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 اخالق القرآن
  واهميتها( )التعريف االخالق ومصدرها

سواء كانت  ؛السجية، والخميقة ىي الطبيعة والخمقة ىي الفطرة: الُخمق لغة
 خيرا أوشرا.

يمكف أف تظير لآلخريف  فيو الصورة الباطنة لإلنساف والتي وأما اصطالحا:
فو ابف المبارؾ فقاؿ: ىو طالقة  ؛جوارحو الظاىرة لمناس ،بأشكاؿ مختمفة عمى وعرَّ

 الوجو وبذؿ المعروؼ وكؼ األذى . وقيؿ: ىو صالح القمب مع صالح الجوارح. 
ىي مجموعة األقواؿ واألفعاؿ التي يجب أف تقـو عمى  األخالق اإلسالمية:

 .أصوؿ وقواعد وفضائؿ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآف الكريـ ، وسنة النبي األكـر 
ومما يستنبط مف ىذا التعريؼ أف األخالؽ في اإلسالـ ليست جزءا مف الديف 

 ؽ  .: )إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخالبؿ ىي جوىره وروحو؛ لذلؾ  يقوؿ
: )) عمـ يبحث فيو عف الممكات والصفات الحسنة يعرف عمم االخالق بانه

 والسيئة وآثارىا وجذورىا   . 
)) عمـ يبحث فيو عف اسس اكتساب ىذه الصفات الحسنة ،  وبعبارة اخرى:

 وطرؽ محاربة الصفات السيئة ، وآثارىا عمى الفرد والمجتمع    .

 :مصدر االخالق 
 :رةــــــالفط -1

 ىي الخمؽ وااليجاد . :الفطرة لغة
ىي مجموعة مف الصفات والقابميات التي ُتخمؽ مع المولود،  واصطالحا :

ويتصؼ بيا االنساف في اصؿ خمقتو سواء القابميات البدنية اـ النفسية اـ العقمية ، 
 والفطرة تيدي االنساف الى تتميـ نواقصو ورفع حوائجو . 

 الخالؽ.الخمقة، والفاطر:  وقيل هي :
، رة  ؛ أي: عمى خمقة يعرؼ بيا ربو))كؿ مولود يولد عمى الفط فكأن معنى:

وقيؿ: معنى الفطرة ىي االبتداء، وفطر اهلل الخمؽ؛ أي: بدأىـ، ويقاؿ: أنا فطرت 
 الشيء؛ أي: أوؿ مف ابتدأه.



فيكوف المراد: البداءة التي ابتدأىـ عمييا؛ أي: عمى ما فطر اهلل عميو خمقو   
لى ما يصيروف عميو عند البموغ مف أن و ابتدأىـ لمحياة والموت، والشقاء والسعادة، وا 

 .مف ميوليـ عف آبائيـ واعتقادىـ
 

 االكتساب  -0
، منو: َكَسْبُت شيئًا واْكتسْبتو وأصمو الجمع، تقوؿ ؛ طمب الرزؽ الَكْسُب في المغة:

 وفالف طيُِّب الَكْسب، وطيب المكسبة .
وىو ما يتحراه االنساف مما فيو اجتالب نفع ، وتحصيؿ  اما الكسب  اصطالحا:

حظ ككسب الماؿ ، والكسب يقاؿ فيما اخذه لنفسو ولغيره . وكذلؾ الكسب ىو كسب 
ـَ اْلَيْوـَ ِإفَّ   الحسنات والسيئات لقوؿ تعالى: )) اْلَيْوـَ ُتْجَزى ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت اَل ُظْم

 .1ٔافرغالمََّو َسِريُع اْلِحَساِب  
منيا ما ىو طبيعة وجبمة يفطر عمييا اإلنساف ، ومنيا ما ىو مكتسب  واألخالق

يحصؿ بمجاىدة النفس وترويضيا عمى ُخمؽ مف األخالؽ حتى تتطبع بو ، ومف 
:  ، َقاَؿ : َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ المَِّو  ألشػج  اْلَعَصِريِّ    الشواىد عمى ذلؾ قوؿ النبي 

ـُ َواأَلَناُة . ُقْمُت : َيا َرُسوَؿ المَِّو ! َأَتَخمَُّؽ ِفيَؾ  " ِإفَّ  َلَخمََّتْيِف ُيِحبُُّيَما المَُّو ِمْنَؾ : اْلِحْم
ـْ َجَبَمِني المَُّو َعَمْيِيَما ؟ َقاَؿ : َبْؿ َجَبَمَؾ المَُّو َعَمْيِيَما ُقْمُت : َفاْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي  . " ِبِيَما َأ

فدؿ ىذا عمى أف مف الخُمؽ ما ىو طبيعة وجبمة ،  مََّتْيِف َيْرَضاُىَماَجَبَمِني َعَمى خَ 
ومنو ما ىو مكتسب ولو لـ يكف مف األخالؽ ما يحصؿ باالكتساب ؛ لـ تأمر 
النصوص الشرعية بالتحمي باألخالؽ الصالحة وتَػْنػَو عف األخالؽ السػيئة ، ولو لـ 

 . ر ، وتركوا مجاىدة النفسيكف ذلؾ ؛ السػتغنى الناس عف الوعظ والتذكي
 
 
 
 
 
 



 الدين  -3
 جميع مف األعظـ الجزء ىي، الخمقية والتوجييات األخالؽ أف المعمـو فمف
 الديف قرينة األخالؽ نجد  األمـ جميع وفي العصور جميع وتعاليميا، وفي األدياف
 . األنبياء وأتباع األنبياء ىـ، األخالؽ وُحػماة، األخالؽ فُدعاة، والتديف
ذا  األخالؽ مصدر ىو الديف فإف، المفطورة األخالؽ منبع ىي الِجِبّمة كانت وا 

 إال، إليو ويتطمعوف يذكرونو أو بو الناس يتمسؾ حسنا ُخمقا نعرؼ فال المسطورة، 
 .الديني التراث وفي الديف في عميو منصوص وىو

لقد وردت جممة مف اآليات تأمر باألخذ باألخالؽ الكريمة الفاضػمة وتنيى عف و      
  :مف ذلؾاألخػالؽ السػيِّئِة الدنيئة ، 

 ، } ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِف اْلَجاِىِميَف  قول اهلل تعـالى :  
َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف النَّاِس َوالّمُو ُيِحبُّ   وقول اهلل تعالى:

 اْلُمْحِسِنيَف 
يَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى   وقوله سبحانه : ِإفَّ الّمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َواِ 

ـْ تَ  ـْ َلَعمَُّك َوَأْوُفوْا ِبَعْيِد الّمِو ِإَذا َعاَىدتُّـْ 90 َذكَُّروفَ َعِف اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُك
ـُ َما  ـْ َكِفياًل ِإفَّ الّمَو َيْعَم ـُ الّمَو َعَمْيُك َواَل َتنُقُضوْا اأَلْيَماَف َبْعَد َتْوِكيِدَىا َوَقْد َجَعْمُت

 .   0ٔ-0ٓ)سورة  النحؿ َتْفَعُموفَ 
  
عمى أفَّ األخالؽ الصالحة يمكف اكتسابيا كذلؾ نصوص تدؿ  :وفي السنَّةِ         

ومف يستعفؼ يعفو اهلل ، ومف    :عف طريؽ محاسبة النفس : منيا قوؿ النبي
يستغف يغنو اهلل ، ومف يتصبَّر يصبره اهلل ، وما أعطي أحٌد عطاء خيرًا وأوسع مف 

 الصبر   ، 
 .  ) إنما العمـ بالتعمـ ، والحمـ بالتحمـ   ): وقولو 

 

 

 

 



 أهمية األخالق في حياة البشر:
 االهمية االجتماعية والفردية لألخالق:

 سموؾ وفي الفرد، سموؾ في أثر مف ليا لما اإلسالمية األخالقية أىمية تظير
 .المجتمع

إف أي مجتمع مف المجتمعات اإلنسانية ال يستطيع أفراده أف يعيشوا متفاىميف 
 األخالؽ الكريمة.سعداء ما لـ تربط بينيـ روابط متينة مف 

ولو فرضنا وجود مجتمع مف المجتمعات عمى أساس تبادؿ المنافع المادية 
فقط، مف غير أف يكوف وراء ذلؾ غرض أسمى، فإنو ال بد لسالمة ىذا المجتمع مف 

 خمقي الثقة واألمانة عمى أقؿ التقدير.
فمكاـر األخالؽ ضرورة اجتماعية ال يستغني عنيا مجتمع مف المجتمعات، 
ومتى فقدت األخالؽ التي ىي الوسيط الذي ال بد منو النسجاـ اإلنساف مع أخيو 
اإلنساف، تفكؾ أفراد المجتمع، وتصارعوا، وتناىبوا مصالحيـ، ثـ أدى بيـ ذلؾ إلى 

 االنييار ثـ الدمار.
فإذا كانت األخالؽ ضرورة في نظر المجتمعات األخرى فيي في نظر 

لذلؾ إف أعظـ ما يتميز بو المسمـ بعد استقرار اإلسالـ أكثر ضرورة وأىمية ، و 
لزاماتيا  اإليماف باهلل تعالى في قمبو ، التحمي باألخالؽ الفاضمة،  والتعمؽ بآدابيا وا 
السموكية فيي تطعيـ  وتجميؿ لكؿ ما يتعمؽ بالعقائد والعبادات والمعامالت بحيث 

 ؛ العبد مف النعـ  ىو أعظـ ما أعطييشمؿ الخمؽ كؿ جوانب السموؾ اإلنساني ، و 
لما سئؿ ما خير ما أعطي العبد؟ قاؿ: ]حسف الخمؽ[ ،  يقوؿ الرسوؿ  

وذلؾ ؛ ألنو يزيف اإلنساف ويضفي عميو قدرا مف الجماؿ والبياء، والريب أف مرتبة 
األخالؽ تأتي بعد الشيادتيف والصالة ، والديف عبادات ومعامالت ، فالمعامالت 

 . عد تقوى اهلل كميا قائمة عمى األخالؽ ب
وتكمف أىمية األخالؽ أف القرآف قدـ التزكية التي ىي األخالؽ قبؿ العمـ: قاؿ 
تعالى : }كما أرسمنا فيكـ رسوال منكـ يتمو عميكـ آياتنا ويزكيكـ ، ويعممكـ الكتاب 

 والحكمة ويعممكـ مالـ تكونوا تعمموف{ .



حدث في األخالقيات حؽ التأمؿ يرى اآليات التي تت ومف تأمؿ كتاب اهلل 
عجابالتي ينبغي أف يتحمى بيا المسمـ مم  :ا يجعمو َيِقُؼ وقفة دىشة وا 

آؿ والكاظميف الغيظ والعافيف عف الناس واهلل يحب المحسنيف قال تعالى:
 [31ٔعمراف ]
  خذ العفو وأمر بالعرؼ وأعرض عف الجاىميف ويقول تعالى:  
 [ ،  00ٔ]األعراؼ

فمف فرض فييف الحج فال رفث وال فسوؽ وال جداؿ في : ويقول جل وعال
 [ ، 01ٔالبقرة ] الحج

 [33البقرة ] وقولوا لمناس حسنا ويقول تعالى أيضا:
وأحاديثو المباركة في  ومف تأمؿ سيرة النبي  ،فيذه اآليات غيض مف فيض

في آية عظيمة  األخالؽ يرى عجب العجاب ، وكيؼ ال واهلل جؿ وعال مدح نبيو 
نؾ لعمي خمؽ عظيـ  [  .1القمـ ] وذلؾ في قولو تعالي: }وا 

 : )كاف خمقو القرآف .ولما سئؿ عف خمؽ النبي 
أحسف الناس خمقا  ، ويقوؿ أيضا: )ما  )كاف رسوؿ اهلل ويقوؿ أنس 

وال شممت رائحة قط أطيب مف  مسست ديباجا وال حريرا اليف مف كؼ رسوؿ اهلل 
عشر سنيف فما قاؿ لي قط: أؼ وال  ولقد خدمت رسوؿ اهلل   اهلل  رائحة رسوؿ

 قاؿ لشيًء فعمتو: لـ فعمتو؟ وال لشيًء لـ أفعمو: اال فعمت كذا  .
، وال غريب في ذلؾ ، فمقد  سبحاف اهلل أي خمؽ ىذا الذي كاف يتخمؽ بو 

لفضائؿ تؤكد وتعظـ ىذا الجانب في حياة الناس اي  التخمؽ با جاءت أحاديثو 
 :منيا والمكاـر والتخمي عف الرذائؿ والمنكرات

)البر حسف الخمؽ واإلثـ ماحاؾ في صدرؾ وكرىت أف  قاؿ رسوؿ اهلل  
 يطمع عميو الناس  .

: )ما مف شيء أثقؿ في ميزاف العبد المؤمف يـو القيامة مف النبي وقاؿ 
ف اهلل يبغض الفاحش البذي  .  حسف الخمؽ، وا 

أحبكـ إلي وأقربكـ مني مجمسا يـو القيامة أحاسنكـ  : )إف مف وقولو
 أخالقا  .
 



 بالتربية األخالق عالقة

 الشخصةةةةةةية واعةةةةةةداد وتوجيةةةةةة  بنةةةةةةا  عمليةةةةةةة هةةةةةةي االسةةةةةةبلمية التربيةةةةةةة

 .الحياة في واهداف  االسبلم منهج وفق االنسانية

 االسةةةةةةةةرة  واقةةةةةةةة  هةةةةةةةةي لئلنسةةةةةةةةان   األولةةةةةةةةى المدرسةةةةةةةةة أنّ  شةةةةةةةة ّ  الو

 .الرذيلة أو للفضيلة  االولى الّدروس اإلنسان يتعلم فمنها

االنسةةةةةةةان عنةةةةةةةدما يولةةةةةةةد يكةةةةةةةون كالصةةةةةةةفحة البيضةةةةةةةا  يولةةةةةةةد وهةةةةةةةو  و

ن شخصةةةةةةةةيت  يملةةةةةةةة  االسةةةةةةةةتعداد لتلقةةةةةةةةي العلةةةةةةةةوم والمعةةةةةةةةار  التةةةةةةةةي تكةةةةةةةةوّ 

صةةةةةلى ه عليةةةةة   أّنةةةةة  المشةةةةةهور النبةةةةةو  الحةةةةةديث فةةةةةي ورد كمةةةةةا  وسةةةةةلوكيات 

 :قال وسلم

 اللَّةةةةةذانِ  ُهَمةةةةةا أَبةةةةةوا ُ  َيُكةةةةةونَ   حتةةةةةى الِفْطةةةةةَرةِ  َعلَةةةةةى ُيولَةةةةةدُ  َمولُةةةةةود   ُكةةةةةل  »

داِن ِ  راِن ِ  ُيِهوِّ  «َوُيَنصِّ

 تعمةةةةةل ال كيةةةةة  الّطفةةةةةل  عقيةةةةةدة و إيمةةةةةان تغييةةةةةر علةةةةةى تعمةةةةةل التةةةةةي فالتربيةةةةةة

 االجتماعية؟ الّدائرة في األخبلقي سلوك  تغيير على

 حقةةةةةةوق أهةةةةةةم مةةةةةةن الّصةةةةةةالحة  التربيةةةةةةة مسةةةةةةؤلة جعةةةةةةل األمةةةةةةر هةةةةةةذا و

  لةةةةةةذل  اهةةةةةةتم االسةةةةةةبلم اهتمامةةةةةةا شةةةةةةديدا فةةةةةةي ذلةةةةةة    الوالةةةةةةدين علةةةةةةى الّطفةةةةةةل

الن الطفةةةةةةةةل حتةةةةةةةةى يةةةةةةةةوم مةةةةةةةةيبلد  يسةةةةةةةةم  ويفهةةةةةةةةم فترديةةةةةةةةد كلمةةةةةةةةا  االذان 

واالقامةةةةة فةةةةي اذن الطفةةةةل لةةةةم تكةةةةن اال لقةةةةدرة هةةةةذا الطفةةةةل علةةةةى تسةةةةجيل هةةةةذ  

 يؤخةةةةةةذواالكلمةةةةةةا  النورانيةةةةةةة فةةةةةةي عقلةةةةةة   ونصةةةةةةيحة االسةةةةةةبلم للوالةةةةةةدين بةةةةةةؤن 

ابنةةةةةا هم معهةةةةةم الةةةةةى مجةةةةةالس الةةةةةوعم واالرشةةةةةاد وجلسةةةةةا  القةةةةةر ن لةةةةةم تةةةةةا  

قةةةةةدرة هةةةةةذا الطفةةةةةل الصةةةةةغير علةةةةةى تخةةةةةزين المعلومةةةةةا  التةةةةةي اعتباطةةةةةا انمةةةةةا ل

 في سلوك  واقوال .يراها او يستم  اليها لتمهر علي  حينما يكبر 

 ما يؤثر في التربية

ممةةةةةا ال يمكةةةةةن التغافةةةةةل عنةةةةة  هةةةةةو تةةةةةؤ ير المحةةةةةيط االجتمةةةةةاعي القةةةةةو  

السةةةةةلو  واسةةةةةالي   بةةةةةؤنوا  يتةةةةةؤ روالفعةةةةةال فةةةةةي شخصةةةةةية االنسةةةةةان فالطفةةةةةل 

العةةةةةةيي المحيطةةةةةةة بةةةةةة  وبالوالةةةةةةدين وسةةةةةةلو  الوالةةةةةةدين واالسةةةةةةرة تةةةةةةإ ر فةةةةةةي 

الطفةةةةةةةةل تةةةةةةةةؤ يرا كبيةةةةةةةةرا وكةةةةةةةةذل  سةةةةةةةةلو  االقربةةةةةةةةا  واالصةةةةةةةةدقا  وحتةةةةةةةةى 

 المدرسة والمجتم  وعادات  واسالي  حيات .

ومةةةةةن هنةةةةةا جةةةةةا  دور االسةةةةةبلم فةةةةةي االصةةةةةرار علةةةةةى االنسةةةةةان علةةةةةةى 

علةةةةةةةةق بةةةةةةةة  بصةةةةةةةةورة ان يحةةةةةةةةاول ان يكةةةةةةةةون شخصةةةةةةةةيت  وشخصةةةةةةةةية مةةةةةةةةا يت



االسةةةةةةةبلمية الحميةةةةةةةدة ومحاولةةةةةةةة عةةةةةةةدم التةةةةةةةؤ ر بةةةةةةةالمحيط  لؤلخةةةةةةةبلقمطابقةةةةةةةة 

االجتمةةةةةةاعي الفاسةةةةةةد حولةةةةةة  وذلةةةةةة  مةةةةةةن خةةةةةةبلل بةةةةةةرامج وتعةةةةةةاليم وضةةةةةةحها 

 المسلم. لئلنسانوفهمها 

 المةةةةةةرّبين  لتربيةةةةةةة التعةةةةةةر  األخةةةةةةبلق اكتسةةةةةةا  طةةةةةةرق أهةةةةةةم ومةةةةةةن

 يعةةةةةةر  مةةةةةةا وهةةةةةةذا األخةةةةةةبلق  ومكةةةةةةارم الخيةةةةةةر مةةةةةةن عنةةةةةةدهم مةةةةةةا وَقبةةةةةةول

 محمةةةةةةد بحبيبةةةةةة  بالتؤّسةةةةةةي بةةةةةة  ه أمرنةةةةةةا مةةةةةةا هةةةةةةذا ومةةةةةةن بالقةةةةةةدوة  بالتربيةةةةةةة

 .﴾ َحَسَنة   أُْسَوة   هَِّ  َرُسولِ  ِفي لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ : ﴿ وسلم علي  ه صلى

 األخةةةةةةةةةةبلق تهةةةةةةةةةةذي  عملّيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي االخةةةةةةةةةةر   العوامةةةةةةةةةةل ومةةةةةةةةةةن 

 فةةةةةة نّ  لؤلفةةةةةةراد  والمعرفةةةةةةي العلمةةةةةةي  بالمسةةةةةةتو  الصةةةةةةعود هةةةةةةو وترشةةةةةةيدها 

 العلةةةةةةةوم دائةةةةةةرة فةةةةةةي مسةةةةةةةتوا  ارتقةةةةةةى كلّمةةةةةةا اإلنسةةةةةةةان  أنّ  أ بتةةةةةة  التجربةةةةةةة

 فضةةةةةةةةةائل  تفتحةةةةةةةةة  و اإلنسةةةةةةةةةانّية  سةةةةةةةةةجايا  أينعةةةةةةةةة  اإللهّيةةةةةةةةةة  والمعةةةةةةةةةار 

 اإللهّيةةةةةةة  المعةةةةةةار  وفقةةةةةةدان الجهةةةةةةل فةةةةةة نّ  صةةةةةةحي   العكةةةةةةس و األخبلقّيةةةةةةة 

 بالمسةةةةةتو  يهةةةةةبط و الفضةةةةةيلة  اسةةةةةس و دعامةةةةةا  علةةةةةى شةةةةةديدا   تةةةةةؤ يرا   يةةةةةإ ر

 ؛ .الباطل و االنحرا  خطّ  في للفرد  األخبلقي

 عليةةةةة  ه صةةةةةلى رسةةةةةول  سةةةةةنة وفةةةةةي ه  كتةةةةةا  فةةةةةي النمةةةةةركةةةةةذل  و

 أن يريةةةةةد الةةةةةذ  العمةةةةةيم الُخلةةةةةق ذلةةةةة  مةةةةةد  علةةةةةى الدالةةةةةة بالنصةةةةةو  وسةةةةةلم

 خةةةةةبلل مةةةةةن يحصةةةةةل جميعةةةةة  وهةةةةةذا األخةةةةةبلق  سةةةةةو  وعقوبةةةةةة بةةةةة   يتخلةةةةةق

 .التربوية العملية

 ما يتعلق بتربية الفتاة المسلمة

اعةةةةةةةدادها كةةةةةةةام وربةةةةةةة  بيةةةةةةة  وزوجةةةةةةةة: الن ذلةةةةةةة  ضةةةةةةةرور  ال بةةةةةةةد 

فتةةةةةةةاة اال وان تتحمةةةةةةةل هةةةةةةةذ  المسةةةةةةةإولية وتمةةةةةةةر بةةةةةةةذل   أل منةةةةةةة  وال يمكةةةةةةةن 

الةةةةةةةدور. فتحتةةةةةةةاد الفتةةةةةةةاة فةةةةةةةي اعةةةةةةةدادها لهةةةةةةةذ  المسةةةةةةةإولية الةةةةةةةى تزويةةةةةةةدها 

بال قافةةةةةةة والمهةةةةةةارا  البلزمةةةةةةة لهةةةةةةذ  المسةةةةةةإولية   مةةةةةة بل تدريسةةةةةةها وتعليمهةةةةةةا 

صةةةةةالحة واالهتمةةةةةام فةةةةةي كونهةةةةةا زوجةةةةةة وام  كيةةةةة  تكةةةةةون زوجةةةةةة وام مربيةةةةةة

م قفةةةةةة  قافةةةةةة اسةةةةةبلمية نافعةةةةةة  وتعليمهةةةةةا اسةةةةةس التربيةةةةةة الصةةةةةحيحة الخاصةةةةةة 

 باألطفال وعلم النفس المتعلق باألطفال ايضا.

واذا اسةةةةةةةةةتطا  المجتمةةةةةةةةة  ان يربةةةةةةةةةي النسةةةةةةةةةا  المإمنةةةةةةةةةا  فسةةةةةةةةةو  

يخةةةةةةةةرد مةةةةةةةةن بيةةةةةةةةوتهم رجةةةةةةةةال صةةةةةةةةالحون ونسةةةةةةةةا  صةةةةةةةةالحا  يخةةةةةةةةدمون 

 شؤن  امام العالم.المجتم  ويرفعون من 

 



 والدين االخالق بين العالقة

 الةةةةةةةدين ان سةةةةةةةيما ال واالخةةةةةةةبلق  الةةةةةةةدين بةةةةةةةين و يقةةةةةةةة عبلقةةةةةةةة هنةةةةةةةا 

 . القر نية النصو  عنها تعبر كما االخبلقية بالقضايا ملي 

 لةةةةةةةوال إذ   األنبيةةةةةةةا  أهةةةةةةةدا  أهةةةةةةةمّ  مةةةةةةةن االخبلقيةةةةةةةة القةةةةةةةيم وتعتبةةةةةةةر

 قةةةةةةال كمةةةةةةا و: دنيةةةةةةاهم اسةةةةةةتقام  لَمةةةةةةا و الةةةةةةّدين النةةةةةةاس فهةةةةةةم لمةةةةةةا األخةةةةةةبلق 

 :الّشاعر

 َذهبوا أخبلقهم ذهب  ُهمُ  ف ن     َبقي ْ  ما األخبلق االمم وإنما

 يصةةةةةةةةب  سةةةةةةةةو  إاّل  و بؤخبلقةةةةةةةة   إاّل  إنسةةةةةةةةانا   اإلنسةةةةةةةةان ُيعتبةةةةةةةةر فةةةةةةةةبل

 هةةةةةو و وخصوصةةةةةا   شةةةةةي   كةةةةةلّ  يكتسةةةةة  و يحّطةةةةةم كاسةةةةةرا   ضةةةةةاريا   حيوانةةةةةا  

 الوصةةةةةةةول لغةةةةةةةر  الّطاحنةةةةةةةة  الحةةةةةةةرو  في يةةةةةةةر الخةةةةةةةارق  بالةةةةةةةّذكا  يتمّتةةةةةةة 

 .المشروعة غير المادّية ألهداف 

 لةةةةةة  يقةةةةةةوم ال أّنةةةةةة  إاّل  الّمةةةةةةاهر  فةةةةةةي متمةةةةةةّدنا   يكةةةةةةون أن يمكةةةةةةن نعةةةةةةم 

 العةةةةةدل  و الّملةةةةةم بةةةةةين يفةةةةةّرق وال الحةةةةةرام  مةةةةةن الحةةةةةبلل يمّيةةةةةز ال و شةةةةةي  

 !المملوم و الّمالم ال و

 :القر نية اآليا  خبلل من الحقيقة تل  نستوحي ان ويمكن

 َيتلُةةةةةةوا ِمةةةةةةْنُهم َرُسةةةةةةوال   االّميةةةةةةينَ  فةةةةةةي َبَعةةةةةةثَ  الَّةةةةةةذ  ُهةةةةةةوَ » تعةةةةةةالى قةةةةةةال

يِهمْ   ياِتةةةةةة ِ  َعلَةةةةةةْيِهمْ   َقْبةةةةةةلُ  ِمةةةةةةنْ  كةةةةةةاُنوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةةةةةةةَ  اْلِكتةةةةةةا َ   َوُيَعلُِّمُهةةةةةةمُ  َوُيةةةةةةَزكِّ

 .«ُمبين   َضبلل   لَِفي

ُ  َمةةةةةةةةنَّ  لََقةةةةةةةةدْ : »سةةةةةةةةبحان  وقةةةةةةةةال  ِفةةةةةةةةيِهمْ  َبَعةةةةةةةةثَ  اذْ  اْلمةةةةةةةةْإِمنينَ  َعلَةةةةةةةةى هَّ

يِهمْ   ياِتةةةةةةة ِ  َعلَةةةةةةةْيِهمْ  َيْتلُةةةةةةةوا أَْنفُِسةةةةةةةِهمْ  ِمةةةةةةةنْ  َرُسةةةةةةةوال    اْلِكتةةةةةةةا َ  َوُيَعلُِّمُهةةةةةةةمُ  َوُيةةةةةةةَزكِّ

 .«ُمبين   َضبلل   لَِفي َقْبلُ  ِمنْ  كاُنوا إِنْ  وَ  َواْلِحْكَمةَ 

 َعلَةةةةْيُكمْ  َيْتلُةةةةوا ِمةةةةْنُكم َرُسةةةةوال   ِفةةةةيُكمْ  أَْرَسةةةةْلنا َكمةةةةا» عةةةةبل  فةةةةي جةةةةل قةةةةال

يُكمْ   ياِتنةةةةةةةا  َتُكوُنةةةةةةةوا لَةةةةةةةمْ  مةةةةةةةا َوُيَعلُِّمُكةةةةةةةمْ  َواْلِحْكَمةةةةةةةةَ  اْلِكتةةةةةةةا َ  َوُيَعلُِّمُكةةةةةةةمُ  َوُيةةةةةةةَزكِّ

   «َتْعلَُمونَ 

 الكةةةةةةةريم للقةةةةةةةر ن الكبيةةةةةةةر االهتمةةةةةةةام اآليةةةةةةةا   هةةةةةةةذ ِ  مةةةةةةةن نسةةةةةةةتوحي

 تنشةةةةةةؤ أساسةةةةةةّية   مسةةةةةةؤلة   باعتبارهةةةةةةا النفةةةةةةوس   وتهةةةةةةذي  األخبلقّيةةةةةةة بالمسةةةةةةائل

 بم ابةةةةةةة فهةةةةةةي اإلسةةةةةةبلمّية  القةةةةةةوانينو األحكةةةةةةام جميةةةةةة  عليهةةةةةةا وتبتنةةةةةةي منهةةةةةةا

 الّشةةةةةةريعة صةةةةةةر  عليةةةةةة  يقةةةةةةوم الةةةةةةذ  التحتةةةةةةي  البنةةةةةةا  و الّرصةةةةةةينة القاعةةةةةةدة

 .اإلسبلمّية



 التةةةةةةي األهةةةةةةدا  أهةةةةةةم هةةةةةةو المجتمةةةةةة   و للفةةةةةةرد األخبلقةةةةةةي الّتكامةةةةةةل إنّ 

 فةةةةةةي صةةةةةةبل    كةةةةةةلّ  أسةةةةةةاس هةةةةةةو إذ الّسةةةةةةماوية  األديةةةةةةان جميةةةةةة  عليةةةةةة  تعتمةةةةةةد

 االنحةةةةةةرا   و الفسةةةةةةاد أنةةةةةةوا  كةةةةةةلّ  لمحاربةةةةةةة رادعةةةةةةة   وسةةةةةةيلة   و المجتمةةةةةة  

 .الحياة حركة في البشر  المجتم  و اإلنسان واق  في

 فةةةةةةي بالغةةةةةةة   أهميةةةةةةة المسةةةةةةؤلة لهةةةةةةذ  الّشةةةةةةريفة األحاديةةةةةةث أولةةةةةة  ولقةةةةةةد

 :منها  ل   و علي  ه صلى األعمم الّرسول عن الواردة الروايا 

 : ل  و علي  ه صلى األكرم الرسول عن المعرو  الحديث

 .«األخبلقِ  مكارمَ  ألُتَممَ  ُبع  ُ  إِّنما»

   «األخبلقِ  ُحسنَ  ألُتَممَ  ُبع  ُ  إّنما: » خر حديث   في وجا 

 ليسةةةةة  هةةةةةي إذ وفضةةةةةائلها  األخةةةةةبلق أهميةةةةةة الحةةةةةديث هةةةةةذا لنةةةةةا يبةةةةةّين

 .أيضا   الّدنيا لصبل  سب  هي بل فقط   االخر  في النجاة في سببا  

قابليةةةةةةة االخةةةةةةبلق للتغيةةةةةةر  نمريةةةةةةة  بةةةةةةا  االخةةةةةةبلق  نمريةةةةةةة 

 امكانية تغيير االخبلق(

  :نمرية  با  االخبلقاوال : 

 أ   : إّن األخةةةةةةةبلق غيةةةةةةةر قابلةةةةةةةة للتغييةةةةةةةرالمةةةةةةةاديين خصوصةةةةةةةا   الةةةةةةةبع  يةةةةةةةر 

  فمةةةةةن كانةةةةة  ذاتةةةةة  ملوَّ ةةةةةة فةةةةةي األصةةةةةل يكةةةةةون مجبةةةةةوال  علةةةةةى الشةةةةةّر  انهةةةةةا فطريةةةةةة(

الّتغييةةةةر  ف ّنةةةة  تغييةةةةر سةةةةطحي  وسةةةةرعان مةةةةا يعةةةةود إلةةةةى وعلةةةةى فةةةةر  قبولةةةة  لعملّيةةةةة 

 حالت  الّسابقة.

ودلةةةةةيلهم علةةةةةى ذلةةةةة   بةةةةةؤّن األخةةةةةبلق لهةةةةةا عبلقةةةةةة  و يقةةةةةة  مةةةةة  الةةةةةّرو  و الجسةةةةةد  

و أخةةةةةبلق كةةةةةل  شةةةةةخ   تابعةةةةةة لكيفيةةةةةة وجةةةةةود روحةةةةة  وجسةةةةةم   وبمةةةةةا أّن رو  وجسةةةةةد 

 اإلنسان ال تتبدالن  فاألخبلق كذل  ال تتبدل وال تتغير.

 ذل  يقول الشاعر أيضا :وفي 

  فبل أد   يفيد وال أدي ُ                       إذا كان الّطبا  ِطباَ  سو   

واسةةةةةةتدلوا علةةةةةةى ذلةةةةةة  أيضةةةةةةا   بمقولةةةةةةة تةةةةةةؤ ر األخةةةةةةبلق بالعوامةةةةةةل الخارجيةةةةةةة؛ 

ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةن قبيةةةةةةةةل الةةةةةةةةوعم و الّنصةةةةةةةةيحة و  و أّن األخةةةةةةةةبلق تخضةةةةةةةة  لمةةةةةةةةإّ را   خارجيَّ

تعةةةةةةود األخةةةةةةبلق لحالتهةةةةةةا االولةةةةةةى  فهةةةةةةي بالّضةةةةةةبط التؤديةةةةةة   فبةةةةةةزوال هةةةةةةذِ  العوامةةةةةةل  

كالمةةةةةةا  البةةةةةةارد  الةةةةةةذ  يتةةةةةةؤ ر بعوامةةةةةةل الحةةةةةةرارة  فعنةةةةةةد زوال المةةةةةةإّ ر  يعةةةةةةود المةةةةةةا  

 لحالت  الّسابقة.



الةةةةةةةبع  بروايةةةةةةةةا   يمهةةةةةةةر منهةةةةةةةةا أّن  اسةةةةةةةةتدلوفةةةةةةةي مقابةةةةةةةل مةةةةةةةةا ذكرنةةةةةةةا    

 األخبلق غير قابلة  للتغيير  ومنها:

ألكةةةةةةرم صةةةةةةلى ه عليةةةةةة  و  لةةةةةة   الحةةةةةةديث المعةةةةةةرو  الةةةةةةوارد عةةةةةةن الّرسةةةةةةول ا

ةةةةةةِة  ِخيةةةةةةاُرُهم ِفةةةةةةي الَجاِهلّيةةةةةةةِة » حيةةةةةةث قةةةةةةال: هِ  َوالِفضَّ الّنةةةةةةاُس َمعةةةةةةاِدن  َكَمعةةةةةةاِدِن الةةةةةةذَّ

 «.ِخياُرُهم ِفي اإلسبلمِ 

 نظرية امكان تغيير االخالق ثانياً: 

 الةةةةةةةنفس وعلمةةةةةةا  االجتمةةةةةةا  وعلمةةةةةةةا  السةةةةةةماوية األديةةةةةةان أصةةةةةةةحا  جميةةةةةة  يةةةةةةر 

  أ  انها مكتسبة(:للتغير  قابلة البشرية األخبلق أن التربية وعلما 

التتتتتتتي واستتتتتتدا اهتتتتتراي بتتتتتدا التتتتتروا بالعديتتتتتد متتتتتن ا يتتتتتا  والروايتتتتتا  

 منها:تدا على امكان تغيير االخالق 

إّن الهةةةةةةد  مةةةةةةن بعةةةةةةث األنبيةةةةةةا  و الّرسةةةةةةل و إنةةةةةةزال الكتةةةةةة  الّسةةةةةةماوية  إّنمةةةةةةا   -1

هةةةةةو ألجةةةةةل تربيةةةةةة وهدايةةةةةة اإلنسةةةةةان  وهةةةةةذا أقةةةةةو  دليةةةةةل علةةةةةى إمكةةةةةان التربيةةةةةة  

جميةةةةة  أفةةةةةراد البشةةةةةر  ويشةةةةةير إلةةةةةى هةةةةةذا   و ترشةةةةةيد الفضةةةةةائل األخبلقّيةةةةةة لةةةةةد 

 المعنى قول  تعالى:

يةةةةةةيَن َرُسةةةةةةوال  » يِهْم ُهةةةةةةَو الَّةةةةةةذ  َبَعةةةةةةَث ِفةةةةةةي ااْلمِّ  ِمةةةةةةْنُهم َيْتلُةةةةةةوا َعلَةةةةةةْيِهْم  ياِتةةةةةةِ  َوُيةةةةةةَزكِّ

 «.َواْلِحْكَمَة َوإِْن كاُنوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضبلل  ُمْبين    َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكتا َ 

وأم الهةةةةةةا مةةةةةةن اآليةةةةةةا  الكريمةةةةةةة التةةةةةةي تبةةةةةةّين لنةةةةةةا أّن الهةةةةةةد  مةةةةةةن بع ةةةةةةة الّرسةةةةةةول 

كةةةةةةل اولئةةةةةة  الةةةةةةذ  كةةةةةةانوا فةةةةةةي األكةةةةةرم صةةةةةةلى ه عليةةةةةة  و  لةةةةةة : هةةةةةةو تعلةةةةةةيم وتزكيةةةةةةة 

.  ضبلل  مبين 

يةةةةةا بنةةةةةي » كةةةةةّل اآليةةةةةا  التةةةةةي توّجةةةةة  الخطةةةةةا  اإللهةةةةةي إلةةةةةى اإلنسةةةةةان  م ةةةةةل: -2

  تشةةةةةةمل «يةةةةةةا عبةةةةةةاد »و « يةةةةةةا أّيهةةةةةةا اإلنسةةةةةةان»و « يةةةةةةا أّيهةةةةةةا الّنةةةةةةاس»و «  دم

الفضةةةةةةائل األخبلقّيةةةةةةة   اكتسةةةةةةا أوامةةةةةةر ونةةةةةةواهي تتعلةةةةةةق بتهةةةةةةذي  الّنفةةةةةةوس  و 

  و «األخةةةةةةبلق الّرذيلةةةةةةة»و هةةةةةةي بةةةةةةدورها خيةةةةةةر دليةةةةةةل علةةةةةةى إمكانّيةةةةةةة تغييةةةةةةر 

إصةةةةةبل  الّصةةةةةفا  القبيحةةةةةة فةةةةةي واقةةةةة  اإلنسةةةةةان  وإاّل ففةةةةةي غيةةةةةر هةةةةةذ  الّصةةةةةورة 

 َتنتفي ُعمومّية هذ  الخطابا  اإللهّية  فتصب  لغوا  بدون فائدة .

 

 االعتقةةةةةةاد  مةةةةةةدعاة للقةةةةةةول و بعةةةةةةدم إمكةةةةةةان الّتغييةةةةةةر لؤلخةةةةةةبلق واالعتقةةةةةةادالقةةةةةةول  -3

و الُخلةةةةةةق الحسةةةةةةن   السةةةةةةي بةةةةةةالَجبر؛ ألّن مفهومهةةةةةةا هةةةةةةو: أّن صةةةةةةاح  الُخلةةةةةةق 

ليسةةةةةا بقةةةةةادرين علةةةةةى تغييةةةةةر أخبلقهةةةةةم  وبمةةةةةا أّن األعمةةةةةال و الّسةةةةةلوكيا  تعتبةةةةةر 

للصةةةةةةفا  والملكةةةةةةا  األخبلقّيةةةةةةة  ولِةةةةةةذا فم ةةةةةةل هةةةةةةإال  يتحّركةةةةةةون فةةةةةةي  انعكاسةةةةةةا

أّنهةةةةةةم مكلّفةةةةةةين بفعةةةةةةل الخيةةةةةةرا     سةةةةةةلوكياتهم مةةةةةةن موقةةةةةة  الَجبةةةةةةر  لكننةةةةةةا نةةةةةةر

وتةةةةةةر  الخبائةةةةةةث  وعليةةةةةة  يترتةةةةةة  علةةةةةةى هةةةةةةذا القةةةةةةول جميةةةةةة  المفاسةةةةةةد التةةةةةةي 

 تترت  على مقولة الجبر.



ونجةةةةةد فةةةةةي هةةةةةذا المجةةةةةال أحاديةةةةةث إسةةةةةبلمية  تإّكةةةةةد هةةةةةذا المعنةةةةةى أيضةةةةةا   مةةةةةن قبيةةةةةل 

 األحاديث التالية:

هةةةةةو   «مكةةةةةارم االخةةةةةبلق ألتمةةةةةمإّنمةةةةةا ُبع ةةةةةُ  : »قولةةةةة  عليةةةةة  الصةةةةةبلة والسةةةةةبلم -1

 دليل ساط   على إمكانّية تغيير الّصفا  األخبلقّية.

لَةةةةةو َيعلَةةةةةُم الَعبةةةةةُد مةةةةةا ِفةةةةةي ُحسةةةةةِن الُخلةةةةةِق : »قةةةةةال النبةةةةةي عليةةةةة  الصةةةةةبلة والسةةةةةبلم  -2

 .«لََعلَِم أَّنُ  َيحتاُد أن يكوَن لَُ  ُخلق  حسن  

إّن » وفةةةةةي حةةةةةديث   خةةةةةر  جةةةةةا  عةةةةةن الّرسةةةةةول األكةةةةةرم صةةةةةلى ه عليةةةةة  و  لةةةةة : -3

ُُ ِبُحسةةةةةةِن ُخلِقةةةةةةِ  َعمةةةةةةيَم َدرجةةةةةةاِ  اآلِخةةةةةةَرِة َوَشةةةةةةرِ  الَمنةةةةةةاِزِل َوأَّنةةةةةةُ  الَعبةةةةةةَد  لََيبلُةةةةةة

 «.لََضِعيُ  الِعبادةِ 

.  حيةةةةةث نجةةةةةد فةةةةةي هةةةةةذا الحةةةةةديث  مقارنةةةةةة  بةةةةةين ُحسةةةةةن األخةةةةةبلق والعبةةةةةادة  هةةةةةذا أوال 

و ال ةةةةةةةا :  .االختياريةةةةةةةةو انيةةةةةةةا : إّن الةةةةةةةدرجا  الُعلةةةةةةةى فةةةةةةةي اآلخةةةةةةةرة تتعلةةةةةةةق باألعمةةةةةةةال 

  األخةةةةةةةبلق الحسةةةةةةةنة  كةةةةةةةّل ذلةةةةةةة  يةةةةةةةدّل علةةةةةةةى أّن األخةةةةةةةبلق أمةةةةةةةر  الّترغيةةةةةةة  لكسةةةةةةة

   و غير خارجة عن عنصر اإلرادة في اإلنسان.اكتسابي

هةةةةةذِ  الّروايةةةةةا  والمعةةةةةاني الَقّيمةةةةةة ك يةةةةةر   فةةةةةي مضةةةةةامين أحاديةةةةةث أهةةةةةل البيةةةةة   م ةةةةةل

ةةةةة تغّيةةةةر األخةةةةبلق   شةةةةي علةةةةيهم السةةةةبلم  وهةةةةي إن دلّةةةة  علةةةةى  ف ّنهةةةةا تةةةةدّل علةةةةى إمكاِنيَّ

 .تكون لغوا  وببل فائدة  وإاّل فس

ونخةةةةتم بحةةةةديث  عةةةةن اإلمةةةةام علةةةةي عليةةةة  السةةةةبلم  يحّ نةةةةا فيةةةة  علةةةةى ُحسةةةةن الخلةةةةق  حيةةةةث 

 قال علي  السبلم:

نِّيةِ  اجتنايالَكَرُم ُرسُن الّسجيِة َو »  «الدَّ

 

و هةةةةةةةو أّن بعةةةةةةة  الّصةةةةةةةفا  األخبلقّيةةةةةةةة قابلةةةةةةةة  لِلتغيةةةةةةةر   قتتتتتتتوا، ثالتتتتتتت ،   بنتتتتتتتا 

وبعضةةةةةةها غيةةةةةةر قابةةةةةةل  فالّصةةةةةةفا  الّطبيعّيةةةةةةة و الفطرّيةةةةةةة غيةةةةةةر قابلةةةةةةة  لِلتغيةةةةةةر  ولكةةةةةةّن 

 .الّصفا  التي تتؤّ ر بالعوامل الخارجّية يمكن تغييرها 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة في اخالقيا  سورة النور 
 

 اسم السورة
سمي  سورة النور لتنويرها طريق الحياة االجتماعية للناس  وبيان اآلدا  
والفضائل وتشري  األحكام والقواعد   وكذل  سمي  بهذا االسم لك رة ذكر النور 

ُ ُنوُر  تعالى : قالفيها  فقد تكرر هذا اللفم في السورة  سب  مرا   ِ  ﴿ٱَّللَّ َوَٰ َمَٰ ٱلسَّ
ة﴾ٖ  َكوَٰ ِ ِۚ َمَ ُل ُنوِرِ ۦ َكِمشأ َرأ ُ لُِنوِرِ ۦ َمن    وقول  تعالى:َوٱألأ ِد  ٱَّللَّ ﴿ن ور  َعلَىَٰ ُنوٖرِۚ َيهأ

 .َيَشآُ ِۚ ﴾
 

 فضلها
إن المبلحم في هذ  السورة المباركة انس وشعور بالطمؤنينة وذل  الن 
المإمن يرتا   للعفو الطهر ويشمئز من الغي وسو  المن والري  واالتهام  ولذل  
جا  األمر النبو  باالهتمام بهذ  السورة   عن مجاهد قال: قال رسول ه : علموا 

 لنور " رجالكم سورة المائدة  وعلموا نسائكم سورة ا
 

 وغراض ومقاهد السورة
إن مقصود السورة هو مدلول اسمها الذ  أودع  ه تعالى فيها   اشتمل  

 سورة النور على ك ير من األغرا  منها:
 * عقا  الذين يقذفون المحصنا .

 * أحكام اللعان.
 * الزجر عن ح  إشاعة الفواحي بين المإمنين والمإمنا .

 ند القدرة علي .* األمر بالصف  عن األذ  ع
 * أحكام االستئذان في الدخول إلى بيو  الناس المسكونة  ودخول البيو  غير     

 المسكونة.   
 *  دا  المسلمين والمسلما  في المخالطة.

 * إفشا  السبلم.
 * تحريم البغا  الذ  كان شائعا في الجاهلية.

 * األمر بالعفا .
 . * ذم أحوال النفاق واإلشارة إلى سو  طويتهم م  النبي 

 * التحذير من الوقو  في حبائل الشيطان.
 * ضر  الم ل لهد  اإليمان وضبلل الكفر.

 * التنوي  ببيو  العبادة والقائمين فيها.
وتخلل ذل  وص  عممة ه تعالى وبدائ  مصنوعات   وفيها من منن على 
الناس وقد أرد  ذل  بوص  ما أعد  ه للمإمنين  وان ه علم بما يضمر  كل 

 احد   وان المرج  إلي  والجزا  بيد  . 
ولقد عاجل  السورة أغلم ما في الكيان البشر  ليرقق  ويطهر  ويرتف  ب  

 .إلى  فاق النور



وقد جا   سورة النور بوصايا نافعة ونصائ  غالية  ومواعم نبيلة  
وتوجيها  سديدة لكي يؤخذ اإلنسان بها حتى يصل إلى منتهى الغاية والتؤد  

 منها: بالصورة التي ارتضاها ه تعالى وارتضاها النبي 
 

 االستئدان
 االستئذان خلق عميم ح   علي  سورة النور وأوص  ب .

 .: طل  اإلذن وهو مصدر استؤذنن لغةفاالستئذا
 " طل  اإلذن في الدخول لمحل ال يملك  المستؤذن .واصطبلحا: 

يمكن تقسيم  سورة النورومن خبلل قرا ة اآليا  الدالة على االستئذان في 
 االستئذان إلى أقسام:

َها  قال ه تعالى : :اإلذن فيمن يمل  ذل  من الناس األوا: ؤَي  ٓ ٱلَِّذيَن َ اَمُنوْا ﴿َيَٰ
ٞر لَُّكمأ  لُِكمأ َخيأ لَِهاِۚ َذَٰ ٓ أَهأ ِنُسوْا َوُتَسلُِّموْا َعلَىَٰ َتؤأ َر ُبُيوِتُكمأ َحتَّىَٰ َتسأ ا َغيأ ُخلُوْا ُبُيوت   لََعلَُّكمأ اَل َتدأ

ُرونَ     ﴾ . َتَذكَّ
 ورد في سب  نزول هذ  اآلية: أن امرأة من األنصار جا   إلى النبي 

وقال : يا رسول ه إني أكون في بيتي على حال ال أح  أن يراني عليها احد وان  
ال يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على  تل  الحال فكي  اصن ؟ فنزل  هذ  

 اآلية . 
ان استباحة حرمة البي  من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تق  على 

قد تتكرر فتتحول إلى نمرا  قاصدة بما عورا  او تإد  الى نمرا  غير قاصدة 
 تإول الى امور محرمة .

إن اإلسبلم منهاد للحياة  إذ هو ينمم حياة اإلنسان  ثانيا: استئدان األقاري:
تَ جمي  أطورها ومراحلها قال تعالى :  في َها ٱلَِّذيَن َ اَمُنوْا لَِيسأ ؤَي  ٓ ِذنُكُم ٱلَِّذيَن َملََك أ   أ ﴿َيَٰ

ُنُكمأ وَ  َمَٰ ِر َوِحيَن َتَضُعوَن أَيأ َفجأ ِة ٱلأ ِل َصلَوَٰ ن َقبأ ٖ ِۚ مِّ َث َمرََّٰ ُحلَُم ِمنُكمأ َ لََٰ لُُغوْا ٱلأ ٱلَِّذيَن لَمأ َيبأ
. ﴾ ٞ ٖ  لَُّكمأِۚ َرَٰ ُث َعوأ ِعَشآِ ِۚ َ لََٰ ِة ٱلأ ِد َصلَوَٰ ِهيَرِة َوِمۢن َبعأ َن ٱلمَّ  ِ َياَبُكم مِّ

  استئذان األقار  بعضهم على بع  في هذ  اآلية الكريمة أكد  على أهمية  
فؤمر ه المإمنين أن يستؤذنهم خدمهم مما ملك  إيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا 

 الحلم منهم  بل ة أحوال:
من قبل صبلة الغداة أ  صبلة الفجر  وذل  الن الناس إذ ذا  الحال األول: 

 يكونون نياما في فرشهم.
م من المهيرة  أ  في وق  القيلولة  الن حين تضعون  يابكالحال ال اني: 

 اإلنسان قد يض   ياب  في تل  الحال م  أهل .
 من بعد صبلة العشا   ألن  وق  النوم .الحال ال الث: 

 
 
 
 
 



ومن خبلل ما تقدم من ذكر اآليا  الواردة في االستئذان نستطي  أن نذكر 
جملة من أهم اآلدا  المتعلقة باالستئذان مستوحاة من اآليا  الكريمة وسنة رسول 

 :  ه 
أن يستؤذن اإلنسان سوا  أكان رجبل أم امرأة قبل الدخول وذل  الن أوال: 

َها ٱلَِّذيَن َ اَمُنوْا ﴾﴿تصدر  بقول  تعالى:  اآلية ؤَي  ٓ وكل من الرجل والمرأة داخل في  َيَٰ
 عموم اآلية 
من األد  أن يختار الوق  المبلئم للزيارة  فبل بد لكل ا زئر أن يختار  انيا: 

 وقتا مناسبا للزيارة  فبل يفاجئ  بوق  غير متعار  علي  عند الناس. 
يؤذن ل  بعد ال بلث فعلي   ومن األد  أن يستؤذن  بل ا ف ذا لم ال ا: 

االنصرا   وإذا كان  اآلية لم تبين لنا عدد المرا  في االستئذان فان النبي بين لنا 
 ( .  ل  وإال فارج  :   االستئذان  بلث  ف ن أُذن ه  رسولقال فذل  

 وإذا لم يإذن للزائر بالدخول وقيل ل  ارج  فبل بد من الرجو  لقول تعالى :
َكىَٰ لَُكمأِۚ ﴾   ِجُعوْاْۖ ُهَو أَزأ ِجُعوْا َفٱرأ  .﴿َوإِن ِقيَل لَُكُم ٱرأ

ومن األد  أن ال يق  الزائر أمام البا : فبل بد للزائر أن يق  عن رابعا: 
إذا  كان رسول ه فيمين البا  أو شمال   فان ذل  صيانة ألعرا  المسلمين  

أتى با  قوم لم يستقبل البا  من تلقا  وجه   ولكن من ركن  األيمن أو األيسر 
 ويقول " السبلم عليكم السبلم عليكم .

 .ومن األد  عدم اإللحا  في طل  اإلذن وقر  األبوا  برفقخامسا: 
ومن األد  أن يذكر الزائر اسم  عند االستئذان: ك يرا ما نر  سادسا: 

المسلمين لبعضهم البع  عند طرق  البا  فقال ل : من أن ؟  ونشاهد في زيارا 
 .فيقول: أنا  وهذا ال يجوز بل ال بد من ذكر اسم  أو كنيت  المعرو  بها

 

 رفظ اللسان
لعل من أهم اآلدا  التي أرشد  إلي  هذ  السورة حفم اللسان   وعدم 

 الخو  فيما ال فائدة في . 
يم   فاللسان خطر  وجرم  أ يم  وال يجوز إن الكلمة في دين ه لها شان عم

 للمسلم أن يطلق العنان للسان  يتكلم متى يشا  وكيفما يشا .
:   إذا أصب  ابن  دم  عمم اللسان وخطر  فيقول ولذل  يذكر لنا النبي 

ف ن األعضا  كلها تكفر اللسان فتقول اتق ه فينا ف نما نحن ب  ف ن استقم  استقمنا 
 اعوججنا (.وإن اعوجج  

فحفم اللسان : هو صون اإلنسان لسان  عن كل خطا ما يغض  ه من كذ  
 وغيبة ونميمة  وكل ما ال يعني .

وفي سورة النور إشارة واضحة إلى حفم اللسان والت ب  في إطبلق األحكام 
َوالَِّذيَن    وعدم إطبلق الشائعا   وذل  حفما للمجتم  بؤسر  قال ه تعالى : 

ُموَن اْلُمْحَصَناِ  ُ مَّ َلْم َيؤُْتوا ِبؤَْرَبَعِة ُشَهَداَ  َفاْجلُِدوُهْم َ َماِنيَن َجْلَدة  َواَل َتْقَبلُوا لَُهْم َيرْ 
ا َوأُولَِئَ  ُهُم اْلَفاِسقُوَن   .  َشَهاَدة  أََبد 

 

 



 )النبي يوسف عليه السالم( االخالق عند االنبياء

لقد أخبرنا ه في محكم كتاب  الكريم عن جملة من أخبلق أنبيائ  الكرام   فان 

القر ن المجيد أخذ مساحة كبيرة جّدا  في قص  األنبيا  وبيان بع  أحوالهم 

الخاّصة والعاّمة   والسّيما في إبانة أخبلقهم الطّيبة   وذل  في  يا  كريمة في سور 

الحوادث والوقائ  التي كان  في حياتهم م  اُممهم من القر ن سّمي  بؤسمائهم لسرد 

   ففي قصصهم آليا  الُولى األلبا  .  لؤلخرينلتكون عبرة 

 . وغيرها الك يرومن السور:  ل عمران ويونس وهود ويوس  وابراهيم 

رساال  التي قاموا ال انتشاراهمية بالغة  وأساسّية وواسعة في  وكان لؤلخبلق

م وحنانهم وخلقهم الرفي  وصبرهم وحلمهم الواس    لما مال ال صدقهبتبليغها  فلو

 الناس إليهم 

وْا قال تعالى  ِ  َلَنَفض  َقلأ ا َغلِيَم ٱلأ ْۖ َولَوأ ُكنَ  َفّم  ِ لِنَ  لَُهمأ َن ٱَّللَّ َمٖة مِّ : ﴿َفِبَما َرحأ

لَِ ْۖ ﴾ .    ِمنأ َحوأ

روقا  وعند مبلحمة اآليا  التي تتعلّق بؤخبلق األنبيا   نجد هنا  ف

وإمتيازا  في العر  القر ني بين األنبيا    والبد من أغرا  ومقاصد من ذل    

منها ما تتعلّق باُممهم ومجتمعاتهم   فالمجتم  الذ  أُبتلى بالمفاسد االقتصادّية كان 

نبّيهم يتعامل معهم بؤخبلق على ضو  ذل    كما بع  المجتمعا  أُبتل  بالمفاسد 

مفاسد االجتماعّية أو ال قافّية وهكذا  فؤعطى ه لكّل نبّي دور  السياسّية   ومنهم بال

 .الخا  ليعالج تل  المفاسد بالحكمة والموعمة الحسنة وباألخبلق الطّيبة 

التي احتو   ولكي يتض  المعنى اك ر نق  عند قصة نبي ه يوس  

ومن أهم القيم األخبلقية المحمودة التي ورد  في سورة   على الك ير من القيم 

 القيم اآلتية:  يوس  

 ووالً: النهيرة:

المسلم جواد كريم النفس ال يبخل عن أخي  اإلنسان بؤ  نصيحة تنفع  في 

دين  أو دنيا    بل يعطي  نصح  الذ  ينفق  مبتغيا  ب  وج  ه تعالى ألن الدين 

المعرو  والنهي عن المنكر من أول األركان األساسية النصيحة لذل  كان األمر ب

على  التي تقوم عليها الدعوة إلى ه   وقد جا   النصيحة في سورة يوس  

؛ البن  يوس  عليهما السبلم في قول  تعالى: " َقاَل َيا ُبَنيَّ ال   لسان سيدنا يعقو 

 " ْيَطاَن لِئِلْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبين  ا إِنَّ الشَّ  َتْقُصْ  ُرْإَياَ  َعلَى إِْخَوِتَ  َفَيِكيُدوا لََ  َكْيد 



بحدس  وبصيرت  أن ورا  هذ  الرإيا شؤنا   أدر  سيدنا يعقو  حيث  

  لم يفص  هو عن   ولم يفص  عن  سياق القصة كذل     س  عميما  لسيدنا يو

ولهذا نصح  بؤاّل يقص  رإيا  على إخوت   خشية أن يستشعروا ما ورا ها ألخيهم  

 فيجد الشيطان من هذا  غرة في نفوسهم فتمتلئ بالحقد فيدبروا ل  أمرا  يسوإ  .

 ثانياً: األمانة:

النفسي ُخلق  اب  في النفس يع  ب   األمانة ضد الخيانة واألمانة في جانبها

اإلنسان عما ليس ل  ب  حق  وإن تهيؤ  ل  مرو  العدوان علي  ويإد  ب  ما علي  

أو لدي  من حق لغير    وال تقتصر األمانة على العفة على األموال  بل العفة من 

 كل ما ليس لئلنسان ب  حق هي أيضا  داخل  من حدود األمانة  أو أ ر من   ارها 

فالعفة عن العدوان من األعرا  عن األمانة وتر  العبد ما حّرم ه من األمانة   

 فمن تجاوز حدود ه واعتد  على ما ليس ب  حق فقد خان األمانة   

وها هي امرأة العزيز تخون األمانة وتعتد  على ما ليس لها ب  حق  تعتد  

تعالى : ﴿َوَراَوَدْتُ  الَِّتي ُهَو  على شرفها  وتعتد  على الحقوق الزوجية    كما قال

ُ  َربِّي أَْحَسَن  ِ  إِنَّ ِفي َبْيِتَها َعْن َنْفِسِ  َوَغلََّقِ  اأْلَْبَواَ  َوَقالَْ  َهْيَ  لََ   َقاَل َمَعاَذ هَّ

الُِموَن﴾ ُ  اَل ُيْفلُِ  المَّ  .َمْ َواَ   إِنَّ

 ثالثاً: الهبر:

ستطي  اإلنسان ب  ضبط نفس  لتحمل الصبر قوة خلقية من قو  اإلرادة  ي

المتاع  والمشقا  واآلالم  وبالصبر يتصر  اإلنسان في األمور بعقل وحكمة 

واتزان في حل مشكبل  الحياة ومعالجتها  وهو  مرة من  مرا  الخضو  إلى ه 

والرضا فيما تجر  ب  المقادير وهو السبل  األقو  الذ  يمّكن صاحب  من إصبل  

مفر ب  وقد ابتلي العديد من الرسل واألنبيا  والصالحين وتحملوا خصم  أو ال

الذ  أُصي    المشقا  والمتاع   وصبروا على قدر ه   ومنهم سيدنا يعقو  

لَْ  لَُكْم  بمكرو  في ولدي  قال تعالى: ﴿َوَجاُ وا َعلَى َقِميِصِ  ِبَدم  َكِذ    َقاَل َبْل َسوَّ

ا  َفصَ  ُ اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصفُوَن﴾. وتلقى ذل  الصبر أَْنفُُسُكْم أَْمر  ْبر  َجِميل   َوهَّ

فسيرت  مليئة باألحداث   الجميل والرضا والتسليم  وكذل  صبر سيدنا يوس  

الم يرة  ويترا   لنا ذل  من غدر أخوت  ب  بطرح  في الج   ونكرانهم ل  عندما 

على االعترا  لهم بالعبودية  وبيع  ب من  أخرد من الج   ووصف  بالعبد  وإجبار 

اُنوا بخس  وهو صابر محتس  قال تعالى : ﴿َوَشَرْو ُ ِبَ َمن  َبْخس  َدَراِهَم َمْعُدوَدة  َوكَ 

اِهِديَن﴾  .ِفيِ  ِمَن الزَّ

 



 رابعاً: الهدق:

الصدق هو قول الحق  وهو القول المطابق للواق  والحقيقة  فاألعمال 

التي تكون دالالتها التعبيرية مطابقة لما في نفس فاعلها وقلب   الصادقة هي األعمال 

  س  وقلب  من منافاة وال تعارض  وهي التي ليس بينها وبين ما يخفي  فاعلها في نف

كان صادقا م  نفس  التي  ل  علي  أاّل   فاألحداث تدل على أن سيدنا يوس  

ذل  هبلك  وبقاإ  في السجن  يخرد من السجن إال بعد أن  بت  برا ت  ولو كان في

إلى ما شا  ه ل  ذل     وهذا ما حدث فعبل    حيث اعترف  امرأة العزيز بؤّنها 

كّذب  على يوس  وأن  من الصادقين قال تعالى :﴿ َقالَِ  اْمَرأَُ  اْلَعِزيِز اآْلَن 

ُ  لَِمَن الصَّ   اِدِقيَن﴾.َحْصَحَ  اْلَحق  أََنا َراَوْدُتُ  َعْن َنْفِسِ  َوإِنَّ

 خامساً: العفة 

العفة هي ك  النفس عن المحارم  وعن اقترا  الشهوة المحرمة  وأكل 

ال يتناس  م  مكانت  المال المحرم   وعن ممارسة ما ال يليق باإلنسان أن يفعل  مما 

عفّة مستوفية كل شروط العفّة وأركانها   ولما كان  عفّة يوس    االجتماعية

 كان  من أعمم أم لة العفّة في تاريخ اإلنسان .

 سادساً: التسامح:

سيدنا  -عز وجل-هو اإلعرا  عن مواجهة السيئة بم لها  وقد أّد  ه 

بخلق الّصف  والتسام  حيث كان أجمل الناس صفحا  وتسامحا   يتلقى من    محمد

ومن  تعنيفهم أو مقابلتهم بم ل عملهم فيعر  عن تلويمهم أو  قوم  األذ  المإلم

عندما باع  إخوت  لمال    خواطر التسام  والصف  عن المسيئين موق  يوس  

بن دعر  ولم يكتفوا بهذا اإلجرا   بل نعتو  بؤقب  الصفا  لمن اشترا ُ بقولهم: إن  

عبد عا   لسيد  ك ير الهر   وبمقابل هذ  الصفا  المذمومة  كان  سماحة 

يوس   فلم يقابل السيئة بالسيئة  بل بادلهم بالقول الحسن  إذ قال: حفمكم ه وإن 

 ني  نصركم ه وإن خذلتموني  رحمكم ه وإن لم ترحموني.ضيعتمو

يقابل  يوس   ة يوس  بالخطيئة  وإقرار بالذن  وبعد أن اعتر  أخو

بالصف  والتسام  والعفو   وينج  يوس  في االبتبل  بالنعمة  كما نج  من قبل في 

ِريَ  َعَلْيُكُم اْلَيْوَم  َيْغِفُر ﴿َقاَل اَل َت ْ  االبتبل  في الشدة  إن  كان من المحسنين قال تعالى

اِحِميَن﴾ . ُ لَُكْم  َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  هَّ

 

 



 القيم األخالقية المدمومة: 

 ووالً: البغضاء وو الرسد:

الحسد ُخلق ذميم  م  إضرار  بالبدن وإفساد  للدين وهو أول ذن  ُعصي ه 

وأول ذن  ُعصي ه ب  في ب  في السما   أ  حسد إبليس آلدم علي  السبلم   

األر   أ  حسد ابن  دم ألخي  حتى قتل    وها هم أخوة يوس  لم يرضوا بقضا  

ه تعالى  ولم يقنعوا بعطائ   وقد هالهم وأفزعهم وأضرم الشيطان نار الحقد 

البن  يوس  عليهما السبلم وصّر   بغضا  في قلوبهم بسب  محبة يعقو والحسد وال

نهم بما يدل على حسدهم لهما قال تعالى :﴿إِْذ َقالُوا لَُيوُسُ  َوأَُخو ُ أََح   األخوة فيما بي

.﴾ ا َوَنْحُن ُعْصَبة  إِنَّ أََباَنا لَِفي َضبَلل  ُمِبين   إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ

 ثانياً: الكدي:

الكذ  جام  لكل شر  وأصل كل ذم لسو  عواقب   وخبث نتائج   وكما 

يكون في األفعال  ويبرز ذل  في موق  امرأة العزيز  يكون الكذ  في األقوال

إلجبار  على فعل ما تريد   حي ما وجد  زوجها في البا  وهي تطارد يوس  

َدَها لََد  اْلَباِ   َقالَْ   ْ  َقِميَصُ  ِمْن ُدُبر  َوأَْلَفَيا َسيِّ من  قال تعالى: ﴿َواْسَتَبَقا اْلَباَ  َوَقدَّ

ا إاِلَّ أَْن ُيْسَجَن أَْو َعَذا   أَلِيم ﴾ َما َجَزاُ  َمْن أََرا  .َد ِبؤَْهلَِ  ُسو  

 ثالثاً: الكيد والمكر واالرتياا:

الكيد هو الخبث والمكر واالحتيال واالجتهاد أ  إخفا  ما يضمر اإلنسان 

لآلخر من فعل وينصر  أساسا  إلى فعل الشر في الغال   وهو فعل شي  في 

أنماط عن الكيد  ى مقصود  وفي سورة يوس  صورة غير مقصودة للتوصل إل

فمنها كيد إخوة يوس  وهو كيد شر؛ ألن لكل كيد دوافع  وتكون دواف  الكيد لد  

في الوهم في اإلحساس بالتمايز بين األبنا   إذ توهم إخوة يوس   إخوة يوس  

وا كان يميز بينهم وبين يوس  وأخي  بنيامين قال تعالى:﴿إِْذ َقالُ  أن يعقو  

 ﴾ ا َوَنْحُن ُعْصَبة  إِنَّ أََباَنا لَِفي َضبَلل  ُمِبين   لَُيوُسُ  َوأَُخو ُ أََح   إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ

واما كيد امرأة العزيز وهو ايضا  كيد شر   فيلتقي م  الكيد األول في كون  

خططوا للتخل  من  وإبعاد  عنهم  ف ّن امرأة  كيد شر  وإذا كان إخوة يوس  

يز قد خطط  هي األخر  من أجل: التواصل م  يوس  علي  السبلم  وتكمن العز

 .وكمال جمال  دواف  امرأة العزيز في اإلعجا  واالنبهار بشخصية يوس  

 

 



 نمادج من اخالق ابا البي  عليهم السالم

لؤلخبلق  عناية كبر   وجعلها الهد  والغاية من بع ت   لقد اعطى النبي  

:  انما بع   ألتمم مكارم األخبلق( . وقد سار على هذا النهج  ورسالت   فقال

 بين الطاهرين عليهم السبلم .يالمبار  ال بيت  الط

السبلم  صورا رائعة في مكارم اخبلقهم وسمو وقد كان ألهل البي  عليهم   

 دابهم   وكانوا قدوة لبلمة االسبلمية وم بل يهتد  بهم   وسنق  على نماذد من 

 االخبلق التي دعا اليها اهل البي  عليهم السبلم :

 اوالً: رسن الخلق 

فقد جا  عن امير المإمنين علي  علي  السبلم( وهو يصور اخبلق رسول ه 

  :  ان اجود الناس كفا    واجرأ الناس صدرا   واصدق الناس لهجة   واوفاهم ك

ذمة   والينهم عريكة   واكرمهم عشرة . من ر   بديهة هاب  . ومن خالط  فعرف  

 ((احب    لم ار م ل  قبل  وال بعد 

قال : وق  على علي بن الحسين  علي   (علي  السبلم وعن محمد بن جعفر 

  وشتم    فلم يكلم    فلما انصر  قال لجلسائ  : لقد سمعتم ما السبلم( رجل فؤسمع

قال هذا الرجل   وانا اح  ان تبلغوا معي الي  حتى تسمعوا مني رد  علي    فقالوا 

والكاممين الغيم والعافين عن الناس   ل  : نفعل   فؤخذ نعلي  ومشى وهو يقول :  

 ل  شيئا  .   فعلمنا ان  ال يقول   ((وه يح  المحسنين

قال : فخرد حتى اتى منزل الرجل   فصرخ ب    فقال : قولوا ل  هذا علي   

قال : فخرد متو با  للشر   وهو ال يش  ان  انما جا  مكافئا  ل  على   بن الحسين 

 بع  ما كان من  . 

فقال ل  علي بن الحسين  علي  السبلم(: يا اخي ان  وقف  علي  نفا  وقل    

  .فان كن  قل  ما في فؤستغفر ه من    وان كن  قل  ما ليس في فغفر ه ل  وقل 

 . قال : فقبل  الرجل بين عيني    وقال : بل قل  في  ما ليس في  وانا احق ب  

وليس شي  ادل على شر  حسن الخلق   وعميم ا ر  في سمو االنسان   

 ي بن الحسين علي  السبلم .واسعاد  من هذا الموق  المبار  من االمام كان عل

 

 

 



 ثانياً: الهدق

  علي  السبلم( :  الزموا الصدق فان  منجاة  ( .  علي قال أمير المإمنين      

وقال الباقر علي  السبلم:  كان علي بن الحسين علي  السبلم يقول لولد : اتقوا 

لصغير  الكذ   الصغير من  والكبير  في كل جّد وهزل  ف ن الرجل إذا كذ  في ا

إجترأ على الكبير  أما علمتم أّن رسول ّه صلّى ّه علي  و ل  قال: ما يزال العبد 

 يصدق حتى يكتب  ّه صدّيقا   وما يزال العبد يكذ  حتى يكتب  ّه كّذابا  (.

 الغضي عدم ثالثا: 

هو : حالة نفسية   تبعث على هياد االنسان   و ورت  قوال  او الغض   

وهو مفتا  الشرور   ورأس اآل ام   وداعية االزما  واالخطار . وقد   عمبل  

تكا ر  اآل ار في ذم  والتحذير من  :  رو  أن رجبل قال للنبي صلى ه علي  

 وسلم أوصني قال ال تغض  . فردد ذل  مرارا   قال ال تغض  (.

د عميم واحذر الغض    فان  جن» علي  السبلم(:  علي وقال أمير المإمنين 

 من جنود ابليس(.

 (وقال الصادق  علي  السبلم(:  الغض  مفتا  كل شر

وانما صار الغض  مفتاحا  للشرور   لما ينجم عن  من اخطار و  ام   

 كاالستهزا    والفحي   والضر    والقتل   ونحو ذل  من المساوئ . 

ى يدخل وقال الباقر  علي  السبلم(:  ان الرجل ليغض  فما يرضى ابدا  حت

 النار(.

 الظلمعدم رابعاً:  

   : الجور ومجاوزة الحد  وقيل هو وض  الشي  في غير موضع  الملم لغة 

  فالشر  ملم عميم   لجعل  موض  التوحيد عند المشركين . 

ا الملم اصطبلحا :    هو  وض  الشي  في غير موضع  المخت  ب ؛ إمَّ

 .مكان بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقت  أو 

وان الملم من الصفا  المذمومة التي ذمها ه تعالى في  يا  عديدة منها 

ُرُهْم لَِيْوم  َتْشَخُ   َما ُيَإخِّ الُِموَن  إِنَّ
ا َيْعَمُل المَّ َ َغاِفبل  َعمَّ قول  تعالى : ﴿َواَل َتْحَسَبنَّ هَّ

 ِفيِ  اأْلَْبَصاُر﴾.



اتقوا الملم   ف ن الملم ملما  يوم :  أيها الناس قال: قال رسول ه 

 القيامة  ( .

 علي  السبلم(:  وه لو اعطي  االقاليم السبعة بما  علي وقال أمير المإمنين

تح  افبلكها   على ان اعصي ه في نملة اسلبها جل  شعيرة ما فعل    وان 

 تبقى( .  دنياكم الهون علي من ورقة في فم جرادة   ما لعلي ونعيم يفنى ولذة ال

وقال الصادق  علي  السبلم(:  من ملم سلط ه علي  من يملم    او على 

 عقب   او على عق  عقب  ( .

 خامساً: التآخي 

من الصفا  التي جهد االسبلم في تعزيز التآخي الروحي وحما  من نواز  

ذ  الفرقة واالنقسام بما شرع  من دستور الروابط االجتماعية في نمام  الخالد ال

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوة  ... ﴾  والسنة النبوية المشرفة   المسلم  جا  ب  القر ن الكريم ﴿إِنَّ

 اخو المسلم... (   وكان ألهل البي    ارا  عميمة في هذا المجال منها :

قال الصادق  علي  السبلم(:  ان المتحابين في ه يوم القيامة   على منابر  

ور وجوههم   ونور اجسادهم   ونور منابرهم   كل شي  حتى من نور   قد اضا  ن

 يعرفوا( .

  اذا جم  ه عز وجل االولين  السبلم(: ماوقال علي بن الحسين  عليه

في ه ؟  المتحابونواالخرين   قام مناد يناد  بصو  يسم  الناس   فيقول : اين 

لجنة بغير حسا . قال : فتلقاهم قال : فيقوم عنق من الناس   فيقال لهم : اذهبوا الى ا

المبلئكة فيقولون : الى اين ؟ فيقولون : الى الجنة بغير حسا  . قال : فيقولون : 

 فؤ  ضر  انتم من الناس ؟ فيقولون : نحن المتحابون في ه . 

فيقولون : فؤ  شي  كان  اعمالكم ؟ قالوا : كنا نح  في ه   ونبغ  في  

 نعم اجر العاملين . ه  قال : فيقولون :

 

 

 

 

 


