوجته ال ،وحمبتهم حملبة الطبيعية كمحبة الوالد لولده الكافر

T S R Q P O N M L K J I {:كما قال سبحانه -لنا يكونوا حماربني

                                     
  .٢١٢-٢١١صـ، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية) ١(
  ).١٥٢(اآلية ، سورة األنعام) ٢(
  ).١٦(اآلية ، سورة التغابن) ٣(
  ).٧٨(اآلية ، سورة احلج) ٤(
  ).١٧٣(اآلية ، سورة البقرة) ٥(
  ).١٨٥(اآلية ، سورة البقرة ) ٦(
  .٣٣صـ، حممد اجلوهري/ د، أخالقنا :انظر) ٧(
  ).٢٨(اآلية ، سورة آل عمران) ٨(
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 ̂] \ [ Z Y X W V U{)١(.  

أن  بنت أيب بكر رضي اهللا عنها استأذنت النيب  )٢(ويف احلديث الصحيح أن أمساء
ويف هذا رعاية لعاطفة ، )٣()نعم صلي أمك( :فأذن هلا وقال، تصل أمها وكانت مشركة

تعبري عنها مبا ال يقدح يف إميان املرء أو يوهن من والئه والتيسري بال، األوالد جتاه والديهم
  .)٤("إلخوانه املؤمنني

 

 

، ة الثباتيخاص يالسلف يف املنظورمن اخلصائص اليت تفردت ا القيم اخللقية إنّ 
  .)٦("والثبات ضد الزوال"، )٥("يقال ثبت ثباتاً وثبوتاً، هو دوام الشيء: "والثبات يف اللغة

  .)٧("عدم احتمال الزوال بتشكيك املشكك: " يف االصطالحهو و
وانقطع ، ما جاء عن اهللا عز وجل سواء باللفظ أو املعىن دون اللفظ: "يف الشرعهو و

  .)٨(" وهو مل ينسخ الوحي عن الرسول 
استمرار الفضيلة اخللقية "قيم اخللقية يف املنظور السلفي واملقصود بالثبات يف ال

والوفاء ، وأداء األمانة، فالصدق يف املعاملة، والتسليم ا مثاالً للسلوك احملمود، مستحسنة
كلها فضائل خلقية ثابتة مستقرة وحممودة يف كل زمان ومع كل أحد ملا هلا من ... بالعهد

  .)٩("اآلثار اخلرية والثمار الكرمية
 

                                     
  ).٨(اآلية ، سورة املمتحنة) ١(
أسد  :انظر، هـ٧٦ت سنة توفي، عاشت مائة سنة، من كبار نساء الصحابة، زوج الزبري بن العوام، أمساء بنت أيب بكر الصديق) ٢(

  .٧٤٣صـ البن حجر، ،وتقريب التهذيب، ٦/٩ البن األثري، ،الغابة
  .١٠/٥٣٤ )٥٦٣٤( رقماحلديث  ،)صلة املرأة أمها وهلا زوج(باب ، )األدب(يف كتاب ، رواه البخاري يف صحيحه) ٣(
  .٢١٣- ٢١٢األخالق بني املدرسيت السلفية والفلسفية، ص ) ٤(
  .١/٢٩٩، البن فارس، للغةمعجم مقاييس ا) ٥(
  .١٧١صـ، للراغب األصفهاين، املفردات) ٦(
  .١/٥٣٦، حرف الثاء، للتهانوي، موسوعة كشاف ا صطالحات الفنون )٧(
  .١١٠صـ، عابد بن حممد السفياينل، الثبات والشمول) ٨(
  .٢١٦صـ، األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية) ٩(
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بل تتعداه إىل ، ها على املتحلي واملتخلق اال يقتصر أثر القيم اخللقية لدى السلف ونفع
فهي صاحلة ، ينأي أا تتعدى باخلري والنفع إىل اآلخر: فمعىن إجيابية القيم اخللقية، غريه

  )١(.لغريهللمتحلي ا و
وحتث ، تدعو إليها، فالقيم اخللقية يف املنظور السلفي مفتوحة على أبواب اخلري والرب

  .ارتكاب ما يضادهاوحتذر من ، على األخذ ا
وسأذكر شواهد على هذه اخلاصية من خالل ما سطره أئمة السلف يف مصنفام مما 

  .يؤكد هذه اخلاصية يف قيمهم اخللقية
فمن الشواهد على ذلك ما ذكره اإلمام أبو عثمان الصابوين يف وصية له بلزوم مذهب 

واإلحسان ، وصلة األرحام، أوصي بصالح ذات البني: "سلف حيث يقول رمحه اهللا تعاىلال
وأاهم عن ، والرمحة على األصاغر، ومعرفة حق األكابر، إىل اجلريان واألقارب واإلخوان

وأن ، وأمرهم أن يكونوا إخواناً على اخلريات أعواناً، التدابر والتباغض والتقاطع والتحاسد
  )٢(.."وا حببل اهللا مجيعاً وال يتفرقوايعتصم

حيث ، وصفه قيم السلف اخللقية يف )٣(بو احلسن األشعريوكذلك ما ذكره اإلمام أ
ويرون الصرب على حكم اهللا واألخذ مبا أمر اهللا به واالنتهاء عما ى : "يقول رمحه اهللا تعاىل

ويدينون بعبادة اهللا يف العابدين والنصيحة ، اهللا عنه وإخالص العمل هللا والنصيحة للمسلمني
كرب واالزدراء ئر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والواجتناب الكبا، جلماعة املسلمني

ويرون التواضع وحسن اخللق وبذل املعروف وكف األذى وترك الغيبة على الناس والعجب، 
   .)٤("فهذه مجلة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، والنميمة والسعاية وتفقد املأكل واملشرب

يف العقيدة  -رمحه اهللا تعاىل–ابن تيمية ومن تلك الشواهد ما ذكره شيخ اإلسالم 
                                     

  .١٥٩ صـ، للدكتور مانع املانع، والغربالقيم بني اإلسالم  :انظر )١(
  .١/١١٩للسبكي ، طبقات الشافعية )٢(
مقاالت (و) اإلبانة(من مصنفاته ، ٢٦٠ولد يف البصرة سنة ، نسبة إىل أشعر قبيلة يف اليمن، علي بن إمساعيل بن إسحاق األشعري )٣(

  .٢/١٧٤، األعالم للزكلي :انظر، هـ٣٢٤تويف سنة ، )اإلسالميني
  .١٦٩قاد أهل السنة أصحاب احلديث، ص اعت )٤(
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ويدعون إىل : "لف الصاحل أهل السنة واجلماعةالواسطية حيث يقول يف تقريره ملذهب الس
أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم (: معىن قوله مكارم األخالق وحماسن األعمال ويعتقدون 

، عفو عمن ظلمكوت، وتعطي من حرمك، ويندبون إىل أن تصل من قطعك، )١( )خلقاً
واملساكني ، واإلحسان إىل اليتامى، وحسن اجلوار، وصلة األرحام، ويأمرون برب الوالدين

على اخللق  )٢(واالستطالة، وينهون عن الفخر واخليالء والبغي، والرفق باململوك، وابن السبيل
نه وكل ما يقولو، )٣(وينهون عن سفاسفها، ويأمرون مبعايل األخالقحبق أو بغري حق، 

  .)٤("ويفعلونه من هذا وغريه فإمنا هم فيه متبعون للكتاب والسنة
ويدعون مبا يتلزمون به من القيم ، ويأمرون مبا يتحلون، فالسلف يقولون ما يفعلون

 .اخللقية العالية
 

 

يف  فعالً وتركاً من أبرز خصائص القيم اخللقية يف املنظور السلفي إثبات اجلزاء عليها
   .الدنيا واآلخرة

  :اجلزاء يف اللغة يدور على معان هيو

2 3  {:ومنه قوله تعاىل، هزااوعليه ج، جزاه به: يقال، )٥(املكافأة على الشيء - ١

 7 6 5 4{)٦(.  

  .)٧(}íìï î{:تعاىل قوله هومن ،كفى مبعىن ،جيزي الشيء جزى :يقال، الكفاية- ٢

                                     
وأخرجه األلباين يف السلسلة ، ٤/٢٥٢ ،)٤٦٨٤( رقماحلديث  ،)يف حسن اخللق(باب ، )األدب(رواه أبو داود يف سننه يف كتاب  )١(

  .٢/٣٨٩، الصحيحة
  .٦٨١صـ، للشيخ حممد بن عثيمني، شرح العقيدة الواسطية :انظر، الترفع واالستعالء )٢(
  .٦٨٣للشيخ ابن عثيمني صـ، شرح العقيدة الواسطية :انظر، كالكذب واخليانة والفواحش وحنو ذلك، أي رديئها :هاسفاسف )٣(
  .٦٧صـ، العقيدة الواسطية )٤(
  .٤/٣١٤، القاموس احمليط :انظر )٥(
  ).١٩(اآلية ، سورة الليل )٦(
  ).٧٦(اآلية ، سورة طه )٧(
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Å Ä Ã Â  {:ومنه قوله تعاىل،  قضىمبعىن، جزى عنك الشيء: يقال، القضاء - ٣

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ{)١(.  

{ ~  {:ومنه قوله تعاىل، جزيت فالناً مبا صنع جزاء أي أغنيته: يقال، الغناء - ٤

 ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{،)٣(ال يغين :أي )٢(.  

إما على سبيل ، كل منها يعىن مقابلة لشيء سابق، وهي معان متقاربة يف املدلول"
  )٤(".أو على سبيل اإلساءة والعقاب، ان والثواباإلحس

  .وأن اجلزاء دائر بني الفضل والعدل، فمن معتقد السلف إثبات اجلزاء على األعمال
مقدار من اجلزاء يتفضل به اهللا للعامل بسبب عمله : السلف هو مفهوم الثواب لدىو

ء يذيقه عبده عدالً بسبب مقدار من اجلزا: هوفلديهم العقاب ما مفهوم وأ، الصاحل رمحة منه
  .)٥(سوء عمله

، ما يترتب على عمل اإلنسان املسؤول من مثوبة يف اخلري: "هواصطالحا فاجلزاء 
  .)٦("وعقوبة يف الشر

وعصيان أوامر الشرع أو ارتكاب ما ى عنه ، اإلسالم جاء بالقيم اخللقية أمراً وياًو
  .)٧(ته سبب للثوابكما أن االلتزام حبدود الشرع وطاع، سبب للعقاب

بل إن أمهيته مزدوجة فهو مهم باعتباره دافعاً إىل ، أمهية بالغةفهي جلزاء ا وأما عن أمهية"
، ألا تفرق بني إنسان يبين وآخر يهدم، العدالة تقتضيه كما أن، التمسك بالقيم األخالقية

الة تقتضي اجلزاء ومها والعد ،فاجلزاء يقتضي العدالة، بني إنسان خيدم الناس وآخر يقتل الناس

                                     
  ).٤٨(اآلية ، سورة البقرة )١(
  ).٣٢(اآلية ، مانسورة لق )٢(
  .٦٢١-١/٦١٩، لسان العرب :انظر )٣(
  .٣٥٧صـ ،يف اإلسالم واجلزاء عليها، للدكتور أمحد احللييب املسئولة اخللقية )٤(
  .٢٧٧صـ املرجع السابق، :انظر )٥(
  .١٠٠صـ، للدكتورين علي معبد فرغلي وعبد العزيز عبد اهللا عبيد، حماضرات يف األخالق )٦(
  .٩٢صـ، للدكتور عبد الكرمي زيدان، الدعوةأصول  :انظر )٧(
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  .تصبح أمراً ال قيمة لهووبدوما تفقد األخالق والقيم معناها ، جيعالن لألخالق معىن وقيمة
وجزاء اجتماعي ، وجزاء وجداين، جزاء إهلي: واجلزاء األخالقي يف اإلسالم ثالثة أنواع"

  .)١("أو طبيعي
  .ويكون يف اآلخرة، أما اجلزاء اإلهلي فيكون يف الدنيا
ما قدره اهللا من ثواب أو عقاب يف الدنيا على عبده : ويقصد باجلزاء اإلهلي يف الدنيا

  :ويتمثل يف ثالثة أمور، املكلف مقابل ما قام به من عمل حسن أو عمل سيء
 

  :ومن صور النعم اليت متثل الثواب
 :قال تعاىل، اهللا له بالتأييد واملعونة معيةو، حمبة اهللا لعبده احملسن والصابر واملقسط - أ

} � ~ } | { z{)٢(.   
a ` _ ^ ] \ [ Z Y { :قال تعاىل، احلياة الطيبة يف الدنيا -ب

 k j i h g f e d c b{)٣(.  
 وأحسن، الديار ثواباً ملن وصل رمحه وحسن خلقه وعمران العمر وبركة الرزق سعة -ج

  .)٤()فليصل رمحه أثره يف له وينسأ ،رزقه يف له يبسط أن أحب من( : قال ،جاره جوار

من يسر على معسر يسر اهللا عليه يف (:  قال، الدنيا والستر فيها أمور تيسري - د
واهللا يف عون العبد ما كان ، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة، الدنيا واآلخرة

  )٥(.)العبد يف عون أخيه

                                     
  .٢٦٨صـ، مقداد ياجلن للدكتور، علم األخالق اإلسالمية )١(
  ).١٩٥(اآلية ، سورة البقرة )٢(
  ).٩٧(اآلية ، سورة النحل)٣(
  .٤٥١ص/١٠ج)٥٩٨٦(احلديث رقم ، )من بسط له يف الرزق بصلة الرحم(الباب ، )األدب(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب )٤(
 رقماحلديث  ،)فضل االجتماع على تالوة القرآن(باب ، )الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب  )٥(

  .٢١ص/١٧ج ،)٢٦٩٩(
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  .)١()الرب إىل يهدي الصدق إن( : قال ،الصاحلات وعمل الرب إىل الصادق اهللا هداية - هـ
  :ومن صور املصائب الدنيوية اليت متثل العقاب

Í Ì Ë Ê É È Ç  { :قال تعاىل، خسران العبد املسيء حمبة اهللا له - أ

 Î{)٢(.  

p o n m l k j  {:قال تعاىل، هالك األمم بسبب الذنوب واملعاصي -ب

| { z y x w v u t s r q  ¢ ¡ � ~ }

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ {)٣(.  

Ñ Ð Ï  {:قال تعاىل، مصائب الدنيا من أمراض وأحزان ومهوم وغريها -ج

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò{)٤(.  

وال يزال ، )٥()وإن الكذب يهدي إىل الفجور(: قال ، هداية الكاذب إىل الفجور - د
  .يعتاد الكذب حىت يصل به إىل الشقاوة والضاللهذا الكذاب 

 

ويقصد ما العقوبات احملددة شرعاً اليت أوجب اهللا عز وجل تنفيذها يف مرتكيب 
عقوبة و ،، وعقوبة القذف، وعقوبة الزناوشبه العمد، عقوبة القتل العمدك ،)٦(موجباا

  .وغريها.. عقوبة اإلفساد يف األرضوعقوبة السرقة، و شرب اخلمر،
 

                                     
، )}دقنيالصا مع وكونوا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا{  :تعاىل اهللا قول(الباب ، )األدب(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب  )١(

  .٥٠٧ص /١٠ج، )١٠٩٤( رقماحلديث 
  ).١٩٠(اآلية ، سورة البقرة )٢(
  ).٦(اآلية ، سورة األنعام )٣(
  ).٣٠(اآلية ، سورة الشورى )٤(
  .تقدم ختريج طرف احلديث آنفا )٥(
  .وما بعدها ٤/٧٩و ج، وما بعدها ٣/٣٣٠ج، البن قدامة -املقنع :راجع يف هذا )٦(
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 عز وجل على عبده العاصي شرعاً من عقوبات تفويضية حيددها ويقصد ا ما كتبه اهللا
  .)١(ويل األمر أو نائبه على ما يرتكبه من معاص ليس فيها حد مقدر

وحبسب حال ، وختتلف مقادير هذه العقوبات وصفاا حبسب كرب الذنوب وصغرها
أدرجت مجيع وهذا يعين أن الشريعة اإلسالمية ، )٢(املذنب وحال الذنب يف قلته وكثرته

ومنها املعاصي اخللقية حتت طائل هذه ، املعاصي الظاهرة اليت ال يقابلها حد شرعي مقدر
مستهدفة منها ردع العاصي واالقتصاص للمجين عليه يف جرائم االعتداء على ، العقوبة

والسرقة من ، وذلك كالقذف بغري الزنا، األشخاص أو أمواهلم أو على نظام اتمع اخللقي
وتطفيف املكيال ، والغش يف البيع، وخيانة األمانة، واملباشرة احملرمة بال مجاع، رزغري ح
  .)٣(وشهادة الزور، والرشوة، وامليزان

وما ، ما وعد اهللا به عباده املطيعني من نعيم يف اآلخرة: ويقصد باجلزاء اإلهلي يف اآلخرة
Ï Î Í Ì Ë Ê Ó Ò Ñ Ð  { :قال تعاىل، توعد به العاصني من عذاب فيها

 Ù Ø × Ö Õ Ô{ )٤(.  

بشعور اإلنسان : ويتمثل يف حالة الثواب، فهو جزاء الضمري :وأما اجلزاء الوجداين
ويتمثل يف ، بطمأنينة قلبه وفرحه وسكون نفسه وانشراحها بعد القيام بالرب والعمل الصاحل

القيام بشعوره باضطراب قلبه وحزنه ونفور نفسه وضيقها وحنو ذلك بعد : حالة العقاب
  .باإلمث والعمل السيئ واخللق املذموم

الرب ما اطمأنت إليه النفس (: يف قوله  ودليل هذا الشعور يف احلالتني ما بينه النيب
  .)٥()وأفتوك الناس يف الصدر وإن أفتاك وتردد النفس يف حاك ما واإلمث ،القلب إليه واطمأن

اإلنسان على التزامه الفضيلة من تقدير  فهو ما يناله: أو الطبيعيوأما اجلزاء االجتماعي 
                                     

  .٢/١١٨ج، البن القيم -إعالم املوقعني :انظر )١(
  .وما بعدها ٩٠صـ، ةيبن تيمال ،احلسبة يف اإلسالم :انظر )٢(
  .وما بعدها ٩٦صـ، البن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية :راجع يف هذا )٣(
  ).٢٨١(اآلية ، سورة البقرة)٤(
يف جامع العلوم  وقال ابن رجب، ٤/٢٢٨ج )١٨٠٠٦( رقماحلديث  ،رواه اإلمام أمحد يف املسند عن وابصة بن معبد رضي اهللا عنه )٥(

   .١٨١واحلكم، ص 
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  .)١(وعلى ارتكابه الرذيلة من إهانة اتمع واحتقاره، اتمع وتكرميه
  :قيم اخللقيةومن صور مظاهر الثواب االجتماعي نتيجة االلتزام بال

  .متتع املسلم حبرمة الدم واملال والعرض - ١
  .متتعه بعدالة الذات - ٢
  .براءة الذمة - ٣
  .الناس وثناؤهمحمبة  - ٤
من صنع إليكم معروفاً ( :وهي ما ورد يف قوله ، مكافأة صانع املعروف - ٥

  .)٢()فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه، فكافئوه
 :مبا خيالف ويضاد القيم اخللقيةمن صور مظاهر العقاب االجتماعي نتيجة االتصاف و

، ورد شهادة الفاسق، ومن الزاين، حترمي الزواج بالزانية، وشرعيةعالنية تنفيذ احلدود ال
 .)٣(إباحة غيبة الفاسق ااهر بفسقه، والتشهريو واهلجر

                                     
  .٤٤٠-٤٣٩صـ ،أمحد احللييب. د، ولية اخللقية يف اإلسالم و اجلزاء عليهاؤاملس :انظر)١(
لباين يف وصححه األ. ٢/١٢٨ج،)١٦٧٢(احلديث رقم ، )عطية من سأل باهللا(باب ، )الزكاة(رواه أبو داود يف سننه يف كتاب  )٢(

  .١/٥١٠ج، )٢٥٤(رقم احلديث ) سلسلة األحاديث الصحيحة(
  .)بتصرف يسري( .١١٧-١١٠صـ، دراسات يف النظام اخللقي )٣(
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 ول اهللا وهم الذين ورثوا عن رس، ومصابيح الدجى، السلف الصاحل أعالم اهلدى
، خللقية يبعث على التأسي مواالطالع على قيمهم ا، فالنظر يف سريهم هديه ومسته وخلقه،

! " # $ % & ' ) ( (: يقول اهللا تعاىل، واإلقتداء ديهم وسلوكهم

ففي معرفة ما وفقهم إىل اهللا إليه ،  )١( )* + , - . / 0 1 2 3 4 5
من القيم اخللقية العالية اليت ختلقوا ا حىت أصبحت طبيعة وسجية هلم دعوة إىل االرتباط م 

  .ليكن مكمالً لالرتباط م يف اجلانبني العقدي والتعبدي، لقييف اجلانب اخل
وأي خطة رشد مل  ،فأي خصلة خري مل يسبقوا إليها؟": يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

وأيدوا قواعد ، تاهللا لقد وردوا رأس املاء من عني احلياة عذباً صافياً زالالً ،يستولوا عليها؟
  .)٢("م مقاالًفلم يدعوا ألحد بعده، اإلسالم

واعلم حتقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقرم إىل احلق ": بدرالدين الغزي العامري ويقول
ولذلك قال علي رضي اهللا ، فمنهم أخذ الدين، أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق الصحابة

  .)٣(")خرينا أتبعنا هلذا الدين(: عنه
ه وأفعاله وظاهره وباطنه أن يتصف فجدير مبن وفق للزوم منهج السلف الصاحل يف أقوال

فأول ، هكذا شأن السلف الصاحل": يقول اإلمام الشاطيب، مبا اتصفوا به من قيم خلقية فاضلة
واعتمادهم ، وأخذهم بأقواله وأفعاله، ذلك مالزمة الصحابة رضي اهللا عنهم لرسول اهللا 

وشدة ، ك بكثر املالزمةوإمنا ذل، ...وعلى أي وجه صدر، كائناً من كان، على ما يرد منه
                                     

  ).٢٣(اآلية ، سورة األحزاب )١(
  .١/٥، إعالم املوقعني )٢(
  .١٣٨صـ، د واملستفيدالدر النضيد يف أدب املفي )٣(
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 فالتزم التابعون يف الصحابة سريم مع النيب ، وصار مثل ذلك أصالً ملن بعدهم، املثابرة
  .واألخالق العلية، )١("ونالوا ذروة الكمال يف العلوم الشرعية، ففقهوا

ليتحلى ا كل ، مناذج من تلك القيم اخللقية لدى السلف بحث لبيانلذا جاء هذا امل
وجيعلها ، ويبحث عن بقية تلك القيم اخللقية فيجتهد يف التخلق ا مجيعاً، لسلفحمب ل
  .ياته مع ربه ونفسه ومن حولهحل اًمنهج
:من تلك القيم اخللقية ما يليو 

 

  
  :  

، ولهل قَبِقَ: صدق يصدق صدقاً وصدقاً وصدقه: يقال، نقيض الكذب: الصدق لغة
  .)٢(ه بالصدقأأنب: وصدقَه احلديث

، )الصدق(فقد اختلفت عبارات العلماء يف حتديد معىن ، وأما تعريف الصدق اصطالحاً
، )٣("إخبار عن املُخبر به على ما هو به مع العلم بأنه كذلك": فمنهم من عرف الصدق بأنه

كما عرفه ،)٤("املخرب عنه معاًمطابقة القول للضمري و": وعرفه الراغب األصفهاين بأنه
  .)٥("مطابقة احلكم للواقع": اجلرجاين بأنه

 ،)٦("وهو ضد الكذب، مطابقة الكالم للواقع حبسب اعتقاد املتكلم": ومن تعريفاته أنه
ويالحظ على هذه التعريفات أا حصرت الصدق وقصرته على جمال األقوال واألخبار 

وجند هذا يف ، خرى كالصدق يف األعمال واالعتقاداتوإغفاله يف جماالت الصدق األ، فقط

                                     
  .١٤٤صـ/ ١ج مشهور حسن آل سلمان،: بتحقيق ،املوافقات )١(
  .١١٦١صـ، فصل الصاد، باب القاف، القاموس احمليط: انظر )٢(
  .٥٥٦صـ، أليب البقاء لكنوي، الكليات )٣(
  .٤٧٨صـ، مفردات ألفاظ القرآن )٤(
  .١٧٣صـفصل الدال، عبد الرمحن عمرية، باب الصاد، . د: بتحقيق، التعريفات )٥(
  .١/٥١١، املعجم الوسيط )٦(
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  .مجيع التعريفات السابقة عدا تعريف اجلرجاين
كما ، كما أن بعض تلك التعريفات اشترطت لتحقيق الصدق مطابقته للواقع واالعتقاد

أما التعريف الثالث تعريف اجلرجاين فقد اكتفى باشتراط املطابقة ، يف التعريف األول والثاين
  .)١(قع فقطللوا

الدكتور  األستاذ فضيلة ذكره ما هو اصطالحاً للصدق املانع اجلامع التعريف أن جند لذا
أرى أن ": يقول حيث والسنة الكتاب ضوء يف الصدق يف خلق دراسات كتابه يف القوسي مفرح

  : وذلك، )القول والفعل لالعتقاد والواقع مطابقة(: أنه اصطالحاً )الصدق(يقال يف تعرف 
يف هذا التعريف لفظ عام ) القول(فـ ، لشمولية هذا التعريف االت الصدق كلها )أ

  .لفظ عام أيضاً يشمل فعل القلب وفعل اجلوارح) الفعل(و ، وقول القلب اللسان قول يشمل
  .)٢()"الواقع(و) االعتقاد(ولتضمنه اشتراط املطابقة يف كل من ) ب

 
، فهو أساس اإلميان وركنه الركني، لصدق قيمة كبرية ومكانة سامية يف دين اهللا تعاىلل

وعليه ، وأساس قبول الطاعات والقربات عند اهللا عز وجل، وأساس احلسنات ومجاعها
، )٣(}6 7 8 9{: يقول اهللا تعاىل، يترتب األجر والثواب يوم القيامة

  .)٤(} Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð {: ويقول سبحانه

z y x w v u  {: فقال عز شأنه، وقد أمر اهللا سبحانه عباده بااللتزام به

، )٦(}I H G F E D C B{: وقال تعاىل، )٥(}} | 

                                     
  .١٧ -١٦دراسات يف خلق الصدق، للدكتور مفرح القوسي، ص : أنظر )١(
  .١٧صـاملرجع السابق،  )٢(
  ).٢٤(اآلية ، سورة األحزاب )٣(
  ).١١٩(اآلية ، سورة املائدة )٤(
  ).٧٠(اآلية ، سورة األحزاب )٥(
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I{)وأمر به النيب ، )١ فإن الصدق ، عليكم بالصدق": فقال، وحث عليه
وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، يهدي إىل الرب

  .واهللا ورسوله ال يأمران إال مبا فيه خري، )٢("ب عند اهللا صديقاًيكت
فقال عز ، وأثىن عليهم به، بالصدق -عليهم السالم- ووصف اهللا سبحانه أنبياءه ورسله

Ù Ø {: وقال سبحانه، )٣(}7 8 9 : ; > = < ? @ {: وجل

Ý Ü Û Ú{)وقال تبارك وتعاىل، )٤ :} 1 2 3 4 5 6 7 8 9

، )٦(}Q P O N M L K J I H{: سبحانه القو، )٥(}: ; > =
  .واهللا ال يصف أنبياءه ورسله إالّ مبا هو كمال وخري

فقال ، كما امتدح سبحانه املتصفني ذه القيمة العظيمة واخللق الكرمي من عباده املؤمنني
وهو سبحانه ال ميتدح عباده ، )٧(}! " # $ % & ' ) ( {: سبحانه

  .)٨("املؤمنني إال مبا هو حسن

 
وكتمان ، صدق اللهجة: آالت الرياسة مخس": -رمحه اهللا-)٩(يقول اإلمام الشافعي

                                     
 ).١١٩(اآلية ، سورة التوبة )١(
  .١٠/٥٠٧ج ، )٦٠٩٤(احلديث رقم ، )٦٩(الباب ، )األدب(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٢(
  ).٤١(اآلية ، سورة مرمي )٣(
  ).٥٠(اآلية ، سورة مرمي  )٤(
  ).٥٤(اآلية ، سورة مرمي )٥(
  ).٥٦(اآلية ، سورة مرمي )٦(
  ).٢٣(اآلية ، سورة األحزاب )٧(
  .٢٤- ٢١الكتاب والسنة، لألستاذ الدكتور مفرح القوسي، ص  دراسات يف خلق الصدق يف ضوء )٨(
تويف ، ونزل مصر، ونشأ مبكة، هـ١٥٠ولد سنة ، إمام مذهب الشافعية، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس القرشي )٩(

  .٩/٢٥ ، البن حجر،ذيب التهذيب: انظر. هـ٢٠٤سنة 
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  .)١("وأداء األمانة، وابتداء النصيحة، والوفاء بالعهد، السر
كما أن ، لدارينالصدق يرفع املرء يف ا": -رمحه اهللا تعاىل- )٢(ويقول اإلمام ابن حبان
ل بِبه قُ فرِولو مل يكن للصدق خصلة حتمد إال أن املرء إذا ع، الكذب يهوي به يف احلالني

وصار صادقاً عند من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ جمهوده يف رياضة ، كذبه
  .)٣("انب الكذبجيحىت يستقيم على الصدق و، لسانه
والكذب أصل ، والصدق أصل الرب": - ه اهللارمح- ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب(:  كما يف الصحيحني عن النيب ، الفجور
و ال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة

، إىل الناروإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي ، صديقاً
  .)٥)(٤()وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً

الذي منه تنشأ مجيع منازل "الصدق هو : -رمحه اهللا تعاىل- ويقول اإلمام ابن القيم
وبه متيز أهل ، والطريق األقوم الذي من مل يسر عليه فهو من املنقطعني اهلالكني، السالكني

وهو سيف اهللا يف أرضه الذي ما ، وسكان اجلنان من أهل النريان، ميانالنفاق من أهل اإل
، ومن صال به مل ترد صولته، وال واجه باطالً إالّ أرداه وصرعه، وضع على شيء إال قطعه

واحلامل على ، وحمل األحوال، فهو روح األعمال، ومن نطق به علت على اخلصوم كلمته
وهو أساس بناء ، الواصلون إىل حضرة ذي اجلالل والباب الذي دخل منه، اقتحام األهوال

  ...ودرجته تالية لدرجة النبوة اليت هي أرفع درجات العاملني، وعمود فسطاط اليقني، الدين
وخص املنعم عليهم بالنبيني ، وقد أمر اهللا سبحانه أهل اإلميان أن يكونوا مع الصادقني

                                     
  .١٠/٤٢، سري أعالم النبالء )١(
املشهور  "املسند على التقاسيم واألنواع": من مصنفاته، البسيت، أبو حامت، د بن حبانحممد بن حبان بن أمح )٢(

. هـ٣٥٤تويف سنة ، يف رجال احلديث" الثقات"و، يف األدب" روضة العقالء"و، بصحيح ابن حبان يف احلديث
  .٦/٣٠٦األعالم للزركلي : انظر

  .٥٤صـ، روضة العقالء )٣(
  .بقةالسا صفحةالسبق خترجيه يف  )٤(
  .٢٠/٥٧ج، جمموع الفتاوى: انظر )٥(
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C B H G F E D {: فقال تعاىل، والصديقني والشهداء والصاحلني

J I{)وقال سبحانه، )١ :} Q P O N M L K J I

W V U T S R{)فهم الرفيق األعلى، )٢ :} Z Y

وهلم مرتبة ، إحساناً منه وتوفيقاً، وال يزال ميدهم بأنعمه وألطافه ومزيده .)٣(}]\
 إذ درجتهم منه ثاين، زلة القرب منهـوهلم من، فإن اهللا مع الصادقني، املعية مع اهللا تعاىل

، من اإلميان: وأثىن عليهم بأحسن أعماهلم، وأخرب تعاىل عن أهل الرب، درجة النبيني
* + , - . / 0 {: فقال، بأم أهل الصدق، والصرب ،والصدقة، واإلسالم

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 I H G F E D C B A @ ? > =

X W V U T S R Q P O N M L K J{)٤( ،
وأن الصدق هو مقام اإلسالم ، باألعمال الظاهرة والباطنةوهذا صريح يف أن الصدق يكون 

قال ، أخرب سبحانه أنه يف يوم القيامة ال ينفع العبد وينجيه من عذابه إالّ صدقه، و...واإلميان
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  {: تعاىل

é è ç æ å ä ã{)٦( ")٥(.  

واجتنب الكذب ، فإنه ينفعك، يضركعليك بالصدق حيث ترى أنه ": )٧(ويقول الشعيب

                                     
  ).١١٩(اآلية ، سورة التوبة )١(
  ).٦٩(اآلية ، سورة النساء )٢(
  ).٦٩(اآلية ، سورة النساء )٣(
  ).١٧٧(اآلية ، سورة البقرة )٤(
  ).١١٩(اآلية ، سورة املائدة )٥(
  .٢٠٥-٢٠٤/ ٢، مدارج السالكني )٦(
وهو ثقة ، حنيفة وغريه أخذ عن أيب، هـ١٩ولد يف الكوفة سنة  ،تابعنيمن كبار ال، عامر بن شراحيل الشعيب )٧(

  .٥/٦٩ ، البن حجرذيب التهذيب: انظر. هـ١٠٣تويف سنة ، عند أهل احلديث
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  .)١("فإنه يضرك، الكذب حيث ترى أنه ينفعك
  : قال، زلة الصدق وفضلهـأبياتاً يف من) احملاسن واملساؤي(وأورد صاحب كتاب 

  : قال بعض الشعراء

  تــزاوجــور تــإذ األم
  وق رأـد فـقـدق يعـصـوال

  دهـدح زنـقـدق يـصـوال
  

  تاجاًـها نِـرمـدق أكـالصـف  
  دق تاجاًـالصـفة بـيـلس ح

  اًـية سراجـاحـل نـي كـف
  

  : وقال آخر

  كم من حسيب كرمي ذا شرف
  رفهـلوكاً فشـر كان صعـوآخ

  اً فوق صاحبهـفصار هذا شريف
  

قد شانه الكذب وسط احلي إن عمدا   
  دق احلديث وقول جانب الفنداـص

  .)٢(عاً حتته أبداًـذا وضيـار هـوص
  

 
، وفطرت النفوس على حبه وقبوله، الذي حيبه اهللا ورسوله، لصدق املأمور به شرعاًإن ل

جماالت كثرية تدل على أن مفهوم الصدق يف الشريعة اإلسالمية مفهوم واسع ال ينحصر يف 
  : منها، األقوال واألخبار فقط بل يتعدى إىل جماالت أرحب

  .العزمية وثبات اإلرادة الصدق يف النية والقصد مبعىن خلوص النية وصدق -١"
ونبذ ، الصدق يف القول ويكون بلزوم احلق واألخذ به وموافقة احلقيقة والواقع - ٢

الصدق يف نقل األخبار والصدق : وله صور منها، )٣("الباطل والكذب واللغو واللهو احملرم
  .والصدق يف الشهادات ،يف الوعد والوفاء به والصدق يف الوفاء بالعهود والعقود

: وموافقتهما هلدي الكتاب والسنة وهو، الصدق يف العمل مبوافقة القول العمل - ٣
                                     

  .٤٣٣صـ، إلبراهيم البيهقي، احملاسن واملساوئ )١(
  .٤٣٣صـ، املصدر السابق: نظرا )٢(
  .٤٣-٤٢صـ، لقحطاينللدكتور سعيد بن علي بن وهف ا، اخللق احلسن )٣(
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ومن الصدق يف ، بأن يكون باطن املرء مثل ظاهره أو خرياً منه، استواء السريرة والعالنية
وحفظ ، وإتقان العمل، وأداء الواجبات واملعامالت، األفعال الصدق يف الطاعات والعبادات

  .والودائع واألعراض وحنوها الواسع يف األوالد واألموالاألمانات مبفهومها 
مجعها فال بد من صدق العزمية و": واملراد به كما قال ابن القيم: الصدق يف العزم - ٤

  .)١("بل تكون عزمية ال يشوا تردد وال تلوم، وجزمها وعدم التردد فيها
إذ ال مشقة يف ، يف احلالذلك أن النفس قد تسخو بالعزم : الصدق يف الوفاء بالعزم" - ٥

احنلت العزمية ، وحصل التمكن وهاجت الشهوات ولكن إذا حقت احلقائق، الوعد والعزم
ولذا امتدح اهللا عز وجل الذين صدقوا يف ، فيه وهذا يضاد الصدق، ومل حيصل الوفاء بالعزم

! " # $ % & ' ) ( *  {: فقال سبحانه، اجناز ما عاهدوا اهللا عليه

0 / . - , + 5 4 3 2 1{)٣(")٢(.  

  :الصدق يف مقامات الدين -  ٦"
كالصدق يف اخلوف والرجاء والزهد والرضا واحلب ، وهو أعلى الدرجات و أعزها

مث هلا غايات و ، فإن هذه األمور هلا مبادئ يطلق عليه االسم بظهورها، والتوكل وحنو ذلك
  .)٤("ت حقيقته مسي صادقاًوإذا غلب الشيء ومت، فالصادق احملقق من نال حقيقتها، حقائق

          
 

  
، إذا صدق العبد يف أقواله وأفعاله ومجيع أحواله حصلت له بذلك مثرات وفوائد عظيمة

  : يتجلى أبرزها يف األمور التالية

                                     
  .٢٢٨صـ، الفوائد )١(
  ).٢٣(اآلية ، سورة األحزاب )٢(
  .٤٤-٤٣صـ، دراسات يف خلق الصدق يف ضوء الكتاب والسنة )٣(
  .٤٦ صـ، املرجع السابق )٤(
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  .والطمأنينة القلبيةاهلدوء النفسي  - ١
  .اهلداية إىل الرب الذي يوصل إىل اجلنة - ٢
  .الشجاعة يف احلق والثبات عليه - ٣
  .صدق الرؤيا - ٤
  .تيسري الرزق ونيل بركته - ٥
  .النجاة من املكروه - ٦
  .ورفع ذكره يف العاملني، وحمبة اخللق له، حمبة اهللا للصادق - ٧

  
جىن هذا اتمع العديد من الثمرات ، وأصبح مسة بارزة له، إذا شاع الصدق يف اتمع

  : ولعلي أمجل أبرز هذه الثمرات والفوائد فيما يلي، اليانعة والفوائد القيمة
  .متاسك اتمع واستقراره -أ 

  .حلول الربكات - ب 
  : أما مثرات الصدق وفوائده يف احلياة اآلخرة فهي ما يلي

  .احلصول على املغفرة ونيل األجر العظيم -أ 
  .النجاة من النار والفوز باجلنة - ب 

  .)١(نيل مرتبة الصديقية - جـ 
 

 

  
  .)١("األمانة ضد اخليانة": األمانة لغة

                                     
 ،مفرح القوسي لألستاذ الدكتور، دراسات يف خلق الصدق يف ضوء الكتاب والسنة: راجع كتاب -لالستزادة )١(

  .٨٧-٦٧صـ
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  .)٢("قيام املرء مبا استحفظ عليه من حقوق اهللا تعاىل وحقوق عباده": اصطالحاً وهي
وصدق التبليغ فيما كلف به ، وإخالص املشورة للمستشري، كتمان السر": هيوقيل 

  .)٣("الفرد
كثري من املسلمني يف وقتنا احلاضر ال يفهم من كلمة األمانة إال أا تأدية املال املودع و"

به سب، ألنه قصر لألمانة يف أضيق معانيها، وهذا بال شك حتجري لواسع، إىل صاحبه املودع
  .وما تستوعبه من معان عظيمة ومفاهيم جسيمة، اجلهل حبقيقة األمانة يف اإلسالم

إن مفهوم األمانة يف اإلسالم وحقيقتها مفهوم شامل واسع عميق ينظّم شعب احلياة 
ويف عالقة العبد مع ، ويف عالقة العبد مع نفسه، كلها يف عالقة العبد مع ربه تبارك وتعاىل

جام دقيق وترابط سفهذا املفهوم يشمل هذه اجلوانب كلها يف ان، همالبشر من أقرباء وغري
  .)٤("وثيق

وال يوجد إنسان عاقل إال هو متحمل ": - حفظه اهللا تعاىل -يقول الشيخ صاحل الفوزان
: قال تعاىل، وجينبها معصيته، فهو متحمل أمانة نفسه بأن حيملها على طاعة اهللا تعاىل، األمانة

}B A @?> = <;: 9 8 H G F EDC{)٥( ،
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³  {: سبحانه قال ،أهله أمانة متحمل وكذلك

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´{)٦( ،
، والنهي عن املنكر، واألمر باملعروف، وهو أيضاً متحمل أمانة اتمع بالدعوة إىل اهللا تعاىل

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 {: قال تعاىل

                                                                                                          
  .١٥١٨صـ، فصل اهلمزة، باب النون، القاموس احمليط )١(
  .٢١صـ، للدكتور عبد اهللا بن وكيل الشيخ والدكتور عبد اهللا بن حممد العمرو، األخالق واآلداب )٢(
  .١٧٢صـ، الدكتورة إميان عبد املؤمن سعد الدين، األخالق يف اإلسالم )٣(
  .١٦٣صـ، علي بن سعد الضوحيي/ تورلألستاذ الدك، حتفة األنقياء بسلوك األتقياء )٤(
  ).١٠- ٧(اآلية ، سورة الشمس )٥(
  ).٦(اآلية ، سورة التحرمي )٦(
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h g f n m l k j i {: سبحانه قالو، )١(}8 9

p o{)٣( ")٢(.  

 
فقد جاء األمر ا يف ، األمانة من فرائض الدين اليت ال يكمل إميان املرء إال بالقيام ا

  .)٤(}¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±{: قوله تعاىل

 فقال عز ،وأخرب سبحانه أن كل ما أمر به من حقوقه وحقوق عباده أمانة جيب القيام ا
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ {: من قائل

Ä Ã Â Á À ¿ ¾{)ال إميان ملن ال أمانة (: فقال، وربط األمانة باإلميان، )٥
آية املنافق (: اخليانة من عالمات النفاق فقال وعد ، )٦()وال دين ملن ال عهد له، له

  .)٧()وإذا أؤمتن خان، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف: ثالث

É È  {: فقد كان كل منهم يقول لقومه، نة صفة األنبياء عليهم الصالة والسالمواألما

Í Ì Ë Ê{)٨(.  

 

                                     
  ).١١٠(اآلية ، سورة آل عمران )١(
  ).١٠٤(اآلية ، سورة آل عمران )٢(
  .٦-٥صـ، الدين واألخالق مسئولية اجلميع )٣(
  ).٥٨(اآلية ، سورة النساء )٤(
  ).٧٢(اآلية ، سورة األحزاب )٥(
وصححه ، ٣/١٣٥، )١٢٥٦٧( رقماحلديث ، -رضي اهللا عنه-أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن أنس بن مالك )٦(

  .٦/١٢٣، ٧٠٥٦األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم 
، احلديث )بيان خصال املنافقني(، باب )اإلميان(رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، يف كتاب  )٧(

  .٧٨ص / ١ج، )٥٩(رقم 
  ).١٠٧(اآلية ، سورة الشعراء )٨(
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  : فمن جماالا، األمانة شاملة جلميع جوانب احلياة
ونسبة األقوال إىل ، فمن األمانة فيها تأديتها دون حتريف أو تغيري: العلوم واملعارف - ١

  .م انتحال اإلنسان ما لغريه منهاوعد، أصحاا
فمن األمانة فيها تأدية احلقوق إىل أهلها وإسناد األعمال إىل مستحقيها : الواليات - ٢

وحفظ أموال ، وحفظ الدين الذي ارتضاه اهللا لعباده من أن يناله أحد بسوء، األكفاء هلا
قيل وكيف ، لساعةإذا ضيعت األمانة فانتظر ا(: ففي احلديث، الناس وأبدام وعقوهلم
  .)١()إذا أسند األمر لغري أهله فانتظر الساعة: قال ،إضاعتها يا رسول اهللا؟

أو ، فال يسترق السمع، وتكون األمانة فيها حبفظها عن معصية اهللا تعاىل: اجلوارح - ٣
  .وتوجيهها للقيام مبا جيب من العبادات والطاعات، ينظر إىل ما ال حيل له النظر إليه

  .وتكون األمانة بكتماا، اليت يستأمن اإلنسان على حفظها: راألسرا - ٤
وتكون األمانة يف الشهادات بتحملها حبسب ما هي عليه يف : الشهادة واملشاورة - ٥
طلب ورة بالنصح ملن ويف املش ،وبأدائها دون حتريف أو تغيري أو زيادة أو نقصان، الواقع

ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد يف  ،)٢()املستشار مؤمتن(: ففي احلديث، املشورة
  .غريه فقد خانه

وقد ترجم أن يؤدي العامل عمله بدقة وإتقان، فمن األمانة : الوظائف واألعمال - ٦
  ).ويستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقالً: باب(البخاري رمحه اهللا يف كتاب األحكام 

وبيان ما  ،تطفيف املكاييل واملوازينفمن األمانة البعد عن : التجارة والبيع والشراء- ٧
  .)٣(والبعد عن الغش والتدليس يف البيع، عيوب يف السلعة من

 

                                     
  .٢٠٣٧/ ٤ج، )٦٤٩٦( رقماحلديث ، )رفع األمانة(باب  ،)الرقاق(أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )١(
، ٦٤صـ، )١٢٨( رقماحلديث ، )املستشار مؤمتن(باب  ،)حسن اخللق(كتاب  ،رواه البخاري يف األدب املفرد )٢(

  )٦٧٠٠( رقمالصحيح، احلديث  وصححه األلباين يف اجلامع
  .١/٥٩٥، لعبد الرمحن امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها: انظر )٣(
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يثمر مثرات جليلة ، وحفظها مما يناقضها، إن القيام حبق األمانة على وجهها الصحيح 
  : ك اآلثار ما يليومن تل، اتمعوحسنة كرمية على الفرد  اًوآثار

اهللا أمر بالقيام باألمانة وأدائها، ووعد على ذلك ألن ، الفوز برضا اهللا تعاىل وجنته - ١
  .عظيم األجر والرضوان منه

  .ختار لألعمال أحسن الناس قياماً األن مقتضى األمانة أن ي، قيام مصاحل الناس - ٢
  .أحد على حقه راضياً فيحصل كل، أداء األعمال والواجبات بإتقان وإخالص - ٣
فتزيد ، حيث يأمن املرء جاره وصاحبه والعامل عنده، شيوع الثقة واحملبة بني الناس - ٤

  .الروابط وتقوى األواصر
  .)١(صيانة حرمات األسر بعدم إفشاء أسرارها أو احلديث عما يكون فيها - ٥

 

 

 
  : منها، ومشتقاا يف اللغة العربية مبعان عدة) لصربا(تستخدم كلمة : الصرب لغة

، يقال صربت نفسي على ذلك األمر، فكل من حبس شيئاً فقد صربه: احلبس واملنع - ١
ومسي الصوم ، )٢(}! " # $ % & {: ومنه قوله تعاىل، أي حبستها

وهو ، والصرب نقيض اجلزع. والنكاح، والشراب، صرباً ملا فيه من حبس النفس عن الطعام
  .حبس النفس عن اجلزع

  .ومنه الصبرة وهي احلجارة الشديدة الغليظة: الشدة والقوة - ٢
  .وهي ما مجع من الطعام بال كيل وال وزن: ومنه والصبرة: اجلمع والضم - ٣

                                     
  .٢٤-٢٣صـ للدكتور عبداهللا العمرو والدكتور عبد اهللا وكيل الشيخ، ،األخالق واآلداب: انظر )١(
  ).٢٨(اآلية ، سورة الكهف )٢(
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بالثبات على ما  :أي ،)١(}¡ ¢ £ {: ومن قوله تعاىل: الثبات - ٤
  .)٢(أنتم عليه من اإلميان

ألن الصرب يف أصله حبس للنفس ومنعها ، مبجموعها على معىن الصرب فهذه املعاين تدل
ألنه حيتاج إىل ، وشق اجليوب وحنوها، اجلوارح من اللطم، من اجلزع واللسان من التشكي

وهو ثبات ، كما أنه يضم اإلميان واليقني وجيمعهما إليه ليحصل الصرب، قوة وشدة وحزم
  .على ما قدره اهللا من أحكام وأقدار

وحبس ، الصرب حبس النفس عن اجلزع والتسخط": يقول ابن القيم: اًصرب اصطالحال
  .)٣("وحبس اجلوارح عن التشويش، اللسان عن الشكوى

  .)٥("وكفها عن هواها، منع النفس حماا: الصرب": )٤(ل الطربيوقوي
  .)٧("هو الثبات على الكتاب والسنة: الصرب": )٦(ل إبراهيم اخلواصوقيو

وإلزامها بفعل ما تكره يف ، حبس النفس عن فعل ما حتبه": هو )٨(اجلوزيابن  ويقول
  .)٩("مما لو فعله أو تركه لتأذى به يف اآلجل، العاجل

                                     
  ).٤٥(اآلية ، سورة البقرة )١(
  .، بتصرف يسري١٤ -١٣الصرب يف ضوء الكتاب والسنة، لألستاذ الدكتور مفرح القوسي، ص دراسات يف خلق  )٢(
  .١١٩/ ٢ج، مدارج السالكني )٣(
اختالف : من تصانيفه، كان عاملاً بالسنن وطرقها،من أكابر العلماء، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي )٤(

، األعالم: انظر .هـ٣١٠يف سنة توهـ، و٢٢٤طربستان، سنة ولد ب ،و جامع البيان يف تفسري القرآن، الفقهاء
  .٦/٢٩٤ للزركلي،

  . ٣/١٧٢، فتح الباري )٥(
له ، من أقران اجلنيد، كان من أبرز الصوفية يف وقته، )من رأى سر(ولد يف ، إبراهيم بن أمحد بن إمساعيل )٦(

  .١/٢٨ للزركلي، األعالم: انظر. هـ٢٩١تويف يف الري سنة ، مصنفات
  .٢/١٠٤، شرح النووي لصحيح مسلم )٧(
قال ، هـ تقريبا٥١٠ًولد سنة ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي القرشي التيمي البكري )٨(

تويف ، " يصنف قبله وقد انتفع الناس بهوله من التصانيف يف احلديث وفنونه ما مل: " عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .١/٤١٤ ، أليب يعلى،طبقات احلنابلة: انظر. هـ٥٩٧سنة 

  .١١/٣٠٤ البن حجر، ،فتح الباري )٩(
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أو عما ، هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع": الراغب األصفهاين ويقول
  .)١("يقتضيان حبسهما عنه

  .)٢("اهللا إىل ال اهللا لغري البلوى أمل من شكوىال ترك" :بأنه اصطالحاً الصرب اجلرجاين وعرف
 وقد أشار، )٣("باختالف املوطن الذي حيتاج إليه فيه الصرب خيتلف تعريف أن يتبني وذا"

فحقيقة ، وقوة اإلحجام، قوة اإلقدام: النفس فيها قوتان" :إىل حقيقة الصرب بقوله القيم ابن
  .)٤("وقوة اإلحجام إمساكاً عما يضره، نفعهالصرب أن جيعل قوة اإلقدام مصروفة إىل ما ي

 
فما من خلق فاضل ، وبه ترتبط مقامات الدين، الصرب سيد األخالق": يقول ابن القيم

فإن كان الصرب عن شهوة فرج حمرمة ، وإن حتول إىل اسم آخر، إال مير بقنطرة من الصرب
، وإن كان عن دواعي االنتقام مسي عفواً، عشق مسي زهداً وإن كان عن فضول، مسي عفة

فله عن كل فعل ، وهكذا بقية األخالق... وإن كان عن إجابة اإلمساك والبخل مسي جوداً
وما ، كرم به من خلقفأَ، )الصرب(واالسم اجلامع لذلك كله ، وترك اسم خيصه حبسب متعلقه

  .)٥(!"وأعظم حقيقته، أوسع معناه
: مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول": يقول ابن القيم، اإلمامة يف الدينوالصرب طريق 

N M L K J {: بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين مث تال قوله تعاىل
U T S R Q P O{)٧( ")٦(.  

عني موطناً كلها تدل على صرب يف كتابه العزيز يف نيف وتسوقد ذكر اهللا تعاىل ال
ومجع للصابرين بني ، وجعلها مثرة له، رجات واخلريات إىل الصربوأضاف أكثر الد، وجوبه

                                     
  .٤٧٤صـ، مفردات ألفاظ القرآن )١(
  .١٧١صـ عبد الرمحن عمرية، باب الصاد، فصل الباء،. د: بتحقيق ،التعريفات )٢(
  .١٦دراسات يف خلق الصرب، للدكتور مفرح القوسي، ص  )٣(
  .١٨صـ، عدة الصابرين )٤(
  .٢٨-٢٧صـ، رجع السابقامل )٥(
  ).٢٤(اآلية ، سورة السجدة )٦(
  .٢/١٥٤، مدارج السالكني )٧(
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O N M L K J I {: فقال سبحانه وتعاىل، أمور مل جيمعها لغريهم
S R Q P{)وقرنه سبحانه بالصالة يف قوله تعاىل، )١ :}  ¢ ¡

ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ {)٣(")٢(.  

 
  : الصرب ثالثة أنواع

ويؤديها  وهو أن حيبس اإلنسان نفسه على العبادة: عة اهللا تعاىلالصرب على طا :األول
  .وأال يتضجر منها أو يتهاون ا أو يدعها، كما أمر اهللا تعاىل

بأن مينع نفسه من الوقوع فيما حرم اهللا تعاىل عليه : الصرب عن معصية اهللا تعاىل :الثاين
  .مما يتعلق حبق اهللا أو حقوق عباده

ومعناه أن يستسلم اإلنسان ملا يقع عليه من البالء : أقدار اهللا تعاىل الصرب على :الثالث
  .)٤(واهلموم واألسقام فال يقابل ذلك بالتسخط أو التضجر

)٥( 
  .)٦("وجد خري عيشنا بالصرب" - رضي اهللا عنه–يقول عمر بن اخلطاب  -

  .)٧("كرميا كان الرجال من كان الصرب أن ولو ،بالصرب هأدركنا عيش أفضل إن" :ويقول -
  .)٧("كرميا

                                     
  ).١٥٧(اآلية ، سورة البقرة )١(
  ).٤٥(اآلية ، سورة البقرة )٢(
  .٢٠٣األخالق بني الطبع والتطبع، لفيصل احلاشدي، ص  )٣(
  .٢٦٩صـ البن قدامة، ،خمتصر منهاج القاصدين: انظر )٤(
يف ) دراسات يف خلق الصرب يف ضوء الكتاب والسنة(راد هذه األقوال وبياا على كتاب اعتمدت يف إي )٥(

  .، ومن أراد االستزادة فلريجع إىل هذا الكتاب يف صفحات احملددة آنفا٩٣ً -٨٥: الصفحات
  .١١/٣٠٣ج البن حجر،  فتح الباري، )٦(
  .١٠١عدة الصابرين، ص  )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

٩٩ 

  .)١("الصرب مالك اإلميان ": -رضي اهللا عنه–ويقول  -
الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من ": - رضي اهللا عنه-ويقول علي بن أيب طالب -

 .)٢("اجلسد، وال جسد ملن ال رأس له، وال إميان ملن ال صرب له

  .)٣("الصرب مطية ال تكبو": ويقول -
  .)٤("الصرب نصف اإلميان": ويقول ابن مسعود رضي اهللا عنه -
  .)٥("أفضل العدة الصرب على الشدة: "- رضي اهللا عنه–ويقول ابن عباس  -
  .)٦("والرضا بالقدر ،ذروة اإلميان الصرب للحكم": رضي اهللا عنه-ءادويقول أبو الدر -
وإن الفشل  ،ن الصرب عزيا أهل اإلسالم إ": -رضي اهللا عنه-ويقول خالد بن الوليد -

  .)٧("وإن النصر مع الصرب ،عجز
الصرب كرت من كنوز اخلري ال يعطيه اهللا ": رمحه اهللا تعاىل )٨(ويقول احلسن البصري -

  .)٩("إال لعبد كرمي عنده
 دخلوا به ،الصرب من أفضل العباد يعط مل" :اهللا رمحه)١٠(الثوري سفيان ويقول -

                                     
 .٤/٥٩ج ، للغزايل،إحياء علوم الدين)١(
  .١٠١عدة الصابرين ص  )٢(
  .١٠١ص املصدر السابق  )٣(
  .١١٦املصدر السابق، ص )٤(
  .٢١٢أدب الدنيا والدين، ص  )٥(
  .٤/٥٩ ، للغزايل،إحياء علوم الدين )٦(
  .١/٢٠٨بن قتيبة عيون األخيار، ال )٧(
ولكنه ممن غفل عنه ،  الدعوةومن املتعبدين اابني، كان من خيار الناس، احلسن بن أيب جعفر عجالن البصري )٨(

  .١/٤٧٩ ، البن حجر،ذيب التهذيب: انظر. هـ١٦٧تويف سنة ، صناعة احلديث وحفظه
  .١١٧عدة الصابرين ص  )٩(
وقال ، "سفيان أمري املؤمنني يف احلديث: "قال عنه ابن عيينة وابن معني، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )١٠(

، البن ذيب التهذيب: انظر. هـ١٦١تويف يف البصرة سنة ، "الورع والعلمأن سفيان ساد الناس ب: " شعبة
  .٢/٣٥٣ حجر،
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  .)١("اجلنة

 
  : منها ،وفوائد مجة حيصلها من اتصف بهللصرب آثار حسنة " 
 .جور العظيمةل املنازل العالية واأليحتص - ١

 .بلوغ الصابر حمبة اهللا تعاىل له - ٢

 .حتصيل الكمال اإلمياين - ٣

واخلالص من آثار احملن واملصائب، كما قال  ، يف طريق النصر على األعداءريالس - ٤
 "٢("ر مع الصربواعلم أن النص(. 

 .وهو أفضل طريق، وأعظم وسيلة حلصول اإلنسان على حاجته وحتقيق مطلبه - ٥

،  )٣(}Ì Ë Ê É {: الدخول يف معية اهللا تعاىل للصابرين، كما قال تعاىل - ٦
 .)٤("ي النصر والتأييد واإلعانة والتوفيقوهي املعية اخلاصة اليت تقتض

J I  {: بدخوهلم يف قوله سبحانه إليهم هوإحسان لصابرينرمحة اهللا ل - ٧

S R Q P O N M L K {)٥(.  
  

 

 
                                     

  .٦٠الصرب والثواب عليه، البن أيب الدنيا، ص  )١(
سلسلة األحاديث (وصححه األلباين يف  ،١٩-٥/١٨، )٢٨٠٣( رقماحلديث  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، )٢(

  .٥/٤٩٦، )٢٣٨٢( احلديث رقم ،)الصحيحة
  .١٥٣سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .٣٠ص األخالق واآلداب، للدكتور عبداهللا وكيل الشيخ والدكتور عبداهللا العمرو، )٤(
  ).١٥٧(اآلية ، سورة البقرة )٥(
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احلاء والياء واحلرف املعتل أصالن أحدمها خالف املوت، :" قال ابن فارس: احلياء لغة
  .)١("واآلخر االستحياء الذي هو ضد الوقاحة

  .)٢("واستحى واستحيا حياًء منه حيِي قد، والتوبة واحلشمة: احلياء: "وقال ابن منظور
ومينع من التفريط ، واجتناب القبيح، خلق يبعث على فعل اجلميل": وهو اصطالحا

  .)٣("والتقصري يف حق ذي احلق
  .)٤("انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه: "وقال اجلرجاين

 
هو الذي جعله الشارع من : واحلياء املكتسب. مكتسبو، غريزي: احلياء قسمان"
وقد ينطبع الشخص باملكتسب حىت يصري ، وهو املكلف به دون الغريزي، اإلميان

، يف الغريزي أشد حياء من العذراء يف خدرها وقد كان حياء رسول اهللا ، كالغريزي
  .)٥("وكان يف املكتسب يف الذروة العليا

فالشرعي الذي يقع على وجه ، وغري شرعي، شرعي: إىل قسمني - أيضاً -وينقسم"
، فهو مذموم، وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعي ،وهو حممود، اإلجالل واالحترام لألكابر

  .)٦("وإمنا هو ضعف ومهانة، وليس حبياء شرعي

 
  : ما يلي منها، زلتهـمنومسو ، احلياء بأوصاف تدل على جليل فضله وصف الرسول 

 عن يعلى بن أمية أن رسول اهللا ف: - سبحانه وتعاىل -أنه صفة من صفات اهللا -١
عز  -إن اهللا": وقال، وأثىن عليه، محد اهللاوفصعد املنرب ، رأى رجالً يغتسل بالرباز بال إزار

                                     
  .١٢٢ص / ٢معجم مقاييس اللغة، ج )١(
  .٢١٧صـ/١٤جـ، لسان العرب )٢(
  .١٥٠صـ، فنيحملمد عبد الرؤوف تاج العار، التوقيف على مهمات التعاريف )٣(
  .١٢٨عبد الرمحن عمرية، باب احلاء، فصل الياء، ص. د: بتحقيقالتعريفات،  )٤(
  ).٥٢٣- ٥٢٢ص /١٠ج( ، ابن حجر،فتح الباري )٥(
  ).٢٢٩ص /١ج( املرجع السابق، )٦(
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  .)١("فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، حليم حيي ستري حيب احلياء والستر -وجل
ال تدركه ، من عبده فنوع آخر -تبارك وتعاىل -وأما حياء الرب": ل الفريوز آبادييقو

فإنه كرمي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه  ،فإنه حياء كرم وبر وجود، وال تكيفه العقول
  .)٢("ويستحي أن يعذب شيبة شابت يف اإلسالم، أن يردمها صفراً

عن ف، فهو اخللق املميز ألتباعه، م األخالقأنه أبرز ما يتميز به اإلسالم من مكار -٢
وإن ، إن لكل دين خلقاً(: قال رسول اهللا : قاالأما  ما،أنس وابن عباس رضي اهللا عنه

  .)٣()خلق اإلسالم احلياء
احلياء من (: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالف، أنه من اإلميان -٣
  .)٤()لبذاء من اجلفاء واجلفاء يف الناروا، واإلميان يف اجلنة، اإلميان
٤- قال رسول اهللا : قالأنه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه ف، الك اخلريأنه م :

  .)٥()كله خري(: أو قال، )احلياء خري كله(
كان رسول (: قالأنه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ف، أنه من سنن املرسلني -٥

  .)٦()اء يف خدرهاأشد حياًء من العذر اهللا 
: عن أنس رضي اهللا عنه قالفكون فيه أو خيالطه، أنه عنصر النبل يف كل عمل ي -٦

وال كان احلياء يف شيء قط ، ما كان الفحش يف شيء قط إال شانه(: قال رسول اهللا 

                                     
 ،٧٠ص / ٤ج ، )٤٠١٤( رقم، احلديث )النهي عن التعري(، باب )احلمام(يف سننه يف كتاب  رواه أبو داود )١(

  .١٧٥٦ص /١ج  ،)١٧٥٦( رقماحلديث  "صحيح اجلامع" ححه األلباين يف وص
  .٢/٥١٧، بصائر ذوي التمييز )٢(
ص / ٢ج  )٩( رقماحلديث ، )ما جاء يف احلياء(باب ، )حسن اخللق(رواه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب  )٣(

  ).٢١٤٩(حسن، احلديث رقم : وقال األلباين يف صحيح اجلامع الصغري. ٩٠٥
عن أيب  ،١٤٠٠ص /٢، ج )٤١٨٤( رقم، احلديث )احلياء(، باب )الزهد(يف سننه يف كتاب رواه ابن ماجة  )٤(

  ).٤٩٥( رقماحلديث  ،الصحيحة سلسلة األحاديثوصححه األلباين يف ، بكرة
  .٤/١٩٢٨ج ) ٦١١٧( رقماحلديث ، )احلياء(الباب ، )األدب(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٥(
  .٤/١٨٢٨ ج) ٦١١٩( رقماحلديث ، )احلياء(الباب ، )األدب(البخاري يف صحيحه يف كتاب  رواه )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

١٠٣ 

  .)١()إال زانه

 
  .)٢("للمطر "احليا"ومنه ، ياةاحلياء من احل": -يرمحه اهللا -يقول ابن القيم

، كانت حياته أقوى وأمت، كلما كانت هذه األخالق يف صاحبها أكمل": أيضاً ويقول
، فأكمل الناس حياة أكملهم حياًء، وهلذا كان خلق احلياء مشتقاً من احلياة امساً وحقيقة

فال ، من القبائح فإن الروح إذا ماتت مل حتس مبا يؤملها، ونقصان حياء املرء من نقصان حياته
وكذلك سائر ، فاستحيت منه، فإذا كانت صحيحة احلياة أحست بذلك، تستحي منها

وحياة السخي أكمل من حياة ، والصفات املمدوحة تابعة لقوة احلياة، األخالق الفاضلة
وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة ، وحياة الشجاع أكمل من حياة اجلبان، البخيل
حىت إن قوة  -أكمل الناس حياة -صلوات اهللا عليهم -وهلذا ملا كان األنبياء، البليد )٣(الفدم

مث فاألمثل من ، كانوا أكمل الناس يف هذه األخالق -حيام متنع األرض أن تبلي أجسامهم
  .)٤("أتباعهم

ريوإال، فإن وجدا فيه الزهد والورع، إن احلياء واألنس يطرقان القلب": )٥(ويقول الس 
  .)٦("رحال وإال

ومجود ، القسوة يف القلب: مخس من عالمات الشقوة": )٧(ويقول الفضيل بن عياض
                                     

، ١٩٧٤ رقماحلديث ، )ما جاء يف الفحش والتفحش(يف باب ، )الرب والصلة(رواه الترمذي يف سننه يف كتاب  )١(
  ).٢/٥٦٥٥" (صحيح اجلامع"وصححه األلباين يف ، ٢/١٤٧

  .٢٧٠ص/٢ج اجلوزية، ، البن قيممدارج السالكني )٢(
  .العي الثقيل: -بالفتح -الفدم )٣(
  .٢٧٠ص/٢املصدر السابق، ج )٤(
معاين : "من تصانيفه، كان من أهل العلم واألدب والدين املتني، اللغوي املفسر، براهيم بن حممد بن السريإ )٥(

  .١/٣٣األعالم للزركلي : انظر". األمايل" و" خلق اإلنسان"و " القرآن
  .٦٢١ص /٢ج ،بن قيم اجلوزيةالسالكني، ال مدارج )٦(
أخذ الفقه عن أيب ، شيخ احلرم املكي، يه حنفيقف، أبو علي التميمي الريبوعي، الفضيل بن عياض بن مسعود )٧(

 ، البن حجرذيب التهذيب: انظر. أخذ عنه الشافعي وحيىي القطان وابن عيينة وابن وهب وغريهمو، حنيفة
٨/٣٩٤.  
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  .)١("وطول األمل، والرغبة يف الدنيا، وقلة احلياء، العني

لباس "، )٣(}Q P O N  {: عن معىن قوله تعاىل )٢(معبد اجلهىنأبو ل ويقو
أهل التقوى يف التقوى إالّ من وهل دخل ": )٥(ل سفيان بن عيينةوقيو .)٤("التقوى احلياء

  .)٨("ما عاقب اهللا قلباً بأشد من أن يسلب منه احلياء": )٧(ل مالك بن ديناروقيو، )٦("احلياء
  .)٨("احلياء
 

  : احلياء يكون من ثالثة أوجه
وال ، من أمسى منازل احلياء وأكرمهاوهو ، -جل وعال -حياء املرء من خالقه :األول
 - ولو نعمة صغرية - اإلنسان ليستحي أن يقدم إىل من أحسن إليه من بين جنسه غرو فإن

فقد أسبغ عليه نعمه ، فكيف ال يستحيي من خالقه الذي له عليه حق عظيم، أدىن إساءة
ستحيوا من ا(: قال رسول اهللا : قالأنه فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، !ظاهرة وباطنة؟
ولكن ، ليس ذلك(: قال. إنا لنستحيي واحلمد هللا، نيب اهللايا : قلنا، )اهللا حق احلياء

وتتذكر ، وحتفظ البطن وما حوى، االستحياء من اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى
فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق ، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، املوت والبلى

                                     
  ).٥٧صـ( ، البن حبان،ءروضة العقال )١(
، روى عن أيب بكر وعمر وعائشة وحذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهم، أبو معبد اجلهين الكويف، عبد اهللا بن عكيم )٢(

  .٥/٣٢٣ ، البن حجر،ذيب التهذيب: انظر". وال يعرف له مساع صحيح أدرك زمن النيب : "قال البخاري
  ).٢٦(اآلية ، سورة األعراف )٣(
  .٨/١٧٥، للقرطيب، امع ألحكام القرآناجل )٤(
أخذ عنه األعمش ، أمجعت األمة على االحتجاج به، أحد الثقات األعالم، سفيان بن عيينة بن أيب عمران الكويف )٥(

  .٤/١١٧ ، البن حجرذيب التهذيب: انظر. هـ١٩٨تويف سنة ، وابن جريج و شعبة والثوري والشافعي
  .٥/١٨٩ ،للذهيب ،سري أعالم النبالء )٦(
األعالم : انظر. هـ١٣١تويف يف البصرة سنة ، كان ورعاً، من رواة احلديث، مالك بن دينار البصري ،أبو حيىي )٧(

  .٥/٢٦٠للزركلي 
  .٥/١٨٩ للذهيب، ،سري أعالم النبالء )٨(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

١٠٥ 

فاهللا أحق أن يستحيا منه (: قالأنه  لنيب عن أبيه عن جده عن ا )٢(وعن ز، )١()احلياء
  .)٣()من الناس

 وترك ااهرة بالقبيح خجالً، ويكون بكف األذى عنهم، من الناس حياء املرء :والثاين
، فوجد الناس قد انصرفوا، روي أن حذيفة بن اليمان أتى اجلمعةمن أن يؤثر عنه سوء، 

  .)٥("ن ال يستحي من الناسال خري فيم": وقال، عن الناس )٤(فتنكب الطريق
يرمحه  - يقول ابن القيم .وصيانة اخللوات، ويكون بالعفة، من نفسه حياء املرء :والثالث

وأما حياء املرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها ": -اهللا
يستحي ، نفسني حىت كأن له، فيجد نفسه مستحياً من نفسه، وقناعتها بالدون، بالنقص

فهو ، فإن العبد إذا استحيا من نفسه، وهذا أكمل ما يكون من احلياء، بإحدامها من األخرى
حلقه من النقص بإخالله ، وإن أخل بأحد وجوه احلياء"، )٦("بأن يستحي من غريه أجدر

  .)٧("بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله
بشير  ، يقولمن مظاهر الوقار والسكينةومن بواعث ختلق السلف خبلق احلياء؛ أنه مظهر 

ل وق، وي)٩("وإن من احلياء سكينة، إن من احلياء وقاراً: مكتوب يف احلكمة": )٨(بن كعب
وبأن ، أن من احلياء ما حيمل صاحبه على الوقار: معىن كالم بشري": -يرمحه اهللا -القرطيب

                                     
ه األلباين وحسن، ٤/٦٣٧، )٢٤٦٣(رقم احلديث ، )٢٤(الباب ، )صفة القيامة(رواه الترمذي يف سننه يف كتاب  )١(

  ).١/٩٣٥(يف صحيح اجلامع 
ذيب : انظر. هـ٩١تويف سنة ، وثقه ابن املديين والنسائي، ز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي البصري )٢(

  .١/٤٩٨ البن حجر، التهذيب
. ٤/٢٥٨، )٢٧٦٩( رقماحلديث ، )ما جاء يف حفظ العورة(باب ، )األدب(رواه الترمذي يف سننه يف كتاب  )٣(

  .٢٠٣ص/١ج ،)١١٨٠( رقماحلديث " صحيح اجلامع"يف وحسنه األلباين 
  .جتنبه وعدل عنه: تنكب الطريق )٤(
  .١٨٢صـ ، للماوردي،أدب الدنيا والدين )٥(
  ).٢/٦٢٣" (ذيب مدارج السالكني" )٦(
  .٢٥١-٢٥٠صـ ، للماوردي،أدب الدنيا والدين)٧(
: قال النسائي، روى عن أيب هريرة وأيب الدرداء وأيب ذر، قال العامريبشري بن كعب بن أيب احلميدي العدوي وي )٨(

  .١/٢٩٧ البن حجر،، ذيب التهذيب: انظر". ثقة"
  .٤/١٩٢٨، )٦١١٧( رقماحلديث ، )باب احلياء(، )األدب(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٩(
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كثري مما يتحرك الناس فيه من  ومنه ما حيمل على أن يسكن عن، ويتوقر يف نفسه، يوقر غريه
  .)١("األمور اليت ال تليق بذي املروءة

اء؛ لئال يقع من كسر حاجز احلي - صلوات اهللا وسالمه عليهم -ولقد حذر األنبياء
إن مما (: قال رسول اهللا : قالأنه  - رضي اهللا عنه - فعن أيب مسعوداإلنسان يف كل قبيح، 

  .)٢()إذا مل تستح فاصنع ما شئت: أدرك الناس من كالم النبوة األوىل
 

 

 
، )٤( تأىن وسكن عند الغضب: ، أيحلم حلماً: يقالو، )٣(العقل :- بالكسر – احللم لغة

وال ، وهو الذي ال يستخفه شيء من عصيان العباد"، )احلليم(ومن أمساء اهللا تعاىل ، )٤(
  .)٥("شيء قدراً مقدراً فهو منته إليه ولكنه جعل لكل،يستفزه الغضب عليهم

  .)٦("ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب": احللم اصطالحاًو
فإذا استجاب املرء بغضبه بال ، والبالدة، الغضب: حالة متوسطة بني رذيلتني": وهقيل و

وإن تبلد وضيع حقه ورضي باهلظم والظلم كان على ، تعقل وال تبصر كان على رذيلة
  .)٧("حتلى باحللم مع القدرة وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضلية وإن، رذيلة

وهو أن ابتداء التخلق بقيمة احللم يكون ، وهناك ارتباط بني احللم وكظم الغيظ
ملا يف كظم الغيظ من كتمان ، وهذا حيتاج إىل جماهدة شديدة، وهو كظم الغيظ، بالتحلم

                                     
  ).١٠/٥٢٢( ، البن حجر،فتح الباري )١(
  .٤٤٩/ ٤ج  ،)٣٤٨٤( رقماحلديث  ،)شئت ما فاصنع تستح مل إذا باب( ،)دباأل( كتاب، رواه البخاري )٢(
  .١٤١٦صـ، فصل احلاء، باب امليم، القاموس احمليط: انظر )٣(
  .١/١٩٤، حلم: مادة، املعجم الوسيط: انظر )٤(
  .١/٤٣٤، حرف احلاء مع الالم البن األثري، ،النهاية يف غريب احلديث واألثر )٥(
  .١٢٩صـ، مادة حلم لألصفهاين، ،غريب القرآن املفردات يف )٦(
  .١/١٨٢، للشرباصي، أخالق القرآن )٧(
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خة يف النفس وأصبح طبعاً من طبائعها كان فإذا أصبح ذلك هيئة راس، ومقاومة واحتمال
  . )١(،ذلك هو احللم

صفة تورث طلب وقار وثبوت  :أي، "احللم حالة توقر وثبات" :)٢(وقال القاضي عياض
وال يسمى ، يف األمر واستقرار عند األسباب احملركة للغضب الباعثة على العجلة يف العقوبة

  .)٣(كلفاًاملرء حليماً إالّ إذا كان ذلك طبعاً ال ت

 
   :يلي لقيمة احللم فضل ومكانة كبرية يف اإلسالم، ويتمثل ذلك يف ما

١ - يقول تعاىلصفة من صفات اهللا تعاىل اأ ، :}  h g f e d c b

 o n m l k j i{)يف تفسري  -يرمحه اهللا -، يقول العالمة ابن سعدي)٤
، وكثرة زالم، الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع عصيام احلليم: "هذه اآلية

  .)٥("وميهلهم كي ينيبوا، ويستعتبهم كي يتوبوا، فيحلم عن معاملة العاصني بعصيام
٢ - يقول، الذي هو غاية سعادة اإلنسان يف معاشه ومعاده ،امتثال ألمر اهللا تعاىل اأ 

 ل عبد اهللا بن الزبريوق، ي)٦(}K J I H G F E L {: اهللا تعاىل
  .)٧("أن يأخذ العفو من أخالق الناس  أمر اهللا نبيه": رضي اهللا عنه

٣ - اهللا تعاىل يقول، وثوابه اجلزيل، سبب لنيل حمبة اهللا اأ :} # " !

                                     
  .١٠٣صـ للدكتور سعيد بن علي القحطاين، ،اخللق احلسن يف ضوء الكتاب والسنة: انظر )١(
: رانظ. هـ٥٤٤تويف سنة ، ه والنحو واللغةمإمام عصره يف احلديث وعلو، عياض بن موسى اليحصيب، أبو الفضل )٢(

  .٥/٩٩األعالم 
  .٣ص /٣ج للشيخ عبد العزيز السلمان، ،موارد الظمآن: انظر )٣(
  ).٢٣٥(اآلية ، سورة البقرة )٤(
  .٥/٤٦٩، تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان )٥(
  ).١٩٩(اآلية ، سورة األعراف )٦(
عفو وأمر باملعروف وأعرض عن خذ ال: (قوله تعاىل(باب ، )التفسري(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٧(

  .٣/١٤٢٠، )٤٦٤٤( رقماحلديث ، )اجلاهلني
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 1 0 / .- , + * ) ( ' & % $
 يقولو، )١(}2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >

دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس  -على أن ينفذهوهو قادر -من كظم غيظاً (: نبيه 
  .)٢()حىت خيير من أي احلور العني شاء، اخلالئق
، من عباده بسبب جتاوزهم عمن أساء إليهم أن اهللا يتجاوز عن سيئات أهل احللم - ٤

، من فقراء املهاجرين - رضي اهللا عنه-)٣(كان مسطح بن أثاثة"فاجلزاء من جنس العمل، فقد 
ويف حادثة اإلفك مل يتورع ، ويعيش على إحسانه، باً أليب بكر الصديقوكان قري، املهاجرين

، واخلبط يف عرض أم املؤمنني الطاهر عائشة رضي اهللا عنها اليت يكفله أبوها، يف اخلوض فيها
وجعله ، فأغضب ذلك أبا بكر، وحق الصنيع القدمي، وحق القرابة، فنسي بذلك حق اإلسالم

بداً بعد ال أنفق على مسطح شيئاً أ، واهللا: فقال، كان يصله حيلف أالّ يصل قريبه هذا كما
N M L K J I H {: فأنزل اهللا تعاىل قوله سبحانه الذي قال لعائشة ما قال

 a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

e d c b{)ألحب أن  إين ،واهللا بلى :-رضي اهللا عنه-أبو بكر الصديق فقال، )٤
ال  واهللا: وقال مقابل حلفه األول، مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه فرجع إىل .يغفر اهللا يل

  .)٥(أنزعها منه أبداً
ال يرحم من ال يرحم (: قال أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-وعن عمربن اخلطاب

                                     
  ).١٣٤-١٣٣(اآلية ،سورة آل عمران )١(
، )٢٤٩٣( رقماحلديث ، )٤٨(باب ، )صفة القيامة(يف كتاب ، رواه الترمذي عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه )٢(

  .٢/٦٥١٨، معوحسنه األلباين يف صحيح اجلا". حديث حسن غريب: " وقال، ٤/٦٥٦
كان امسه عوناً ولقب مبسطح فغلب ، صحايب، من قريش، مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد املناف )٣(

أسد : انظر. هـ٣٤تويف سنة ، شهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها - رضي اهللا عنه -أمه ابنة خالة أيب بكر، عليه
  .٤/٣٥٤ ، البن األثري،الغابة

  ).٢٢(ية اآل، سورة النور )٤(
لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم (باب قول تعاىل ، )التفسري(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٥(

  .٣/١٤٨٤، )٤٧٥٠( رقماحلديث ، )خري
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  .)١()..وال يغفر ملن ال يغفر
٥- فقد مسى عليهم صلوات اهللا وسالمه أمجعني،  من أخالق األنبياء واملرسلني اأ

ووصف ابنه ، )٢(}P O N M L{: خليله إبراهيم باحللم وصفه به، قال سبحانه
  .)٣(}É È Ç{: فقال سبحانه، باحللم -عليه السالم -إمساعيل

وضبط النفس إزاء التخرصات واملفتريات ، الذروة والغاية يف حلمه وعفوه  وبلغ نبينا
وأيب ، كامرأة أيب هلب، مشركي العرب إضافة إىل اإليذاء الذي لقيه من، اليت نسبت إليه

  .وغريهم من سفهاء مكة، وأيب بن خلف، جهل
وال جيزي : "فقالت خلق النيب  -رضي اهللا عنها -وقد وصفت أم املؤمنني عائشة

  .)٤("ولكن يعفو ويصفح، بالسيئة السيئة
 -رضي اهللا عنه- ما رواه ابن مسعود  -صلوات اهللا وسالمه عليه- ومن أمثلة حلمه 

وهو ميسح ، حيكي أن نبياً من األنبياء ضربه قومه فأدموه كأين أنظر إىل رسول اهللا : "قال
  .)٥()اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون: (ويقول، الدم عن وجهه

وعليه برد جنراين  كنت أمشي مع النيب : "قال - رضي اهللا عنه-وعن أنس بن مالك
حىت نظرت إىل صفحة عاتق ، ائه جبذة شديدةفجبذه برد، فأدركه أعرايب، غليظ احلاشية

مر يل من مال ، يا حممد: مث قال، قد أثرت ا حاشية الربد من شدة جبذته رسول اهللا 
  .)٦("مث ضحك مث أمر له بعطاء، فالتفت إليه رسول اهللا ، اهللا الذي عندك

                                     
، وحسنه األلباين ٨٦صـ، )٣٧٧( رقماحلديث ، )أرحم من يف األرض(رواه البخاري يف األدب املفرد يف باب  )١(

  .)٣٧٢( رقمه لألدب املفرد، احلديث يف حتقيق
  ).٧٥(اآلية ، سورة هود )٢(
  ).١٠١(اآلية ، سورة الصافات )٣(
، )٢٠١٦( رقم، احلديث ) خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم(، باب )الرب والصلة(يف كتاب رواه الترمذي يف سننه  )٤(

  .حتقيقه هلذه السننوصححه األلباين يف 
  .٢/١٠٨١، )٣٤٧٧( رقماحلديث ، )حديث الغار(باب ، )أحاديث األنبياء( كتاب يف هصحيح يف البخاري رواه )٥(

يعطي املؤلفة قلوم وغريهم من  ما كان النيب (باب ، )فرض اخلمس(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب  )٦(
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  وهذا من روائع حلمه: "معلقاً على هذا احلديث -رمحه اهللا-يقول ابن حجر
والتجاوز عن ، وصربه على األذى يف النفس واملال، وصفحه اجلميل، وحسن خلقه، وكماله

وخلقه ، واليتأسى به الدعاة إىل اهللا والوالة بعده يف حلمه، جفاء من يريد تألفه على اإلسالم
  .)١("والدفع باليت هي أحسن، والعفو، واإلغضاء، من الصفح: اجلميل

 
قتلت صيداً وأنا : فقال - رضي اهللا عنه- أبا بكر أن أعرابياً أتى: )٢(ذكر السيوطي - ١

وهو جالس  -رضي اهللا عنه -يب بن كعبأبو بكر ُأل: فقال ،حمرم فما ترى علي من اجلزاء؟
فإذا أنت  ،أسألك أتيتك وأنت خليفة رسول اهللا : فقال األعرايب ،ما ترى فيه؟: عنده

، )٣(}¿ Ã Â Á À {: فما تنكر؟ يقول اهللا تعاىل: و بكرقال أب ،تسأل غريك؟
  .)٤("شاورت صاحيب حىت إذا اتفقنا على أمر أمرناك به

)٥(كثري ابن احلافظ وذكر - ٢
هلم زجنية  كانت هريرة أبا أن" :بإسناده أمحد اإلمام راويه من 

، به مة ألغشينكلوال القصاص يوم القيا: فرفع عليها يوماً السوط مث قال، قد غمتهم بعملها
  .)٦("اذهيب فأنت حرة هللا عز وجل، ولكن سأبيعك ممن يوفيين مثنك أحوج ما أكون إليه

 -رضي اهللا عنه-أن رجالً امسع معاوية ابن أيب سفيان: وذكر احلافظ ابن كثري - ٣
إين ألستحي من اهللا أن يضيق ": فقال! لو سطوت عليه، فقيل ملعاوية، كالماً سيئاً شديداً

!! يا أمري املؤمنني ما أحلمك: ويف رواية قال له رجل، "عن ذنب أحد من رعييتحلمي 

                                                                                                          
  .٢/٩٧٠، )٣١٤٩( رقماحلديث ، )اخلمس وحنوه

  .١٠/٥٠٦، فتح الباري )١(
ونشأ ، هـ٨٤٩ولد سنة ، أصله من أسيوط، بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي عبد الرمحن بن أيب )٢(

األشباه : "من أبرز مصنفاته، وكان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث، كان عاملاً شافعياً مؤرخاً أديباً، بالقاهرة يتيماً
  .٤/٧١األعالم : انظر. هـ٩١١وتويف سنة ، وغريها" اإلتقان يف علوم القرآن"و ، "والنظائر

  ).٩٥(اآلية ، سورة املائدة )٣(
  .٢/٣٢٩، الدر املنثور )٤(
  .١/٣٢٠األعالم للزركلي : انظر. هـ٧٧٤تويف سنة ، ومفسر، وحمدث فقيه، افظ إمساعيل بن عمر البصرياحل )٥(
  .٨/١١٢ البن كثري، ،البداية والنهاية )٦(
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  .)١("إين ألستحي أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي": فقال
  : السؤال التايل -رمحه اهللا تعاىل- سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن بازو - ٤

الصرب يف حل واحللم و، من الشخص الذي تأثرت به فأصبحت ذه الرحابة من الصدر
، الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه": فأجاب رمحه اهللا تعاىل، مشاكل الناس والتعامل معهم؟

فرمبا جره األعرايب من ردائه حىت يؤثر ، فكان حتمله كبرياً، وهو األساس يف هذا، فهو قدوتنا
سول اهللا وكان ر، فيحنو عليه النيب عليه الصالة والسالم ويضحك وجييب له طلبه، يف رقبته
 مث أصحابه كان ، فهو أسوة جلميع أهل العلم واملسلمني، يتحمل أهل البادية واحلاضرة

كالصديق وعلي وطلحة وغريهم من أصحاب النيب ، لديهم من احللم والصرب الكثري أيضاً
")٢(. 

                                     
  .٨/١٣٩، السابق صدرامل )١(
وقد أعيد نشره عقب وفاته يف ، حممد الوعيل معه قبل وفاته خبمسة عشر عاماً/ جراه األستاذقال ذلك يف حوار أ )٢(

منهج العالمة ابن باز يف بيان احلق : انظر. هـ١٤٢٠حمرم / ٢٩يوم السبت ، السعودية )املسائية(جريدة 
  .٣٦صـ، للدكتور حممد أبا اخليل، للمخطئني
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فله احلمد سبحانه على ما يسر وأعان على إمتام ، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  :وبعد . وبلوغ غايته، هذا البحث

توصلت إىل نتائج علمية ، وضوع القيم اخللقية يف املنظور السلفيملفمن خالل تناويل 
  :ما يليأكتفي بإجياز أبرزها في، كثرية
ع أن القيم اخللقية يف املنظور السلفي صفات سلوكية تقتضيها الفطرة والشر - ١
ليصبح ، فهي تتعلق بتكوين السلوك اخللقي الفاضل عند املسلمملا هلا من آثار خيرة، ، والعقل

ويتعامل به مع اآلخرين لتكوين جمتمع ، مث مع نفسه، سجية له وطبعاً يتخلق به مع ربه
، واحلياء، واحللم، والصرب، والصدق، واألمانة، كالرب، ل تسوده احملبة والوئامإسالمي فاض

  .والرمحة، والنصح، والشكر، والوفاء، والتعاون، واألخوة
وكذا يف القرآن الكرمي ، ومشتقاته يستخدم يف اللغة العربية) السلف(أن لفظ  - ٢

وأن هذا اللفظ وإن كان يطلق من  ،والسنة النبوية للداللة على املضي والتقدم والسبق الزمين
، الناحية التارخيية على أصحاب القرون الثالثة األوىل املفضلة الواردين يف حديث اخلريية

  .وهو املعىن املراد يف حبثنا هذا، واملنهج الذي سلكوه عليها ساروا اليت بالطريقة ذلك يف فالعربة
وإميام بعظمته ، تهم بدينهم القوميأن أصل اهتمام السلف بالقيم اخللقية نابع من ثق - ٣

واستغنائهم بدينهم  ،ويقينهم بصحة ما جاء به من أحكام وتشريعات وآداب وقيم، وكماله
  .الصحيح القائم على نور الوحيني وهدييهما عن كل مذهب وفلسفة ومنهج بعيد عنهما

 املنهج السلفي مما يدل على التكاملية يف، ظهور عناية السلف الفائقة بالقيم اخللقية - ٤
  .ىن باجلانب العقدي والتعبديالذي عين باجلانب اخللقي كما ع

أن القيم اخللقية يف املنظور السلفي قائمة على أسس متينة تعطي تلك القيم القوة  - ٥
مما جعلها ملبية الحتياجات ، يف توافق بديع مع ما فطر اهللا اخللق عليه، والثبات والدميومة

  :حيث تقوم القيم اخللقية على أسس ثالثة هي ، الناس يف العاجل واآلجل
  .األساس اإلمياين: األول 
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  .األساس الفطري: الثاين 
  .األساس احلاجي: الثالث 

ألنه أهم  ،أن أثر اإلميان كان واضحاً جلياً يف البناء اخللقي يف املنظور السلفي - ٦
أو ، كما أن يف الغفلة عن هذا األساس، ليهاإاألسس الدالة على القيم اخللقية والباعثة 

وشيوع الكثري من ، خللقية الفاضلةالتقصري يف تنميته سبب الضمحالل كثري من القيم ا
  .اخللقية وئوانتشار للرذائل واملسا، القيم هذه االحنرافات عن

   :سف معايري خلقية متعددة تتمثل يفأن لل - ٧
  .الشرع -
  .العقلو -
  .قيخالالضمري األو -
  .النية واإلرادةو -

ألخرى متتاز القيم اخللقية يف املنظور السلفي عما سواه من املذاهب واملنهجيات ا - ٨
   :بالعديد من املزايا واخلصائص اليت من أبرزها

   .الربانية -
  .والعبودية -
  .الشمولو -
  .الوسطيةو -
  .الفطريةو -
  .الواقعيةو -
  .واليسر -
  .والثبات -
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  .اإلجيابيةو -
  .إثبات اجلزاءو -

، ونبذوا ما يضادها، أن من القيم اخللقية اليت ختلق ا السلف ودعوا إىل التخلق ا - ٩
  :تالية القيم اخللقية ال

  .قيمة الصدق - أ
  .قيمة األمانة -ب
  .قيمة الصرب -ج
  .قيمة احلياء - د

  .قيمة احللم - هـ
أن الغاية الكربى واملقصود األعظم من التحلي بالقيم اخللقية عند السلف هو  -١٠

وذيب النفوس وتزكيتها وتطهري القلوب ومعاجلة ، سلوك الطريق إىل اهللا عز وجل
ودخول جنانه ، وتفوز برضوانه، وتأنس بقربه، ا إىل اهللا تعاىللتسعد بسريه، أمراضها

  .سبحانه وتعاىل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

   

١١٧ 

 

  

    سورة البقرة

}كَلِّفا الَ يهعسا إِالَّ ونَفْس ٧٤، ٣٧  }اللّه  

}نلَـكغْرِبِ والْمو رِقشلَ الْمبق كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر سلَّي ٤٠  }....الْبِر  

}تَبِقُواْ الْخَيفَاسات٤٦  }ر  

  ٧٩  }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{

  ٧٤  }اضْطُر غَير باغٍ والَ عاد فَال إِثْم علَيهفمن {

}بِكُم رِيدالَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رس٧٤  }الْع  

  ٨١، ٨٧  }واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شيئاً{

}نينسحالْم بحي اللّه اْ إِنونسأَح٧٩  }و  

}  o n m l k j i h g f e d c b{  ١٠٧  

}ينتَدعالْم بحالَ ي اللّه واْ إِنتَدالَ تَع٨٠  }و  

} £ ¢ ¡{  ٩٧، ٩٥  

} Ì Ë Ê É{  ١٠٠  

  ١٠٠، ٩٨  }هم الْمهتَدون وأُولَـئك أُولَـئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ{

}نلَـكتَابِ والْكو كَةآلئالْمرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نم الْبِر نيبِيالن٩٠  }....و  

}   Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê{  ٨٣  
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    سورة آل عمران

  ٤٠  }مسلمون ه حق تُقَاته والَ تَموتُن إِالَّ وأَنتُميا أَيها الَّذين آمنواْ اتَّقُواْ اللّ{

}ابِرِينالص بحي اللّه٤٤  }و  

  ١٠٧، ٤٦  }السماوات واألَرض أُعدت للْمتَّقني وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنة عرضُها{

  ٩٢، ٤٦  }...وينهون عنِ الْمنكَرِ مةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفولْتَكُن منكُم أُ{

}ونارِعسينكَرِ ونِ الْمع نوهنيو وفرعبِالْم ونرأْميو اتري الْخَي٤٦  }ف  

} ´ ³ ² ± ° ̄  ® ¬{  ٧٤  

}ترِجأُخ ةأُم ريخ كُنتُم وفرعبِالْم ونراسِ تَأْملنل بِاللّه وننمتُؤنكَرِ ونِ الْمع نوهتَن٩٢  }و  

 [ Ã Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼Z  ٤٤  

    سورة  النساء

}قَةدبِص رأَم نإِالَّ م ماهون نَّجم ريي كَثف رياسِ الَّ خالن نيحٍ بالإِص أَو وفرعم ٥٧  }أَو  

}لّهاء لدهش طسبِالْق نيامواْ كُونُواْ قَونآم ينا الَّذها أَيي كُملَى أَنفُسع لَو٤٣  }...و  

}هدعن بم نيبِيالنا إِلَى نُوحٍ ونيحا أَوكَم كا إِلَينيح٦٢  }إِنَّا أَو  

 [ > =       < ; :Z  ٤٥  

} عِ اللّهطن يمهِمولَيع اللّه مأَنْع ينالَّذ عم كلَـئولَ فَأُوسالرو نيبِيالن ن٨٨  }...م  

}± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈{  ٩٣  

    سورة املائدة
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}تَابكو نُور اللّه ناءكُم مج قَد بِني٤٤  }م  

  ٤٣  }...عدلُواْ هو أَقْرب للتَّقْوى واتَّقُواْ اللّهأَالَّ تَعدلُواْ ا والَ يجرِمنكُم شنآن قَومٍ علَى{

}قُودفُواْ بِالْعواْ أَونآم ينا الَّذه٤٤  }أَي  

  ٦٣  }لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً{

} ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®{  ٦٧  

}نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمح١١٠  }ي  

}  Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð{  ٩١، ٨٥  

    سورة األنعام

}هدلُغَ أَشبتَّى يح نسأَح يي هيمِ إِالَّ بِالَّتتالَ الْيواْ مبالَ تَقْر٧٤  }و  

}ضِ أَلَمي األَرف ماهكَّننٍ من قَرهِم ملن قَبا ملَكْنأَه اْ كَمور٨٠  }....ي  

    سورة األعراف

}  Q P O N{  ١٠٣  

[ { z ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } |Z  ٤٨  

}اللّه اء قُلْ إِنشبِالْفَح رأْم٤٩  }الَ ي  

}رأْمو فْوالْع ذخ نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فر١٠٧  }بِالْع  

  ٥  }واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون{ 

    سورة األنفال
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}ابِرِينالص عم اللّه واْ إِنبِراص٤٤  }و  

  ٦٨  }...بينكُم وبينهم ميثَاقٌ وإِنِ استَنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إِالَّ علَى قَومٍ{

  ٧٥  }فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّه كَثريا لَّعلَّكُم تُفْلَحون يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا لَقيتُم فئَةً{

} ª ©  ́³ ² ± ° ̄  ® ¬ «{  ٧٥  

    سورة التوبة

}هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النها أَيي منهج ماهأْوم٣٦  }...و  

}عكُونُواْ مو واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَيي  نيقاد٨٨، ٨٥، ٤٠  }الص  

    سسورة يون

  ٦٣  }...من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ يا أَيها الناس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ{

    سورة هود

}يبنم اهأَو يمللَح يماهرإِب ١٠٩  }إِن  

    سورة إبراهيم

  ٤٤  }إِلَى النورِ تكتَاب أَنزلْناه إِلَيك لتُخْرِج الناس من الظُّلُما{ 

    سورة احلجر

}ظُونافلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْرلْننَز ن٦٣  }إِنَّا نَح  

    سورة النحل

}واْ اللّهدبوالً أَنِ اعسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو واْ الطَّاغُوتبتَناج٢٧  }و  
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  ٧٩  } ..و أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياة طَيبةً ولَنجزِينهمأَ من عملَ صالحا من ذَكَرٍ{

}انمالَ تَنقُضُواْ األَيو دتُّماهإِذَا ع اللّه دهفُواْ بِعأَوا وهيدكتَو دع٤٥  }....ب  

 [ ¿ ¾   ½  ¼ »Z  ٤٤  

  ٤٣  }حسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربىواإلِ إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ{

    سورة اإلسراء

}مأَقْو يي هلَّتي لديِه آنـذَا الْقُره ٤٤  }إِن  

}ثعتَّى نَبح ذِّبِنيعا ما كُنموالً وس٤٥  }ر  

}كَان دهالْع إِن دهفُواْ بِالْعأَووالً وؤس٤٥  }م  

    سورة الكهف

}ماالْحجوع ل لَّهعجي لَمو تَابالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل ١٥  }د  

}نةً ممحر اهننَا آتَيادبع نا مدبا عدجا فَولْمنَّا عن لَّدم اهنلَّمعنَا وند٢٨  }ع  

  ٣٩  }صالحا ولَا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدالقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا  فَمن كَان يرجو{

  ٩٥  }واصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهم{

    سورة مرمي

  ٢٩  }السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا إِن كُلُّ من في{

}اذْكُرو إِنَّه يماهرتَابِ إِبي الْكا فيقًا نَّبِيدص ٨٦، ٤٠  }كَان  

  ٨٦  }٥٠{وجعلْنا لَهم لسان صدق عليا {
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}رِيستَابِ إِدي الْكف ا اذْكُريقًا نَّبِيدص كَان ٨٦  }إِنَّه  

    سورة طه

  ٧٧  }وذَلك جزاء من تَزكَّى{

    سورة احلج

}ملَوعجٍ ا جرح نينِ مي الدف كُملَي٧٤  }ع  

    سورة املؤمنون

}ابِقُونا سلَه مهو اتري الْخَيف ونارِعسي كلَئ٤٦  }أُو  

    سورة النور

}لَكُم اللَّه رغْفأَن ي ونبوا أَلَا تُحفَحصلْيفُوا وعلْي٤٦  }و  

}نكُملُوا الْفَضْلِ مأُو اجِرِينهالْمو نياكسالْمى وبي الْقُرلتُوا أُوؤأَن ي ةعالس١٠٨  }...و  

    سورة الفرقان

  ٦٤  }تَباركَ الَّذي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبده ليكُون للْعالَمني نَذيرا{

    سورة الشعراء

}نيلالْأَو لُقذَا إِلَّا خه ١٨  }إِن  

} Í Ì Ë Ê É È{  ٩٣  

    سورة العنكبوت
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  ٣٠  }والْمنكَرِ إِن الصلَاة تَنهى عنِ الْفَحشاء{

    سورة الروم

  ٢٩، ١٥  }...اللَّه ذَلك الدين الْقَيم فطْرة اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تَبديلَ لخَلْقِ{

}لدل كهجو ما ينِفَأَقهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت اللَّه ةطْريفًا فن٧٢  }ح  

    سورة لقمان

}دالزِي وجا لَّا يموا يوشاخئًا ويش هدالن وازٍ عج وه لُودولَا مو هلَدن و٧٨  }ع  

    سورة السجدة

}وندهةً يمأَئ مهنا ملْنعجرِنَ وبِأَموننوقا يناتكَانُوا بِآيوا وربا ص٩٧  }ا لَم  

    سورة األحزاب

}كُونا أَن يرأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه ةنمؤلَا منٍ ومؤمل ا كَانمو  م٢٩  }...لَه  

}اتاوملَى السانَةَ عا الْأَمضْنرالِ إِنَّا عالْجِبضِ والْأَرا وهلْنمحأَن ي ني٩٣، ٤٢  }...فَأَب  

  ٨٥  }يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا{

  ٩٠، ٨٦، ٨٣  }...قَضَى نَحبه من الْمؤمنني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من{

}زِيجيل اللَّه هِمقدبِص نيقاد٨٥  }الص  

    سورة فاطر

}يالْغَن وه اللَّهو اء إِلَى اللَّهالْفُقَر أَنتُم اسا النها أَيي يدم٣٨  }الْح  

    سورة الصافات
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  ١٠٩  }فَبشرنَاه بِغُلَامٍ حليمٍ{

    سورة ص

  ٤٩  }...الحات كَالْمفْسدين في الْأَرضِالص أَم نَجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا{

    سورة الزمر

}كا إِلَيلْنإِنَّا أَنز ينالد ا لَّهصخْلم اللَّه دبفَاع قبِالْح تَاب٥٧  }الْك  

}ينالد ا لَّهصخْلم اللَّه دب٤٠  }فَاع  

  ٤١  }...لَئك هم الْمتَّقُونجاء بِالصدق وصدقَ بِه أُو والَّذي{

  ٤٤  }إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ{

}نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو  لُكمع طَنبحلَي كْتر٦٥  }...أَش  

    سورة غافر

 [ G F E D C BZ  ٤٥  

    سورة فصلت

}ادكَأَنَّه ةاودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَع  يممح يل٤٦  }و  

    سورة الشورى

  ٦٢  }وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنَا{

  ٨٠  }عن كَثريكَسبت أَيديكُم ويعفُو  وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما{

    سورة الزخرف
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}ماهلْنعفَج رِينلْآخثَلًا لملَفًا و٢١  }س  

    سورة حممد

  ٣٨  }واللَّه الْغَني وأَنتُم الْفُقَراء{

}آنالْقُر ونربتَدا أَفَلَا يلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع ٤٧  }أَم  

    سورة ق

}ا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعمو٤٣  }بِيد  

    سورة الذاريات

}اوونِ مدبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْت٦٣، ٢٧  }خ  

    سورة النجم

}قنطا يمى  وونِ الْهى} ٣{عوحي يحإِلَّا و وه ٦٢  }إِن  

    سورة احلديد

}مهعا ملْنأَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد تَابالْك طسبِالْق اسالن قُوميل انيزالْم٤٣  }و  

    سورة املمتحنة

  ٧٤  }...من ديارِكُم لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُم{

    سورة التغابن

}تُمتَطَعا اسم ٧٤  }فَاتَّقُوا اللَّه  

    ورة التحرميس
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}يكُملأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ينا الَّذها أَيي ةارجالْحو اسا النهقُودا و٩٢  }...نَار  

    سورة امللك

  ٣١  }وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنَّه عليم بِذَات الصدورِ{

  ٦٣  }و اللَّطيف الْخَبِرييعلَم من خلَق وه أَلَا{

    سورة القلم

  ١٨  }وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{

    سورة املعارج

  ٣٠  }إِذَا مسه الشر جزوعا }١٩{ إِن الْإِنسان خلق هلُوعا{

    سورة القيامة

} ةاميمِ الْقوبِي مفْسِ ا} ١{لَا أُقْسبِالن ملَا أُقْسوةام٥١  }للَّو  

    سورة اإلنسان

  ٣٨  }إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نُرِيد منكُم جزاء ولَا شكُورا{

    سورة الشمس

 [ > = < ; : 9 8Z  ٩٢، ٥١، ٣٤  

    سورة الليل

  ٧٧  }نِّعمة تُجزى وما لأَحد عنده من{

    سورة العلق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

   

١٢٧ 

  

 [  ̄  ® ¬ «  ªZ  ٤٥  

    سورة البينة

}يند كذَلو ةم١٥  }الْقَي  

} ةرطَهفًا محتْلُو صي اللَّه نولٌ مسةٌ }٢{رمقَي ا كُتُبيه١٥  }ف  

}نيصخْلم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ينالد ٤٠،٥٦،٥٧، ٢٩  }لَه  
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١-  ٩٣  

٢-  ٤٠  

٣-  ٦٦  

٤-  ٧٣  

٥-  ٩٤  

٦-  ٥١  

٧-   ١٠٤  

٨-  ٧٧، ٣٠، ٥  

٩-  ٥٦  

١٠ - ٦٨  

١١ - ٨٠  

١٢ - ١٠٢  

١٣ - ١٠٦، ٤٦  

١٤ - ٣  

١٥ - ٣  

١٦ - ٥٩  

١٧ - ١٩  

١٨ - ٥٧، ٣٩  

١٩ - ١٥  

٢٠ - ٧٣  

٢١ - ٣٠  

٢٢ - ٨٣، ٥١  
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٢٣ - ٤٥  

٢٤ - ٥٣  

٢٥ - ١٠٢  

٢٦ - ١٠٢، ٤٥  

٢٧ - ٥٢  

٢٨ -   

٢٩ - ٥٤  

٣٠ - ٦٤  

٣١ - ٤٧  

٣٢ - ٨٩،  ٤١  

٣٣ - ١٠٤  

٣٤ - ٦٨  

٣٥ - ١٠٥  

٣٦ - ١٥  

٣٧ - ٧٢‘ ٣٤  

٣٨ - ٤٢  

٣٩ - ٤٩  

٤٠ - ٤٠  

٤١ - ١٠٩  

٤٢ - ١٠٢  

٤٣ - ٦٨  

٤٤ - ٦  

٤٥ - ٧٩  
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٤٦ - ٢٩  

٤٧ - ٧٠  

٤٨ - ٤٧  

٤٩ - ٨٣  

٥٠ - ٥٦  

٥١ - ١٠٨  

٥٢ - ٨٠  

٥٣ - ٩٤  

٥٤ - ٥٠  

٥٥ - ٧٥  

٥٦ -  ٩٣  

٥٧ - ١٠٨  

٥٨ - ٣٩  

٥٩ - ٢١  

٦٠ - ١٠٠  

٦١ - ٨٢  

٦٢ - ٥٢  

٦٣ - ٦٦  

٦٤ - ١١٠  
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  :القرآن الكرمي - ١
ط األوىل سنة ، عبد الرمحن حنبكه امليداين/ تأليف: األخالق اإلسالمية وأسسها - ٢

  .دمشق، دار القلم، هـ١٣٩٩
عام ، ط األوىل، عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي.د.أ/ تأليف :األخالق الفاضلة - ٣

ي يف وزارة الشؤون اإلسالمية نشر وكالة املطبوعات والبحث العلم، هـ١٤٣٠
  .واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية

عام ، ط الثانية، فيصل بن عبده قائد احلاشدي/ تأليف :األخالق بني الطبع والتطبع - ٤
  .مصر، اإلسكندرية، دار اإلميان، م٢٠٠٨

عام  ط، مصطفى حلمي. د/ تأليف :األخالق بني الفالسفة وحكماء اإلسالم - ٥
  .مصر، دار الثقافة العربية، هـ١٤٠٧

ط ، عبد اهللا بن حممد العمرو. د/ تأليف :األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية - ٦
عمادة البحث العلمي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود ، م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧األوىل 

  .الرياض، اإلسالمية
ط ، ن عبد املؤمن سعد الدينإميا. د/ تأليف :األخالق يف اإلسالم النظرية والتطبيق - ٧

  .الرياض، مكتبة الرشد، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨عام ، الرابعة
دار ، هـ١٤٢٠عام ، ط الثانية، أمحد عليان. د/ تأليف :األخالق يف الشريعة اإلسالمية - ٨

  .الرياض، النشر الدويل
عبد اهللا بن . ود، عبد اهللا بن وكِّيل الشيخ/ تأليف ":لفئة الناشئة"األخالق واآلداب  - ٩

، دار اشبيليا للنشر والتوزيع، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢عام ،ط األوىل، حممد العمرو
  .الرياض

-هـ١٤٢٦عام ، ط الثانية، حممد ربيع حممد اجلوهري. د/ تأليف :أخالقنا -١٠
  .املدينة النبوية، مكتبة دار الفجر اإلسالمية، م٢٠٠٦

  .أيب احلسن علي بن حممد املاوردي /تأليف: أدب الدنيا والدين -١١
-هـ١٤٠٦ وىلط األ، اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري/ تأليف :املفرداألدب  -١٢

  .لبنان-بريوت ، مؤسسة الكتب الثقافية، م١٩٨٦
ط بإشراف حممد زهري الشاويش،  ،حممد ناصر الدين األلباين/ تأليف :إرواء الغليل -١٣

  .بريوت، املكتب اإلسالمي، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥عام ، ثانيةال
-هـ١٤٢٣عام ، ط الثانية، عالء بكر/ تأليف :أسئلة وأجوبة حول السلفية -١٤

  .مصر -اإلسكندرية، الدار السلفية للنشر والتوزيع، م٢٠٠٢
حممد باسل عيون : حتقيق ، أيب القاسم جار اهللا الزخمشري/ تأليف :أساس البالغة -١٥

  .لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٨- هـ١٤١٤عام ، ط األوىل، السود
  .بريوت، ط دار الفكر، أيب السعادات املبارك بن حممد بن األثري/ تأليف :أسد الغابة -١٦
، ط دار إحياء الكتب الدينية، جالل الدين السيوطي/تأليف :األشباه والنظائر -١٧
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  .القاهرة
-هـ١٤٠٧ط الثانية ، عبد الكرمي زيدان. د/ تأليف : أصول الدعوة اإلسالمية -١٨

  .بريوت،مؤسسة الرسالة، م١٩٨٧
  ،حممد األمني بن حممد الشنقيطي/ تأليف: أضواء البيان -١٩
حممد عبد : تبه وضبطهر، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :إعالم املوقعني عن رب العاملني -٢٠

  .بريوت، الكتب العلميةدار ، م١٩٩٦هـ، ١٤١٧ط عام ، السالم إبراهيم
، دار العلم للماليني، م١٩٨٦ط السابعة ، خري الدين الزركلي/ تأليف :األعالم -٢١

  .بريوت
ط دار ابن ، السيد اجلميلي. د: حتقيق ، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :اللهفانإغاثة  -٢٢

  .لبنان -بريوت، زيدون
ط عام ، احلافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري/ تأليف :البداية والنهاية -٢٣

  .القاهرة، دار الريان، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
، لرياض احلديثةط مكتبة ا، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :التبيان يف أقسام القرآن -٢٤

  .الرياض
عام ، ط األوىل، علي بن سعد الضوحيي. د.أ/ تأليف :حتفة االنقياء بسلوك األتقياء -٢٥

  .الدمام، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، هـ١٤٢٥
ط ، بشري عيون: حتقيق ، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :حتفة املودود بأحكام املولود -٢٦

  .دمشق، دار البيان، هـ١٣٩٦األوىل 
ط عبد الرمحن عمرية، . د: بتحقيق، علي بن حممد اجلرجاين/ تأليف :عريفاتالت -٢٧

  .عامل الكتب، لبنان، م١٩٩٦- هـ١٤١٦األوىل 
-هـ١٤١٠ط عام ، احلافظ عماد الدين ابن كثري/ تأليف :تفسري القرآن العظيم -٢٨

  .لبنان -بريوت، اخلريدار ، م١٩٩٠
دار ، هـ١٤٠٥األوىل ط ، مسكوية/ تأليف: ذيب األخالق وتطهري األعراق -٢٩

  .لبنان -بريوت، الكتب العلمية
ط األوىل عام ، احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين/ تأليف :ذيب التهذيب -٣٠

  .بريوت، إحياء التراث العريبدار ، م١٩٩١-هـ١٤١٢
أمحد عبد احلليم : حتقيق ، أيب منصور حممد بن أمحد األزهري/ تأليف :ذيب اللغة -٣١

  .القاهرة، دار املصريةط ال، الربدوين
ط الثانية ، امش عون املعبود، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :ذيب سنن أيب داود -٣٢

  .املدينة النبوية، املكتبة السلفية، هـ١٣٩٨
، ط األوىل، عبد العزيز بن عبد اهللا احلميدي. د/ تأليف :توجيهات ومواقف أخالقية -٣٣

  .الرياض، والتوزيع دار الندوة العاملية للنشر، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧عام 
الشيخ عبد الرمحن بن ناصر / تأليف: التوضيح والبيان لشجرة اإلميان السعدي -٣٤

  .الرياض، مطابع السفراء لألوفست، هـ١٤٠٧ط الثالثة ، السعدي
عبد احلميد : حتقيق، عبد الرؤوف املناوي/ تأليف :التوقيف على مهمات التعاريف -٣٥
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مفرح بن سليمان . د.أ/ تأليف :دراسات يف خلق الصرب يف ضوء الكتاب والسنة -٥٢
  .الرياض، دار إمام الدعوة، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧عام ،ط األوىل، القوسي

مفرح بن سليمان / تأليف :دراسات يف خلق الصدق يف ضوء الكتاب والسنة -٥٣
  .م٢٠١٠- هـ١٤٣١عام ، ط األوىل، القوسي

ة ط األوىل سن، حممد عبد الستار نصار. د/ تأليف: دراسات يف فلسفة األخالق -٥٤
  .الكويت، دار القلم، م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

. د: تعريب وحتقيق ، حممد عبد اهللا دراز. د/ تأليف :دستور األخالق يف القرآن -٥٥
، بريوت، مؤسسة الرسالة، م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ط األوىل ، عبد الصبور شاهني

  .لبنان
، ط األوىل، صاحل بن فوزان الفوزان. د/تأليف :الدين واألخالق مسئولية اجلميع -٥٦

  .الرياض، دار القاسم للنشر، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥عام 
حتقيق ، أيب القاسم احلسن بن حممد األصفهاين/ تأليف :الذريعة إىل مكارم الشريعة -٥٧

  .القاهرة، دار الصحوة، هـ١٤٠٥ط األوىل ، أبو اليزيد العجمي. د: ودراسة 
-هـ١٣٩٦ط الثانية ، شيخ اإلسالم بني تيمية/ تأليف :الرد على املنطقيني -٥٨

  .باكستان - الهور، إدارة ترمجان السنة، م١٩٧٦
حممد حمي : حتقيق، احلافظ أيب حامت حممد بن حبان البسيت/ تأليف :روضة العقالء -٥٩

ط عام ، الدين عبد احلميد و حممد عبد الرزاق محزة وحممد حامد الفقي
  .مكة املكرمة، املكتبة التجارية، م١٩٩٣-هـ١٤١٤

شعيب وعبد القادر : حتقيق ، ابن قيم اجلوزية/ فتألي :زاد املعاد يف هدي خري العباد -٦٠
  .بريوت، مؤسسة الرسالة، هـ١٣٩٩ط األوىل سنة ، األرناؤوط

الرابعة، ط ، الشيخ حممد ناصر الدين األلباين/ تأليف :سلسلة األحاديث الصحيحة -٦١
  .بريوت، املكتب اإلسالميم، ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥عام 

ط الرابعة ، د ناصر الدين األلباينالشيخ حمم/ تأليف :سلسلة األحاديث الضعيفة -٦٢
  .الرياض، مكتب املعارف، هـ١٤٠٨

، ط دار الكتب العلمية، أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين/ تأليف :سنن ابن ماجة -٦٣
  .لبنان، بريوت

أمحد : حتقيق وشرح، أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة/ تأليف :سنن الترمذي -٦٤
، مطبعة مصطفى البايب احلليب، م١٩٧٨-هـ١٣٩٨عام ، ط الثانية، د شاكروحمم

  .مصر
: حتقيق، أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي/ تأليف :السنن الكربى للبيهقي -٦٥

، دار الكتب العلمية، م١٩٩٤-هـ١٤١٤عام ، ط األوىل، حممد عبد القادر عطا
  .لبنان، بريوت

حياء التراث ط إ، اإلمام احلافظ أمحد بن شعيب النسائي/ تأليف :سنن النسائي -٦٦
  .لبنان، بريوت، العريب

مؤسسة ، ط الرابعة، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب/ تأليف :سري أعالم النبالء -٦٧
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  .بريوت، الرسالة
أيب الفالح عبد احلي بن العماد / تأليف :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٦٨

  .بريوت، ط دار اآلفاق اجلديدة، احلنبلي
األوىل، عام ، حيىي بن شرف النووي/ يفتأل :شرح النووي لصحيح مسلم -٦٩

  .، دار الريان، القاهرة١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
، اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري/ تأليف :صحيح البخاري -٧٠

 .بريوت، املكتبة العصرية، م١٩٩١-ه١٤١١ط ، حممد علي القطب: حتقيق 
ط الثانية ، األلباينالشيخ حممد ناصر الدين / تأليف :صحيح اجلامع الصغري -٧١

  .بريوت، املكتب اإلسالمي، م١٩٧٩-هـ١٣٩٩
فؤاد : حتقيق، اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري/ تأليف: صحيح مسلم -٧٢

، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، م١٩٨٠- هـ١٤٠٠ط  ،عبد الباقي
  .الرياض

، ط دار املعرفة، أيب يعلى القاضي أيب احلسني حممد بن/ تأليف: طبقات احلنابلة -٧٣
  .لبنان -بريوت

، أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي/ تأليف :طبقات الشافعية -٧٤
مطبعة مصطفى البايب ، ط األوىل، حممود الطناحي. عبد الفتاح احللو و د. د: حتقيق 
  .مصر، احلليب

، دار املطبعة السلفية، هـ١٣٩٤ط الثانية ، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :طريق اهلجرتني -٧٥
  .القاهرة

، م١٩٨٧- هـ١٤٠٧ط السادسة ، شيخ اإلسالم ابن تيمية/ تأليف :العبودية -٧٦
  .لبنان - بريوت، املكتب اإلسالمي

، ط دار الكتب العلمية، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :عدة الصابرين وذخرية الشاكرين -٧٧
  .بريوت

-هـ١٤٠٨ط اخلامسة ، يداينعبد الرمحن امل/ تأليف :العقيدة اإلسالمية وأسسها -٧٨
  .دمشق، دار القلم، م١٩٨٨

، اإلمام إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين/ تأليف :عقيدة السلف أصحاب احلديث -٧٩
م، دار العاصمة، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩ناصر اجلديع، ط الثانية، عام . د: حتقيق

  .الرياض
-هـ١٤١٤م عا، ط األوىل، الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري/ تأليف: عقيدة املؤمن -٨٠

  .املدينة النبوية، مكتبة العلوم واحلكم، م١٩٩٤
، م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ط عام ، شيخ اإلسالم ابن تيمية/ تأليف :العقيدة الوسطية -٨١

  .جدة، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع
-هـ١٤١٣سنة ، ط األوىل، مقداد ياجلن. د/ تأليف: علم األخالق اإلسالمية -٨٢

  .الرياض، دار الكتب للنشر، م١٩٩٢
عامل ، م١٩٧٧، ط األوىل، حامد زهران. د/ تأليف :علم النفس االجتماعي -٨٣
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  .القاهرة، الكتب
: نشر ، ابن حجر العسقالين/ تأليف :فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري -٨٤

  .الرياض، رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية
-هـ١٣٩٨ط عام ، محد بن حجر اهليثميأ/تأليف :فتح املبني لشرح األربعني -٨٥

  .بريوت، دار الكتب العلمية، م١٩٧٨
 .الرياض، ط مكتبة الرياض احلديثة، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :الفوائد -٨٦
ط املؤسسة ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي/ تأليف :القاموس احمليط -٨٧

  .لبنان، بريوت، العربية
حممد . د: حتقيق ، منصور بن حممد السمعاين /تأليف :قواطع األدلة يف األصول -٨٨

، جملة معهد املخطوطات العربية، م١٩٨٢-هـ١٤٠٢عام ، ط الثانية، حسن هيتو
  .جامعة الدول العربية

رسالة ماجستري ، عبد اهللا بن حممد العمرو/ تأليف :قيم اإلسالم اخللقية وآثارها -٨٩
  .هـ١٤٠٩عام ، ة بالرياضخمطوطة مقدمة إىل قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الشريع

، ط األوىل، علي خليل مصفطى أبو العينني/ تأليف: القيم اإلسالمية والتربية -٩٠
  .املدينة النبوية، مكتبة إبراهيم احلليب، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

، مفرح بن سليمان القوسي. د.أ/ تأليف :قيم السلوك مع اهللا عند ابن قيم اجلوزية -٩١
  .قطر، قاف والشؤون اإلسالميةوزارة األو، م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ط األوىل

عام ، ط األوىل، مانع بن حممد املانع. د/ تأليف :القيم بني اإلسالم والغرب -٩٢
  .الرياض، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

، دار الكتاب العريب، م١٩٢٥ط الثالثة سنة ، أمحد أمني/ تأليف: كتاب األخالق -٩٣
  .لبنان، بريوت

، هـ١٣١٧ط عام ، حممد بن علي التهانوي/ تأليف :كشاف اصطالحات الفنون -٩٤
  .القاهرة، مكتبة النهضة املصرية

عام ، ط األوىل، يوأيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكن/ تأليف :الكليات -٩٥
  .لبنان - بريوت، مؤسسة الرسالة، م١٩٩٢-هـ١٤١٢

ط دار ، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور/ تأليف:لسان العرب -٩٦
  .مصر-ملعارفا

عبد اهلادي علي النجار . د.أ/ إعداد :مؤمتر األخالقية اإلسالمية واالقتصاد -٩٧
املنعقدة يف ، "القيم اخللقية اإلسالمية واالقتصاد"من ضمن حبوث ندوة ، )وآخرين(

  .م٢٠٠٠أبريل  ١٦-١٥هـ املوافق ١٤٢١حمرم  ١١-١٠يف ، جامعة األزهر
ط الثالثة ، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي/ تأليف :جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٩٨

  .لبنان -بريوت، دار الكتاب العريب، م١٩٨٢-هـ١٤٠٢عام 
عبد الرمحن بن حممد بن : مجع وترتيب :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية -٩٩

م، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ط ، قاسم وابنه حممد
  .الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعوديةالشريف، إشراف وزارة 
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-هـ١٣٨٥ط ، شيخ اإلسالم ابن تيمية/ تأليف :جمموعة الرسائل الكربى -١٠٠
  .القاهرة، مكتبة حممد علي صبيح، م١٩٦٦

، عبد الرزاق إسرب: اعتىن به ، إبراهيم بن حممد البيهقي/ تأليف :احملاسن واملساوئ -١٠١
، حزم للطباعة والنشر و التوزيع دار ابن، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عام ، ط األوىل

  .لبنان -بريوت
علي معبد . د/ تأليف ) للسنة الرابعة جبامعة األزهر: (حماضرات يف األخالق  -١٠٢

مكتبة الكليات ، م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ط عام ، عبد العزيز عبيد. فرعلي و د
  .القاهرة، األزهرية

، م١٩٩٠-هـ١٤١٠عام ، ط الثانية، حممد لبيب/ تأليف :حماضرات يف السلفية -١٠٣
  .القاهرة، مكتبة العلم

مكتبة ، حممد املوصلي: اختصار ، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :خمتصر الصواعق املرسلة -١٠٤
  .الرياض، الرياض احلديثة

شعيب وعبد القادر : حتقيق، ابن قدامة املقدسي/ تأليف :خمتصر منهاج القاصدين -١٠٥
  .دمشق، مكتبة دار البيان، هـ١٣٩٨ط األوىل عام ، األرناؤوط

، ط املكتب التجاري، أيب احلسن على بن إمساعيل بن سيده/ تأليف: املخصص -١٠٦
  .بريوت

ط عام ، حممد حامد الفقي: حتقيق ، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :مدارج السالكني -١٠٧
  .بريوت، دار الكتاب العريب، م١٩٧٢-هـ١٣٩٢

-هـ١٤٠٠ط عام ، حممد عبد اهللا دراز. د/ تأليف: مدخل إىل القرآن الكرمي -١٠٨
  .الكويت، دار القلم، م١٩٨٠

، أمحد بن عبد العزيز احللييب. د/ تأليف: ولية اخللقية يف اإلسالم واجلزاء عليهاؤاملس -١٠٩
  .الرياض، مكتبة الرشد، م١٩٩٦-هـ١٤١٧ط األوىل 

احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم / تأليف :املستدرك على الصحيحني -١١٠
، م١٩٩٠-هـ١٤١١ط األوىل عام ، در عطامصطفى عبد القا: حتقيق،النيسابوري

  .بريوت، دار الكتب العلمية
  .مصر، م١٩٥٤-هـ١٣٧٣ط ، أمحد شاكر: حتقيق  :مسند اإلمام أمحد -١١١
، م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ط ، بالقاهرة، جممع اللغة العربية/ تأليف :املعجم الفلسفي -١١٢

 .بريوت، عامل الكتب
أخرجه إبراهيم مصطفى ، رةجممع اللغة العربية يف القاه/ تأليف: املعجم الوسيط -١١٣

  .مصر، ط دار الدعوة، وأمحد الزيات  وحامد عبد القادر وحممد النجار
عبد السالم : حتقيق، أيب احلسني أمحد بن فارس/ تأليف: معجم مقاييس اللغة -١١٤

  .١٩٩٠-هـ١٤١١ط األوىل ، هارون
الشهري بطاش كربى ، أمحد مصطفى/ تأليف :مفتاح السعادة ومصباح السيادة -١١٥

  .اهلند -حيدرآباد دكن، ط األوىل، زاده
  .لبنان -بريوت، ط دار الكتب العلمية، ابن قيم اجلوزية/ تأليف :مفتاح دار السعادة -١١٦
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أيب القاسم احلسني بن حممد الراغب / تأليف :املفردات يف غريب القرآن -١١٧
  .لبنان -بريوت، ط دار املعرفة، حممد سيد كيالين: حتقيق ، األصفهاين

 -هـ١٣٩٦، ط الرابعة، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون /تأليف :املقدمة -١١٨
  .لبنان -بريوت، دار الساقي، م١٩٧٨

. د.أ/ تأليف :مالمح اهلوية اليت يبنبغي أن يتميز ا املسلم يف حاضره املعاصر -١١٩
، دار إمام الدعوة، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧عام ، ط األوىل، مفرح بن سليمان القوسي

  .الرياض
مروان . د/ تأليف :مية كما حتددت يف القرآن والسنةاملنظومة القيمية اإلسال -١٢٠

  .بريوت، املكتب اإلسالمي، م١٩٩٦-هـ١٤١٦عام ، ط األوىل، إبراهيم القيسي
ط ، حممد بن إبراهيم أباخليل. د/ تأليف :منهج ابن باز يف بيان احلق للمخطئني -١٢١

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عام ، األوىل
-هـ١٤٢٤ط الثالثة ، القوسي مفرح بن سليمان. د.أ/ تأليف :املنهج السلفي -١٢٢

  .الرياض، مطابع احلميضي، م٢٠٠٣
ط الثانية ، الشيخ عبد العزيز احملمد السلمان/ تأليف :موارد الظمآن لدروس الزمان -١٢٣

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣عام ، عشر
، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب/ تأليف :املوافقات يف أصول الشريعة -١٢٤

م، دار ابن عفان، اخلرب ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧مشهور حسن آل سلمان، : حتقيق
  .السعودية

-هـ١٤٠٧عام ، ط الثانية، أمحد الشرباصي/ تأليف :موسوعة أخالق القرآن -١٢٥
  .بريوت، دار الرائد العريب، م١٩٨٧

مرزوق بن ضيتان . د.أ/ تأليف: موسوعة القيم ومكارم األخالق العربية اإلسالمية -١٢٦
  .اضالري، ط دار رواح للنشر، "وآخرين"، بن تنباك

 :-صلى اهللا عليه وسلم -موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي -١٢٧
، م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ط األوىل" وآخرين"صاحل بن عبد اهللا بن محيد . د/ تأليف

  .جدة، دار الوسيلة للنشر والتوزيع
حممد فؤاد : تصحيح وختريج تعليق، اإلمام مالك بن أنس/ أليفت :موطأ اإلمام مالك -١٢٨

  .م، املكتبة الثقافية١٩٨٨- ١٤٠٨باقي، ط عام عبد ال
، الشهرزوري/ تأليف :نزهة األرواح وروضة األفراح يف تاريخ احلكماء والفالسفة -١٢٩

، جملس دائرة املعارف العثمانية، هـ١٣٩٨، ط األوىل، خورشيد أمحد: تعليق 
  .اهلند - حيدرآباد

ط األوىل ، عفيفيحممد عبد اهللا .د/ تأليف :النظرية اخللقية عند ابن تيمية -١٣٠
  .الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، هـ١٤٠٨

-هـ١٤١٢ط عام ، عبد املقصود خيشة. د/ تأليف :النظرية اخللقية يف اإلسالم -١٣١
  .القاهرة، الثقافة العربية، م١٩٩١

ط األوىل ، أمحد بن حممد احلسيين/ تأليف :اية األحكام يف بيان ما للنية من أحكام -١٣٢
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  .بريوت، دار اجليل، م١٩٩٢-هـ١٤١٣
أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن / تأليف :النهاية يف غريب احلديث واألثر -١٣٣

  .مصر، ط املكتبة اإلسالمية، طاهر الزاوي وحممود الطناحي: حتقيق ، األثري
-هـ١٤٣٠عام ، ط األوىل، أمحد حممد سعيد بن محيد/ تأليف :هل لنا ا سلف -١٣٤

  .مصر -القاهرة، أمحد دار اإلمام، م٢٠٠٩
إبراهيم . د: حتقيق ، حممد بن علي الشوكاين/ تأليف :والية اهللا والطريق إليها -١٣٥

 .القاهرة، ط دار الكتب احلديثة، هالل
  

   :الدوريات
  .هـ١٤٠٣، عام ١٤تصدر عن كلية الشريعة يف الرياض، العدد : جملة أضواء الشريعة
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  ٣  .......................................................................    :املقدمة

  ٥  .......................................................أمهية املوضوع وأسباب اختياره -

  ٦  .....................................................................أهداف املوضوع-

  ٦  .................................................................. الدراسات السابقة -

  ٩  ....................................................................... منهج البحث -

  ١٠  ....................................................................تقسيمات البحث -

  ١١  ....................................................................... شكر وتقدير -

  ١٢  .......................................................................... : التمهيد -

  ١٣  .................................... ........... ........... التعريف مبصطلحات البحث

  ١٣  ................................... ........... ........................... القيم: أوالً 

  ١٧  ........................ ........... ...................................... اخللق: ثانياً 

  ٢٠  ................................................................... : القيم اخللقية: ثالثاً 

  ٢١  .....................................................السلف يف اللغة -أ : السلف: رابعاً 

  ٢٢  ................................................................. السلف اصطالحاً -ب

  ٢٦  .................................. أسس القيم اخللقية يف املنظور السلفي: ألول ا بحثامل

  ٢٧  ............................................................مدخل يف مفهوم األسس   -

  ٢٧  ...............................................................األساس اإلمياين   :أوالً -

  ٣٣  .............................................................األساس الفطري  :  اًثاني -

  ٣٧  ................................................................األساس احلاجي : اًثالث -

  ٤١  ..................................... معايري اليم اخللقية يف املنظور السلفي: الثاين بحثامل

  ٤٢  ................................................................ املعيار لغة واصطالحا -

  ٤٢  ........................................................يف جمال القيم اخللقية املراد باملعيار
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  ٤٣  .............................................................املعيار اخللقي لدى السلف  

  ٤٤  ..................................................:  ...............الشرع: املعيار األول

  ٤٦  ..................................................:  ................العقل: املعيار الثاين

  ٥٠  .........................................................الضمري األخالقي: ثالثاملعيار ال

  ٥٤  .............................................................النية واإلرادة : املعيار الرابع

  ٥٥  ...............................................................أقسام النية ومراحلها   -

  ٦٠  ............................... خصائص القيم اخللقية يف املنظور السلفي: الثالث بحثامل

  ٦١  ........................................................  مدخل يف تعريف اخلصائص -

  ٦١  .......................................................................الربانية   :أوالً-

  ٦٤  .....................................................................العبودية  : ثانياً -

  ٦٥  .....................................................................الشمول  : ثالثاً -

  ٦٨  ....................................................................الوسطية  : رابعاً -

  ٧٠  ....................................................................الفطرية : خامساً -

  ٧٢  .............................................................الواقعية واليسر : سادساً -

  ٧٤  .....................................................................الثبات  : سابعاً -

  ٧٥  .....................................................................اإلجيابية  : ثامناً -

  ٧٦  .................................................................إثبات اجلزاء : اًتاسع -

  ٧٨  ..................................................... :النعم واملصائب الدنيوية            

  ٧٩  .......................................................... :القصاص واحلدود            

  ٨٠  .................................................................... :التعازير            

  ٨٢  ................................ مناذج من القيم اخللقية يف املنظور السلفي: الرابع بحثامل

  ٨٣  ...............................................................................متهيد  -

  ٨٤  ..................................................................قيمة الصدق  :  أوالً-

  ٨٤  .....................................................................مفهوم الصدق : أ 

  ٨٥  .................................................: مكانة الصدق ومرتلته يف اإلسالم: ب 
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  ٨٦  .......................... ، وبيان قيمتهيمة الصدقعلى قأقوال السلف يف احلث بعض : ج 

  ٨٩  .....................................................................جماالت الصدق  :د

  ٩٠  .........................................مثرات الصدق وفوائده يف حياة األفراد   -أ: هـ 

  ٩١  .....................................اتمعات   لصدق وفوائده يف حياةمثرات ا -ب      

  ٩١  ..................................................................قيمة األمانة  : اًثاني -

  ٩١  .......................................................................حقيقة األمانة : أ 

  ٩٣  ......................................................مرتلة قيمة األمانة يف اإلسالم  :  ب

  ٩٣  ...............................................................جماالت قيمة األمانة  : ج 

  ٩٤  ...................................................على الفرد واتمع  أثر قيمة األمانة : د

  ٩٥  .....................................................................قيمة الصرب  :  اًثالث

  ٩٥  ......................................:  ...............................مفهوم الصرب : أ

  ٩٧  ....................................................لته يف اإلسالم  مكانة الصرب ومرت: ب

  ٩٨  .......................................................................أنواع الصرب:  ج

  ٩٨  ..........................................من أقوال السلف يف احلث على قيمة الصرب : د 

  ٩٩  .............................................................ده  آثار الصرب وفوائ:  هـ

  ١٠٠  ....................................................................قيمة احلياء   :رابعاً 

  ١٠٠  .......................................................:  ............مفهوم احلياء :  أ

  ١٠١  .....................................................................احلياء  أقسام:  ب

  ١٠١  .....................................................مكانة احلياء ومرتلته يف الدين  :  ج

  ١٠٢  .......................................................أقوال السلف يف احلياء  بعض :  د

  ١٠٤  ............................................................أوجه احلياء وجماالته  :  هـ

  ١٠٦  ..................................................................قيمة احللم  : خامساً 

  ١٠٦  ...........................................:  ..........................مفهوم احللم :  أ

  ١٠٧  ...........................................و مكانته يف اإلسالم  م وفوائده لفضل احل :  ب

  ١١٠  .............................................................صور من حلم السلف  : ج 
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١١٢  ...............................................................................اخلامتة -

 ١١٦............................................................................ الفهارس -

 ١١٧....................................................................... فهرس اآليات -

 ١٢٨.............................................................رس األحاديث النبوية  فه -

 ١٣١.............................................................فهرس املصادر واملراجع   -

 ١٤٠..................................................................فهرس املوضوعات  -
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