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 اإلسالم أخالق ىي الداعي أخالق
 اهلل رسول وفصميا قرآنو في تعالى اهلل بينيا التي اإلسالم أخالق ىي المسمم الداعي أخالق      

 وما مسمم، لكل الزمة وىي سموكيم. في الكرام صحابتو بيا وانصبغ سنتو، في وسمم عميو اهلل صمى

 وقد بعد إليو يصل لم وما منيا عنده ما ليعمم ميزانو في نفسو ليزن عمييا نفسو يعرض أن إال عميو

 تمك بعض نذكر أن ىنا ونريد شئت إن إليو فارجع سابق، فصل في األخالق ىذه من جممة ذكرنا

 إذا الضرورة حد تبمغ ممحة حاجة إلييا ويحتاج عيالدا بعمل وثيقة صمة ليا التي اإلسالمية األخالق

 المبرور. الطيب عممو في النجاح أراد
  

 الصدق أواًل:
 مع يكونوا بأن المؤمنين وتأمر وفضيمتو الصدق عن تتحدث كثيرة آيات تعالى اهلل كتاب في  -083

 يوم في وأنو ،111 اآلية: التوبة سورة الصادقين{ مع وكونوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أييا }يا الصادقين

 ليم صدقيم قينالصاد ينفع يوم }ىذا الجنان إلى بو ويؤدي اهلل سخط من وينجيو العبد ينفع القيامة

 العظيم{ الفوز ذلك عنو ورضوا عنيم اهلل رضي أبدا فييا خالدين األنيار، تحتيا من تجري جنات

 ىكذا أجزائو. واجتماع قوتو وكمال وتمامو الشيء حصول الصدق وحقيقة .111 اآلية: المائدة سورة

 العزم كمال القصد في ومعناه والعمل، والقول القصد في ويكون مدارجو. في الجوزية قيم ابن قال

 عميو اهلل افترضو ما أداء الى بالمبادرة ذلك ويكون العوائق وتجاوز اهلل إلى السير عمى االرادة وقوة

 واالنصراف مثبط أو معوق كل عن والصدود اهلل، إلى الدعوة ومنو سبيمو في الجياد مقدمتو وفي

 مبمغيم ذلك الدنيا، الحياة من ظاىراً  إال نيعممو  وال يعيشون غفمة في أناس ألنيم منيم والنفرة عنيم

 ىؤالء يحتمل ال الحساسية شديد الصادق قمب أن والحقيقة واليوى. الجيالة حقيقتو في وىو العمم من

 ينشرح انو مجالستيم. وال مصاحبتيم وال مجاورتيم يستطيع وال بيم يضيق فيو وليذا المثبطين

 نطق فمعناه القول، صدق أما إليو. والدعوة اهلل الى هسير  في االسراع الى يشوقو لمن وييش صدره

 تكون بأن االعمال في الصدق ويكون كان. باطل اي بالباطل ينطق فال والصواب بالحق المسان

ذا وسمم، عميو اهلل صمى اهلل لرسول والمتابعة الشرعية المناىج وفق  في الصدق لممسمم تحقق ما وا 

 المؤمنين عباده اهلل أمر التي وىي الصديقية في أخرى درجة لىا ذلك بو أدى والعمل والقصد القول

 مدخل ادخمني ربي }وقل وسمم عميو اهلل صمى الكريم رسولو الى الخطاب جاللو جل موجياً  بطمبيا،

 ومخرجو الصدق مدخل ومعنى نصيرًا{ سمطاناً  لدنك من لي واجعل صدق مخرج وأخرجني صدق

 أن بمعنى وهلل باهلل لو وتركو منو وخروجو عمل ألي باشرتووم شيء أي في المسمم دخول يكون أن

 فغايتو اهلل مرضاه ومقصوده باهلل أدائيا عمى مستعيناً  إليو، وموصمة باهلل موصولة وتروكو أفعالو



 الدرجة ىذه المسمم بمغ فاذا العالمين{ رب هلل ومماتي ومحياي ونسكي صالتي إن }قل وحده اهلل ىي

 لمرضاة وسيمة فييا بقاؤه كان إذا إال الحياة في لرغبتو مقبول غرض نظره في يعد لم الصديقية من

 الموت. وأحب الحياة عن رغب يستطع لم أو الغرض ىذا فاتو فاذا اهلل
 الصبر ثانيًا:
 ثمانين من أكثر في الكريم القرآن وذكره اإليمان. نصف وىو اإلسالم. فروض من الصبر  -083

 من العزم أولو صبر كما }فاصبر ضده عن ونييا والصالة{ بالصبر }واستعينوا بو أمر موضعاً 

 مع اهلل }إن ليم تعالى ومعيتو الصابرين{ يحب }واهلل ألىمو ومحبة ليم{ تستعجل وال الرسل

 بغير أجرىم الصابرون يوفى }إنما عظيم وجزاؤه لكم{ خير تصبروا }وان خير وعاقبتو الصابرين{

 وىو شكور{ صبار لكل آليات ذلك في }إن والعظات باآليات ونالمنتفع ىم الصبر وأىل حساب{

 في االمامة تنال اليقين وبالصبر الدار{ عقبى فنعم صبرتم بما عميكم }سالم الجنان لدخول سبب

 الكريم القرآن في ما بعض ىذا يوقنون{ بآياتنا وكانوا صبروا لما بأمرنا ييدون أئمة }وجعمناىم الدين

 واسع لو خيراً  عطاء أحد أعطي "ما منيا الصبر، في كثيرة آحاديث النبوية السنة وفي الصبر. عن

 سراء أصابتو ان لممؤمن إال ألحد ذلك وليس خير، لو كمو أمره ان المؤمن، ألمر "عجباً  الصبر" من

ن لو، خيراً  فكان شكر  لو". خيراً  فكان صبر ضراء اصابتو وا 
 وصبر اهلل، طاعة عمى صبر أنواع: ثالثة عمى ىو وشرعًا: والكف، الحبس لغة: والصبر  -080

 والبالء. المصائب عمى وصبر اهلل، معصية عن

 مقتضى عمى ووقوعيا فييا واإلخالص دوماً  عمييا بالمحافظة فيكون اهلل، طاعة عمى الصبر أما

 واما لممطيعين. الجزاء وحسن العباد، عمى وحقو باهلل المعرفة تحصيمو عمى يعين ومما الشرع.

 وذلك الفرار ىذا عمى والدوام المعاصي من والفرار السيئات بيجر فيكون المعصية عمى الصبر

 ىذا من وأعمى اهلل، عذاب من الخوف استحضار الصبر ىذا تحصيل عمى يعين ومما اليجر

 وتقويتو االيمان اءابق وىي الصبر ىذا ثمرة استحضار مع لو، والمحبة اهلل من الحياء استحضار

نماؤه  وبياءه. نوره تذىب أو تكدره أو تضعفو أو اإليمان تنقص المعصية ألن وا 

 الشكوى وترك المكروه المؤلم واحتمال التسخط بترك فيكون والمصائب، البالء عمى الصبر أما

 يعقوب عن تعالى قال ينافيو، فال هلل الشكوى أما لممخموق الشكوى ينافيو الجميل الصبر فإن لمناس

 أرحم وأنت الضر مسني   إني }رب   أيوب عن وقال اهلل{ إلى وحزني بثي أشكو }إنما السالم: عميو

 يستدعي ومما أواب{ إنو العبد نعم صابراً  وجدناه }إنا أخرى آية في عنو تعالى قولو مع الراحمين{

 وقعيا ويقل بتومصي المصاب عمى فتيون تحصى وال تعد ال التي اهلل نعم استحضار الصبر ىذا

 الصبر عمى أيضاً  يعين ومما واحدًا. فمساً  ويفقد دينار ألف يعطى من مثل مثمو ويكون نفسو عمى

 لمصابرين. العظيم الجزاء تذكر البالء عمى
 الرحمة ثالثًا:



 في ورد ما أذكر لمداعي، أىميتيا أبين أن وقبل الرحمة، الضرورية: الداعي اخالق من  -013

 .[10]1النبوية السنة
 "الراحمون شقي" من إال الرحمة تنزع "ال الناس" يرحم ال من ُيرحم "ال وسمم: عميو اهلل صمى قال

 عميو اهلل صمى اهلل رسول "قبل السماء" في من يرحمكم األرض في من ارحموا تعالى، اهلل يرحميم

 الولد من عشرة يل إن األقرع: فقال حابس. بن األقرع وعنده عنيما اهلل رضي عمي بن الحسن وسمم

 "دخمت ُيرحم" ال ي رحم ال من قال ثم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول إليو فنظر أحداً  منيم قبمت ما

 األرض". خشاش من تأكل تدعيا ولم تطعميا فمم ربطتيا ىرة في النار امرأة

 لى:تعا قال أمتو عمى وشفقتو رحمتو وسمم، عميو اهلل صمى المصطفى وأخالق صفات ومن  -010

 ومن رحيم{. رؤوف بالمؤمنين عميكم حريص عنتم ما عميو عزيز أنفسكم من رسول جاءكم }لقد

 قال بميغ، بمثل ذلك مثل وقد النار عن يبعدىم ما عمى ألمتو داللتو وسمم عميو اهلل صمى شفقتو

 يقعن والفراش الدواب فجعمت ناراً  استوقد رجل كمثل أمتي ومثل مثمي "إنما وسمم: عميو اهلل صمى

 .11]1فيو" تقتحمون وانتم بحجزكم آخذ فأنا فيو،
  

 لمداعي الرحمة ضرورة
 ليم الخير وارادة الناس عمى والشفقة بالرحمة ينبض قمب ذا يكون أن بد ال الداعي إن  -013

 وفوزىم النار من نجاتيم الدعوة ىذه في ألن اإلسالم، الى دعوتيم عمييم شفقتو ومن ليم. والنصح

 يحب فيو واليدى، اإليمان لنفسو يحبو ما وأعظم لنفسو يحب ما ليم يحب أن تعالى. اهلل برضوان

 في نفسو ويتعب اليمكة عن إبعادىم عمى يحرص أوالده عمى شفقتو من الوالد إن أيضًا. الييم ذلك

 لتخميص يسعى إنما بدعوتو والداعي اهلل؟ عمى والتمرد الضالل من أعظم ىمكة وأية ذلك، سبيل

 المبين. والخسران المحقق اليالك من العصاة تمردينالم
 


