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 (( المبحث االول ((   

 هفهىم االخالق
 املطلب االول

ا
ً
 تعريف األخالق لغت واصطالح

٠ٓاٚلٌع وااٚلٌظوز١ ا الٌو َاٚطوىٛٔٙ -ا٘وٛالٌويِّ ُِّ تعريف األخالق لغت //الألخ قارّااخٍك،اٚلٌُخٍُكا-ابضو
ٚلٌّزٚءة،اٚصم١متٗاأْاطٛرةالإلٔظ ْالٌ  طٕ اٟٚ٘أفظوٗاٚأٚطو اٙ اِٚن ١ٔٙو الٌّختظو ابٙو ابّٕشٌو ا

ٍْوُكااوٟالألطوًاٚلصوي   ا ٍُْكاٚلٌُخ لغب:ا)ٚلٌَخ ٍْكاٌظٛرتٗالٌظ ٘زةاٚأٚط اٙ اِٚن ١ٔٙ ا)ٔ(اٚل يالٌزَّ لٌَخ

ٍْووكابوو ٌمٜٛاٚلٌظووز ٠ ا ٍْووكاب ١ٌٙألوو لاٚلألصووى ياٚلٌظووٛرالٌّيرووو اب ٌ ظووز،اٚخووضالٌُخ ٌىووٓاخووضالٌَخ

 لٌّيرو اب ٌ ظ١زة(ا)ٕ(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فالٌززر ٟٔالٌخٍكابأَّٔوٗ:ا)ع و رةاعوٓا١٘ألو اٌٍوٕفضارلطوخ اتظويراعٕٙو ا ا //اعزَّ
ً
تعريف األخالق اصطالح

لألان يابظٌٙٛ ا٠ٚظزآِاغ١زاص ر ائٌٝااىزاٚر٠َّٚ ،اااْاوو ْالٌظو  راعٕٙو الألانو يالٌضظوٕ او ٔو ا

ل١ٌٙأل اخٍم  اصظوٕ  ،اٚئْاوو ْالٌظو  رإِٙو الألانو يالٌم ١ضو اطو١ّ ال١ٌٙألو الٌتوٟا٘وٟاِظويراخٌوهاخٍم و ا

ط١أل  (ا)ٖ(اٚعزاٗالبوٓاِظوى٠ٛٗابمٌٛوٗ:ا)لٌخٍوك:اصو ياٌٍوٕفض،ا لع١و اٌٙو ائٌوٝاأان ٌٙو اِوٓاغ١وزااىوزاٚ ا

ر٠َّٚ ،اٚ٘ذٖالٌض ياتٕمظُائٌٝالظ١ّٓ:إِٙ اِ ا٠ىْٛاط ١ن١ّ  آِاأطًالٌّوشلد،او إلٔظو ْالٌوذٞا٠ضزووٗا

أ ٔٝاصٟءأضٛاغضب،ا١ٙ٠ٚذآِاألًاط ب،اٚو إلٔظ ْالٌذٞا٠ز ٓآِاأ٠ظزاصٟء،اأٚاو ٌوذٞا٠فوش ا

ِٓاأ ٔٝاطٛلا٠عزقاطّنٗ،اأٚا٠زت  اِوٓاخ وزا٠ظوّنٗ،اٚو ٌوذٞا٠ضوضها وضى  اِفزط و اِوٓاأ ٔوٝا

لاب ٌنو  ةاٚلٌتوير ،ا ا٠ٚضوشْاِوٓاأ٠ظوزاصوٟءا٠ٕ ٌوٗ إِٚٙو اِو ا٠ىوْٛاِظوتف    ُُّ صٟءا٠نز ٗ،اٚو ٌذٞا٠غت

،اصتٝا٠ظ١زاٍِى اٚخٍم  (ا)ٗ(اٚلوياعوزفابنو ا ااأٚ   ٚربّ او ْاِ يؤٖاب ٌز٠َّٚ اٚلٌفىز،احُا٠ظتّزاأٚ  

لٌ وو صخ١ٓالألخوو قااووٟأظووزالإلطوو َابأٔٙوو اع وو رةاعووٓا)ِزّٛعوو الٌّ وو  باٚلٌمٛلعوويالٌّٕظّوو اٌٍظووٍٛنا

لإلٔظ ٟٔ،الٌتٟا٠ضي ٘ الٌٛصٟ،اٌتٕظ١ُاص١ ةالإلٔظ ْ،اٚتضي٠ياع لتٗابغ١زٖاعٍٝأضٛا٠ضموكالٌغ ٠و اِوٓا

 ٚرٛ ٖااٟا٘ذلالٌن ٌُاعٍٝاأوًّاٚرٗ(ا)٘(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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_______________________________________________________________________________________ 
اٌزط ٌ اٌٍع  ع اٚلٌٕشزاٚلٌتٛس٠ا،لٌٕ صز:اِإطظ الا٘ـا7ٔ8لٌن ِ الٌٍغٛٞاِزيالٌي٠ٓاِضّيابٓا٠نمٛ الٌف١زٚسآب  ٞالٌّتٛاٝاطٕ اا(())لٌم ِٛصالٌّض١ظا-ٔ

ِضّيابٓاِىزَابٓاعٍٝ،اأبٛالٌفضً،ارّ يالٌي٠ٓالبٓاا))ٌظ ْالٌنز ((ا (77ٔ)صألألرشلء:اعي اَإ٘ٓٓا-٘ـاإٌٙٗٔ ٕ ْالٌع ن :الٌخ ِٕ ،اا-ب١زٚلا

(ٓٔ/7ٙ)ا٘ٔ٘ـاعي الألرشلء:ااٗٔٗٔا-لٌع ن :الٌخ ٌخ ااب١زٚلا-لٌٕ صز:ا لراط  را(ا٘ـ8ِٕٔٔظٛرالألٔظ رٞالٌز٠ٚفنٝالإلاز٠مٝا)لٌّتٛاٝ:ا  

( 28ٕ)ص2ٕٓٓا-آٖٗٔطٕ الٌٕشز:االٌيلرالٌش ١ِ ا-لٌٕ صز:ا لرالٌمٍُاالٌزلغبالألطفٙ ٟٔا))ِفز للاأٌف ظالٌمزآْالٌىز٠ُ((ا-ٕ  

األولى  :الطبعة لبنان–دار الكتب العلمٌة بٌروت  :الناشر( هـ6ٔٙعلً بن محمد بن علً الزٌن الشرٌف الجرجانً )المتوفى: ا))لٌتنز٠ف ل((ا-ٖ

 ( ٔٓٔ)صأ :عدد األجزاء م86ٖٔ-هـ ٖٓٗٔ

أ :عدد األجزاء األولى :الطبعة مكتبة الثقافة الدٌنٌة :الناشر( هـٕٔٗأبو علً أحمد بن محمد بن ٌعقوب مسكوٌه )المتوفى: ))تٙذ٠بالألخ ق((اا-ٗ

 ( ٔٗ)ص

عدد من المختصٌن بإشراف الشٌخ/ صالح بن عبد هللا بن حمٌد إمام ))ٔظزةالٌٕن١ُ((اٚ(ا8٘))لٌتزب١ الألخ ل١ ال ط ١ِ ((اٌّميل ا٠ ٌز١ٓا)صا-٘

 ( ٕٕ)ص( ومجلد للفهارس ٕٔ)ٔٔاألجزاء عدد الرابعة :الطبعة دار الوسٌلة للنشر والتوزٌع، جدة :الناشر وخطٌب الحرم المكً
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 تعريف علن األخالق وهىضىعه

 
ف علن األخالق بعدة تعريفاث هٌها

ِّ
ر
ُ
:ع  

 لٚ  ا// ٘ٛاعٍُاِٛ ٛعٗاأصى َال١ّ١ اتتنٍكاب ألعّ يالٌتٟاتٛطفاب ٌضظٓاأٚالٌم ش)ٔ(

ح ١ٔ  ا//اٚل١ًا٘ٛاعٍُا٠ٛ شاِنٕٝالٌخ١زاٚلٌشز،ا٠ٚ ١ٓاِ ا٠ٕ غٟاأْاتىْٛاع١ٍٗاِن ٍِ الٌٕ صابنضوُٙا

وو ،ا٠ٚشووزسالٌغ ٠وو الٌتووٟا٠ٕ غووٟاأْا٠مظوويائ١ٌٙوو الٌٕوو صااووٟاأعّوو ٌُٙ،ا١ٕ٠ٚووزالٌظوو ١ًاٌّوو ا٠ٕ غووٟ)ٕ(ااااااااااااااا بنض 

اٚعّزفابنو الٌغوزب١١ٓاعٍوُالألخو قابّو ا٠ُٛلاوكاتن ر٠فٕو اٌٙو ،ااّوخ ااوٟاوتو  :ا،اٍظوف الألخو ق،،ا

الألخو قا ُُ ٌشخضا٠يعٝا)رىظْٛ(،اٚ٘ٛاأصوياا طوف الٌغوز ،اعوّزفاعٍوُالألخو قاا١وٗابمٌٛوٗ:ا)عٍو

ع  رةٌاعٓالٌتّضم١كااوٟاطوٍٛنالإلٔظو ْاعٍوٝالٌظوٛرةالٌتوٟا٠ٕ غوٟاأْا٠ىوْٛاع١ٍٙو (ا)ٖ(اٌٍٚو ن اِخوًا

،اٌٛى١ووٗ،ارأٞاآخووزااووٟالٌّظووأٌ ،اص١ووجاعّزاووٛلاعٍووُالألخوو قابأّٔووٗ:ا)ِزّٛعوو الووٛل١ٔٓالٌّظووٍٛنالٌتووٟا

٠ظتع١االإلٔظ ْابٛلطعتٙ اأْا٠ظًائٌٝا٘ياٗ(ا)ٗ(ا٘ذلا٘ٛاو َالُٔ صا ا٠ن١زْٚاٌٍم١ُالإلٔظ ١ّٔ اأ١ّّ٘ ،ا

ٚلٌُّٙاعٕيُ٘الٌٛطٛيائٌٝالٌٙيفاو١فّ او ْاٚو١فّ التفك،ائخالألخ قاعٕويُ٘ا١ٌظو ائ ّااٚطو١ٍ  اتُّّىوٓا

 لإلٔظ ْآِالٌٛطٛيائٌٝالٌٙيفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

                                                                                                                               :هىضىع االخالق

اِ ا٠تظوًابنّوًالٌّظوٍُاٚٔشو طٗ،اِٚو ا٠تنٍوكابن لتوٗابزبوٗ،اٚع لتوٗاِواأفظوٗ،اٚع لتوٗاِواا ًُّ ٘ٛاو

 غ١زٖآِابٕٟارٕظٗ،اِٚ ا٠ض١ظابٗآِاص١ٛلْاٚرّ  )٘(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

_______________________________________________________________________________________ 

 دار الدعوة :الناشر )إبراهٌم مصطفى / أحمد الزٌات / حامد عبد القادر/ محمد النجار   (مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة ))لٌّنزُالٌٛط١ظ((اا-ٔ

(ٕٕ٘/ٔ ) 

 ( ٕ)صا2َٖٔٔ٘ـآٖ٘ٔلٌع ن الٌخ ٌخ ،اِع ن ا لرالٌىتبالٌّظز٠ اب ٌم ٘زةاا))وت  الألخ ق((األصّياأ١ِٓا-ٕ
2،اصاٌزىظْٛااٚ٘ٛالصياا طف الٌغز ااٍظف اأخ قا-ٖ  

ٓٔصاع يلٌزصّٓابيٚٞالٌٕ صزاٚو ٌ الٌّع ٛع لالٌى٠ٛ الألخ قالٌٕظز٠ّ ،اا-ٗ  

 م8ٕٓٓ -هـ  ٖٓٗٔاألولى،  :الطبعة مكتبة أهل األثر للنشر والتوزٌع، الكوٌت :الناشر خالد بن جمعة بن عثمان الخراز))ِٛطٛع الألخ ق((اا-٘

 ( ٕٕ)ص ٔ :عدد األجزاء
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 املطلب الثاًي
ت األخالق

َّ
 أهوي

 

 أوًل  // األخالالالالالحس الحسالالالالالنة امتثالالالالالال ألمالالالالالر هللا ورسالالالالالوله)ٔ(                                             

تضافرت النصالو  مالن كتالاب هللا عالز وجالل علالى األمالر بالالتخلس بالاألخحس الحسالنة، ونصالت علالى 

اِ   َِ َىاو  َباو َوَيهق ْق ِِ  القُر َااءِ  َوإِيَتاء   ِل َواحِحق الق ََ ْر بِءلق َ َياْقمر
الكثٌر منهالا، فمالن كلالو هولاله تعالالى )إِ َّ ّللاه

ااِ  القَ ااءِ  ِي (ا)ٖ( َِ ْق  ِْ اا ِق
ِْ َورَ ْق َر ْق بِااءلق اا ااَو َورقمر وق ََ ِِ الق اا اا ِ (ا)ٕ(ااوهولالاله تعالالالى)خر ِْ َوالقَب ق هَراا َشااء  َوالقمر  القَوحق

وا  ابِحر َُترصق اء بَِ َىءلَاَف  ما ََوق هراوا رَ  ترِصايبروا  َتَبيَّ َُ  َْ َُءِااِب بَِهَبا يَ  آَمهراوا إِ  َ اء رر ق  ِِ َىء الَّ وهوله تعالى)َيء رَيُّ

يَ   ِِ َىاء الَّا ََ قتر ق َهءِلِمي َ (ا)ٗ(اوككلو نهالت عالن األخالحس المكمومالة ومالن كلالو هولاله تعالالى)َياء رَيُّ َُ َِ َو َمء 

ا  ْا ا ا َّ َخيق َااو رَ  َيرر َِ َااء   ا  هِّ ىر ق َوال هَِااء  مِّ اهق ا مِّ ْا َاو رَ  َيرروهروا َخيق َِ   َ ََوق ََوِ  مِّ   ْق  َخ آَمهروا ال َياق

 َِ لَِِا روق َُْ ْق  َل احِيَمءِ  َوَم  لَّ ق  َيتر َق وبر َب َس االِاق ر القورار ِق ِْ بِ َُء وا بِءألَلق وا رَهورَارر ق َوال َتَهءَبزر ىر َّ َوال َت قِمزر هق مِّ

َتاْ  وا َوال َي ق ار ِ  َوال َتَ اَّ َْ الظَّ ِّ إِثق َق َ  الظَّ ِّ  إِ َّ َب ا مِّ ْا َتهِبروا َرثِي يَ  آَمهروا ا ق ِِ َىء الَّ ءلِمروَ  َيء رَيُّ  ر ر الظَّ

ِحااي ِ (ا)٘( َّْ  ِْ ا َ َتاوَّ
َ إِ َّ ّللاَّ

ُراوا ّللاَّ اوور َواتَّ ترمر ِْ ق ََُر اء  تا ًِ َميق ااَ  رَِخيا الَ لَحق رر
رر ق رَ  َيْق ُّْ رََحالر اء رَيرِحا ضا َق ارر  َب ضر َق  بَّ

ولما كان رسول هللا صل هللا علٌه وآله وسلم ٌمتثل أمر هللا تعالى فً كلِّ شأنه هالوًل وعمالًح، وٌالأتمر 

بكالاللِّ أخالالحس حسالالنة ورد األمالالر بهالالا فالالً القالالرآن، وٌنتهالالً عالالن كالاللِّ أخالالحس سالالٌ ة ورد النهالالً عنهالالا فالالً 

القرآن؛ لكا كان خلقه القرآن. وأًٌضا فإن اللتزام باألخحس الحسنة امتثال لرسالول هللا صالل هللا علٌاله 

وآله وسلم: فهو الكي ٌأمر بها وٌحض علٌها، فعن أبالً كر رضالً هللا عناله هالال: هالال لالً رسالول هللا 

صالالل هللا علٌالاله وآلالاله وسالاللم )اتالالس هللا حٌثمالالا كنالالت، وأتبالالع السالالٌ ة الحسالالنة تمحهالالا، وخالالالس النالالاس بخلالالس 

 حسن(ا)ٙ(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  https://dorar.net/akhlaq  ِٛلاالٌيررالٌظ١ٕ ا-ٔا  

ا2ٓطٛرةالٌٕضًال٠ٗاا-ٕ  

22ٔطٛرةال عزلفاآ٠ اا-ٖ  

ٙطٛرةالٌضززللاآ٠ اا-ٗ  

ٕٔٚأٔطٛرةالٌضززللاآ٠ اا-٘  

(28الٌتزِذٞا:صظٓاطض١شا ٚصظٕٗالألٌ  ٟٔااٟا))طض١شالٌز ِا(()(ال يا2ٕٖٕٔ(ا)٘/ٖ٘ٔ(اٚلصّيا)278ٔرٚلٖالٌتزِذٞا)ا-ٙ  

https://dorar.net/akhlaq
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 تعالى هللا لمحبة سبب أنها  // نٌاً ثا ا

الالاِبِرٌنَ  ٌُِحالالب   َوهللاُ ) تعالالالى وهالالال (ٔ)(اْلُمْحِسالالِنٌنَ  ٌُِحالالب   هللاَ  إِن   َوأَْحِسالالُنَواْ ) تعالالالى هللا هالالال   وهالالال (ٕ)(الص 

 عنالد جلوسالاً  كنالا)) هالال عناله هللا رضالً شالرٌو بالن أسالامة وعالن (ٖ)(اْلُمْقِسالِطٌنَ  ٌُِحب   هللاَ  إِن  ): سبحانه

 مالن: فقالالوا أنالاس، جالاء  إك مالتكلم، منالا ٌتكلم ما الطٌر، رؤوسنا على كأن وسلم علٌه هللا صلى النبً

 (ٗ)((خلقا أحسنهم: هال هللا؟ إلى هللا عباد أحب

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لمحبة سبب أنها اً //ثالث

 إلالً، أحالبكم مالن إن)) وساللم علٌه هللا صلى هللا رسول هال هال عنه هللا رضً هللا عبد بن جابر عن 

 (٘)ا((أخحس أحاسنكم القٌامة، ٌوم مجلساً  منً وأهربكم

 الجنة دخول أسباب أعظم من أنها  اً // رابع

 النالاس ٌالدخل مالا أكثالر عالن وساللم علٌه هللا صلى هللا رسول س ل: هال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن

 هللا رسالول هالال: هالال عناله هللا رضالً هرٌالرة أبالً وعالن ( ٙ)(( الخلس وحسن هللا تقوى: ))فقال الجنة؟

 عالالن هالالكا ألنحالالٌن وهللا: فقالالال طرٌالالس، ظهالالر علالالى شالالجرة بغصالالن رجالالل مالالر: ))وسالاللم علٌالاله هللا صالاللى

 كمالال دلٌالل أنهالا :منهالا كثٌالرة، الخلالس حسالن فالً والنصو .(8)(( الجنة فأدخل ٌؤكٌهم، ل المسلمٌن،

 صالاحب وأن .القالا م الصالا م درجالات العبالد بها ٌبلغ عبادة وأنها ،المٌزان فً شًء أثقل وأنها ،الدٌن

     .(7).( ونصر  هللا تأٌٌد سبب وأنها ،اإلنسان أعمال خٌر من وأنها ،الناس خٌار من الخلس

 

 

 

                       

_______________________________________________________________________________________ 

2٘ٔطٛرةالٌ مزةاآ٠ اا-ٔ  

ٗٙٔطٛرةاآياعّزلْاآ٠ اا-ٕ  

ٕٗطٛرةالٌّ ئيةاآ٠ اا-ٖ  

ائتض ف))ااٟالٌ ٛط١زٞاٚل ي الٌظض١شارر يارر ٌٗ(:ا8ٕ/ا7((ا)لٌّزّا))ااٟال١ٌٙخّٟال ي( ا7ٔٔ/أ((ا)لٌى ١ز))ااٟاٚلٌع زلٟٔا،(ٔٗٗ/اٗ)الٌض وُارٚلٖا-ٗ

  لٌظض١شااٟابُٙاِضتذارٚلتٗ(:ا2/اٙ((ا)لٌخ١زة

( 82ٔ((ا)لٌظض١ض الٌظٍظٍ ))ااٟالألٌ  ٟٔائطٕ  ٖاٚصظٓ الٌٛرٗا٘ذلآِاغز٠باصظٓاٚل يا،(7ٕٔٓ)الٌتزِذٞارٚلٖا-٘  

/اٗ)الٌض وُائطٕ  ٖاٚطضش اغز٠باطض١ش:الٌتزِذٞال ي( ا72ٕ((ا)لٌّفز الأل  ))ااٟاٚلٌ خ رٞا،(2ٙ2ٗ(ا)ٕٗٗ/إ)اٚأصّيا،(ٕٗٓٓ)الٌتزِذٞارٚلٖا-ٙ

(( لٌتٍخ١ض))ااٟالٌذ٘ ٟاٚطضضٗ اغز٠باصظٓ(:ا82/أٖ((ا)لٌظٕ اصزس))ااٟالٌ غٛٞاٚل يا،(ٖٓٙ  

( 2ٔٗٔ)اِظٍُارٚلٖا-8  

اعي ا2َٕٓٓا-ا٘ـآٖٗٔالألٌٚٝ،:الٌع ن الٌى٠ٛ اٚلٌتٛس٠ا،إٌٍشزالألحزاأً٘اِىت  :الٌٕ صزالٌخزلساعخّ ْابٓارّن ابٓاخ ٌي((الألخ قاِٛطٛع ))ا-7

(ٖٖ:اص)أ:الألرشلء  
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ٌ ة األخحس فً الدعوة إلى هللا عز  وجالل                                                       خامساً  // أهم

ا فقط، ل شو أنه مخطال.... وكثٌالر ) ًٌّ الكي ٌظن  أن  الناس ٌدخلون فً الدٌن فقط؛ ألنهم ٌقتنعون عقل

من الناس ٌدخلون فً الدٌن؛ ألنهم ٌرون أن  أهالل هالكا الالدٌن علالى خلالس، وأن الالدعاة إلالى هللا عنالدهم 

أخحس، والشواهد فً هكا الباب كثٌرة... فالسالتقامة علالى األخالحس لهالا أثالر كبٌالر، ونفعهالا بلٌالغ، ول 

أدل  على كلو مما جالاء فالً السالٌرة النبوٌالة مالن أن  أخالحس الرسالول صالل هللا علٌاله وآلاله وساللم كانالت 

محالل إعجالالاب المشالركٌن هبالالل البعثالة، حتالالى شالهدوا لالاله بالصالدس واألمانالالة عالن ابالالن عبالاس رضالالً هللا  

بِي َ (ا)ٔ(اااهالالال رسالالول هللا صالل هللا علٌالاله وآلالاله  َْ ا َق َِ األَ َت َْ ِشااي َِ ْق  ِِ عنهمالا هالالال لمالا نزلالالت هالالك  ا ٌالة)َورَهاا

وسلم))أرأٌتكم لو أخبرتكم أن خًٌح تخرج بسفح هالكا الجبالل، أكنالتم مصالدهً؟ هالالوا: مالا جربنالا علٌالو 

ككًبا. هال: فإنً نالكٌر لكالم بالٌن ٌالدي عالكاب شالدٌد((ا)ٕوهالد بالدأ انعكالاس الصالور الساللوكٌة الرا عالة فالً 

تأثٌرها فً انتشار هكا الدٌن فً بعض المناطس التً لم ٌصلها الفتح؛ إك دخل فً هالكا الالدٌن الحنٌالف 

شعوب بكاملها لما رأوا القدوة الحسنة مرتسمة خلًقا حمًٌدا فً أشالخا  مساللمٌن صالالحٌن، مارسالوا 

سلوكهم الرشٌد، فكالانوا كحامالل مصالبان ٌنٌالر طرٌقاله لنفساله بمصالباحه، فٌالرى ا خالرون كلالو النالور 

وٌرون به، ولٌس أجمل منه فً هلب الظحم، وبناء على كلو اإلهبالال سالرًٌعا دون دافالع سالوى القالدوة 

الحسنة، َفُرب  صفة واحدة مما ٌأمر بها الدٌن تترجم حٌة على ٌد مسلم صالح ٌكون لها أثر ل ٌمكن 

مقارنته بنتا ج الوعظ المباشر؛ ألن النفوس هد تنفر من الكحم الكي تتصور أن  للنالاطس باله مصاللحة، 

وأحسن من تلو الصفات التمسو باألخحس الحمٌدة التً هً أول ما ٌرى من اإلنسالان المساللم، ومالن 

 خحلها ٌحكم له أو علٌه...(ا)ٖ(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

 

 

______________________________________________________ 

ٕٗٔطٛرةالٌشنزلءاآ٠ اا-ٔ  

(اٌٍٚفظا7ٌٕٗٓ(اِٚظٍُا)28ٔٗرٚلٖالٌ خ رٞا)-ٕ  

أ:الألرشلءاعي ا2َٕٓٓا-ا٘ـاٖٗٔالألٌٚٝ،:الٌع ن الٌى٠ٛ اٚلٌتٛس٠ا،إٌٍشزالألحزاأً٘اِىت  الٌٕ صزالٌخزلساعخّ ْابٓارّن ابٓاخ ٌي((الألخ قاِٛطٛع ))-ٖ

(2ٖ)ص  
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 سادساً  // أهمٌة األخحس فً إضفاء السعادة على األفراد والمجتمعالات                                 

ل شو أن  السعادة كالل  السالعادة فالً اإلٌمالان بالاع والعمالل الصالالح، وعلالى هالدر امتثالال المساللم لتعالالٌم 

اإلسحم فً سلوكه وأخحهه تكون سعادته، فالـ )التالزام هواعالد األخالحس اإلسالحمٌة كفٌالل بتحقٌالس أكبالر 

نسبة مالن... السالعادة للفالرد اإلنسالانً، وللجماعالة اإلنسالانٌة، ثالم لسالا ر الشالركاء فالً الحٌالاة علالى هالك  

ا؛ ٌتم فٌها التوفٌس بالنسب المسالتطاعه بالٌن حاجالات ومطالالب الفالرد  األرض وكلو بطرٌقة بارعة جًدّ

من جهة، وحاجات ومطالب الجماعة من جهة أخرى، وٌتم فٌها إعطاء كالل كي حالس حقاله، أو هسالًطا 

 مالالالالالالالن حقالالالالالالاله وفالالالالالالالس نسالالالالالالالبة عادلالالالالالالالة اهتضالالالالالالالاها التوزٌالالالالالالالع العالالالالالالالام المحفالالالالالالالوف بالالالالالالالالحس والعالالالالالالالدل

فمن الواضح فً هكا العنصر أن أسس األخحس اإلسحمٌة لم تهمل ابتغاء سعادة الفرد الالكي ٌمالارس 

فضا ل األخحس وٌجتنب ركا لها، ولم تهمل ابتغالاء سالعادة الجماعالة التالً تتعامالل فٌمالا بٌنهالا بفضالا ل 

األخحس مبتعدة عن ركا له وروعة األخحس التً أرشد إلٌها اإلسحم، تظهالر فٌمالا اشالتملت علٌاله مالن 

التوفٌالالس العجٌالالب بالالٌن المطالالالب المختلفالالة للفالالرد مالالن جهالالة، وللجماعالالة مالالن جهالالة أخالالرى، وتظهالالر فٌمالالا 

تحققه من وحدات السعادة الجز ٌة فً ظروف الحٌالاة الالدنٌا، بقالدر مالا تسالمح باله سالنن الكالون الدا مالة 

الثابتالالة، التالالً تشالالمل جمٌالالع العالالاملٌن، مالالؤمنٌن بالالاع أو كالالافرٌن، أخلصالالوا لالاله النٌالالة أو لالالم ٌخلصالالوا)ٔ(اا      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ٔ(/7ٕ)َا لرالٌمٍُاٌٍع  ع اٚلٌتٛس٠اا ِشكا222ٔا–ٖإٓٗٔلٌع ن الٌخ ِظ اا)ل خ قال ط ١ِ اٚلطظٙ (اٌن يلٌزصّٓال١ٌّيلٟٔ-ٔ  
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 (( المبحث الثءه  ((   

 طبيعت االخالق هي حيث املضوىى

 املطلب االول
 هصادر األخالق اإلسالهيت

ٌمكن أن نجمالل مصالادر األخالحس اإلسالحمٌة فالً مصالدرٌن ر ٌسالٌن، همالا أعظالم مالا ُتسالتمد  مناله هالك  
 وسالالالالالاللم الصالالالالالالحٌحة: وآلالالالالالاله هللا علٌالالالالالاله ب هللا عالالالالالالز  وجالالالالالالل ، وسالالالالالالنة نبٌالالالالالاله صالالالالالاللاألخالالالالالالحس؛ كتالالالالالالا

األخالالحس  الالالدعوة إلالالى مكالالارمفالالالقرآن الكالالرٌم هالالو المصالالدر األول لآلخالالحس، وا ٌالالات التالالً تضالالمن ت 
َباو ) والنهالً عالن مسالاو ها كثٌالرة، منهالا هولاله تعالالى: ْق ِِ  القُر َااءِ  َوإِيَتاء   ِل َواحِحق الق ََ ْر بِءلق َ َياْقمر

إِ َّ ّللاه
و َ  ْر رَّ َِ ا ق َتا ََ َّرر ا ق لَ رر ظر َِ ِْ َوالقَب ق ِ َي هَر َشء  َوالقمر ِ  القَوحق َِ َىو  اَ  َرالق إِهَّ ) وهولاله تعالالى: (ٔ)ا(َوَيهق بِّ َْ   َ َّْ َماء َحا

ِ َمء لَ ق يرهَ  ررواق بِءّلله ِْ ِْ القَحبِّ َورَ  ترشق َ  بَِ يق َ  َوالقَب ق َىء َوَمء َبَطَ  َواحِثق َْ ِمهق ء القَوَواِحَش َمء َظَى ًِ ار قَطءها لق بِ زِّ
َق َمرو َ  ِ َمء الَ َت َِ َو ّللاه هالكا المصالدر أن  الرسالول أصالالة وٌالدلنا علالى  إلى غٌر كلالو. (ٕ)ا(َورَ  َتُرولرواق 

وساللم الالكي وصالفه هللا عالز وجالل بالالخلس العظالٌم تصالفه عا شالة رضالً هللا عنهالا  وآلاله هللا علٌه صل
اله  (اٖ)اوسلم القرآن(( هللا علٌه ))كان خلس الرسول صل بقولها: ومعنى كلالو كمالا ٌقالول ابالن كثٌالر: )أن 

هد ألزم نفسه أل ٌفعل إل ما أمر  به القرآن، ول ٌتالرو إل مالا نهالا  عناله القالرآن، فصالار امتثالال أمالر 
: والمصالدر الثالانً السالنة النبوٌالة(اٗ)اربه خلًقا لاله وسالجٌة، صاللوات هللا وسالحمه علٌاله إلالى ٌالوم الالدٌن(

وسالاللم مالن أهالالوال وأفعالال، وتقرٌالالرات،  وآلاله هللا علٌالاله ً صاللد مالن السالالنة مالا أضالالٌف إلالى النبالالوالمالرا
اولر  ) وتعتبر السنة النبوٌة الصحٌحة هً المصدر الثانً لآلخحس، ٌقالول هللا تعالالى: ار َّْ َوَماء آَتاءرر ر ال

 َ
ُروا ّللاَّ َُءهَتىروا َواتَّ ًر  هق َِ وور َوَمء َهَىءرر ق  ِر َُلق َرءَ  لَرر ق ُِ ) وهال تعالى: (٘)ا(َُخر َوةِ َحَااَهِف  لَ ِ رراق وِل ّللاَّ ار َْ

ا ْا َ َرثِي
َْ ّللاَّ َر َِ َْ َو َ  اآلِخ َ َوالقَيوق

و ّللاَّ ْق ر وور ) وهال سبحانه: (ٙ)ا(لَِّم  َرءَ  َي لُّ ْر ا َُ   َ تر ق ُِا  َشا ق ِق َُإِ  َتَهاءَز

 ِْ ِ  اآلِخاا ِ َوالقَيااوق ِمهرااوَ  بِااءّلله هااتر ق تروق ااوِل إِ  رر ار َّْ ِ َوال
 وآلالاله هللا علٌالاله وهالالال رسالالول هللا صالالل (8)ا(إِلَااو ّللاه
إكا سالمع شالًٌ ا  هالال إبالراهٌم الحربالً: )ٌنبغالً للرجالل  (7)ا))إنما بعثت ألتمم صالالح األخالحس(( وسلم:

)ولكا حر  الصحابة رضوان هللا علالٌهم  (2)اوسلم أن ٌتمسو به( وآله هللا علٌه من آداب النبً صل
واهتموا اهتماًما كبًٌرا، وتخلقوا باألخحس الحسنة مستندٌن فً كلو إلى ما جاء فً كتاب هللا سالبحانه 

 (ٓٔ)اوسلم، فهم هدوتنا وسلفنا الصالح فً األخحس( وآله هللا علٌه ى وسنة نبٌه صلوتعال

_______________________________________________________________________________________ 

  (2ٓطٛرةالٌٕضًاآ٠ ارلُ)ا-ٔ

  (ٖٖطٛرةال عزلفاآ٠ ارلُ)ا-ٕ

  (8ٗٙ)ااٟاطض١ضٗارٚلٖاِظٍُا-ٖ

القرآن  مؤسسة علومالناشر:  إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً الدمشقً أبو الفداء عماد الدٌن))لٌفظٛيااٟاط١زةالٌزطٛياطًاهللااع١ٍ اٚطٍُ((اا-ٗ
86ٔٔ – ٕٓٗٔسنة النشر:     (ٕٗٙ)صاالثالثة الطبعة ٔعدد المجلدات:  

  (8طٛرةالٌضشزاآ٠ ارلُا)ا-٘

  (ٕٔطٛرةال صشل اآ٠ ارلُ)ا-ٙ

  (2٘طٛرةالٌٕظ ءاآ٠ ارلُا)ا-8

  ((بنضُٙ:ا))ألتُّاط ٌشالألخ قارٚلٖ:اأصّي،اِٚ ٌه،اٚلٌ خ رٞااٟا))لأل  الٌّفز ((ا،اٚلٌض وُ،اٚلٌ ١ٙمٟااٟا))لٌشنب((ا،اٚعٕيا-7

عي ا22ٙٔا-اٙٔٗٔطٕ الٌٕشز:ا  لٌٕ صز:اِإطظ الٌزط ٌ , أصّيابٓاعٍٟابٓاح ب الٌخع١بالٌ غيل ٞاأبٛابىزا الٌظ ِا((ل))لٌز ِااألخ قالٌزلٚٞاٚآ ا-2

  (ٔ/ٕٗٔ)االثالثة الطبعةا ٕلٌّزٍيلل:

عدد  م 8ٕٓٓ -هـ  ٖٓٗٔاألولى،  :الطبعة مكتبة أهل األثر للنشر والتوزٌع، الكوٌت خالد بن جمعة بن عثمان الخراز))ِٛطٛع الألخ ق((اا-ٓٔ

  (ٖٔ)صأ :األجزاء
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 املطلب الثاًي
 (1)  خصائص األخالق اإلسالهيت

 ة مصالدرها كتالاب هللا وسالنة نبٌاله صاللاألخالحس اإلسالحمٌ األخحس اإلسحمٌة ربانٌة المصالدر // روالا 

 وسالاللم، ول مالالدخل فٌهالالا لالالشراء البشالالرٌة، أو الالالنظم الوضالالعٌة، أو األفكالالار الفلسالالفٌة. وآلالاله هللا علٌالاله

 ولالالالالالالالالالالالكا اتسالالالالالالالالالالالمت األخالالالالالالالالالالالحس اإلسالالالالالالالالالالالحمٌة بسالالالالالالالالالالالمة الخلالالالالالالالالالالالود والصالالالالالالالالالالالدس والصالالالالالالالالالالالحة.

ء مالن خصالا   األخالحس اإلسالحمٌة: أنهالا شالاملة، ومتكاملالة، وهالً خاصالٌة  الشمول والتكامل // ثءهيا

، وكلو ألنها تراعً اإلنسان، والمجتمالع الالكي ٌعالٌي فٌاله، منبثقة من الخاصٌة األولى، وهً الربانٌة

وأهالالداف حٌاتالاله طبقالالا للتصالالور اإلسالالحمً، تحالالدد أهالالداف الحٌالالاة وغاٌتهالالا ومالالا وراءهالالا، وتشالالمل كافالالة 

مناشط اإلنسان وتوجهاته، وتستوعب حٌاته كلها من جمٌع جوانبهالا، ثالم هالً أًٌضالا ل تقالف عنالد حالدِّ 

  الحٌاة الدنٌا.

ء لما كانت األخالحس اإلسالحمٌة ربانٌالة المصالدر،  س اإلسحمٌة صالحة لكل زمان ومكاناألخح // ثءلثا

كانت صالحة لجمٌع الناس فالً كاللِّ زمالان، وفالً أيِّ مكالان، نظالًرا لمالا تتمٌالز باله مالن خصالا  ، فالح 

ا، بالل هالً  ًٌّ ٌطرأ علٌها أي تغٌٌر أو تبدٌل بسالبب تغٌالر الظالروف واألزمالان؛ ألنهالا لٌسالت نتاًجالا بشالر

 هللا تعالى لنبٌه.وحً من 

ء َا تشالرٌعات اإلسالحم توافالس العقالول الصالحٌحة، وتتالوا م مالع الفطالر  اإلهناع العقلالً والوجالدانً // ْاب

 السلٌمة، وتحصل القناعة الكاملة والنسجام التام مع ما أتت به الشرٌعة اإلسحمٌة من نظم أخحهٌالة.

القلب، فٌجد اإلنسان ارتٌاًحا واطم ناًنالا تجالا  فاألخحس اإلسحمٌة بها ٌقنع العقل السلٌم، وٌرضى بها 

 .(ٔ)الحسالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالن األخالالالالالالالالالحس، وٌجالالالالالالالالالد نفالالالالالالالالالرة وهلًقالالالالالالالالالا تجالالالالالالالالالا  السالالالالالالالالالٌ. مالالالالالالالالالن األخالالالالالالالالالحس

ااء األخالالحس اإلسالالحمٌة تجعالالل اإلنسالالان مسالالؤوًل عمالالا ٌصالالدر منالاله فالالً كالاللِّ جوانالالب  المسالالؤولٌة // خءماا

ًٌّا ل ٌأبه الحٌاة، سواء كانت هك  المسؤولٌة مسؤولٌة شخصٌة، أم مسؤولٌة جماعٌة ، ول تجعله اتكال

 بمالالا ٌالالدور حولالاله مالالن أشالالٌاء، وهالالك  خاصالالٌة مالالن خصالالا   أخحهنالالا انفالالردت بهالالا الشالالرٌعة الغالالراء.

ونعنً بالمسؤولٌة الشخصٌة: أن اإلنسالان مسالؤول عمالا ٌصالدر مناله عالن نفساله إن كالان خٌالًرا فخٌالر، 

ا فشالالالر، وفالالالً هالالالكا الصالالالدد ٌقالالالول هللا تعالالالالى: ِْ َ ) وإن كالالالان شالالالّرً ااا ااالُّ امق ِ اااي ِ  رر َْ  َْ   (ٕ)ا(بَِماااء َرَاااا

ًِ ) وٌقالالالالالالالالالالالول تعالالالالالالالالالالالالى: ِاااااااااااا َِ َاااااااااااو َهوق ًر  ِاااااااااااابر َماااااااااااء َيرق َُإِهَّ اااااااااااء  ما ْق إِثق ِاااااااااااا   (ٖ)ا(َوَمااااااااااا  َيرق

والا ) وٌقول تعالى: ور ًر َماق هق َِ َِ َرءَ   لُّ ررولـِِ َْ َوالقورَواَل رر َع َوالقَبَص مق  (ٗ)ا(إِ َّ الاَّ

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

عوي اِوٓالٌّختظو١ٓأظزةالٌٕن١ُاٚ (ٕٙ-ٖ٘(صا٘ـ8ٕٗٔلٌظنٛ ٠ الٌع ن :الٌخ ١ٔ اطٕ الٌع ا:اا-ِىت  الٌّتٕ ٟا  صظٓالٌظن١يالٌّزطٟ)لألخ قال ط ١ِ (ا -ٔ

 ٕٔ)ٔٔلألروشلءاعوي الٌزلبنو  :لٌع نو ا لرالٌٛطو١ٍ إٌٍشوزاٚلٌتٛس٠وا،اروية :لٌٕ صوزاباصزلفالٌش١خ/اط ٌشابٓاع ياهللاابٓاص١ّيائِو َاٚخع١وبالٌضوزَالٌّىوٟ

 (ٔ/7ٔ(ا)ِٚزٍياٌٍفٙ رص

 ٕٔطٛرةالٌعٛراآ٠ ا -ٕ

 ٔٔٔطٛرةالٌٕظ ءاآ٠ ا -ٖ

 ٖٙطٛرةال طزلءاآ٠  -ٗ
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مالا ٌصالدر  مناله عناله فهك  ا ٌات وغٌرها تبٌن لنالا مالدى المسالؤولٌة التالً تقالع علالى عالاتس اإلنسالان ع

))... وإن  العبد لٌتكلم بالكلمالة مالن سالخط هللا ل ٌلقالً لهالا بالاًل  وسلم: وآله هللا علٌه نفسه. وٌقول صل

، ٌقالالول ابالالن حجالالر فالالً شالالرن الحالالدٌه: )ل ٌلقالالً لهالالا بالالاًل: أي: ل ٌتأمالالل (ٔ)اٌهالالوي بهالالا فالالً جهالالنم((

فٌالو، أعالط  ، فقبل أن تخالرج الكلمالة مالن(ٕ)ابخاطر ، ول ٌتفكر فً عاهبتها، ول ٌظن  أن ها تؤثر شًٌ ا(

ا؟ وطالمالا  نفسو فرصة للتفكٌر، هل ما ستقوله ٌرضً هللا أم ٌغضبه؟ هل تكون عاهبته خٌالًرا أم شالّرً

لم تخرج فأنت مالكها، فإكا خرجت كنت أسٌرها، وإكا كان هكا فً الكحم ففً سا ر التصالرفات مالن 

ً الصالالح العالام للنالاس، تلو المسؤولٌة التالً تراعال ونعنً بالمسؤولٌة العامة )الجماعٌة(: باب أولى.

ا بل علٌه أن ٌأمر بالمعروف، وأن ٌنهى عالن المنكالر:، فح ٌكون الرجل إمعة متكاسًح  ًٌّ ))مالن  أو سلب

ارأى منكم منكًرا فلٌغٌر  بٌد ، فإن لم ٌستطع فبلسانه، فإن لم ٌستطع فبقلبه، وهالكا أضالعف اإلٌمالان((

(ٖ) 

ااء  اإلسالالحمٌة ل تكتفالالً بالظالالاهر مالالن أخحهنالالا  مًعالالاالعبالالرة بالظالالاهر والبالالاطن مالالن األعمالالال  // اءلاا

األعمالالال، ول تحكالالم علٌالاله بالالالخٌر والشالالر بمقتضالالى الظالالاهر فقالالط، بالالل ٌمتالالد  الحكالالم لٌشالالمل النواٌالالا 

))إنمالا  وساللم: وآلاله هللا علٌاله إًكا بالنٌة، ٌقول رسالول هللا صالل والمقاصد، وهً أمور باطنٌة، فالعبرة

والنٌالالة هالالً مالالدار التكلٌالالف، وعلالالى كلالالو فاإلسالالحم  (ٗ)انالالوى(( األعمالالال بالنٌالالات، وإنمالالا لكالالل امالالر  مالالا

 ٌراعً نٌة اإلنسان فً الحكم على عمله الظاهر.

ء  َا  : تعنً مراهبة المسلم لجانالب مالول  سالبحانه فالً جمٌالع أمالور الحٌالاة.الرهابة الرهابة الدٌنٌة // اءب

المستقل  والمختلف عن الرهابالة فالً مصالادر وعلى هكا فإن  الرهابة فً أخحهنا اإلسحمٌة لها مدلولها 

 األخالالحس األخالالرى، حٌالاله تكالالون رهابالالة خارجٌالالة مالالن الغٌالالر تتمثالالل فالالً رهابالالة السالاللطة، واألفالالراد.

أما الرهابة فً اإلسحم فهً رهابالة كاتٌالة فالً المقالام األول، وهالً رهابالة نابعالة مالن التربٌالة اإلسالحمٌة 

علم أن  هللا معه، وأن ه مطلع على حركاته وسكناته، الصحٌحة، ومن إٌقاظ الضمٌر، فإكا كان المسلم ٌ

هاتر ق  )فإن ه ٌكون رهًٌبا على نفسه، ول ٌحتاج إلى رهابة الغٌر علٌه، ٌقول تعالى: َ  َمء رر رر ق رَيق ََ َو َم ا(َو ر

َوو )، وٌقول سبحانه: (٘) َّْ َورَخق َق َ ر الاِّ َ َراءَ  ) ، وٌقول عز وجل: (ٙ)ا(َي
اءإِ َّ ّللاه َِيبا َْ رر ق  ، فالإكا (8)ا(َِ َايق

هرأ المسلم هك  ا ٌات، وعرف معناها فإن ه حٌن ك ٌتٌقن أن ه إكا تمكن من اإلفحت من رهابة الساللطة، 

والنسالٌاس  فإن ه لن ٌتمكن من اإلفحت من رهابة هللا، وهكا فً حدِّ كاته أكبالر ضالمان لعالدم النحالراف

 إلى األخحس المكمومة

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 (87ٗٙ)أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح, والترمذي في سننه, ومالك في الموطأ -ٔ

 (ٔٔ/ٖٔٔ)أٖعي ال رشلءااا82ٖٔب١زٚل،اا- لرالٌّنزا ا اأصّيابٓاعٍٟابٓاصززاأبٛالٌفضًالٌنظم ٟٔالٌش انٟااتشالٌ  رٞاصزساطض١شالٌ خ رٞ -ٕ

 (2ٗ)ِٓاصي٠جالبٟاطن١يالٌخيرٞار ٟاهللااعٕٗاِظٍُرٚلٖا -ٖ

ِة، -ٗ  ٌ ٌ ة  (4ٕٕٗ)رهم أخرجه ابن ماجه فً السنن، َباُب النِّ  ( ٕٙ/ٔ)وككر  ابن المبارو كما فً الزهد والرها س، َباُب اإْلِْخَحِ  َوالنِّ

 ٗطٛرةالٌضي٠ياآ٠  -٘

 8طٛرةاطٗاآ٠  -ٙ

 ٔآ٠ طٛرةالٌٕظ ءا -8
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ء تالرتبط ارتباًطالا وثًٌقالا أخالحس اإلسالحم ي األخحس اإلسحمٌة ترتبط بالجزاء الدنٌوي واألخرو // ثءمها

 بالالالالالجزاء، سالالالالواء فالالالالً الالالالالدنٌا أو ا خالالالالرة، لالالالالكا ُوجالالالالد الوعالالالالد والوعٌالالالالد، والترغٌالالالالب والترهٌالالالالب.

ا خرة كما فالً فاألخٌار من الناس: جزاؤهم عظٌم فً الدنٌا وا خرة: ومن كلو ما أعد  هللا لهم فً 

ْر َخءلِاِليَ  ُِيَىاء َوَمَااءِرَ  ) هوله تعالى: َىاء تَِىاء األَهق ِْ  ِم  َتحق ءَت َت ق ِمَهءِت َ هَّ وق ِمهِيَ  َوالقمر وق ر القمر
َل ّللاه َِ َو

ِظاااااااي ر  ََ زر الق َواااااااوق اااااااَو الق َِ  ر لِااااااا َِ ْر  َبااااااا ِ رَرق اااااااَ  ّللاه اااااااَواِ  مِّ ضق ِْ َ  َو ااااااالق َِ اااااااءِت  َبااااااافا ُِااااااا  َ هَّ  .(ٔ)ا(َطيِّ

اء ) ما وعدهم هللا به فً الدنٌا من الجزاء العاجالل، هالال تعالالى:وككلو  َْ ا ًر َمخق ال لَّا ََ َ َي ق
اِب ّللاَّ َوَما  َيتَّ

ْر  َتِا ثر ال َيحق ًر ِم ق َحيق َق زر ْق َيء َحَااَهِف ) أًٌضا:سبحان وتعالى ، وهال  (ٕ)ا(َوَي هق ِو الالُّ ِِ َاهروا ُِ  َ  يَ  رَحق ِِ لِ َّ

ِف إِ  ََ ِ َواِااااااااااااا
ْر ّللاَّ ْق َْ َورَ ِْ ِحَاااااااااااااء اااااااااااا َْ ر  بَِ يق اااااااااااا وَ  رَ ق ْر ااااااااااااءبِ َُّو الصَّ ااااااااااااَو َمااااااااااااء ير  .(ٖ)ا(هَّ

اتق لَىرا ق  )وأما األشرار من الناس فقد توعدهم هللا عالز  وجالل  كمالا فالً هولاله تعالالى: ََ وا َرطِّ ْر يَ  َرَوا ِِ َُءلَّا

ًِ َمء ُِا   ْر بِ َى وِاِى ر القَحِمي ر يرصق ور ْر ِب  َُوق ُّْ ِم   َْ يرَص ء ِْ مِّ  هَّ َُاءِمعر ِما ق ثَِيء اوهِِى ق َوالق ر راولر َولَىرا  مَّ برطر

ياااابِ  ِْ َْ القَح ا َِ اااا َِ وَرااااوا  ِر وا ُِيَىااااء َو ياااالر ِِ
َىااااء ِماااا ق َااااا ق رر ااااوا ِمهق ْر ر وا رَ  َيخق الر َْ  (ٗ)ا( َحِليااااَل رر ََّمااااء رَ

َيفا َرءَهتق آِمَهافا مُّ ) وأما جزاؤهم فً الدنٌا فمثاله هوله تعالى: ْق ََ ر َمَثالا 
َْ ّللاه َْ َرَىاء َوَض زق ِْ تِيَىاء 

افا َيْق َمِِهَّ طق

هَ  ِْ بَِمء َرءهرواق َيصق وِع َوالقَخوق ر لَِبءَس الق ر
َََىء ّللاه ا َِ َ ْ َُ  ِ ِ  ّللاه َر تق بَِْهق َْ ََُرَو لِّ َمَرءَ   ا مِّ  رر َالا و َ َْ  (٘)ا(َر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

8ٕطٛرةالٌتٛب اآ٠ ارلُاا-ٔ  

ٖ-ٕطٛرةالط قاآ٠ ارلُاا-ٕ  

ٓٔطٛرةالٌشِزاآ٠ ارلُا-ٖ  

ٕٕا-2ٔطٛرةالٌضذاآ٠ ارلُاا-ٗ  

ٕٔٔطٛرةالٌٕضًاآ٠ ارلُاا-٘  
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 (( المبحث الثءلث ((   

 أثر األخالق
 املطلب االول

 آثر أخالق الٌبي حمود)صل اهلل علية وآله وسلم( على سلىك الفرد واجملتوع

إن لآلخحس فً دٌن اإلسحم شأن عظٌم ومكانة عالٌة حٌاله دعالا اإلسالحم المساللمٌن إلالى التحلالً بهالا 

وتنمٌتها فً نفوسهم ألنها أحد األصول األربعة التالً ٌقالوم علٌهالا دٌالن اإلسالحم ، اإلٌمالان واألخالحس، 

والعبادات، والمعامحت، ولكا نالت العناٌة الفا قة الكبرى والمنزلة العالٌة الرفٌعالة فالً كتالاب هللا عالز 

وجالل وسالنة رسالالوله وهنالاو ارتبالالاط وثٌالس بالٌن األخالالحس واإلٌمالان، وكالالل عمالل ٌقالوم بالاله العبالد المسالاللم 

ٌحتالالاج إلالالى األخالالحس الحمٌالالدة والصالالفات الحسالالنة ولشالالو أن مالالن فقالالد اإلٌمالالان والتقالالوى فقالالد فقالالد تلالالو 

األخحس ، وكلمالا كالان المالؤمن أكمالل أخحهالاً كالان أكثالر إٌمانالاً ، واللتالزام بمكالارم األخالحس فٌاله تقوٌالة 

إلرادة اإلنسان وتمرٌنها على حب الخٌر وفعله والبعد عن الشر وتركه ، وبكلو تتحقس سعادة القلب 

 .، وعلالالالالالالالالى رأس تلالالالالالالالالو األخالالالالالالالالحس : الصالالالالالالالالدس ، الصالالالالالالالالبر ، األمانالالالالالالالالة ، التواضالالالالالالالالع وغٌرهالالالالالالالالا

ولنا فً رسالول هللا صالل هللا علٌاله وآلاله وساللم أسالوة حسالنة فالً التحلالً بالاألخحس الكرٌمالة والصالفات 

الحسنة  والتً تعود بالنفع على الفالرد والمجتمالع واألمالة بالل إن األخالحس الكرٌمالة تالدعو إلٌهالا الفطالر 

السالاللٌمة، والعقالالحء ٌجمعالالون علالالى أن الصالالدس والوفالالاء بالعهالالد والجالالود والصالالبر والشالالجاعة وبالالكل 

المعروف أخحس فاضلة ٌستحس صاحبها التكرٌم والثناء، وأن الككب والغدر والجبن والبخل أخالحس 

سالالٌ ة ٌالالكم صالالاحبها. والالالدعوة إلالالى توحٌالالد هللا عالالز وجالالل وإخالالح  العمالالل لالاله وإلالالى دٌنالاله تحتالالاج إلالالى 

األخالالحس الحمٌالالدة، والصالالفات الحسالالنة، وٌصالالعب تالالوفر تلالالو األخالالحس فالالٌمن ٌفقالالد اإلٌمالالان والتقالالوى، 

ورسول هللا صل هللا علٌه وآله وسلم وأصحابه ـ رضً هللا عالنهم أجمعالٌن ـ أفضالل مالن دعالا إلالى هللا 

تعالالالى بالالأخحههم اإلسالالحمٌة الحمٌالالـدة وصفاتهالالـم الحسنالالـة ، هالالال هللا تعالالالى )محماال ْاااول ّللا والااِي  

بت و  ُضالا م  ّللا وضاواهء اايمء   ُا  مًَ رشلا  ِ و الروءْ ْحمء  بيهى  تْا   ْرَءا ا لاا ي

و و ى  م  رثاْ الاا ول( )ٔ( فحاجالة المالؤمن إلالى الهتالداء بهالم كحاجتاله إلالى الطعالام والشالراب بالل 

أشالالد، وأهالالداف العقٌالالدة السالاللٌمة ٌرأسالالها دعالالوة العبالالد إلالالى التحلالالً بالالاألخحس الحسالالنة لٌفالالوز بسالالعادة 

الدارٌن، فالعقٌدة هً التً تقود العبد ، فإكا صحت العقٌالدة وكمالل اإلٌمالان حسالنت األخالحس والعكالس 

 ٌؤدي به إلى التخلس باألخحس السٌ ة واألفعال القبٌحة)ٕ(.                                               

 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

2ٕطٛرةاِضّياآ٠ اا-ٔ  
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عن أبً هرٌرة أن رسالول هللا صالل هللا علٌاله وآلاله وساللم هالال : )) ل ٌزنالً الزانالً حالٌن ٌزنالً وهالو 

مؤمن، ول ٌسرس السارس حٌن ٌسرس وهو مؤمن (( متفس علٌه وهد ٌتصور بعض النالاس أن حسالن 

الخلس محصور فً الكلمة الطٌبة والمعاملالة الحسالنة فقالط، والحقٌقالة أن حسالن الخلالس أوسالع مالن كلالو 

فهو ٌعنً إضافة إلى الكلمة الطٌبة والمعاملة الحسنة ، التواضع وعدم التكبر ولٌن الجانالب، ورحمالة 

الصالالغٌر واحتالالرام الكبٌالالر ، ودوام البشالالر وحسالالن المصالالاحبة وسالالهولة الكلمالالة وإصالالحن كات البالالٌن 

والتواضالع والصالالبر والحلالم والصالالدس وغٌالالر كلالو مالالن األخالحس الحسالالنة واألفعالالال الحمٌالدة التالالً حالاله 

علٌها اإلسالحم ورغالب فٌهالا. إن أي مجتمالع ل ٌمكالن أن ٌعالٌي أفرادهالا بأمالان وانسالجام مالا لالم تالربط 

بٌنهم روابط متٌنالة مالن األخالحس الكرٌمالة. فمكالارم األخالحس ضالرورة اجتماعٌالة ل ٌسالتغنً عنهالا أي 

مجتمع من المجتمعات اإلنسالانٌة؛ ألن بهالا ٌالتم إصالحن الفالرد الالكي هالو الخطالوة األولالى فالً إصالحن 

 المجتمع كله)ٔ(.                                                                                             

وان ألخالحس النبالً محمالد )صالل هللا علٌالة وآلالاله وساللم( علالى ساللوو الفالرد والمجتمالع اثالالر كبٌالر أمالا أثرهالا فالالً 

سالاللوو الفالالرد فلمالالا تزرعالاله فالالً نفالالس صالالاحبها مالالن الرحمالالة، والصالالدس، والعالالدل، واألمانالالة، والحٌالالاء، 

والعفالالة، والتعالالاون، والتكافالالل، واإلخالالح ، والتواضالالع.. وغٌالالر كلالالو مالالن القالالٌم واألخالالحس السالالامٌة، 

َْ َما   ََالق َخاء ءَ اء َو ُق َاَ  َما  َزرَّ ََالق رَ فاألخحس بالنسبة للفرد هً أساس الفالحن والنجالان، ٌقالول تعالالى)

ََُصاا َّو(ا)ٖ( والتزكٌالالة فالالً مالالدلولها   ًِ اا بِّ َْ ااَ   َْ ااق َراا َِ ااو َو ُق َااَ  َماا  َتَزرَّ االق رَ ََ ااء ءَ (ا)ٕ( وٌقالالول سالالبحانه ) َلاَّ

ومعناها: تعنً: تهكٌب النفس باطًنا وظاهًرا، فً حركاته وسكناته)ٗ( واما أثرها فالً ساللوو المجتمالع 

كلِّه، فاألخحس هً األساس لبنالاء المجتمعالات اإلنسالانٌة إسالحمٌة كانالت أو غٌالر إسالحمٌة، ٌقالرر كلالو 

ا بِاءلقَحبِّ  ءلَِحءِت َوَتَواَصاوق ِم روا الصَّ َِ يَ  آَمهروا َو ِِ َْ * إاِلَّ الَّ اق َاءَ  لَوِ  خر ِهق ِْ * إِ َّ احق صق ََ هوله تعالى)َوالق

، والتواصالالً بالصالالبر فالالً مواجهالالة  ِْ (ا)٘(افالعمالالل الصالالالح المالالدعم بالتواصالالً بالالالحسِّ اابق ا بِءلصَّ َوَتَواَصااوق

المغرٌالالات والتحالالدٌات مالالن شالالأنه أن ٌبنالالً مجتمًعالالا محصالالًنا ل تنالالال منالاله عوامالالل التالالردي والنحطالالاط، 

الة، إنمالا فالالً   ٌ ولالٌس ابالتحء األمالم والحضالارات كامًنالالا فالً ضالعف إمكاناتهالا المادٌالالة أو منجزاتهالا العلم

 هٌمتها الخلقٌة التً تسودها وتتحلى بها)ٙ(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  http://bohoutmadrassia.blogspot.com/2014/03/blog-post_4061.html  ٔ-آِال ٔتزٔ اِٛلاابضٛثا  

ا(ٓٔٚا2آ٠ ا)اطٛرةالٌشّضا-ٕ  

  (٘ٔٚٗٔطٛرةال عٍٝاآ٠ ا)ا-ٖ

  (٘ٔ)صا 864ٔسنة النشر  نهضة مصر :دار النشر )خٍكالٌّظٍُ(اٌّضّيالٌغشلٌٟا-ٗ

  (ٖٚإٚأطٛرةالٌنظزاآ٠ ا)ا-٘

 ( ٕٙ)اص ٘ـ8ٕٗٔلٌظنٛ ٠ الٌع ن :الٌخ ١ٔ اطٕ الٌع ا:اا-ِىت  الٌّتٕ ٟا  صظٓالٌظن١يالٌّزطٟ)لألخ قال ط ١ِ (اا-ٙ
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 املطلب الثاًي
 اثر اخالق الٌبي حمود)صل اهلل علية واله وسلم( على سلىك االسرة املسلوت 

البٌوت المسلمة أن ٌكون القرآن أنٌسالها حفًظالا وتالحوة وتطبًٌقالا، فالالقرآن  فًمن أعظم دعا م السعادة 

ٌرهس القلوب وٌهالكب األخالحس، وٌبعاله المالودة، وٌطهالر البٌالوت مالن الالرجس والشالرور وٌلقالى علالى 

 .البٌوت المسلمة برداء الحفظ والتحصٌن

تالدى بهدٌاله، وتلجالأ إلالى فما أحوج البٌوت المساللمة السالعٌدة أن ٌكالون خلقهالا القالرآن تتالأدب بوداباله وته

  .(ٔ)آلمها وأحزانها فًرحابه 

هللا علٌه وساللم، فقالد جالاء  صل النبًوصف  فًولقد ثبت عن عا شة رضى هللا عنها أنها هالت كلو  

هصة سعد بن هشام بن عالامر حالٌن هالدم المدٌنالة، وأتالى عا شالة رضالى هللا عنهالا  فًحدٌه طوٌل  فً

الا أُم  الُمالؤِمِنٌَن، أَنبِ ٌِنال))َفقُ  : ٌسألها عن بعالض المسالا ل، فقالال ٌَ ِ َصالل  َعال ًلالُت :  ُ  ن ُخلاُلِس َرُسالوِل هللا  هللا 

ِ َصالل   ًَوَسل َم ؟ َهالَالت : أَلَسالَت َتقالَرأُ القاُلرآَن؟ هُلالُت : َبلَالى . َهالَالت: َفالإِن  ُخلاُلَس َنِبال وآله َعلٌَهِ  ُ َعلٌَالِه  هللا  هللا 

الالى أَُمالالوَت ...الالالخ (( ٍء َحت  ًْ وفالالى  (ٕ)اَوَسالل َم َكالالاَن القاُلالرآَن. َهالالاَل: َفَهَمْمالالُت أَن أَهاُلالوَم َوَل أَسالالأََل أََحالًدا َعالالن َشالال

ا رواٌة أخرى ٌَ ِثٌنِ  ))هُلُت:  ِ َصل  عَ  ًأُم  الُمؤِمِنٌَن، َحدِّ الا ُبَنالى  ن ُخلُِس َرُسوِل هللا  ٌَ ُ َعلٌَِه َوَسل َم. َهالَت:  هللا 

الالٍد القاُلالرآُن(( الالَو لََعلَالالى ُخلاُلالٍس َعِظالالٌٍمٍ ُخلاُلالُس ُمَحم  ُ : ََوإِن  وإن مالالا ٌمٌالالز المالالرأة  (ٖ)اأََمالالا َتقالالَرأُ القاُلالرآَن؟ َهالالاَل هللا 

هالا وسلم بأنها خٌر متاع الحٌاة الالدنٌا أنهالا تأخالك أخحه وآله هللا علٌه صل ًوصفها النب ًالصالحة الت

ٌّة ًتحتكٌها، والفضا ل الت ًمن القرآن، وتكون الُمُثل الت  .تتحلّى بها فضا ل هرآن

الالز بالالأخحس تنبالالع   ٌ دعالالا إلٌهالالا  ًمالالن القالالرآن، كالالل محاسالالن األخالالحس التالالإّن المالالرأة المسالاللمة ٌجالالب أْن تتم

ىر ق ) هال تعالى القرآن، ومن كلو هق ْاا مِّ َاو رَ  َيرروهروا َخيق َِ   َ ََوق ََوِ  مِّ   ْق  َخ يَ  آَمهروا اَل َياق ِِ َىء الَّ َيء رَيُّ

 ِْ اء َُ َلق وا بِءألق وا رَهورَارر ق َواَل َتَهاءَبزر ىر َّ َواَل َت قِمزر هق ْاا مِّ َاو رَ  َيرر َّ َخيق َِ َاء   ا ر َواَل هَِاء  مِّ  هِّ َس االِاق ِق بِا

َق  وبر َب ا َ القورار َتهِبراوا َرثِياْاا مِّ يَ  آَمهراوا ا ق ِِ َىاء الَّا اءلِمروَ  * َياء رَيُّ ا ر الظَّ َِ  ر لَِِا روق َُْ ْق  ا ِيَمءِ  َوَما  لَّا ق َيتر  َل احق

رر ق رَ  َيْقررلَ لَ  ُّْ رََحلر ضءا رَيرِح َق رر  َب ضر َق َتْ بَّ وا َواَل َي ق ار ِ  َواَل َتَ اَّ َْ الظَّ ِّ إِثق َق اَ  الظَّ ِّ إِ َّ َب تاءا حق ًِ َميق رَِخيا

 َ
ُروا ّللاَّ ترمروور َواتَّ ِْ ق ِحي ِ ََُر َّْ  ِْ ا َ َتوَّ

 (ٗ)ا(إِ َّ ّللاَّ

_______________________________________________________________________________________ 
http://alfathalyom.com/index.php ٔ-ٔضالٌّٛ ٛ آِال ٔتزٔ اِٛلاارز٠يةالٌفتشال١ٌَٛا  

( ا8ٗٙ)ا٘:الألرشلءاعي اب١زٚلا–الٌنزبٟالٌتزلثائص١ ءا لر:الٌٕ صزا٘ـٕٔٙ:الٌّتٛاٝ)ال١ٌٕظ بٛرٞالٌمش١زٞالٌضظٓاأبٛالٌضز دابٓاِظٍُا-ٕ  

اامٙ ءاأصياٚ٘ٛ الٌفزلءالبٓابـالٌّنزٚفالٌضٕ ٍٟ،الٌ غيل ٞا٠نٍٝاأبٛالٌم  ٟالٌفزلء،ابٓاأصّيابٓاخٍفابٓاِضّيابٓالٌضظ١ٓابٓاِضّي أخزرٗاأبٛا٠نٍٝا-ٖ

ا٠نًاأبٟاب ٌم  ٟ:اخٌهابنياٚلصتٙز اٚب١نٙ الٌفزلءاخ١ ط ائٌٝأظ  اٚلٌفزلء ا٘ـا7٘ٗاطٕ اٚتٛاٟا٘ـا7ٖٓاطٕ اٌٚي الٌخ ٟٔالٌن  طٟالٌنظزااٟالٌضٕ بٍ 

ش (اباطٕ  اطض8٘١ٕ/7)  

  ٕٔ-ٔٔآ٠ الٌضززللطٛرةاا-ٗ
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ٌجنالالب األسالالرة المسالاللمة السالالعٌدة سالالخرٌة الرجالالال مالالن الرجالالال، وسالالخرٌة  ًبالالالخلس القرآنالال ًإن التحلالال

 يلتجسالس والغٌبالة والنمٌمالة، فتأمالل أالنساء مالن النسالاء، واللمالز والتنالابز باأللقالاب والظلالم والظالن وا

سعادة تحل على األسرة المسلمة إكا تخلصت من هك  األخالحس واسالتبدلتها بالمحبالة وتقالدٌر ا خالرٌن 

تقالف حالاجًزا بٌنهالا  ًوالنمٌمة وغٌرهالا مالن األخالحس التال والتواضع والحترام واجتناب الظن والغٌبة

ا ق َو َ ) وهالال  تعالالى   .وبٌن السعادة رر بِّ َّْ ا   َة مِّ َْ وِا واق إِلَاو َم ق ِر ِْ ْر َوَااء ْق اَمءَواتر َواألَ اَىء الاَّ ضر ْق َِ اَف  هَّ

تَّ  تق لِ قمر لَّ ِِ يَ  يرهوُِراوَ  ُِارر ِِ ر   ُِيَ  * الَّ
اءِس َوّللاه اِ  الهَّ َِ اءُِيَ   ََ َظ َوالق ا  َوالقَراءِظِميَ  القَ ايق َّْ ا ا  َوالضَّ َّْ ا الاَّ

ِاااهِي َ  حق ُّْ القمر العطالالاء واإلحسالالاس بمعانالالاة فالالاألخحس القرآنٌالالة تعالالود األسالالرة المسالاللمة علالالى  (ٔ)ا(يرِحاا

ب متالراحم مجتمالع طٌال ًمغلقة منعزلة إلى أسالرة مندمجالة فال المعدمٌن والمحتاجٌن وتحولها من أسرة

َ )تعالالى وهالال .الشالدا د وأوهالات العسالر ًل ٌتخلى بعضه عن بعض فال
ُراواق ّللاه يَ  آَمهراواق اتَّ ِِ َىاء الَّا َياء رَيُّ

ااءِلَِي َ  البٌالالوت فهالالو ٌبعالاله الثقالالة بالالٌن الالالزوجٌن  ًمالالا ٌفعلالاله الصالالدس فالال ومعلالالوم (ٕ)ا(َورروهرااواق َمااَع الصَّ

وٌأخالكنا القالرآن إلالى كنالوز مالن . وأولدهم وٌنش. جالٌح صالادًها طًٌبالا ل ٌعالرف الكالكب ول المراوغالة

األخحس الربانٌة القرآنٌة مثل غض البصر وحفالظ الفالرج والسالت كان علالى ا خالرٌن والوفالاء بالعهالد 

 .دروب المؤمنٌن ً ٌات القرآنٌة المضٌ ة بنورها فكثٌر من ا ًكما فالمعاملة  ًعدل والرحمة فوال

َِ َاو رَ ق َِىاء)تعالى  ٌقول اوا َوترَاا ِّمروا  َتْقهِار او َتاق َْ بريراوتِرر ق َحتَّ ا خر روا بريروتاءا َايق يَ  آَمهروا اَل َتلق ِِ َىء الَّ  َيء رَيُّ

وَ  *  ْر رَّ َِ اا ق َتاا ََ َّرر اا ق لَ ِْ لَّرر اا اا ق َخيق لِرر اا ق َِ َ  لَرر َِ ااوق ااو ير خر روَ ء َحتَّ اااَل َتاالق َُ وا ُِيَىااء رََحاالاا  ااإِ  لَّاا ق َتِ االر َوَراال ) (ٖ)ا(َُ

َْ ِمهق  ِليَ  ِزيَهَتىر َّ إاِلَّ َمء َظَى وَ ىر َّ َواَل يربق ْر َ  ُر َوظق ِ  َّ َوَيحق ِْ َصء َ  ِم ق رَبق ضق ضر ِمَهءِت َي ق وق َ  لِّ قمر بق ِْ ا َىء َولقَيضق

َِ َاااو  ر   َّ  ِ ِْ ااا مر اااوبِِى َّ بِخر والا ((ٗ)ا(ير اااور اااَل َراااءَ  َماق ىق ََ اااِل إِ َّ الق ىق ََ ُراااواق بِءلق ًر ) (٘)ا(َورَوق ااا َُّ َباااو َح ْق ا القُر َِ َوآِت 

َيءِطيِ  َوَرء َ  َواَ  الشَّ يَ  َرءهرواق إِخق ِْ ِِّ َب يْاا * إِ َّ القمر ِِ ْق َتبق ِِّ َب بِيِل َوالَ تر َ  الاَّ ِريَ  َوابق ًِ  َوالقِماق ا بِّ َْ َطء ر لِ يق  الشَّ

ُقَوى) (ٙ)ا(َروروْاا  ْر لِ تَّ َْ َق َو رَ ِللرواق  ر ِق ِللرواق ا َق َِ َو راَلَّ َت   َ ََوق رر ق َشَهآ ر  َمهَّ ِْ  (8)ا(َوالَ َي ق
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  ٖٗٔا-ٖٖٔآ٠ اآياعّزلْاطٛرةاا-ٔ

  2ٔٔآ٠ الٌتٛب طٛرةاا-ٕ

  7ٕا-8ٕاآ٠ الٌٕٛرطٛرةاا-ٖ

  ٖٔآ٠ االٌٕٛرطٛرةاا-ٗ

  ٖٗاآ٠ لإلطزلءاطٛرةاا-٘

  8ٕا-ٕٙآ٠ الإلطزلءطٛرةاا-ٙ

   7آ٠ االٌّ ئيةطٛرةاا-8
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والعدٌد من الفضالا ل الكرٌمالة  ٌجب األخك بها، ًرآن تحده عن كثٌر من األخحس التوالحقٌقة أّن الق

خالالحس بهالالا، مّمالالا ل مجالالال لحصالالر ، كلالالو أّن دا الالرة األ ًعلالالى المسالاللم والمسالاللمة التحلالال ًٌنبغالال ًالتالال

وٌتضالح  .تشالمل جمٌالع أفعالال اإلنسالان الخاصالة بنفساله أو المتعلقالة بغٌالر  ًاإلسحمٌة واسعٌة جًدا، فه

لالدٌن، حٌاله ٌقالول الرسالول الكالرٌم ا ًا العظٌمالة فالجلٌا من خحل النصالو  أّن األخالحس لهالا مكانتهال

م مكارم األخحس(وسلم:  وآله هللا علٌه صل )إّن أحالّبكم إلالى وأهالربكم منِّالى وٌقالول: (ٔ)ا)إن ما ُبِعْثُت ألتمِّ

)ل د مالن األخالحس:وفالى حالدٌه آخالر نفالى اإلٌمالان عّمالن تجالرّ  (ٕ)اأحاسالنكم أخحهالاً(مجلساً ٌوم القٌامة 

)وهللا ل وساللم:  وآلاله هللا علٌاله وكالكلو هالال صالل (ٖ)المالن ل عهالد لاله( إٌمان لمن ل أمانة له، ول دٌالن

 يأ (ٗ)اٌؤمن، وهللا ل ٌؤمن، وهللا ل ٌؤمن، هٌل: َمْن ٌا رسول هللا؟ هال: الالكى ل ٌالأمُن جالاُر  بوا قاله(

 .ل ٌجتمع ُخلٌس رديء من اإلٌمان

أخحههالا عالن إٌمانهالا، بالل إّن أخحههالا تنبال. إّن المرأة المسلمة بأخحهها الربانٌة ل ٌمكن أن تنفصالل و

عالالن كلالالو اإلٌمالالان، فالالح تفعالالل إّل خٌالالراً لنفسالالها ولشخالالرٌن، وأٌنمالالا ُوضالالعت ظهالالرت آثارهالالا وثمارهالالا 

الطٌبة إصححاً بٌن الناس وبكلً للمروءة لهم، َمالْن تعالرفهم ومالن ل تعالرفهم، سالماحة وكالرم وإحسالان 

الالل وأنالالاة ورفالس وثبالالات وتواصالالل وعطالالاء بالالح ثالالم صالبر وجلَالالد و. ونبالل ورحمالالة ومالالودة ومالالؤازرة تحم 

ٌّالب، ولسالان كاكالر، وكلمالٌة ل تحمالل إل الخٌالر، كالبلسالم علالى الجالران وكالمالاء علالى  .انقطاع هالوٌل ط

الز شخصالٌتها مالن . النار  ٌ ما دامت هك  المسلمة مرتبطة بالقرآن وبأخحس القالرآن فإنالو تسالتطٌع أن تم

أهوالها فتعلم أّنها ل ٌمكالن إل أن تكالون مساللمة ألّن أخحههالا  بٌن الكثٌرات إكا رأٌت ِفعالها أو سمعت

ٌّة  .هرآن

الالدنٌا  ًالبٌالت المساللم ثمالار فال ًهالك  األخالحس القرآنٌالة الربانٌالة فالأن ٌعلم علم الٌقٌن أن ل ًومما ٌنبغ

األخٌالار مالن ف ،كالل وهالت وحالٌن ًألسرة بثمارها وتجتنى من جناها فوا خرة وشجرة للسعادة تنعم ا

هولاله تعالالى:  ًا خرة كما فال ًخرة: ومن كلو ما أعد  هللا لهم فالدنٌا وا  ًجزاؤهم عظٌم ف الناس:

ْر َخءلِاِليَ  ) َىاء تَِىاء األَهق ى ِما  َتحق ِْ ا اءَت َت ق ِمَهاءِت َ هَّ وق ِمهِيَ  َوالقمر اوق ر القمر
َل ّللاه َِ َبافا ُِاَو   ُِيَىاء َوَمَااءِرَ  َطيِّ

 ِ َ  ّللاه َواِ  مِّ ضق ِْ َ  َو لق َِ ءِت  ِظي ر َ هَّ ََ زر الق َو القَووق َِ  ر لِ َِ ْر  َب الالدنٌا مالن  ًوككلو ما وعدهم هللا باله فال (٘)ا( رَرق

ْر )الجزاء العاجل، هال تعالى:  َتِاا اثر ال َيحق ًر ِما ق َحيق َق زر ْق ء َوَي َْ ا ًر َمخق ل لَّ ََ َ َي ق
وهالال  (ٙ)ا(َوَم  َيتَِّب ّللاَّ

َاهروا ُِ ): ًٌضاأ يَ  رَحق ِِ ِْ   لِ َّ ا َْ ر  بَِ يق ا وَ  رَ ق ْر اءبِ َُّو الصَّ َماء يراَو ِف إِهَّ ََ ِ َواِاا
ْر ّللاَّ ْق َيء َحَااَهِف َورَ هق ِو اللُّ ِِ  َ

 َْ  (8)(ِحَاء
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ِرز ٞاِٛطٝابٓاعٍٟابٓالٌضظ١ٓابٓاأصّيالٌى زٜاٌظٕٓا-ٔ ْٚ اٌ ٕ ْا–اب١زٚلالٌن١ٍّ ،الٌىتبا لر:الٌٕ صز(ا٘ـ7٘ٗ:الٌّتٛاٝ)الٌ ١ٙمٟابىزاأبٛالٌخزلط ٟٔ،الٌُخْظَز

2ٔٔ/َٓٔآٖٕٓا-ا٘ـإٗٗٔالٌخ ٌخ ،:الٌع ن   

رةابٓاع١ظٝابٓاِضّيالٌتزِذٞاطض١شا-ٕ ْٛ الٌ  بٟاِظعفٝاِٚع ن اِىت  اصزو :الٌٕ صز(ا٘ـ82ٕ:الٌّتٛاٝ)اع١ظٝاأبٛالٌتزِذٞ،الٌضض ن،ابٓاِٛطٝابٓاَط

  8ٖٓ/ٗ٘:الألرشلءاعي ا28َ٘ٔا-ا٘ـا2ٖ٘ٔالٌخ ١ٔ ،:الٌع ن اِظزا–الٌضٍ ٟ

ْن َي،ابٓاِن خابٓاص  ْابٓاأصّيابٓاص  ْابٓاِضّيابٍ  ْالبٓابتزت١باص  ْالبٓاطض١شا-ٖ :الٌٕ صز(ا٘ـٖٗ٘:الٌّتٛاٝ)الٌ ُظتٟالٌيلرِٟ،اص تُ،اأبٛالٌت١ّّٟ،اَِ

(2ٗٔرلُاإٕٗ/ٔ)اٙ رصاِٚزٍي8ٔ)ا7ٔ:الألرشلءاعي 22ٖٔا-اٗٔٗٔالٌخ ١ٔ ،:الٌع ن اب١زٚلا–الٌزط ٌ اِإطظ  . 

  8ٓٙ٘رلُاإٕٓٗ/2٘:الألرشلءاعي ا٘ـٕٕٗٔالألٌٚٝ،الٌع ن الٌٕز ةاطٛقا لر:الٌٕ صزالٌزنفٟالٌ خ رٞاهللااع ياأبٛائطّ ع١ًابٓاِضّياالٌ خ رٞاطض١شا-ٗ

8ٕاآ٠ الٌتٛب طٛرةاا-٘  

اٖ-ٕاآ٠ الٌع قطٛرةا-ٙ  

ٓٔآ٠ الٌشِزطٛرةاا-8  
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 املطلب الثالث
 هع زوجاته وبٌاته (وسلن لهوا اهلل عليه صل) ٌبي حموداخالق ال

َِ لََ َاو خر راَب ِظاي )وساللم بحسالن خلقاله فقالال وآلاله هللا علٌاله نبٌه صلفقد أثنى هللا تعالى على  ا   ) وإهِّ

اً   ا  باءلت الُاع ) فقالال وأمر  سبحانه بمحاسن األخحس رحاا  ُاإِا الاِى بيهاِ وبيهاً ِالاوةِ رْهَّ

وااءِْوا إلاو م واَْة ما   (وجعل جل وعح األخحس الفاضلة سبباً ُتنالال باله الجنالة فقالال (ولوٌّ حمي 

ت ل متُاااي  الاااِي  يهوُاااو   ااالَّ اااىء الااااموات واألْْ رِر اااْا   ُااا ْبرااا  و هاااَف ِْضر اااْا  والضَّ الاَّ

ْر المحاهي  وساللم  وآله هللا علٌه وبعه رسوله صل (والرءظمي  ال يَظ والَءُيَ  ِِ  الهَّءس وّللار يرح

علٌاله وساللم  وآلههللا  وبٌن صل (إنما بعثت ألتمم مكارم األخحس) بإتمامها فقال علٌه الصحة والسحم
أكمالل المالؤمنٌن ) وهال  (المٌزان أثقل من حسن الخلس فً شًءما من  ( فضل محاسن األخحس فقال

حسالن الخلالس ) األعمالال أفضالل فقالال أيوساللم عالن  وآلاله هللا علٌاله وس ل صل  (إٌماناً أحسنهم أخحها

ٌُدخل الجنة هالال : تقالوى هللا وحسالن الخلالس فالإكا كالان الالدٌن هالو حسالن الخلالس  )ولما ُسِ ل عن أكثر ما 
نجالاة نفساله أن ٌتعالرف علالى هالكا المعنالى الجلٌالل  فالواجب على كل من آمن باع والٌالوم ا خالر وآثالر

 .(ٔ)وأن ٌلتزم به

وهد شاء هللا سبحانه وتعالى أن ٌخلس اإلنسان من َكَكٍر وأنثى، وأن تكون إحدى ُسَنِنه وآٌاتاله التالزاوَج 

الَ ( تعالى بٌن هكٌن الجنسٌن، فقد هال ََ َىاء َوَ  هروا إِلَيق رر ء لَِتاق َوا ا ورِارر ق رَزق ًِ رَ ق َخ ََب لَرر ق ِم ق رَهق َوِم ق آََيءتِ

 َِ لِ َِ َمفا إِ َّ ُِ   حق َْ ةا َو َهرر ق َمَولَّ و َبيق ْر َ  َيَتَورَّ َُوق ة من أعظم آٌالات  (ٕ) (آلََيءَت لِ فالسكٌنة والرحمة والمود 
الالة تطبًٌقالالا لهالالك  ا وآلالاله هللا علٌالاله حٌالالاة رسالالول هللا صالاللوكانالالت ، هللا فالالً الالالزواج  ٌ لمعالالانً وسالاللم الزوج

ٌ ة؛ لكلو نجد  صل ٌُكثالر مالن وصالٌة أصالحابه بالالمرأة، وٌحاله  األزواج أن  وآله هللا علٌه القرآن وسلم 
ة من آٌة الزواج القا مالة علالى المالود   ة والرحمالة، فٌقالول رسالول ٌعاملوا أزواجهم معاملة حسنة مستمد 

ُرُكْم ألَْهلًِ) وسلم وآله هللا علٌه هللا صل ٌْ ُرُكْم ألَْهلِِه، َوأََنا َخ ٌْ ُرُكْم َخ ٌْ  هللا علٌه نه صلوصح ع (ٖ)ا( َخ

وحٌالاة  (ٗ)ا(الصالحة ًف ً: النساء والطٌب، وجعلت هُرة عٌن)ُحبب إلى من دنٌاكم  وسلم أنه هال وآله
بشرٌتها فلقد كان ٌعٌي بٌن أزواجه رجالحً كا هلالب  ًبٌته را عة ف ًوسلم ف وآله هللا علٌه محمد صل

ٌَُكْفكالف  وعاطفة ووجدان ل َمالْن ٌواسالٌها،  أمثلة وصوًرا را عة من خحل َعحهته مع زوجه؛ فتجد  أو 

ٌُحتالكى،  ر مشالاعرها، ل ٌهالزأ بكلماتهالا، ٌسالمع شالكواها، وٌخفِّالف أحزانهالا؛ فكالان مثالالً  ٌَُقالدِّ دموعها، 
أنالالاله هالالالال  أنالالالس البٌالالالت المسالالاللم علالالالى مالالالرِّ القالالالرون واألزمالالالان؛ فعالالالن وهالالالدوة حسالالالنة ٌسالالالتفٌد منهالالالا

هللا علٌاله وساللم وهالً  وآلاله فبكالت فالدخل علٌهالا النبالً صالل.هالالت: بنالت ٌهالودي حفصة أن صفٌة بلغ)

ٌُْبِكٌِو؟  وآله هللا علٌه صلفقال النبً  .فقالت: هالت لً حفصة: إنً بنت ٌهودي"تبكً، فقال لها: "َما 

الِو؟) وسلم ٌْ ، َفِفالٌَم َتْفَخالُر َعلَ  ً الِو لََتْحالَت َنِبال ، َوإِن  ًَ الِو لََنِبال ، َوإِن  َعم   ً الا  (إِن ِو لْبَنالُة َنِبال ٌَ ِقالً هللاَ  ثالم هالال: "ات 

 (٘))َحْفَصةُ 

_______________________________________________________________________________________ 

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=39375 ٔ-ِميِ ااٟال خ قاٌٍيوتٛراطن١ياع يلٌنظ١ُاِٛلااِم  لا  

إٔطٛرةالٌزَٚاآ٠ ا-ٕ  

رةابٓاع١ظٝابٓاِضّيالٌتزِذٞاطض١شا-ٖ ْٛ الٌ  بٟاِظعفٝاِٚع ن اِىت  اصزو :الٌٕ صز(ا٘ـ82ٕ:الٌّتٛاٝ)اع١ظٝاأبٛالٌتزِذٞ،الٌضض ن،ابٓاِٛطٝابٓاَط

72ٖ٘اصا-٘:الألرشلءاعي ا28َ٘ٔا-ا٘ـا2ٖ٘ٔالٌخ ١ٔ ،:الٌع ن اِظزا–الٌضٍ ٟ  

اٟاصززالبٓالٌض اظاٚطضضٗا،الٌذ٘ ٟاٚٚلامٗ(اا8ٗٔ/اإ)االٌض وُاٚطضضٗ ا-اعٕٗاهللاار ٟا–اِ ٌهابٓاأٔضاصي٠جآِ(اا2ٖ2ٖ)االٌٕظ ئٟارٚلٖا-ٗ  

( ٖ٘ٗ/اأٔ)ااٚ(اا٘ٔ/اٖ،ا)االٌ  رٞااتش،اا  

رةابٓاع١ظٝابٓاِضّيالٌتزِذٞاطض١شا-٘ ْٛ الٌ  بٟاِظعفٝاِٚع ن اِىت  اصزو :الٌٕ صز(ا٘ـ82ٕ:الٌّتٛاٝ)اع١ظٝاأبٛالٌتزِذٞ،الٌضض ن،ابٓاِٛطٝابٓاَط

72ٖٗاصا-٘:الألرشلءاعي ا28َ٘ٔا-ا٘ـا2ٖ٘ٔالٌخ ١ٔ ،:الٌع ن اِظزا–الٌضٍ ٟ  

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=39375
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وساللم كالزوج داخالل  وآله هللا علٌه حال رسول هللا صل -رضً هللا عنها-  السٌدة عا شة كما وصفت

ٌَُرهُِّع َثْوَبالهُ  وسلم وآلههللا علٌه  فقد كان صل)بٌته،  ْخِصُف َنْعلَُه َو فكالان تعاملاله مالع زوجاتاله مالن  (ٔ)ا(ٌَ

والحب، كما أنه تعامل أًٌضا من منطلس أنه بشر مثل باهً البشر األسالوٌاء، الالكٌن ل منطلس الرحمة 

َرْوَن غضاضة فً مساعدة أزواجهم  هللا علٌاله أناله صالل -رضً هللا عالنهن-ته لهن ومن عظٌم محب   .ٌَ

أنهالا  -رضالً هللا عنهالا –وسلم كان ٌشالاركهن المأكالل والمشالرب مالن نفالس اإلنالاء، فعالن عا شالة  وآله

ً  صاللُكْنُت أَْشرَ ) هالت ِبال ُس  وآلاله هللا علٌاله ُب َفأَُناِولاُلُه الن  ، َوأََتَعالر   ً َضالُع َفالا ُ َعلَالى َمْوِضالِع ِفال ٌَ وساللم ، َف

  ً َضُع َفا ُ َعلَى َمْوِضِع ف ٌَ الة (ٕ)ا(اْلَعْرَس َف وكالان كثٌالًرا  وكان ٌخرج معهن للتنالز   لزٌالادة أواصالر المحب 

 -رضالً هللا عنهالا-وساللم ٌمتالدن عا شالة  وآلاله هللا علٌاله زوجاته، فها هو كا رسول هللا صالل ما ٌمتدن

َعالامِ ) ها حً  ِرٌالِد َعلَالى َسالاِ ِر الط  َسالاِء َكَفْضالِل الث  كمالا تجل الت رحمتاله ورأفتاله  (ٖ))إِن  َفْضَل َعاِ َشَة َعلَى النِّ

فوجالد  -رضالً هللا عنهالا- بنالت جحاليزٌنالب  وسلم على زوجاته حٌنما دخل علالى وآله هللا علٌه صل

فتالرت تعل قالت. فقالال هالالوا: هالكا حبالل لزٌنالب فالإكا  ."َما َهَكا اْلَحْبالُل؟)حبحً ممدوًدا بٌن السارٌتٌن، فقال

ْقُعالدْ  وساللم وآلاله هللا علٌه رسول هللا صل ٌَ ٌَُصاللِّ أََحالُدُكْم َنَشالاَطُه، َفالإَِكا َفَتالَر َفْل وكثٌالًرا مالا  (ٗ)ا(ل، ُحل الو ُ لِ

وسالاللم علالالى زوجاتالاله، وٌقابالالل جفالالوتهن بصالالدر رحالالب، وبشاشالالة  وآلالاله هللا علٌالاله ٌحلاُلالم رسالالول هللا صالالل

وسلم ٌقابل َغٌالرة زوجاتاله مقابلالة فٌهالا كثٌالر مالن الحلالم  وآله كما كان رسول هللا صل هللا علٌه .وُحب  

تغالار  -رضالً هللا عنهالا-واألناة، وإعطاء كل زوجة حق ها من التقدٌر والحترام، فها هً كي عا شالة 

ة ُحبِّه لها، رغالم وفا -رضً هللا عنها- لخدٌجة من كثرة ككر الرسول ج رسالول وشد  تهالا هبالل أن ٌتالزو 

ْرُت على أحد من نسالاء ما غِ ) فً كلو -رضً هللا عنها–وسلم عا شة، فتقول  وآله هللا علٌه هللا صل

ًِّ صل ٌُكثالر ِككرهالا،  وآله هللا علٌه النب ، ولكالن كالان  ، ومالا رأٌُتهالا هالط  وسلم ما ِغْرُت على خدٌجة هالط 

ْبَعُثها فً صدا س ٌَ عها أعضاَء، ثم  ٌَُقطِّ خدٌجة، وربما هلُت لاله: كأناله لالم ٌكالن فالً  وربما كبح الشاة، ثم 

َها َكاَنْت َوَكاَنْت، َوَكاَن لًِ ِمْنَها َولَدٌ  الدنٌا امرأة إل  خدٌجة. فٌقول  (٘)ا(إِن 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ا لرالٌظي٠كإٌٍشزالٌٕ صز(ا(٘ـِٕٙ٘ضّيابٓائطّ ع١ًابٓائبزل١ُ٘ابٓالٌّغ١زةالٌ خ رٞ،اأبٛاع ياهللاا)لٌّتٛاٝ:اطض١شالأل  الٌّفز اٌإلِ َالٌ خ رٞاا-ٔ 

ا2ٔٗصا-ٔعي ال رشلء:َا228ٔا-ا٘ـا7ٔٗٔا،اٚلٌتٛس٠االٌع ن الٌزلبن اا  

الناشر: مكتبة  علً النسا ً أبو عبد الرحمن/ األلبانًأحمد بن شعٌب بن  ضعٌف سنن النسا ً -صحٌح سنن النسا ً  -ٕ

  87ٖاصا-االولى الطبعة  ٗعدد المجلدات:  888ٔ - 8ٔٗٔسنة النشر:  المعارف

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدٌن، بن الحاج نون بن نجاتً بن آدم، األشقودري األلبانً )المتوفى:  صحٌح الجامع الصغٌر وزٌاداتها-ٖ

 46٘ٗ   - ٕ :عدد األجزاء المكتب اإلسحمً :الناشر(هـٕٓٗٔ

   - 8عدد األجزاء:  هـٕٕٗٔالناشر: دار طوس النجاة الطبعة: األولى،  محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفًصحٌح البخاري  ا-ٗ

ٔٔ٘ٓ 
7ٔ7ٖاصا-ا2:الألرشلءاعي ا٘ـٕٕٗٔالألٌٚٝ،:الٌع ن الٌٕز ةاطٛقا لر:الٌٕ صزالٌزنفٟالٌ خ رٞاهللااع ياأبٛائطّ ع١ًابٓاِضّياالٌ خ رٞاطض١شا-٘  
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وسلم فً بعالض األوهالات مالن نسالا ه، إل  أناله لالم ٌضالرب  وآله هللا علٌه ورغم ما كان ٌجد النبً صل
وسلم اْمَرأًَة لَُه  وآله  علٌههللا َما َضَرَب َرُسوُل هللِا صل امرأة له هط  كما هالت عا شة رضً هللا عنها

وساللم  وآلاله هللا علٌاله كمالا أشالرو النبالً صالل كان ٌواسٌها عند بكا هالا ألي سالبب مالن األسالباببل  َهط
الة بأجمعهالا، ففالً أمالر رسالول هللا  الحدٌبٌالة ٌالوم زوجاته فً مواهف عظٌمالة كثٌالرة، وأحالداه تهالم  األُم 

د كلالو عالل كلالو مالنهم أَحالد، ورد  وسلم أصحابه أن ٌنحروا الهدي ثم ٌحلقالوا، فلالم ٌف وآلههللا علٌه  صل
الا لالم ٌسالتجب  وآلاله هللا علٌاله صل ات دون أن ٌسالتجٌب أَحالد إلالى أمالر ، ولم  أَحالد إلالى وساللم ثالحه مالر 

، فالككر لهالا مالا -رضالً هللا عنهالا-أم سلمة وسلم على زوجه وآله هللا علٌه أمر ، دخل رسول هللا صل
كلمالة حتالى تنحالر ُبالْدنو، لقً مالن النالاس، فقالالت: ٌالا نبالً هللا، أتحالب  كلالو، اخالرج ل تكلِّالم أحالًدا مالنهم 

الا  ،وتدعو حالقو فٌحلقو فخرج فلم ٌكلِّم أحًدا منهم حتى فعل كلو؛ نحر ُبدنه، ودعا حالقاله فحلقاله، فلم 
الا، ورغالم خطالورة  رأَْوا كلو، هاموا فنحروا، وجعل بعضهم ٌحلالس بعًضالا حتالى كالاد بعضالهم ٌقتالل غًمّ

استحسالن رأي أم المالؤمنٌن أم ساللمة رضالً وساللم  وآلالههللا علٌاله  كا الموهف إل  أن رسول هللا صالله
ة كلها وساللم ٌجالد أن  وآلاله علٌاله هللا والنالاظر إلالى سالٌرته صالل .هللا عنها، فكان خًٌرا وبركة على األُم 

الال وآلالاله هللا علٌالاله رسالالول هللا صالالل ٌُالالولٌِهم عناٌالالة فا قالالة ومحب  ر أزواجالاله حالالس  التقالالدٌر، و َقالالدِّ ٌُ ة وسالاللم كالالان 
هللا علٌاله وساللم حرٌصالا علالى  وآلاله كالان النبالً صالل وسلم وآله علٌه هللا ل قة، فكان ِنْعَم الزوج صل

القٌام بحقوس زوجاته المادٌالة والمعنوٌالة، مالن نفقالة، ومسالكن، ومبٌالت، ومأكالل، وملالبس، ونحالو  ممالا 
وهالد روي  (وِ و المولول لً ْزَىا  ورااوتى  باءلمَْوْ)تحتاجه الزوجة، عمحً بقول هللا تعالى

إن الرجل إكا سقى امرأته من المالاء أُجالر، وبشالر المساللمٌن بعظالٌم ثالواب اإلنفالاس علالى  )عنه أنه هال
وكالالان ٌمالالازن زوجاتالاله لٌالالدخل السالالرور إلالالى  (ٔ)ا(أعظالالم الصالالدهة دٌنالالار تنفقالاله علالالى أهلالالو األهالالل فقالالال

وكالالالان ٌتفقالالالد زوجاتالالاله، وٌرعالالالاهن، وٌؤنسالالالهن، وٌتلطالالالف بهالالالن، وٌعلمهالالالن أمالالالور دٌالالالنهن،  هلالالالوبهن
اللهالم  إلى سبٌل الخٌر، فقالد أرشالد عا شالة إكا رأت لٌلالة القالدر أن تالدعو فتقالولوٌنصحهن، وٌوجههن 

وهو بعد كالل هالكا ٌحالكر مالن تضالٌٌع األهالل، أو التقصالٌر فالً القٌالام ·إنو عفو تحب العفو فاعف عنً

 (ٕ) )كفى بالمرء إثما أن ٌضٌع من ٌعول(ومطالبهن فٌقول باحتٌاجاتهن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

2عي الٌّزٍيلل:ااا282ٔاأ:الٌع ن ارلُا–ا22ٖٔطٕ الٌٕشز:ا(ا٘ـٕٓٗٔلٌّتٛاٝ:ا)ِضّيأ طزالٌي٠ٓالألٌ  ٟٔائرٚلءالٌغ١ًٍااٟاتخزداأص  ٠جإِ رالٌظ ١ًا-ٔ  

8ٓٗ/ٖاص  

(22ٙ(،ارلُ:ا)2ٕٙ/ٕوت  الٌشو ة،اب  ااضًالٌٕفم اعٍٝالٌن١ ياٚلٌٍّّٛن،اٚئحُآِا ١نُٙاأٚاص ضأفمتُٙاعُٕٙ،ا)أخزرٗاِظٍُ،اا-ٕ  


