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 شكر وعرفان
 

كيسر لي ما كانت تصبك  الحمد هلل الذم أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ حمدان كثيران طيبان مباركان فيو،
حيز النكر إلى  كأعانني عمى اجتياز كؿ الصعاب كتذليميا لتصؿ رسالتي، إليو نفسي كتطمح لتحقيقو

دنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ الذم عممنا كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ البشرية سيٌ  برحمتو كعكنو،
الشكر، لذا إنو لمف دكاعي سركرم أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لمدكتكر أحمد فكاقو المشرؼ عمى 

ا بذلو مف جيد جييد كمساعدة قيمة كانا لي عكنان في حؿ المشكبلت التي كاجيتني رسالتي عمى م
أعضاء لجنة المناقشة إلى  أثناء إعداد الرسالة، كما ال أنسى أف أتكجو بعظيـ اإلمتناف كالعرفاف

غنائيا بالمبلحظات القيمة.  لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كا 

لكؿ مف أسيـ في ىذا البحث، كساندني في العكف كالنصح، ك كالشكر مكصكؿ لكؿ مف قدـ لي يد 
 نجازه، فالشكر كثير، كمف يستحقكنو أكثر.إ

ف كانت األخرل فحسبي أني قد بذلت  كأخيران....إف كنت قد أحسنت فيذا فضؿ كتكفيؽ مف اهلل، كا 
ليو يرجع الفضؿ كم ليو قصارل جيدم، كما أنا إال بشر أصيب كأخطىء، كالكماؿ هلل كحده، كا  و، كا 

 يرجع الثناء كمو، ىك نعـ المكلى كنعـ النصير.

 

 

 

 يكسؼ حسف عثماف حسف            
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 ممخص:ال
ي كتطبيقاتو في السنة النبكية كأثره عمى سمكؾ المسمـ في العصر األخبلقالدراسة "الذكاء  هتعد ىذ

ي مف األخبلقأف قضية الذكاء إلى  ة المعاصرة؛ فقد تنبو المفكركفاإلسبلميالحديث"، مف الدراسات 
ية عمكمان، كتكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا نسانأىـ القضايا التي تيـ العرب كالمسمميف خصكصان كاإل

 تعالج مكضكعان ىامان كحيكيان، ككثيران ما يطرح ىذا المكضكع في حمقات النقاش.

ي كنشأتو كتطكره كأىميتو، حيث بينت ىذه األخبلقكقد ركزت الدراسة عمى تكضيح مفيكـ الذكاء 
الحسنة، كأف كثيران  األخبلؽكىك جزء مف فضائؿ  سبلـي جزء أصيؿ مف اإلاألخبلقالدراسة أف الذكاء 

مف عمماء المسمميف كانت ليـ إسيامات مضيئة في ىذا المجاؿ، بحيث لـ يترككا لغيرىـ بصمة 
 كاضحة.

شرعي لمكضكع الذكاء األخبلقي، كما ىدفت إلى بياف كىدفت ىذه الدراسة إلى بياف التأصيؿ ال
 التطبيقات العممية الكاردة في السنة النبكية، كأثر الذكاء األخبلقي عمى سمكؾ المسمـ.

سيامات السنة النبكية في ىذا المجاؿ كأف كؿ ما جاءت األخبلقكما بينت الدراسة فضائؿ الذكاء  ي كا 
، بؿ كاف تناكليا األخبلؽب سبلـبكربا ىك جزء مف اىتماـ اإلشيؿ عالمة النفس كالتربية األمريكية ميبو 

 .سبلـفي اإل األخبلؽلمفضائؿ السبع معالجة جزئية ترتبط بمجاؿ عمميا بعكس شمكلية 

عدة نتائج إلى  التاريخي، الكثائقي( كخمصت الدراسةالكصفي )كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج 
كالتطبيؽ  ان لمعمؿأساسليس معرفة نظرية فحسب بؿ معرفة تككف  سبلـاإلي في األخبلقأف الذكاء  منيا

، كما أنو سبلـنفسو؛ ألنو يتصؼ بصفة االعتداؿ الذم يتصؼ بو اإل سبلـىك نتاج اإلك ، السمككي
 يشكؿ منظكمة متكاممة.
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Abstract: 

 

This study “Moral Intelligence and its Application in Sunna and its Impact on the 

Muslim’s Conduct at Modern Times” is considered one of the modern Islamic studies. The 

issue of moral intelligence is of great importance in terms of what matters for Arabs and 

Muslims in particular and humanity in general. The significance of this study is that it 

tackles on important and vital topic repeated in circles of discussion. 

   

The study has focussed on the concept of moral intelligence, its origin, its evolution and its 

significance. It has shown that moral intelligence is an authentic component of Islam and it 

is a part of the virtues of good manners. A large number of Muslim scientists had 

contributed greatly in this field, so that they didn’t leave for others an obvious fingerprint 

to share with them in this field. 

 

This study aimed to clarification the basis of moral intelligence, and to clarification the 

applications of moral intelligence in the Sunna, and the impact of moral intelligence in 

Muslim life.   

   

Moreover, the study has illustrated the virtues of moral intelligence and the conventions of 

our prophet Mohammad peace be upon him towards it. Borba, Michelle an American 

pschologist has addressed the seven virtues in correlation to her work, it was partial, in 

contrary to the universality of morals in Islam. All what Borba came up with is a part of 

how Islam cares about morals.  

 

The researcher has used in his study the descriptive and documentary approach. 

In our study the following results have been concluded: Moral intelligence in Islam is not 

just theory, but it has got a base for practice, and behavioral application. Moral intelligence 

in Islam is of its own productivity, since it carries the moderation of Islam. Moral 

intelligence in Islam is a whole system. 
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  :الفصل األول
______________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 مقدمة1.1 
مما يجعمو مجتمعان قكيان  ،المجتمع مف المظاىر السمككية الفاسدة أنيا تحميفي  األخبلؽتبرز أىمية 

ما  األخبلؽكمما يزيد مف أىمية  ،كتحارب فيو قيـ الشر كالفساد ،اإلحسافتسكده قيـ الحؽ كالفضيمة ك 
الثقافات  قرية صغيرة حيث ال حكاجز تحكؿ دكف امتزاجإلى  اليكـ مف تحكؿ ةالبشري اته المجتمعشيدت

تعدد كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا كنقميا إلى  إضافة ،كالسمبية اإليجابيةؿ عناصرىا كتداخميا بك
ة تؤثر عمى بناء المجتمع تسرب سمككيات ىدامإلى  لمخبيث كالطيب كالمفيد كالضار األمر الذم يؤدم

 كمستقرو  راضو  تحقيؽ مجتمعو ؤكد المربكف العرب كالمسممكف عمى أف التربية عجزت عف كي .ياألخبلق
ككية المتكخاة منيا كتحقيؽ األىداؼ الخمقية كالسم فرادكفشمت في تيذيب سمكؾ األ ،معتمدان عمى ذاتو

ية ليحؿ محميا نسانكالفردية كاألنانية ىي السائدة كتراجعت اإل مضطرد تراجعفي  يةجتماعفالعبلقات اإل
، كانتشرت البدع كالمجكف كانتياؾ المادية القاتمةإلى  اتالتي عزفت عف المعنكيات كالركحيية إنسانالبل

فبلـ كمسمسبلت ماجنة تخدش ية  كما تبثو مف أإسبلمالسيما مف خبلؿ الفضائيات البل  الحرمات
 .جباؿ جميد تحطموإلى  كيجرؼ مكجيا سفف الجيؿ الحياء
لككنيا مف  بالعممية التربكية، كذلؾ كثيقان  أىـ المعاني في الحياة ألنيا تتصؿ اتصاالن  مف األخبلؽكتعد 

األمـ كالمجتمعات كديمكمتيا، خاصة بعد أف  بقاء أساسي كقكاعده،  فيي نسانء السمكؾ اإلأىـ مبادل
ية كتعدد المشكبلت األخبلقالقيـ  أصبحت الشككل ظاىرة عمى جميع المستكيات مف حيث اىتزاز

كالعنؼ،  يةجتماعبفقداف اليكية، كالعجز، ككذلؾ المشكبلت اإل حساسكاالغتراب، كاإل النفسية
كغيرىا مف المشكبلت التي تعاني منيا المجتمعات المعاصرة عامة، كالتي  حداثكالمخدرات، كجنكح األ

عف القكاعد كالمبادلء  نحرافان إتعد  كالتيي جتماععدـ التكافؽ النفسي كاإلإلى  ترجع في تحميميا النيائي
 ية.األخبلق
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، كنظرية القيـ كانت كما زالت محكر اىتماـ العمماء إال أف اىتماـ األخبلؽكعمى الرغـ مف أف فمسفة 
أف مكضكع إلى  كىذا يرجععمماء النفس لـ يعط ىذا الجانب االىتماـ المناسب إال في فترات متقطعة، 

  1.مف المشكبلت أماـ الباحثيف ي معقد، كيثير الكثيراألخبلقالنمك 
 Micheleا بمريكية ميشيؿ بكر ( عمى يد عالمة النفس األ2001اـ )ي عاألخبلقفيكـ الذكاء ظير م

Borba  السائدة في  ةمريكا، كقد كضعتو كحؿ لمعنؼ كالجريمفي ميداف التربية كالتعميـ في أ
معرفة الصكاب مف  مفىك القابمية كالقدرة التي تمكف الفرد  ياألخبلقمدارسيـ.  كأكضحت بأف الذكاء 

الخطأ كأف تككف لدل الفرد قناعات أخبلقية يعمؿ عمييا بحيث يتسنى لو أف يتصرؼ بالطريقة 
لـ لدل كالقدرة عمى إدراؾ األة الجكىرية كتضـ ىذه القابمية السمات الحياتي ،يةاألخبلقالصحيحة ك 

نصات لجميع الدكافع، كاإلاسية، كالسيطرة عمى الق األعماؿاآلخريف، كردع النفس عف القياـ ببعض 
ية، األخبلقاألطراؼ قبؿ إصدار الحكـ، كقبكؿ الفركقات الفردية كتقديرىا، كتمييز الخيارات غير 

كالكقكؼ بكجو الظمـ، كمعاممة اآلخريف بحب كاحتراـ، كىذه  السمات الجكىرية تساعد الفرد عمى أف 
 .ية المتماسكة القكيةالشخص أساسان نزييان كطيبان كتعد ىذه السمات إنسانيصبح 

قيمة  :"( بأنوGardnerي بعدة تعاريؼ أخرل فقد عرفو ىكارد جاردنر)األخبلقكلقد تـ تعريؼ الذكاء 
عمؿ األشياء الصحيحة في إطار  :"بأنو (Has)كما عرفو  ىاس   ،2" لنفسو كلآلخريف نسافاحتراـ اإل
القدرة عمى معرفة  ":بأنو(  Ethics for Everyoneآرثر دكبريف في كتابو ) عرفو بينما  ،3"أخبلقي

  4. "النفع كالضرر المترتبيف عمى قراراتنا
 لمحياة، فرسكلنا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ اإلسبلميأصيؿ في الفيـ  األخبلؽمكضكع  إف 

إنما بعثت ألتمم )كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  .5َّ   ىن نن من زن  ُّ  :سبحانو كتعالى عنو

 .6(األخالقمكارم 
كنجد  ،كأقكالو نسافتفصيبلن كبيران بحيث تسع كؿ أفعاؿ اإل بأنيا مفصمة سبلـفي اإل األخبلؽكتتميز  

 مغ جغ  ُّ  :في صكرة مبدأ كما في قكلو تعالى األخبلؽإلى  في آيات القرآف ما يشكؿ دعكة عامة
                                                           

1
 )بتصرؼ(.5 -3، ص2004، 1، طاألخبلؽفمسفة حلمً، مصطفى،   
2
: بتارٌخ http://iefpedia.com/arab/5451: االلكتربنً المبقع ،عن2009 ،األخالق على التدرٌب خالد، أٌبب ٌبب،األ 

1/11/2014. 
3
 .السابق المرجع 
4
، نقبلن عف دراسة تربكية لمحسف الزىيرم، بعنكاف:" الذكاء األخبلقي كعبلقتو بالتسامح 4، ص2001ي، األخبلقبناء الذكاء ميشيؿ، بكربا،  

 .2013، سنة 21اإلجتماعي"، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، عدد 
5
 .4سبرة القلم، آٌة  
6
 .9/18 الزبائد، مجمع صحٌح، بإسناد الهٌثمً، 
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كمف آيات  ،1َّ   هل مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف

 ىئنئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ: كقكلو تعالى ،القرآف ما يحذر مف الكذب

  .2َّ   زب رب يئ

و ألن ،كأفعالو تغييران جذريان، فيقدـ عمى الفعؿ الصالح نسافتستطيع تغيير اإل سبلـفي اإل األخبلؽك 
كحدىا ال  األخبلؽحيث أف المعرفة ب ،كينصرؼ عف الفعؿ الشرير ،خرةيرجك منوي الخير في الدنيا كاآل

 تجدم نفعان مالـ يتبعيا كيصاحبيا تطبيؽ فعمي لتعكس آثارىا كتظير معانييا عمى الفرد كالمجتمع.
 طرقان محمد بف عبد اهلل عميو الصبلة كالسبلـ سٌيدنا ـ البشرية األكؿ كقد سمؾ القرآف الكريـ، كمعمٌ 

التربكية  ساليباألي لديو، كذلؾ باستخداـ األخبلقمختمفة في تربية الفرد المؤمف، كتنمية الجانب 
، كمف أبرز ىذه فرادبما يتناسب مع الفركؽ الفردية بيف األ ساليبالفعالة، كقد تنكعت ىذه األ

 مق حق مف خف حف جف  ُّقاؿ تعالى:  سيمة األكثر فاعمية،: التربية بالقدكة الحسنة، كىي الك ساليباأل

: التربية يضان أ ساليب. كمف األ3َّ   جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك

، لكف اليدؼ يتحقؽ مف خبلؿ الممارسة.  يالمعرفة ال تحقؽ اليدؼ بمجرد حصكلبالممارسة،ألف ا
: المناقشات، بحيث يستخدـ فييا االستفيامات كالمقارنات، كضرب األمثمة، مما أيضان  ساليبكمف األ

 حئ جئ يي  ُّ  .  قاؿ تعالى:ية لديواألخبلقيـ يستثير عقؿ المتعمـ، كيسيـ في تككيف كعي عقمي بالق

 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ

 .4َّ جس مخ

عادات ذ تختص بالقيـ كالمثؿ كالمعايير كالإ ،بناء الشخصية جكانب مف ميمان  جانبان  األخبلؽكتحتؿ 
شكؿ التكامؿ كالنضج كالتكافؽ  نسافميزات التي تعطي شخصية اإلكما تعتبر مف ال ،كالتقاليد

ستقرار النفسي.  كتتجمى أىمية ىذا الجانب في بناء الشخصية مف كاقع القرآف الكريـ عندما  امتدح كاإل
، عمى الرغـ مف األخبلؽالحؽ سبحانو كتعالى رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ بيذه الميزة، ميزة 

                                                           
1
 . 2سبرة المائدة، آٌة  
2
 .105سبرة النحل، آٌة  
3
 . 21سبرة األحزاب، آٌة   
4
 .125سبرة النحل، آٌة  
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صمى كقد أكد المصطفى . 1َّ  ين ىن نن من زن ُّ فقاؿ تعالى:  ،زايا عديدة في شخصيتوكجكد م

 .2(األخالق مكارمنما بعثت ألتمم إ) :زة بقكلوياهلل عميو كسمـ أىمية تمؾ الم
ية. ألف السمكؾ نسانعمى أىمية ىذا الجانب السمككي مف الشخصية اإل كما ذلؾ كمو إال دليؿ كاضح

 ايماني عقدم راسخ مف مخزكف أخبلقي نسافمد في األصؿ عمى مدل ما يممكو اإلي يعتنساناإل
عممية راسخة مستمرة يمتـز بيا في كافة مكاقؼ الحياة المتغيرة. فالشخصية ال تكتمؿ إال ء كمبادل

 .كالعممي بكجكد الجانب الخمقي
سنة النبكية كما سيتـ العمؿ ي في الاألخبلقة عمى  تطبيقات الذكاء خبلؿ ىذه الدراس التركيزلذا سيتـ 

المجاؿ، كأثره عمى سمكؾ المسمـ في العصر ضافات في ىذا عمى إبراز ما قدمتو السنة النبكية مف إ
 الحديث.

كقد التزمت في ىذا البحث أف ال أذكر إال األحاديث الصحيحة، كأصدر األبكاب بآيات كريمات مف 
 القرآف العزيز، كأكشح ما يحتاج إلى شرح معنى خفي بنفائس مف التنبييات.

 
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا  2.1

ي كنظرية األخبلقظير في العصر الحديث العديد مف النظريات الغربية التي تناكلت مكضكع الذكاء 
مثؿ ىذه  اإلسبلميتبني العديد مف الباحثيف كالتربكييف في العالـ إلى  ( مما أدل2001)بكربا، 

عالي عظيـ شأنو،  سبلـيعة اإلفي شر  األخبلؽكحيث أف أمر  النظريات في أبحاثيـ كتدريسيـ،
النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد  ت عناية، ككاناألخبلؽني القرآف الكريـ عناية كبرل بفقد ع المكانة،

ا شعر النبكم، كاالستفادة منو. مف ىن السمكؾبسمككو كمو، لذا كاف ال بد مف تتبع كاستقراء ذلؾ  تتمثم
ضافاتيا في ىذا المجاؿ،  ياألخبلقبراز تطبيقات السنة النبكية لمكضكع الذكاء الباحث بضركرة إ كا 

 كأثرىا عمى سمكؾ المسمـ في العصر الحديث.
 ف تجيب عمى األسئمة اآلتية:كبذلؾ حاكلت ىذه الدراسة أ

 ي؟األخبلقمذكاء اؾ تأصيؿ شرعي مف السنة النبكية لىؿ ىن .1
 ي؟األخبلقالسنة النبكية في مجاؿ الذكاء ما ىي التطبيقات العممية التي مارستيا  .2
 ي؟األخبلقبيا السنة النبكية في الذكاء  ضافات العممية التي يمكف أف تسيـما ىي اإل .3

                                                           
1
 . 4سبرة القلم، آٌة   
2
 .3سبق تخرٌجه، ص  
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 ي في سمكؾ المسمـ في العصر الحديث؟األخبلقأثر الذكاء  ىك ما .4
 

 أىداف الدراسة 1.1
بياف التطبيقات إلى  ي، كما تيدؼاألخبلقفي مكضكع الذكاء  بياف التأصيؿ الشرعيإلى  ىدفت الدراسة
أكميا  األخبلؽبحيث آتت شجرة مكاـر  ياألخبلقكية في مكضكع الذكاء قدمتيا السنة النبالعممية التي 

بياف أثر إلى  كما تيدؼبراز ما تميزت بو السنة النبكية في ىذا المجاؿ، ، كا  عبر تاريخ المسمميف
 .كمنقذ مف الغكاية كالضبلؿ كطكؽ نجاة ي عمى سمكؾ المسمـ في العصر الحديثاألخبلقالذكاء 

 

 أىمية الدراسة 1.1
 تبرز أىمية ىذه الدراسة في أنيا:

 ي.األخبلقلمكضكع الذكاء  األصكؿ الشرعيةتيتـ بإظيار  .1
السنة  قد سبقتياي األخبلقتحاكؿ إثبات أف النظريات الغربية كما تحكيو مف آراء حكؿ الذكاء  .2

ضافات لـ تتناكليا أم مف النظريات الغربية. التيالنبكية،   ليا تطبيقات في ىذا المجاؿ كا 
ي األخبلقمف أكائؿ الدراسات التي تناكلت مكضكع الذكاء  تعتبر ىذه الدراسة حسب عمـ الباحث .3

ستفادة مف ىذه احثيف كالميتميف بيذا المكضكع لئلأماـ الب في السنة النبكية مما سيفتح مجاالن 
 الدراسة.

ية ستفادة مف السنة النبك المفكريف كالتربكييف المسمميف لئلكؿ ىذه الدراسة لفت أنظار تحا .4
ثير عمى كتكظيفيا في األبحاث كالتعميـ لئلستفادة منيا كلمتأي األخبلقكتطبيقاتيا في مجاؿ الذكاء 

ليست ترفان  سبلـفي اإل األخبلؽحيث أف  سمكؾ المسمـ في حياتو كمعامبلتو في عصرنا الحديث
 .كال زخرفة كلكنيا مف صميـ تعاليمو الحنيفة

 
 منيجية الدراسة 1.1

 
دراسات، كذلؾ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي )التاريخي، الكثائقي( ألنو األنسب لمثؿ ىذا النكع مف ال

 نصكص مف السنة النبكية كالتي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة.إلى  بالرجكع
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 مصطمحات الدراسة 1.1
 ككف لدل الفرد قناعات ت فألقدرة عمى فيـ الصكاب مف الخطأ ك القابمية كاىك  :ياألخالقلذكاء ا

كالقدرة عمى  ،يةاألخبلقف يتصرؼ بالطريقة الصحيحة ك أيعمؿ عمييا بحيث يتسنى لو خبلقية أ
ة عمى الدكافع خريف كردع النفس عف القياـ ببعض األفعاؿ القاسية كالسيطر إدراؾ األلـ لدل اآل

يز الخيارات يصدار الحكـ كقبكؿ الفركقات الفردية كتقديرىا كتمكاالنصات لجميع األطراؼ قبؿ إ
خريف بحب كاحتراـ ك ىذه السمات الجكىرية ة كالكقكؼ بكجو الظمـ كمعاممة اآلياألخبلقغير 

 1.الشخصية المتماسكة القكية أساسنيا أان نزييان كطيبان ك إنسانتساعد الفرد عمى اف يصبح 
 كبمعنى آخر ما رسـ لمسمكؾ عميو  .الطريقة المعتادة التي يتكرر العمؿ بمقتضاىا لغة: السنة

 كالطريقو . ؽبمعنى المنيج كالطري
 أك  فعؿأك  ف قكؿ: ما صدر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ غير القرآف مالنبوية شرعاً  السنة

صمى اهلل عميو كسمـ التي خطيا كسار عمييا في كافة  كىي طريقة النبي .2فعؿو أك  لقكؿو  رتقري
 الجكانب.

  

                                                           
بعنكاف:" الذكاء األخبلقي كعبلقتو بالتكافؽ الدراسي"، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، ، مف بحث 4، ص2001بكربا، بناء الذكاء األخبلقي،  1

 .31عدد
 .130صك  130، ص1998، 1ارشاد الفحكؿ، ج ،الشككاني 2
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 : الفصل الثاني
 ةاإلطار النظري والدراسات السابق

 

  األخالقي الذكاء مفيوم 1.1

 األخالقي الذكاء وتطور نشأة 1.1

 األخالقي الذكاء تعريف 1.1

 األخالقي الذكاء حول الغرب نظريات 1.1

 األخالقي الذكاء مكونات 1.1

 السابقة الدراسات 1.1
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 الفصل الثاني:
______________________________________________________ 

 :طار النظري و الدراسات السابقةاإل
 

 ياألخالقمفيوم الذكاء  1.1

كالتي  2001ي عمى يد عالمة النفس األمريكة الدكتكرة ميشيؿ بكربا عاـ األخبلقنشأت نظرية الذكاء 
كاف ليا خبرة في مجاؿ التعمـ كالعمؿ مع األطفاؿ المكىكبيف كالمتفكقيف عمميان ك بدنيان كسمككيان 

 ي في إطار سبعاألخبلقكانفعاليان، كقامت الدكتكرة ميشيؿ بكربا بطرح منظكر جديد أطمقت عميو الذكاء 
كىذه  العدالة ".ك  ،التسامحك  ،العطؼك  ،اـاإلحتر ك  ،التحكـ الذاتيك  ،الضميرك  ،التعاطؼ "ؿ ىي:فضائ

كفي كؿ مكاف، كتساعد عمى مكاجية التحديات  إنسافية ضركرية لكؿ إنسانالفضائؿ ىي صفات 
ي األخبلقحيث قامت المنظرة بكربا بكضعو كحؿ لمعنؼ كالجريمة كاإلنحبلؿ  ،يةاألخبلقكالضغكط 

 .السائد في مدارسيـ

كتسمى  ،ياألخبلقنظريتيا ككظفتيا لخدمة الجانب صياغة   كبيذا السياؽ أسيمت ميشيؿ بكربا في
ككف التأثيرات إلى  ي"، الذم تشير فيواألخبلقذكاء ي في كتابيا المسمى "بناء الاألخبلقبنظرية الذكاء 

 خبلقيان. ي أسيمت في تعذر ارتقائيـ أؿ كالتلؤلجيا في ثقافتيـ كتنشئتيـ متجذرةممكثة لؤلخبلؽ ال

ي، كبذلؾ األخبلقذه النظرية التي تعنى بالذكاء كمف ىنا نستطيع أف نرسـ طريقان مختصران في دراسة ى
الكصكؿ إلى  مف خبلؿ مذاىب أخبلقية مما يؤدمنستطيع أف نكشؼ عف جكىر الحضارة المعاصرة 

كعندما نحيط بجكانب  .التي تبدك في الظاىر مزدىرة فاتنة ـلفيـ أعمؽ لجكانب القصكر في حضارتي
حتى أك  رار الحضارة الغربية عمى البقاءية السائدة نستطيع الحكـ عمى مدل قدرة استماألخبلقالمذاىب 

نقاذعبلج نفسيا ك   .العالـ مف المخاطر التي تيدده ا 
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أك  ،2العممية البراجماتيةأخبلؽ أك  ،1ىؿ تستطيع أخبلؽ المنفعة نفسو كالسؤاؿ الذم يطرح 
اإلستمرار في اإلسياـ في تقديـ ىذه الفضيمة العظيمة التي تحكم بمجمميا  ،4الكجكديةأك  ،3الماركسية

إننا كبعد اطبلعنا عمى ىذه المذاىب نشؾ في  ،ياألخبلقمجمكعة مف الفضائؿ الكبيرة كىي الذكاء 
با كأمريكا كفي العصر الحديث لعدة تقمبات في أكرك  األخبلؽإمكانية تحقيؽ ىذا الغرض فقد تعرضت 

ف كانت ىناؾ مذاىب مثالية إال أنيا ذات ا  كالماركسية كالكجكدية ك  5صادمة بسبب النفعية كالكضعية
ية األخبلقكبناء عمى ذلؾ أخذت ىذه الحضارات تبدؿ أخبلقياتيا كسمككياتيا كأما القيـ  ،النفكذ األقؿ

صبح كاجبان عمييـ تعديؿ أظمت باقية لـ تتغير كلكف المسمميف ىـ الذيف تغيركا ك  فقد ة الثابتةاإلسبلمي
 .سمككياتيـ كفقان ليا

أف نحصؿ ألنفسنا خمقان تصدر بو األفعاؿ كميا  األخبلؽف اليدؼ مف عمـ " إ:كيقكؿ ابف مسككيو
 6ب تعميمي ".جميمة كتككف مع ذلؾ سيمة عمينا ال كمفة كال مشقة كيككف ذلؾ بصناعة  كعمى ترتي

مف  أساسالمسمـ عمى  نساف" إنو البد مف إعادة بناء شخصية اإل :كيقكؿ الدكتكر عبد المطيؼ العبد
ىذا المنيج  ،المنيج المادم كحده أساسية الرفيعة المستمدة مف شريعة اهلل تعالى ال عمى األخبلقالقيـ 

 .7"ية كالرحمةنسانكشبحان بعيدان عف اإل ،شخصية ىزيمة الركح نسافالذم يجعؿ مف اإل
 
 
 
 

                                                           
1
 ألكبر سعادة أكبر تحقٌق هب األسمى الخٌر بأن للسلبك، مقٌاسا   بالمجتمع الفرد نفع من ٌجعل دٌنً، ال اجتماعً أخالقً مذهبالمنفعة:  

 http://www.saaid.net/feraq/mthahb/93.htmنقال   عن المبقع االلكتربنً صٌد الفبائد على الرابط:  .الناس من عدد
2
 أنشأه فلسفً تٌار بأنها العالمً بٌبستر قامبس بعرفها ."  العمل"   بتعنً( pragme) براجما الٌبنانً اللفظ من مشتق اسم: البراجماتٌة 

 /http://articles.islamweb.net .العلمٌة بالتجربةإال  تثبت ال المفاهٌم كل حقٌقة أنإلى  ٌدعب جٌمس ببلٌام  بٌرس شارلز
3
 .عشر التاسع القرن من ألمانٌة أصبل من فٌلسبف بهب ، السٌاسٌة ماركس كارل أعمال على مبنٌةإلحادٌة   إجتماعٌة نظرٌة هً:الماركسٌة 

http://www.marxcists.org/arabic/marxism/ 
4
شبكة السرداب اإلسالمٌة على .العشرٌن القرن فً الغربٌة اآلداب فً استقر مذهب بهب ،ملحد ٌؤمن بالبجبد فقط فلسفً مذهب :البجبدٌة 

 http://www.alserdaab.org/articles.aspx?selected_article_no=409 المبقع االلكتربنً
5
 العلم ٌتٌحها التً تلك سٌما بال التجرٌبٌة، البقائع على تقبم التً الظباهر معرفة هً الٌقٌنٌة المعرفة أن ٌرى ملحد فلسفً مذهبالبضعٌة:  

عن مبقع  .بجبدها بأسباب ةالماد براء بما ٌتعلق فٌما بالسٌما الحسٌة، التجربة تتجابز معرفة بجبد إنكار على ذهبمال بٌنطبي. التجرٌبً
 http://www.saaid.net/feraq/mthahb/94.htmصٌد الفبائد على الرابط: 

م، 1985، 1تهذٌب األخالق، ط ،ابن مسكبٌهبانظر  ،24، ص2004، 1حلمً، مصطفى، األخالق بٌن الفالسفة بعلماء المسلمٌن، ، ط 6

 .2ص
 .5ـ، ص1986، سبلـفي اإل األخبلؽ، العبد، عبدالمطيؼ، 24المرجع السابؽ حممي ص 7
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 في اإلسالم ياألخالقنشأة وتطور الذكاء  1.1

إف أىـ ما يميز ىذا الفكر كيؤكد أصالتو ىك ىذا التنكع اليائؿ، كذلؾ الكـ الضخـ مف المؤلفات التي 
 عظيمان عمى شأنان ليذه الجيكد المباركة ي، كقد كانت األخبلقأسيـ بيا العمماء المسممكف في المجاؿ 

 أم جيد عممي خبٌلؽ.

مع  ،المفاىيـ كالقيـ البلزمة إلقامة حياة سعيدةقكاعد لقد أرسى القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة 
فقد أبرز القرآف الكريـ  ،ي مع ىذه المبادلء كالقيـنسانالجزاء األكفى في اآلخرة، كقد تفاعؿ الفكر اإل

ف كالحياة كالمجتمع، ككانت متمثمة في الكسطية كالحيكية كالحركة كالتكامؿ الكك إلى  لمناس نظرة جديدة
، كاألحكاـ، كالمغة، كاألدب، كمف ثـ ظيرت العمكـ كالمعارؼ ،ككحدة متكاممة اإلسبلميكتطكر الفكر 

كالبديع، كالبياف، كالحديث كالتفسير، كاألصكؿ، كالعمـك  ،كالمعاني ،كالنحك كالصرؼ، كاالشتقاؽ
 بية. التجري

ي منذ عيد الصحابة كالتابعيف عمى عدة كصايا كنصائح األخبلقظيرت االىتمامات المبكرة بالفكر 
مأخكذة مف اآلثار المنقكلة عنيـ في تفسيرىـ آليات القرآف الكريـ كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

 مكضحة كما يمي:

 جاؿ العمكـ الفقيية التي تضمنت في القرف الثاني اليجرم بدأت األعماؿ العممية المنظمة في م
كقد تمثمت ىذه الجيكد في أعماؿ األئمة المجتيديف  ،األخبلؽمياديف إلى  إشارات كاضحة

كاإلماـ أحمد بف  ،3كاإلماـ الشافعي ،2كاإلماـ مالؾ بف أنس ،1اإلماـ أبي حنيفة النعماف أمثاؿ
كقد كاف ىؤالء بذكاتيـ قدكة، ككاف ما تكصمكا إليو مف استنباطات في األحكاـ  ،4حنبؿ

جتماعكالتكجييات التي تنظـ حياة الناس في كافة مستكيات الحياة مف فردية كأسرية ك  ، كقد يةا 
                                                           

1
المػذىب  أىػؿ السػنة كالجماعػة، كصػاحب عنػد األئمػة األربعػة كعػالـ مسػمـ، كأكؿالممػة، فقيػو  ىػػ(150-80بف ثابت الككفٌي )أبك حنيفة النعماف  

 ، بتصرؼ(.391، ص 6"الفقو األكبر". )سير اعبلـ النببلء، جكمف أشير كتبو ، اإلسبلميالفقو  في الحنفي
2
األئمػػة األربعػػة  فقيػػو كمحػػدٍّث مسػػمـ، كثػػاني ق(179-93) ي الحميػػرم المػػدنيصػػبحأبػػك عبػػد اهلل مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ بػػف أبػػي عػػامر األ 

، 49، ص 8المكطػػأ. )سػػػير اعػػػبلـ النػػػببلء، ج كتبػػػو  كمػػف أشػػػير، اإلسػػػبلميالفقػػػو  أىػػػؿ السػػػنة كالجماعػػة، كصػػػاحب المػػػذىب المػػالكي فػػػي عنػػد
 (  بتصرؼ

3
أىػػػػؿ السػػػػنة كالجماعػػػػة،  األئمػػػػة األربعػػػػة عنػػػػد ىػػػػك ثالػػػػث (ىػػػػػػ 204-150أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس الشػػػػافعٌي المط ًمبػػػػٌي القرشػػػػٌي ) 

، ص 10)سيٌر اعيالم النيبالء    ألـ فػي الفقػو.كتػاب الرسػالة فػي أصػكؿ الفقػو، ك  مف أشير كتبػو، اإلسبلميالفقو  في المذىب الشافعي كصاحب

 ، بتصرف(5
4
أىػؿ السػنة كالجماعػة،  عنػد األئمػة األربعػة فقيػو كمحػدٍّث مسػمـ، كرابػع (ىػػػ 241-164أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبػؿ الشػيباني الػذىمي)  

 ، بتصرف(177، ص 11)سٌر اعالم النبالء،    المسند في الحديث.كمف أشير كتبو ، اإلسبلميالفقو  في المذىب الحنبمي كصاحب
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في إطار معيارم  اإلسبلميطريؽ في المجتمع ال عمى كانت اجتيادات ىؤالء األئمة معالـ
 أخبلقي سديد.

 حديث عف قرف الثالث اليجرم ظيرت بكادر األعماؿ العممية التي خصصيا مؤلفكىا لمفي ال
كرسالة في  ،األخبلؽكمف مؤلفاتو البارزة تيذيب  ،1مكضكعات أخبلقية، أمثاؿ "الجاحظ"

إذ  ي المكدة كالخمطةكتماف السر كحفظ المساف، كرسالة في النبؿ كالتنبؿ كذـ الكبر، كرسالة ف
 بي جذاب. كفي نفس الفترة تضمنت العديد مف الكصايا الخمقية التي برزت في شكؿ أد
 .األخبلؽفي  ظيرت المكسكعات األدبية كالتاريخية التي ضمنيا مؤلفكىا أبكابان 

 مدرسة النص واألثر: 
ذيف يستمداف الفقياء كالمحدثيف كالزىاد في مجاؿ التربية كالسمكؾ الم فكريقصد بيذه المدرسة ما أبدعو 
ة كيستميماف مبادئيما مف الكتاب كالسنة كغيرىما مف المصادر اإلسبلميأصكليما مف قكاعد الشريعة 

ة الخالصة مثؿ اإلجماع كالقياس، كىذه المؤلفات لـ تغرؽ في المباحث النظرية المجردة بؿ اإلسبلمي
كجز ألىـ عمماء ىذه العممية، كىذا عرض م األخبلؽأسيمت بنصيب كافر في مجاؿ السمككيات ك 

  :ياألخبلقالمدرسة كأبرز مؤلفاتيـ في المجاؿ 
ىػ( كلو كتاب الزىد، كىك كتاب مميء بالتكجييات الخمقية، كأدلتيا مف  181)ت 2ابف المبارؾ  .1

 القرآف كالسنة كأقكاؿ التابعيف خاصة الزىاد منيـ.
كقد رتبو عمى األبكاب، كضمنو  يضان كتاب الزىدىػ(، كلو أ 197)ت 3ككيع بف الجراح  .2

 .األخبلؽأحاديث الزىد كاألدب ك 
 .تممذ عمى اإلماـ ككيع بف الجراحتكتاب الزىد كقد  كلو أيضان  ،ىػ( 243)ت 4ىٌناد بف الٌسرم  .3

                                                           
1
كػاف مػف كبػار أئمػة  عربػي أديػب ىػػػ( 255-159) البصػرم الكنػاني ىك أبك عثماف عمرك بف بحر بف محبكب بف فزارة الميثػي الكناني الجاحظ 

 بتصرؼ( 527، ص 11)سير اعبلـ النببلء، ج  العصر العباسي. األدب في
ماـ مجاىد مجتيد في شتى العمػـك الدينيػة كالدنيكيػةق 181 -118) عبد اهلل بف المبارؾ المركزم 2 )سػير اعػبلـ  .، جمػع الحػديث كالفقػو( عالـ كا 

 ( 379، ص 8النببلء، ج 
)الثقػات إلبػف .العػراؽ اإلمػاـ الحػافظ محػدث ( ق197 -129)بف ممػيح بػف عػدم بػف فػرس بػف جمجمػة بػف سػفياف بػف الحػارث ككيع بف الجراح 3

 /أ(3/163حباف
أحػد أىػـ   (،ق243-152ىك أبك السرم ىناد بف السرم بف مصعب بف أبي بكر شبر بف صػعفكؽ التميمػي الػدارمي الكػكفي ) ىناد بف السرم 4

 (.465، ص 11)سير اعبلـ النببلء، ج .سمي براىب الككفةك ركاة كحفاظ الحديث في عصره، 
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ي متنكعة، فكتب في األخبلقىػ(، ككانت جيكده في المجاؿ  243)ت 1أبك عبد الٌمو المحاسبي .4
الذعة لمسمككيات الشائنة في  ة، كقد تضمنت ىذه المؤلفات نقكدان الكصايا، كآداب النفس، كالتكب

 الكتاب كالسنة.إلى  عصره، كدعكة لمرجكع
، كلو في ىػ(، كىك صاحب الجامع الصحيح "صحيح البخارم" 256)ت  2اإلماـ البخارم .5

 ، كيعداألخبلؽع األحاديث المتعمقة باآلداب ك ي، تعرض فيو لجم"كتاب األدب المفرد" األخبلؽ
 ة.اإلسبلمي األخبلؽىذا الكتاب مف أسبؽ ما ألفو عمماء الحديث في المجاؿ التربكم ك 

ة، كمف اإلسبلميكالتربية  األخبلؽكيعد مف أبرز المؤلفيف في  ،ىػ( 281)ت  3ابف أبي الدنيا .6
اإلخبلص، األمر بالمعركؼ، الحذر كالشفقة، ذـ : "األخبلؽـ مصنفاتو في التربية ك أى

 .لنميمة، القناعة"لغيبة كاالغضب،ا
مف أىـ المساىمات التي قدميا  كيعد كتابو "عمؿ اليكـ كالميمة" ىػ(، 303)ت  4اإلماـ النسائي .7

 ي.األخبلقعمماء الحديث في الميداف 
كيعد كتابو ىذا مف الكتب الجامعة في مجاؿ  كلو "شعب اإليماف"،ىػ( 458)ت 5البييقي  .8

 .األخبلؽ
كقد تضمف كصايا  مؤلفاتو في ىذا المجاؿ "صفة الصفكة"ىػ(، كمف  596)ت  6ابف الجكزم .9

 .أخبلقية عديدة
 
 

                                                           
أحػػػػد  ،سػػػمي المحاسػػػػبي ألنػػػو كػػػاف يحاسػػػػب نفسػػػو ق(، 243-170) كنيتػػػو أبػػػػك عبػػػد اهلل الحػػػارث بػػػف أسػػػػد بػػػف عبػػػد اهلل المحاسػػػػبي البصػػػرم 1

 (.8/211، تاريخ بغداد 73/ 10)حمية األكلياء  .كالمعامبلت باألصكؿ، كاف عالمان في القرف الثالث اليجرم التصكؼ أعبلـ
 (.392، ص 12)سير اعبلـ النببلء، ج( ػق256-194أىؿ السنة كالجماعة، ) عند الحديث مف أىـ عمماء محمد بف إسماعيؿ البخارم 2
)سػير اعػبلـ  .(ه 281-208) البغػدادم األمػكم القرشػيأبك بكر، عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبيػد بػف سػفياف بػف قػيس  الحافظابف أبي الدنيا: ىك  3

 (.397، ص 13النببلء، ج
الحػػديث  القاضػػي كأحػػد أئمػػة أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي بػػف بحػػر بػػف سػػناف بػػف دينػػار النسػػائي (: ىػػكق 303-521النسػػائي ) 4

 (.125، ص 14)سير اعبلـ النببلء، ج. كالكبرل السنف الصغرل صاحبب ؼالنبكم الشري
5
 .اإلمػاـ المحػدث المػتقف صػاحب التصػانيؼ الجميمػة ( ػ،ق 458-384أحمد بف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى الخراسػاني البييقػي ) ىكالبييقي:  

 (.164، ص 18)سير اعبلـ النببلء، ج 
6
-510) التيمػػػػػػػػػػػي البكػػػػػػػػػػػرم القرشػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػكزم، ىػػػػػػػػػػػك أبػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػرج عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػد  

)سػير  حظػي بشػيرة كاسػعة، كمكانػة كبيػرة فػي الخطابػة كالػكعظ كالتصػنيؼ. كمػتكمـ كلػد كتػكفي فػي بغػداد، كمػؤرخ محػدث حنبمػي فقيػو . (ق597
 (.366، ص 21اعبلـ النببلء، ج 
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 :مدرسة العقل والرأي 
ي خاصة منذ منتصؼ القرف الثالث األخبلقلقد بدأ بزكغ ىذه المدرسة في الفكر الفمسفي عامة ك 

في ذلؾ ،  ي ككاف دكرىـ كاضحان األخبلقاليجرم، كقد كانت إسيامات ىؤالء ذات قيمة في المجاؿ 
 كيذكر في ىذا اإلطار:

 .ي كتاب "الفقراء كالمساكيف"األخبلقػ( كلو في المجاؿ ى 313)ت 1أبك بكر الرازم  .1
الفقو، كمف مؤلفاتو في  بالحديث كأصكؿ ىػ( ككاف عالمان  320)ت 2الحكيـ الترمذم  .2

 . "الرياضة كأدب النفس" كتاب، األخبلؽ
 . "األخبلؽ، كتاب "تيذيب األخبلؽأشير مؤلفاتو في  ىػ(، كمف 421)ت  3ابف مسككيو .3

 
 :ياألخالقنظريات الغرب حول الذكاء  1.1

 تمتاز المرحمة األكلى التي أسسيا اليكنػاف بػالتخمي عػف الػديف كاسػتبعاده  :منظور الفمسفة اليونانية
مخاطبػة العقػؿ إلػى  كاتجيػت الفمسػفة اليكنانيػة .ي كاالعتمػاد عمػى العقػؿ كالتجربػةاألخبلقػمف الفكػر 

الػػذم  4حتػػى جػػاء سػػقراط نسػػافكحػػده كالتركيػػز عمػػى تفسػػير الكجػػكد الخػػارجي دكف اىتمػػاـ يػػذكر باإل
كالػػػػػرد عمػػػػػى مفػػػػػاىيـ  ،5كبػػػػػالرد عمػػػػػى فمسػػػػػفة مػػػػػف سػػػػػبقو مػػػػػف السكفسػػػػػطائية نسػػػػػافاىػػػػػتـ بسػػػػػمكؾ اإل

أك  حسػػػاسالمعرفػػػة ىػػػك اإل أسػػػاسأف مككنػػػة مػػػف شػػػيكة ك  نسػػػافأف طبيعػػػة اإل كضػػػحدالسكفسػػػطائية 
المعرفػػػة الحسػػػية كمػػػف العػػػدؿ أف يسػػػكد القػػػكم عمػػػى الضػػػعيؼ انسػػػجامان مػػػع الطبيعػػػة كغيرىػػػا مػػػف 

العفػػػة ك  الحكمػػػة فضػػػيمة العقػػػؿ، ىػػػي: أقسػػػاـ أربعػػػةإلػػػى  كقسػػػـ الفضػػػائؿ 6كجػػػاء أفبلطػػػكف .المفػػػاىيـ

                                                           
1
عبيد السيالم  ،مبسيبعة علمياء العيرب) .مدينػة الػرم عػالـ كطبيػب فارسػي  كلػد فػي ق( 311-250أبك بكر محمػد بػف يحيػى بػف زكريػا الػرازم) 

 (.22ص -22، ص2011الطبعة الثانٌة، ،السٌد
2
كمػػف  أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة أحػػد عممػػاء ق( 320تػػكفي سػػنة ) الحكػػيـ الترمػػذم، الممقػػب بػػػ أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػيف الترمػػذم (

 (.440، ص 13، ج )سير أعبلـ النببلء خراساف. في القرف الرابع اليجرم، مف كبار مشايخ السني التصكؼ أعبلـ
3
 ، أصمو مف الػرم كسػكف أصػفياف كتػكفي بيػا.كباحثمؤرخ  ق(، 421، تكفي سنة )ابف مسككيو: أحمد بف محمد بف يعقكب مسككيو، أبك عمي 

 (.2011مبسبعة علماء العرب، عبدالسالم سٌد،الطبعة الثانٌة،)
 سقراط: فيمسكؼ يكناني كبلسيكي يعتبر أحد مؤسسي الفمسفة الغربية. 4

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7 
5
الذم يطرح المكضكع لمبحث، بغية استنباط العيكب كالحسنات كالنتائج، كتقـك حتى غمبة الخصـ ىي منيج يقـك عمى الجدؿ  :السكفسطائية 

فبل حقيقة ثابتة مطمقا، كال خير  كالشؾ في القيـ كفي األخبلؽ، ىذه الطريقة أساسان عمى مبدأ الشؾ، الشؾ في المكجكدات كفي الكجكد بالذات،
مطمؽ، كاإلنساف مقياس كؿ شيء. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 
 رياضياتي. كبلسيكي، يكناني فيمسكؼافبلطكف:  6

A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86http://www.marefa.org/index.php/%D8% 
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التناسػػب بػػيف القػػكل الػػثبلث أعػػبله فػػي ك  الشػػجاعة فضػػيمة القػػكة الغضػػبية،ك  يكية،فضػػيمة القػػكة الشػػ
نفس يمثػػؿ الفضػػيمة الرابعػػة كىػػي العدالػػة عمػػى مسػػتكل الفػػرد كأمػػا عمػػى مسػػتكل المجتمػػع فتكػػكف الػػ

العدالة أف يقكـ الفرد بأداء الكظيفة المناسبة في المجتمع. كالعدالػة فػي نظػر أفبلطػكف حالػة باطنيػة 
 1عقمية أخبلقية يظير بيا صحة النفس كجماليا.

تحقير ما دكنو إلى  األكركبي نسافكأفبلطكف ىي نظرة التعالي التي دفعت باإل 2كانت نظرة أرسطك
كنادل أرسطك بمبدأ عدـ المساكاة  ،مف أجناس أخرل كتبرير استعمار كاستغبلؿ كاستعباد غيرىـ

 مشكمة أخبلقية سياسية في آف كاحد. ينشأداخؿ المجتمع نفسو كىذا الفكر 
 

ذا كاف ىذا حاؿ التصكرات   الحضارة ية عند فبلسفة اليكناف فإف امتداد تأثيرىـ عمى األخبلقكا 
ية التي ىي في حقيقتيا ىدـ لؤلخبلؽ األخبلقير مف اإلقتداء بقيميـ المعاصرة يتطمب منا التحذ

ألف القيـ فييا غير ثابتة كغير أخبلقية كتتغير كفقان  ،كىذه النظرية في حقيقتيا ال أخبلقية ،كميا
  3.ياألخبلقركاف السمكؾ أكبذلؾ تيدـ أىـ ركف مف لؤلغراض الطبقية 

 المبػدأ القائػؿ بػأف النػاس يبحثػكف عػف السػعادة إلػى  تسػتند الفمسػفة النفعيػة :منظور الفمسففة النفعيفة
ؿ المتاحة لو كأف عممية عقبلني بطبيعتو في عممية االختيار بيف البدائ نسافكيتجنبكف األلـ كأف اإل

كالمضػػار المترتبػػة عمػػى االختيػػار، كالفمسػػفة النفعيػػة التػػي ظيػػرت فػػي القػػرف تتػػأثر بالمنػػافع االختيػػار 
الفمسػفة اليكنانيػة   منابع الفمسفة الغربيػة كتحديػدان إلى  السابع عشر كالقرف الثامف عشر تمتد جذكرىا

 كاعتبارىا الخير األعظـ مع التحفظ عمى أف اإلفراط في المػذة يػؤدم ،ركز عمى المذةالقديمة كالتي ت
عكاقػػػب غيػػػر محمػػػكدة، كالفمسػػػفة النفعيػػػة الحديثػػػة تميػػػز بػػػيف المنفعػػػة الفرديػػػة، كالمنفعػػػة العامػػػة إلػػػى 

ي عقبلنػي مػف حيػث اعتمػاد المػنيج التجريبػي فػي تحديػد إجتمػاعكتعتبر المنفعػة العامػة ذات طػابع 
 يبسػػػالمػػػدل المنفعػػػة المتحققػػػة ألكبػػػر عػػػدد ممكػػػف فػػػي المجتمػػػع. كالفمسػػػفة النفعيػػػة تعتمػػػد عمػػػى األ

  .4عمـ كاقعيإلى  بشكؿ عاـ األخبلؽية ك األخبلقالعممية في تحكيؿ دراسة الظكاىر 
 

                                                           
1
 .25، كانظر حميد، صالح، القيـ األخبلقية بيف اإلسبلـ كالغرب، ص230ص ،ـ1985، المميجي، يعقكب، مرجع سابؽ  
2
 أفبلطكف تمميذك ، قديـ فيمسكؼ يكناني ( ؽ.ـ384-322أرسطك ) 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88 
3
 .231ص ،ـ1985، المميجي، يعقكب، مرجع سابؽ  

4
 .27القيـ األخبلقية بيف اإلسبلـ كالغرب، صحمٌد، صالح،  
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 بأنػو عمػـ كاقعػي  األخػبلؽيتمخص مكقؼ الفمسفة الكضعية في مكضػكع  :منظور الفمسفة الوضعية
يخضػػػع لؤلسػػػمكب االسػػػتقرائي فػػػي البحػػػث العممػػػي كيعتمػػػد عمػػػى المبلحظػػػة كيركػػػز عمػػػى العػػػادات 

ظاىرة مكضكعية كليسػت  األخبلؽكالعرؼ كاآلداب العامة كالمثؿ العميا لمجماعة كىذا المكقؼ يرل 
يػة لممبلحظػة قاألخبلمرتبطة بككنيا ظاىرة ذىنية كىذا االعتقػاد يتفػؽ مػع ضػركرة إخضػاع الظػاىرة 

كفػػػؽ ىػػػذا  يػػػةاألخبلقكتشػػػمؿ مبلمػػػح الفمسػػػفة  ،يػػػةاألخبلقالظػػػاىرة أك  بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ نتػػػائج األفعػػػاؿ
 1:ما يمي المنظكر عمى

  .نظرة كاقعية كما ىك نسافإلاإلى  المبلحظة كتنظر أساسعمى  األخبلؽتقـك  :أكالن 
 .نسبية كليست ثابتة األخبلؽثانيان: 
 .في سيادة مشاعر اإليثار كليس األثرة كمشاعر المكدة عمى دكافع األنانية األخبلؽثالثان: 

 في تعامؿ الفرد مع الغير.  األخبلؽ أساسكىي  نسافرابعان: الميكؿ الغيرية فطرية لدل اإل
  .الحاسة الخمقية بسبب كجكد الميكؿ كالعكاطؼ الفردية بيف الناسأك  األخبلؽخامسان: تنشأ   
 

 :ياألخالقتعريف الذكاء  1.1

القابمية كالقدرة التي تمكف الفرد عمى معرفة الصكاب مف الخطأ كأف "عرفتو ميشيؿ بكربا بأنو:  .1
تككف لدل الفرد قناعات أخبلقية يعمؿ عمييا بحيث يتسنى لو أف يتصرؼ بالطريقة الصحيحة 

التعاطؼ،  :ان ىيامتبلؾ سبع فضائؿ أخبلقية تكجو سمككو ذاتي أساسية عمى األخبلقك 
 . 2"الشفقة، التسامح، العدالةأك  الضمير، ضبط النفس، االحتراـ، العطؼ

خريف كالتعاطؼ معيـ كاحتراميـ اإلدراؾ الجيد لمشاعر األلـ لدل اآل" :نوأب كفي تعريؼ آخر .2
 .3"ية معيـنسانكالتسامح معيـ كالتعامؿ بعدالة في المكاقؼ اإل

عمى االلتزاـ بما يؤمف بو كقدرتو عمى تسمية  نسافقدرة اإل"عرفو الدكتكر أيكب خالد بأنو:   .3
  .4"األخبلؽالقيـ ك 

                                                           
1
 .77،78، ص2007 ،1ط األخبلؽ،مسفة ، كانظر، حممي، مصطفى، ف27،28المرجع السابؽ ص   
2
 .31مف بحث بعنكاف:" الذكاء األخبلقي كعبلقتو بالتكافؽ الدراسي"، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، عدد ،4ص ـ،2001ميشيؿ،  بكربا، 
3
 islamiyah.orglissues :االلكتركني المكقع عف .2013 المراىقيف، لدل االخبلقي الذكاء تطكر رنا، محمد،  
4
 .2كقع المستشار، مجمة كلدم، العددخالد، مأيكب،  
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كيرل الباحث بأف الذكاء األخبلقي ىك القدرة ك القابمية التي تمكف اإلنساف مف التمييز بيف الخير 
 كالشر، بناءن عمى القيـ كالقناعات الداخمية لديو.

 :األخالق تعريف

   ٍـّ، كبضػػػػمتيف: السػػػػجية كالط بػػػػع، كالمػػػػركءة عػػػػرؼ الفيػػػػركز آبػػػػادم الخمػػػػؽ مؽ: بالضػػػػ لغػػػػةن:"الخي
  .1كالديف"

 نسػافعرؼ ابف منظكر  الخمؽ لغة بأنو: الديف كالطبع كالسجية، كحقيقتيػو: أنػو اسػـ لصػكرة اإل 
 .2الباطنة كأكصافيا كمعانييا المختصة بيا

 ىيئة لمنفس راسخة تصدر عنيا األفعاؿ بسيكلة كيسر مف  :عرؼ اإلماـ الجرجاني الخمؽ بأنو"
فإذا كاف الصادر عنيا االفعاؿ الحسنة كانت الييئة خمقان حسنان  ،يةك كال ر  فكرإلى  غير حاجة

ف كاف الصادر عنيا االفعاؿ القبيحة كانت الييئة خمقان سيئان"  .3كا 
  أفعاليا مف غير فكر كال ركيةإلى  بأنيا:"حاؿ النفس داعية ليا األخبلؽعرؼ ابف مسككيو، 

الذم يحركو  نسافكاإل ،منيا ما يككف طبيعيان مف أصؿ المزاج :قسميفإلى  كىذه الحاؿ تنقسـ
كربما  ،أدنى شئ نحك الغضب كيييج ألدنى سبب، كمنيا ما يككف مكتسبان بالعادة كالتدرب

كخمقان"  .4كاف مبدؤه بالركية كالفكر ثـ يستمر عميو أكالن فأكؿ حتى يصير ممكة ن
 كؿ صفة راسخة في النفس تصدر عنيا األفعاؿ بسيكلة مف  :عرؼ األصبياني الخمؽ بأنو

كالحمـ يستدعي مسايرة السفيو كالعفك عف  ،غير تكمؼ كالكـر يصدر عنو اإلعطاء ببل عناء
 .5قتضي كزف كؿ شيء بميزاف المصمحةكالحكمة ت ،المسيء

 
 والتخمق: األخالقالفرق بين 

 ىي ممكة راسخة في النفػس تصدر مف خبلليا األفعاؿ بسيكلة أم مف دكف أم األخبلؽ :
لمتخمؽ فإف األفعاؿ فيو تصدر بإجبار النفس عمى أمر ما. فتارة  مقاكمة خبلفان أك  جيد

                                                           
1
 .137ص القامكس المحيط،  
2
 .86، ص1لساف العرب، ج  
3
 .21، ص2009 ،1ط ،خالد الخراز األخبلؽ،مكسكعة   
4
 .41، ص1،1985ط ،األخبلؽتيذيب   
5
 .15ـ، ص1986 ،2، طخبلؽ النبي كأدابوأ ،الحافظ، االصبياني  
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لمحاضرة سمعيا فيقرر أف يمتـز بالسجايا أك  انفعاالت قمبية لمقاؿ قرأه نسافتحصؿ لئل
الخمقية الحسنة كيجتنب السجايا الخمقية السيئة كفي ىذه األثناء تطرأ عميو حالة الغضب 
نما يسمى تخمقان لما فيو مف جيد  كينجح في أف يكظـ غيظو، لكف ىذا ال يسمى أخبلقان كا 

 .1كمقاكمة
 إلى  ة معينة ثـ يزكؿ مفعكليا كيحتاج صاحبياالتخمؽ: حالة انفعالية غير مستقرة تستمر لمد

جرعة أخرل حتى يستطيع أف يستعيد ذلؾ االنفعاؿ الركحي الذم حسف لو مف سمككو 
ممكة راسخة تسمى إلى  االستماع كىكذا تتكرر العممية حتى يتحكؿ التخمؽأك  فيكاصؿ القراءة

 .2أك األخبلؽ الخمؽ

الصدر، فميما تغير الحاؿ كالزمف تبقى األخبلؽ يتبيف مف خبلؿ ذلؾ بأف األخبلؽ راسخة في 
 بمكارميا في صدر حامميا، أما التخمؽ فيتغير بتغير األحكاؿ عمى الشخص كتقمبات الزمف عميو.

 :األخالقتعريف عمم 

 3القبحأك  ىك عمـ مكضكعو أحكاـ قيمية تتعمؽ باألعماؿ التي تكصؼ بالحسف. 
  ينبغي أف تككف عميو معاممة الناس بعضيـ ىك عمـ يكضح معنى الخير كالشر كيبيف ما

 .4بعضان كيشرح الغاية التي ينبغي أف يقصد إلييا الناس في أعماليـ كينير السبيؿ لما ينبغي

إف األخبلؽ اإلسبلمية إضافة إلى ما تـ تعريفو في عمـ األخبلؽ تضفي عميو الشيء الكثير، كسيتبيف 
 خبلؿ تعريفنا لؤلخبلؽ اإلسبلمية:ذلؾ مف 

 ة:اإلسالمي األخالقتعريف 

ىي مجمكعة األقكاؿ كاألفعاؿ التي يجب أف تقكـ عمى أصكؿ كقكاعد كفضائؿ كآداب مرتبطة ارتباطان 
 5ة مف خبلؿ القرآف الكريـ كسنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ.اإلسبلميكثيقان في العقيدة كالشريعة 

                                                           
1

 .92، ص1985سبلـ، ، في اإل المميجي، يعقكب، األخبلؽ 
2

 .93، ص1985 مرجع سابؽ، المميجي، 
3

 .252، ص1المعجـ الكسيط، ج 
4

 .8، ص1، أحمد أميف، طاألخبلؽ 
5
 .9عبداهلل، مرجع سابؽ، ص ،الياشمي  
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 نن من زن ُّ القرآف الكريـ: هلل عميو كسمـ في ة فقد قاؿ اهلل عف الرسكؿ صمى ااإلسبلميكمف الناحية 

قكاـ الحياة الفاضمة كىك رأس األمر . كالسمك الخمقي مطمب شريؼ، إذ الخمؽ (1)القمم:   َّ  ىن

  :كقديمان قاؿ الشاعر أحمد شكقي ،فييا

نما األمم األخالق ما  بقيت                فإن ىم ذىبت أخالقيم ذىبوا وا 
كلقد أخبرنا  ،كجؿ عمى رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ بمدح خمقو العظيـكلذا كاف ثناء اهلل عز 

 :فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ األخبلؽرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف مف أسباب بعثتو إتماـ مكاـر 
 . 1(إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق)

سف كيتضح ذلؾ مف خبلؿ قكؿ عمى أف الديف المعاممة أم معاممة الناس بخمؽ ح سبلـكيؤكد اإل
أمَنُو النَّاُس  من ويِدِه والمؤمنُ  لساِنو من المسممونَ  سِممَ  من المسممُ ) :الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

ىجَر الخطايا  من جاىَد نفَسُو في طاعِة المَِّو والمياجرُ  من عمى دماِئيم وأمواِليم والمجاىدُ 
كميا تقكـ عمى  األخبلؽتصنيفات كثيرة فبعضيـ يرل أف  األخبلؽكقد صنؼ المسممكف  .2(والذُّنوبَ 

  :أربعة أركاف ىي
 :كجد أنيا تتككف مػف األخبلؽكاإلماـ الغزالي حيف تحدث عف أصكؿ  .العدؿك  العفةك  الشجاعةك  الصبر
بػيف ليػـ ك لعدالة. كنجد أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لما حػدث الصػحابة كا الشجاعةك العفة ك  الحكمة
نضػع قاعػدة  األخػبلؽيجبف كلكف ال يكػذب أم أننػا فػي تػدريب أبنائنػا كتعمػيميـ أك  ؤمف قد يبخؿأف الم

  .3أخبلقية عريضة ىي الصدؽ أكالن 

  األخالق:أنواع 
ميقية في أصؿ خمقتيـ التي فطرىـ اهلل عمييا :أخبلؽ فطرية كىبية .1 فيذا  ،كىي طبائع الناس الخي

 .4كذاؾ متجيـ الكجو ،كىذا بشكش كسمح ،كذاؾ سريع الغضب ،ىادئ الطبع
أخبلؽ عممية كسبية: كىي األخبلؽ الحسنة التي يكتسبيا المرء كيتعمميا كيتعكد عمييا،  .1

 5كاالكتساب يككف بأف يعرؼ فضميا كييرغب فييا كييربى عمييا كييعكد عمى التحمي بيا. 

                                                           
1
 .3سبق تخرٌجه، ص  
2
 .1/72 ،المصابٌح مشكاة تخرٌج ،حسن بإسناد ،العسقالنً حجر ابن ذكره 
3
 .92العدد  ،مجمة كلدم ،د. أيكب خالد األيكب، مكقع المستشار 
4

  .)بتصرؼ(26، صـ2009، 1ط األخبلؽ،مكسكعة الخراز، خالد،  
5

  .)بتصرؼ(26المرجع السابؽ، ص 
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 عبد ألشج كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ القسميف ىذيف إلى تنقسـكالدليؿ عمى أف األخبلؽ 
 .1(واألناه الِحْممُ  اللُ  يحبُُّيما خصمتين فيكَ  ِإنَّ ): القيس

 
 تعريف الذكاء والفطنة:

 2الذكاء عند ابف منظكر: سرعة الفطنة. 
 3الذكاء عند المناكم: سرعة اإلدراؾ كحدة الفيـ. 
 4الذكاء عند العسكرم: تماـ الفطنة.  
  5بالشيء مف كجو غامضالفطنة عند العسكرم: العمـ. 
 6الفطنة عند الراغب: سرعة إدراؾ ما يقصد إشكالو.  
  كخبلصة القكؿ بأف الذكاء ىك سرعو تكصيؿ المعمكمات بيف التجاكيؼ كالتجاعيد في قشره

 الدماغ.
 

 ياألخالقمكونات الذكاء  1.1

ي عمػى يػد المنظػرة بكربػا كقػد طرحػت منظكرىػا الجديػد ىػذا فػي سػبع فضػائؿ األخبلقػنشأ منظكر الذكاء 
ي لممراىؽ كتعمؿ عمى حماية القيـ عنده كتحصينيا كحفظيػا مػف األخبلقجكىرية تشكؿ مككنات الذكاء 

 :رذائؿ االفعاؿ كاألقكاؿ لتشكؿ شخصية سميمة كمرمكقة كىذه المككنات ىي

القدرة عمى فيـ إلى  ي كأىميا، كيشيراألخبلقذكاء كيشكؿ أكؿ مككف مف مككنات ال :التعاطؼ .1
كتفيـ مشاعر كحاجات اآلخريف  أم التماثؿ مع اىتمامات الناس اآلخريف كالشعكر بمشػاعرىـ 

فيػػك عاطفػػة قكيػػة مػػف شػػأنيا أف  ،كالػػكعي بجػػكانبيـ اإلنفعاليػػة ،خاصػػة مشػػاعر الضػػيؽ كاأللػػـ
 .7ألفكار اآلخريف كآرائيـتكقؼ السمكؾ العنيؼ كالقياسي كتزيد مف كعي الفرد 

                                                           
1
 .17 برقم مسلم رباه 
2
 .14/287لساف العرب،  
3
 .171التكقيؼ عمى ميمات التعريؼ، ص 
 .1/85الفركؽ المغكية، 4
5
 .1/85الفركؽ المغكية،  
6
 .143مكاـر الشريعة، صإلى  الذريعة 
7
 31ي كعبلقتو بالتكافؽ الدراسي"، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، عدداألخبلقمف بحث بعنكاف:" الذكاء  ،39،ص2001،ياألخبلقبناء الذكاء  ،بكربا  



  21 

الفضػػيمة الثانيػػة كتمثػػؿ مجمكعػػة القػػيـ العميػػا المتػػكافرة فػػي بنػػاء الفػػرد أك  يعػػد المكػػكف :الضػػمير .1
عمػى الطريػؽ القػكيـ  فػرادالمعرفي كىك ذلػؾ الصػكت الػداخمي القػكم الػذم يسػاعد عمػى جعػؿ األ

المكاطنػػػة  سػػػاسأبالػػػذنب حينمػػػا يتمػػػادكف فػػػي الخطػػػأ كىػػػك  إحسػػػاسلفعػػػؿ الصػػػكاب كيشػػػحنيـ ب
  .1برمتيا األخبلؽنو جكىر أي كما األخبلقالصالحة كالسمكؾ 

ممػا يعطػي  ،ىك التحكـ باإلنفعػاالت كالتفكيػر بالسػمكؾ قبػؿ فعمػو (:التحكـ الذاتي) ضبط النفس .1
الفػػرد قػػكة اإلرادة عمػػى القيػػاـ بالصػػكاب كالسػػيطرة عمػػى أعمالػػو؛ لػػذا ىػػك آليػػة داخميػػة قكيػػة تقػػكد 

كبالتػػالي امػػتبلؾ الفػػرد القػػدرة  ،بحيػػث تكػػكف خيػػاراتيـ أكثػػر أمنػػان كاكثػػر حكمػػة ياألخبلقػػسػػمككيـ 
 .2عمى تنظيـ سمككو بكضع المكابح لمضبط الذاتي قبؿ المضي باألفعاؿ المضرة

شػػػػخاص يػػػراىـ يسػػػػتحقكف ىػػػػذه أإظيػػػػار مشػػػػاعر إكبػػػار كتقػػػػدير يكجييػػػػا الفػػػرد نحػػػػك  :حتػػػراـاإل .1
مػف  ان نحػك نفسػو كفػي ىػذه الحالػة االخيػرة تصػبح جػزءكقد يتكجو الفرد بيذه المشاعر  ،المشاعر

 ،كقػػد يضػػفي المػػرء ىػػذه المشػػاعر عمػػى مكضػػكعات أخػػرل فػػي الحيػػاة ،مفيػػـك الفػػرد عػػف نفسػػو
ية األخبلقخريف يمزمو العمؿ عمى احتراـ ذاتو كقيمة مف قيمو كامتبلؾ الفرد لفضيمة احترامو لآل

 .3عف طريؽ االبتعاد عف التقميؿ مف شأف االخريف
إظيػػار االىتمػػاـ بالمشػػاعر غيػػر السػػعيدة لآلخػػريف كمسػػاعدتيـ فػػي مػػنحيـ  :الشػػفقةأك  العطػػؼ .1

ف كانت بسيطة كتطكير كسػائؿ رادعػة أساليبكالبعد عف تحقير  ،كتعمـ معنى الشفقة عمييـ يـ كا 
كتمكػػػف ىػػػذه الصػػػفة الفػػػرد مػػػف تحقيػػػؽ سػػػعادة اآلخػػػريف كااليثػػػار  ،عنػػػد معاممػػػة اآلخػػػريف بقسػػػكة

 .4مبية المستطاعكالعمؿ عمى ت
يعػػد التسػػامح فضػػيمة أخبلقيػػة جكىريػػة تسػػاعد الصػػغار عمػػى احتػػراـ بعضػػيـ الػػبعض  :التسػػامح .1

أك  مظيريػةأك  يػةإجتماعأك  عمى أنيـ أشخاص بغض النظر عف الفركقات سكاءن كانػت عرقيػة
التعػايش مػع اآلخػريف بعطػؼ كيقػؼ أك  كيػدفع الفػرد لمتعامػؿ ،فركؽ في المعتقػداتأك  حضارية

 .5ممارسة العنؼ كالتعصب بشتى أشكالو ضد

                                                           
1
  1

 .39،ص2001،ياألخبلقبناء الذكاء  ،بكربا  
2
 .83ص ،المرجع السابؽ  
3
 .93ص ،المرجع السابؽ  
4
 .103ص ،المرجع السابؽ  
5
 .128ص ،المرجع السابؽ  
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 ،عمى التصرؼ بإنصاؼ كنزاىػة بعيػدان عػف التحيػز فػي المكاقػؼ المختمفػة فضيمة تحث :العدالة .7
ككجكدىػا ضػمف  ،كالكقكؼ بكجو الظمـ ميما كانػت العكاقػب ،كاإلختيار بيف البدائؿ بعقؿ مفتكح

 1.بؿ إصدار األحكاـ عمييـ اآلخريف قإلى  سمكؾ اإلصغاءإلى  ىذه المككنات يقكد الفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .137صالمرجع السابؽ،   
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 :الدراسات السابقة 1.1

ي لدى طمبة المرحمة جتماعي وعالقتو بالتسامح اإلاألخالق(: الذكاء 1111دراسة الزىيري ) .1
 المتوسطة.

ي لدل طمبة المرحمة المتكسطة كفؽ متغيرات األخبلقالتعرؼ عمى مستكل الذكاء إلى  ىدفت الدراسة
 المرحمة الدراسية(.الدراسة )الجنس، 

، 2012 -2011تـ إجراء الدراسة عمى طمبة المرحمة المتكسطة  في مدينة بغداد لمسنة الدراسية 
ي كطبقيما عمى عينة الدراسة كالتي جتماعي كالتسامح اإلاألخبلقكاستخدـ الباحث مقياسي الذكاء 

 طالبان كطالبة، كمف نتائج البحث:( 306بمغت )

 ي.األخبلقلمتكسطة بالذكاء يتمتع طمبة المرحمة ا -
 ي.جتماعالتسامح اإلب يتمتع طمبة المرحمة المتكسطة -
 ي.األخبلقي كالذكاء جتماعنسيف في التسامح اإلجال تكجد فركؽ بيف ال -
 ي.جتماعي كالتسامح اإلاألخبلقتكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء  -

 كقد كضع الباحث عدة تكصيات منيا:

 ي كتنميتو لدل الطمبة.األخبلقعمى مستكل الذكاء ضركرة الحفاظ  -
أف تزيد المدارس مف نشاطاتيا في بث ركح التسامح بيف صفكؼ الطمبة مف خبلؿ برامج  -

 الصفية.
ي وعالقتو بالتوافق الدراسي لدى تالمذة األخالقالذكاء (: 2010دراسة العبيدم كاألنصارم ) .1

 الصف السادس االبتدائي.

ل تبلمذة الصؼ السادس ي كعبلقتو بالتكافؽ الدراسي لداألخبلقالتعرؼ عمى الذكاء إلى  ىدؼ البحث
البحث ي كالتكافؽ الدراسي، كبمغت عينة األخبلقاالبتدائي، كأيضان كشؼ العبلقة االرتباطية بيف الذكاء 

اآلخر ي ك األخبلقىما مقياس الذكاء اعداد مقياسيف كأداة لمدراسة، إحد( طالبان كطالبة، كتـ إ500)
 -النتائج اآلتية:إلى  مقياس التكافؽ الدراسي، كتكصمت الدراسة
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 تبلمذة الصؼ السادس يتمتعكف بذكاء أخبلقي. -
 يتمتعكف بتكافؽ دراسي. تبلمذة الصؼ السادس -
 فؽ الدراسي لدل تبلمذةاي كالتك األخبلقتكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة احصائيان بيف الذكاء  -

 .السادس االبتدائي الصؼ

 -كقدمت الدراسة تكصيات منيا:

ي لدل األبناء مف خبلؿ اتباعيـ األخبلقالتأكيد عمى األىؿ كالمربيف بغرس فضائؿ الذكاء  -
 عمى العطاء. كقادر. اإليجابيةالتربكية الصحيحة لخمؽ جيؿ متمتع بالصفات  ساليبلؤل

كع نريبية ليذا الي مع إقامة دكرات تداألخبلقإعداد ككادر عممية متخصصة في مجاؿ الذكاء  -
شاعتو في المجتمع.  مف الذكاء كتعزيزه كا 

 

ي وفق مستويات الذكاء الثقافي جتماعدراسة مقارنة في التسامح اإل(: 2010دراسة عيدم ) .1
 لدى طمبة الجامعة.

ي كالذكاء الثقافي لدل طمبة جامعة جتماعالتعرؼ عمى العبلقة بيف التسامح اإلإلى  ىدفت الدراسة
مف اإلناث، تـ  200مف الذككر ك 200( طالب كطالبة، بكاقع 400كقد بمغت العينة )صبلح الديف 

 ي كمقياس الذكاء الثقافي.جتماعاختيارىـ عشكائيان، كقاـ الباحث باستخداـ مقياس التسامح اإل

أف طمبة الجامعة إلى  كاستخدـ الباحث برنامج التحميؿ االحصائي، لمعالجة البيانات كتكصمت الدراسة
 تعكف بذكاء أخبلقي كال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متغيرم الجنس كالتخصص.يتم

 ي الذاتي وتطبيقاتو في السنة النبويةفالذكاء العاط(: 2009دراسة عجيف ) .1

خريف، في ضكء التعامؿ االيجابي مع ذاتو كمع اآلعمى  نسافالتعرؼ عمى قدرة اإلإلى  ىدفت الدراسة
في جميع  العمميةالسنة النبكية، ككجد الباحث مف خبلؿ الدراسة أف السنة النبكية حافمة بتطبيقاتو 

 مجاالتو:
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 النفعاالتو الكعي بالذات. نسافمعرفة اإل -
 تحفيز النفس لتحقيؽ االىداؼ. -
 إدارة العكاطؼ كالتحكـ بيا. -
 .يةجتماعالميارات اإل -

في المستنبط مف السنة النبكية ألنو مرتبط باإليماف باهلل تعالى، كأثر طالعاكبيف الباحث تميز الذكاء 
 ذلؾ في تحقيؽ تأجيؿ اإلشباع كالتفاؤؿ كتكجيو النفس.

سيف بتكجيو اىتماميـ نحك بياف أثر السنة النبكية في عمـ النفس كالذكاء العاطفي ر كأكصى الباحث الدا
 بكجو خاص.

 

 ي لدى المراىقيناألخالقلذكاء تطور ا(: 2008دراسة رنا محمد ) .1

ي لدل المراىقيف، كبياف الفركؽ الفردية بحسب متغيرم األخبلقبياف درجة الذكاء إلى  ىدفت الدراسة
 العمر كالجنس.

كأجريت الدراسة عمى طمبة المرحمة الثانكية لصفكؼ الثاني كالرابع لكبل الجنسيف في مدينة بغداد لمعاـ 
طالب كطالبة عشكائيان، كاستخدمت الباحثة مقياس الذكاء  300يار . كتـ اخت2008-2007الدراسي 
 -فقرة في ىذه الدراسة، ككاف مف نتائج الدراسة ما يمي: 60ي المككف مف األخبلق

 ي.األخبلقال يتمتع المراىقيف بذكاء أخبلقي، عمى الرغـ مف أف ليـ درجات في الذكاء  -
 ي تعزل لمتغير العمر.األخبلقتكجد فركؽ ذات داللة احصائية لمستكل درجات الذكاء  -
ي تعزل لمتغير الجنس لصالح األخبلقتكجد فركؽ ذات داللة احصائية لمستكل درجات الذكاء  -

 اإلناث.

 -كبناء عمى النتائج كضعت الباحثة تكصيات أىميا:

عمى العممية التربكية التعميمية لتعزيز مستكل باء كاألميات كالقائميف بناء برامج ارشادية لآل -
 ي.األخبلقالذكاء 
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 ي لدل الطمبة المراىقيف.األخبلقما ينمي الذكاء تضميف المناىج الدراسية ب -
تعزيز الذكاء إلى  يا ببرامج تيدؼطتركيز كسائؿ اإلعبلـ بكؿ اشكاليا لتضميف خط -

 ي.األخبلق

 

 سريةبيئة المدرسية واألوعالقتو ببعض متغيرات الي األخالقالذكاء  :(2008دراسة شحاتو ) .1
 .منيالدى طالب الصف األول الثانوي، جامعة 

سرية لدل طبلب ي بالبيئة المدرسية كاألاألخبلقلتعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء اإلى  الدراسةىدفت 
 الباحث ، كتكصؿبمصر طالب كطالبة بمحافظة المنيا 420ث كؿ الثانكم كبمغت عينة البحألالصؼ ا

ي، كال يكجد أثر لمخمفية األخبلقالنتائج اآلتية: ال يكجد أثر لمجنس )الذككر، اإلناث( في الذكاء إلى 
ي كالبيئة األخبلقي )ريؼ،حضر(، كيكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء األخبلقالحضارية في الذكاء 

 .سرةلؤل يةجتماعاإل

 

المتبادلة لدى طمبة  يةجتماعبالثقة اإل ي وعالقتواألخالقذكاء ال (:2007)دراسة الشمرم  .7
 الجامعة

المتبادلة  يةجتماعي كالثقة اإلاألخبلقالعبلقة اإلرتباطية بيف الذكاء التعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة 
طبقي ( طالب كطالبة تـ اختيارىـ باألسمكب ال400كتألفت العينة مف )لدل طمبة جامعة بغداد، 

ي كالذم يتككف األخبلق، قاـ الباحث بإعداد مقياس الذكاء جامعة بغدادالعشكائي مف ثماني كميات مف 
أف طمبة الجامعة يتمتعكف بذكاء أخبلقي، كال تكجد فركؽ ذات داللة إلى  ( فقرة ، كتكصؿ62مف )

ي كالثقة األخبلقإحصائية كفؽ النكع كاإلختصاص، كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة مكجبة بيف الذكاء 
 المتبادلة. يةجتماعاإل
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ي األخالقالذكاء  :Kindlon& Thompson , 2002)) :دراسة كندلكف كثكمبسكف .8
 .لدى األطفال قبل سن المدرسة ومستويات الذكاء العام

لدل  ي كمستكيات الذكاء العاـاألخبلقاستيدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الذكاء 
ذككر )  ي كفؽ متغير النكعاألخبلقاألطفاؿ قبؿ سف المدرسة ككذلؾ قياس الفركؽ في مستكل الذكاء 

لتي ا برز النتائجأكطفمة مف مدينة نيكيكرؾ . كمف  طفؿ  1000ألفت عينة الدراسة مف  إناث (. كت -
 ياألخبلقكجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء  تكصمت إلييا الدراسة
ف كاحد مف كؿ عشرة أطفاؿ لديو مشاكؿ أاـ لدل األطفاؿ قبؿ سف المدرسة ك كمستكيات الذكاء الع

ف الذكاء ال يعد معياران أإلى  حتى الفائؽ كىذا يرجعأك  دمي رغـ ذكائو االعتيااألخبلقفي الذكاء  ميمة
ي ما لـ يكف ىناؾ تنشئة مقصكدة كمستمرة لتعزيز كبناء الذكاء األخبلقكتساب الذكاء ال مطمقان 

 إناث(. -ي لصالح اإلناث كفؽ متغير النكع )ذككراألخبلقي فضبلن عف كجكد فرؽ في الذكاء األخبلق

 
  ياألخالقبناء الذكاء  (:Borba ,2001)دراسة  .9

كتألفت  ،ي كتقدير الذات لدل المراىقيفاألخبلقاستيدفت الدراسة قياس العبلقة االرتباطية بيف الذكاء 
كقامت الباحثة  نيكيكرؾ. طالبان كطالبة مف طمبة المدارس الثانكية في مدينة  2000عينة الدراسة مف 

الباحثة جعمت المقياس عامبلن  ي كتألؼ المقياس مف سبع مجاالت إال أفاألخبلقببناء مقياسان لمذكاء 
أبرز النتائج التي تكصمت إلييا  ية كليست منفصمة. مفأساسف ىذه الفضائؿ ىي مككنات كاحدان أل

ي كتقدير الذات لدل األخبلقالدراسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء 
 المراىقيف مف طمبة المدارس الثانكية.

مفيوم السموك الخمقي من وجيتي نظر اإلمام أبي حامد الغزالي (: 2000دراسة العطاس ) .11
 وبعض االتجاىات النفسية الغربية الحديثة.

إبراز إسيامات اإلماـ الغزالي كنظرة بعض االتجاىات النفسية الغربية الحديثة إلى  ىدفت ىذه الدراسة
كخصائص السمكؾ الخمقي،  في عمـ النفس كذلؾ في جكانب السمكؾ الخمقي كأسس السمكؾ الخمقي،

 كسبؿ اكتسابو.
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 -المعمكمات، ككاف مف أبرز نتائج الدراسة:إلى  كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التاريخي لمكصكؿ

أكد اإلماـ الغزالي عمى أىمية تداخؿ كتفاعؿ السمكؾ الخمقي كمفيكـ متكامؿ كمؤثر في بناء  -
دارة الجكانب  ية، كما أكد عمى دكر الجكانبنسانجكانب النفس اإل العقمية مف خكاطر كرغبات كا 

 السمككية الفعمية ككحدتيما في اكتساب السمكؾ الخمقي كفؽ ما يقرره العقؿ كالشرع.
النفسي  ساسجع لؤلر ضابط كم أساسأبرز اإلماـ الغزالي دكر الجانب الركحي اإليماني ك -

اإليماني  ساسسس كبيف األالعقمي، فكمما قكم االرتباط بيف ىذه األ ساسالقمبي كاأل ساسكاأل
 سمكؾ الخمقي المحمكد.لظير ا

اتفقت كجية نظر الغزالي كالدراسات الغربية الحديثة عمى أف عممية التغيير كالتعديؿ كاردة في  -
 السمكؾ الخمقي.

اتفقت كجية نظر الغزالي كبعض االتجاىات النفسية الغربية الحديثة عمى أىمية الفطرة  -
 رجية في اكتساب السمكؾ الخمقي.ية، كالبيئة الخانساناإل

 -ككضع الباحث عددان مف التكصيات أىميا:

ز الجاب الركحي االيماني كتأثيره عمى سمكؾ الفرد، كأنو جانب ميـ لثبات السمكؾ أىمية ابرا -
 المحمكد.

الربانية كالفطرية كالكاقعية كالمثالية كالكسطية لمسمكؾ  اإليجابيةإظيار الخصائص كالميزات  -
المعاصر الذم ال يتحمى بالسمكؾ الخمقي  نسافالخمقي القكيـ كمقارنتو بالسمات الكضعية لئل

 المحمكد.
داب في دنياىـ كأخراىـ، كتبصيرىـ بطبيعة اآل فراداالىتماـ بنشر الثقافة الخمقية النافعة لؤل -

 السمكؾ الخمقي القكيـ.ة المتعمقة باإلسبلمي
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 :الفصل الثالث
______________________________________________________ 

  :جراءات الدراسةإ
 

 :ي في السنة النبويةاألخالقتطبيقات الذكاء  1.1

ف مالـ تربطيـ ركابط متينة ف يعيشكا متفاىميف كمتعاكنيأأم مجتمع مف المجتمعات  أفرادال يستطيع 
 ،غني عنيا أم مجتمع مف المجتمعاتال يست يةإجتماعضركرة  األخبلؽفمكاـر  ،الكريمة األخبلؽمف 

 لك أف تخيؿ ،نييار ثـ الدماراإلإلى  كتصارعكا كذلؾ يؤدم ،تمعالمج أفرادتفكؾ  األخبلؽقدت كمتى في 
تككف الثقة كيؼ  ،؟سيككف ىذا المجتمعكيؼ  ،األخبلؽف المجتمعات انعدمت فيو مكاـر م مجتمعان 

كيؼ تككف الحضارة مانة ك ككيؼ يككف التعايش لكال فضيمة األ، لعمكـ كالمعارؼ لكال فضيمة الصدؽبا
ككيؼ يككف المجد لكال فضيمة الشجاعة في رد الظمـ  يثار؟خي كالتعاكف كالمحبة كاإللكال فضيمة التآ

مؤىبلن الرتقاء  نسافككف اإلككيؼ ي، حسفكالدفع بالتي ىي أ اإلحسافة ك كلكال فضائؿ العدؿ كالرحم
 األخبلؽإف ؟ يثارصارفة لو عف كؿ عطاء كا   ،نانيتو مسيطرة عميوكانت أإذا  ينسانمراتب الكماؿ اإل

كمتى انعدمت  يةجتماعبيا الركابط اإلعقد مـ كالشعكب تمثؿ المعاقد الثابتة التي تي األ أفرادالفاضمة في 
مـ تمثؿ معاقد األ أفرادفي  األخبلؽذا كانت . كا  يةجتماعقدت الركابط اإلانكسرت في أك  ىذه المعاقد

ك نكضح باألمثمة حقيقة  ،تيكف كال تضعؼ ية متماسكة قكية الالترابط فيما بينيـ تككف الكتمة البشر 
  1:يةجتماعيا الركابط اإلعقد بمثؿ المعاقد التي تي ي ياألخبلقالذكاء ككف 

ث بو كيخبر عنو في دٍّ حى ثقة المجتمع بما يي  الفردمؽ في الصدؽ كخي  ينعقد عمى :فضيمة الصدق .1
نقطعت ما بينو كبيف المجتمع رابطة تى انيارت ىذه الفضيمة مف الفرد إكافة المجاالت كم

 .2 مران يو ألمكف إكال يكعظيمة كغدا الناس اليصدقكنو كال يثقكف بو 

                                                           
1
 34، ص1999ة كأسسيا، اإلسبلمي األخبلؽالمٌدانً، عبدالرحمن،  
 .35المرجع السابؽ، ص 2
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أك  بيف يديو مف ماؿلناس بما يضعكف ثقة ا ىذه الصفة في الفرد تنعقد عمى :مانةفضيمة األ .2
متى خاصة، ك أك  إليو مف أمكر عامةمكف يمنحكنو مف كجاىة كتقديـ كبما يك، كبما سمطاف

 1.ذم قيمة معتبرة بينو كبيف الناس انقطع كؿ شيءانيارت ىذه الفضيمة 
ثقة الناس بو في أعراضيـ فتأمنو الناس عمى  لفردىذه الصفة في ا تنعقد عمى :ة العفةيمفض .3

لـ يأمنو الناس عمى  ، كمتى انيارت ىذه الفضيمةغابت كيؤمنو الجار عمى منزلوإذا  عراضيـأ
 2.كانقطع كؿ شيء بينو كبيف مجتمعو عراضيـ كال عمى ببلدىـ كال عمى مصالحيـ العامةأ
 

كالعدؿ، كالجكد، كالكفاء،  :األخبلؽكىكذا نستطيع أف نقيس عمى ىذه األمثمة سائر مكاـر 
كغير ذلؾ مف كالضمير، كالتحكـ الذاتي، ، كالتعاطؼ، كاإلحتراـ، كالتسامح ، كالعطؼ،اإلحسافك 

طاع رابطة مف الركابط انق يقابمو دائمان  األخبلؽكانييار كؿ خمؽ مف مكاـر  ،األخبلؽائؿ فض
مقية في األ تنفصـ عرل ، كبانييارىا جميعان يةجتماعاإل ، كبذلؾ تنقطع جميع فرادجميع المعاقد الخي

ىذه الحقائؽ عف مكاـر  سبلـكقد أدرؾ أعداء اإل .مع مفككان منحبلن تكيمسي المج يةجتماعالركابط اإل
 األخبلؽبخبلؽ المسمميف بشتى الكسائؿ ليبعثركا قكاىـ المتماسكة فعممكا عمى إفساد أ األخبلؽ
فيما ة ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ كيمكف مبلحظ ،ة العظيمة كليفتتكا كحدتيـ ليضعفكا كينتيكااإلسبلمي

  يمي:
 ة في اإلسبلميبنشر الفكر المسيحي في الدكؿ  جاء في خطاب )صمكئيؿ زكيمر( المكمؼ

إف  " :ما يمي (ـ 1935)خطاب لو في المؤتمر المسمى بمؤتمر القدس التبشيرم المنعقد سنة 
كبالتالي ال صمة  ،، ليصبح مخمكقان ال صمة لو باهللسبلـف تخرجكا المسمـ مف اإلميمتكـ أ
 بعممكـ ىذا طميعة الفتح نتـا االمـ في حياتيا كبذلؾ تككنكف أالتي تعتمد عميي األخبلؽبتربطو 

ية كالمسيحيكف ىنئكـ عميو كتينئكـ الدكؿ المسيحة، كىذا ما أي اإلسبلميفي الممالؾ  ستعمارمإلا
 3 جميعان كؿ التينئة"

                                                           
1
 )بتصرف( 36المرجع السابق، ص  
2
 )بتصرف( 36المرجع السابق ص  
 .38ص مرجع السابؽ، ال 3
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  كبغية  " :ي( ما يم1923الماسكني الفرنسي لسنة )عظـ المشرؽ األ ةجاء فيما يسمى بنشر
إلى  تميؿ عندئذو  ف النفكسمف أسسيا، أل األخبلؽالتفريؽ بيف الفرد كأسرتو، عميكـ أف تنتزعكا 

 .1"سرةلمقاىي عمى القياـ بتبعات األنيا تفضؿ الثرثرة في األ ؛سرةقطع ركابط األ

 :يجتماعلجانبي السموك الفردي واإل ياألخالقالذكاء تطبيقات 

قي تطبيقات كثيرة في جانبي السموك الفردي واالجتماعي، تؤدي باالنسان إلى السمو االخال لألخالق
 والفكري، نستعرض منيا ما يمي:

  كىاـ كالظنكف الضعيفة كالضبلالت الشائعة لؤل نسافاتباع اإلاإلعتقاد عدـ مف فضائؿ أخبلؽ

 اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ُّ قاؿ تعالى:  .2عمىفريسة لمتقميد األالتالي ال يككف كب

 .3َّ  ام يل ىل  مل يك ىكمك لك

 نصاؼ كتجرد كحياد كالبحث عف كؿ نافع كمفيد مف فضائؿ أخبلؽ الفكر تحرم الحقيقة بإ
إياكم ) قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: .4حقاد كالضغائفالمثيرة لؤل حداثكاالبتعاد عف األ

 .5(الحديثِ  أكذبُ  الظنَّ  فإنَّ والظنُّ 
 قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ .6ب الحؽ كالخير ككره الباطؿ كالشرخبلؽ القمب حمف فضائؿ أ: 

ن في.... ) ذا فَسَدْت فَسد الجسدُ  صَمَحْت صَمحإذا  ُمضَغةً  الجسدِ  أال وا  كمُّو، أال  الجسدُ  كمُّو، وا 
 . 7(وىي القمبُ 

 قاؿ عميو  .8حتراـ كمجانبة الحسد كالغيبةكالعفة كالتعاطؼ كاالخبلؽ النفس الصبر مف فضائؿ أ
وال  ،تباَغضوا وال َتناَجشوا وال تحاَسدوا وال ،وال تجسَّسوا ،... وال تحسَّسوا.) الصبلة كالسبلـ:

 9.(َوكونوا ِعباَد المَِّو إخواًنا ،تداَبروا

                                                           
 .38ص المرجع السابؽ، 1
 .56المرجع السابؽ، ص  2
3
 .36سبرة ٌبنس، آٌة   
4
 .56المرجع السابؽ، ص  
5
 .1988 برقم صحٌح حسن بإسناد سننه فً الترمذي رباه 
6
 .56، ص ة كأسسيااإلسبلمي األخبلؽالمٌدانً، عبدالرحمن،  
7
 .52 برقم البخاري رباه 
8
 .56، ص ة كأسسيااإلسبلمي األخبلؽالمٌدانً، عبدالرحمن،  
9
 .6066 برقم البخاري رباه 



  33 

 .القناعةك النظاـ ك االتقاف ك ؿ التفاؤ ك الحـز ك مكؾ الفردم: الصبر التي تتناكؿ جانب الس األخبلؽكمف 
العفك ك العفة ك الحمـ ك التسامح ك مانة األك ي: الصدؽ جتماعالتي تتناكؿ جانب السمكؾ اإل األخبلؽكمف 

 .1خريفذل اآلكالصبر عمى أ ليف الجانبك حب العطاء ك الشجاعة ك  الكفاءك  التكاضعك 
اآلخريف بما يحب أف يعاممكه بو، كقد  نسافكبرل تتمخص بأف يعامؿ اإلال يةجتماعاإل األخبلؽكقاعدة 
مبمغان عاليان مف الرقي بما اشتممت عميو مف تفصيبلت مكثقة  سبلـإلفي ا يةجتماعاإل األخبلؽبمغت 

الكحدة كتنمية ركابط المكدة كاإلخاء بيف  عمى عميقان  كمؤثرة تأثيران  فرادبيف األ يةجتماعلمركابط اإل
 ي مثؿ: العفكاألخبلقكثيرة مف السمكؾ  ان أنكاع نسافتفرض عمى اإلمقية ، كالفضيمة الخي المسمميف

كراـ الجار كالتكاضع كليف الجانب كحسف المعاشرة، كالتيادم اإلحسافك  كراـ الضيؼ كا  كغير  كاإليثار كا 
 .2لييا الفضيمة الخمقيةفكؿ ىذه األنكاع مف السمكؾ أمكر تدعكا إ .ذلؾ

العدكاف ك  كالقسكةالكذب كالخيانة كالظمـ  :معركفة كظاىرة منياي الذميـ فيي األخبلقأما صكر السمكؾ 
 ، كفي ىذا يقكؿ النبي صمى اهلل3عتراؼ بالحؽ كغير ذلؾكعدـ اإلداء الكاجب كنكراف الجميؿ كعدـ أ

، إذ وسقتيا ،طعمتياال ىي أ .ماتت فدخمت فييا النار حتى سجنتياُعذبت امرأة في ىرة ) :عميو كسمـ
 .4(رضش األ يا تأكل من خشاوال ىي تركت .حبستيا

 :ياألخالقصيل الشرعي لمذكاء التأ 1.1
اىتـ االسبلـ بمكضكع الذكاء األخبلقي، كذلؾ مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كتطبيقات السمؼ 

 القرآف كالسنة لمذكاء األخبلقي: الصالح مف بعدىـ، كأكجز ىنا بعض التأصيبلت الشرعية مف

  5َّ   ىن نن من زن  ُّ  اهلل تعالى: قىاؿى. 

  ُّ ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ٹ ٹ 

  .6َّ  ٰذ يي

  :7(النَّاس ُخُمقاَكاَن رسوُل الل صمى الل عميو وسمم أْحَسَن )عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ.  

                                                           
1
 .56المرجع السابؽ، ص  
2
 .57المرجع السابؽ، ص  
3
 .57المرجع السابق، ص 
4
    2242 برقم مسلم رباه 
5
 .4سبرة القلم، آٌة  
6
 .134سبرة آل عمران، آٌة  
7
 .4418 برقم البخاري باهر 
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   :رسولِ  كفّْ  ِمن أْلينَ  كان شيًئا وال حريرًا وال ديباًجا بيدي مسستُ  ما)عف أنس رضي اهلل قاؿ 
 عميوِ  المَّوُ  صمَّى المَّوِ  رسولِ  ريحِ  من أطيبَ  قطُّ  رائحةً  شممتُ  وال وسمََّم، عميوِ  المَّوُ  صمَّى المَّوِ 

  قطُّ، ُأف  : لي قالَ  ما المَّو فو سنينَ  عشرَ  وسمَّمَ  عميوِ  المَّوُ  صمَّى المَّوِ  رسولَ  خدمتُ  ولقد وسمَّمَ 
 .1(لشيٍء لم أفعْمُو أال فعمَت َكذا وال لَم فعمَت َكذا :قاَل لشيٍء فعمُتوُ  وال
  ،أىديتي رسكؿى اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ًحمىارنا كىٍحًشيًّا : ث امىةى رضي اهلل عنو قىاؿى عف الصعب بف جى

 : ، فىمىم ا رأل مىا في كجيي، قىاؿى مىي    .2(إنَّا َلْم َنُردَُّه َعَمْيَك ِإالَّ أَلنَّا ُحُرمٌ )فىرىد هي عى
  سألتي رسكؿى اهلل صمى اهلل عميو كسم رضي اهلل عنو عف الن كىاس بًف سمعاف : ـ عف الًبرٍّ قىاؿى

 : : ُحْسُن الُخُمِق، واإلثُم: َما َحاك في صدِرك، وَكرِْىَت أن َيطَِّمَع َعَمْيِو النَّ )كىاإلثـ، فىقىاؿى   .3(اُس الِبرُّ
  ـٍ يكف رسكؿي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : لى عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما، قىاؿى

 : شنا، ككاف يىقيكؿي  .4(إنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم أْحَسَنُكْم أْخاَلًقا)فىاًحشنا كىالى ميتىفىحٍّ
  :   َشْيٍء أْثَقُل في ِميزَاِن  َما ِمنْ )عف أىبي الدرداًء رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

نَّ الل ُيْبِغُض الَفاِحَش الَبِذيّ خمق حسنالُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن   .6(5، َوا 
 عف أىبي ىريرة  رضي اهلل عنو  : صمى اهلل عميو كسمـ  عىٍف أكثًر مىا ييٍدًخؿي   سيًئؿى رسكؿي اهلل قىاؿى

ن ةى؟  ٍف أٍكثىًر مىا ييٍدخً ، (الِل َوُحسُن الُخُمقِ َتْقَوى ): قىاؿى فالن اسى اٍلجى سيًئؿى عى : فىقىاؿى ، ؿي الن اسى الن ارى كى
  7.(الَفُم َوالَفْرجُ )
  :أْكَمُل الُمؤمنيَن إيَماًنا أحَسُنُيْم ُخُمًقا، َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم )قىاؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

   .8(ِلِنَساِئِيمْ 
  :إنَّ الُمْؤِمَن )عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: سىًمٍعتي رسكؿى اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ  يقكؿ

اِئِم الَقاِئمِ بَلُيْدِرُك   .9(ُخُمِقو َدَرَجَة الصَّ

                                                           
1
 .1/463 الشٌبخ معجم ،صحٌح بإسناد عساكر ابن رباه 
2
 .1193 برقم مسلم برباه ،1825 برقم البخاري رباه 
3
 .2553 برقم مسلم باهر 
4
 .2321 برقم بمسلم ،3559 برقم البخاري رباه 
5
 البذيء: هب الذي ٌتكلم بالفحش برديء الكالم. 
6
 .3/351 بالترهٌب، الترغٌب حسن،أب  صحٌح بإسناد المنذري رباه 
7
 .2004برقم صحٌح بإسناد الترمذي باهر 
8
 .  1162 برقم صحٌح حسن بإسناد الترمذي رباه 
9
 .480برقم حبان، ابن صحٌح صحٌح، بإسناد حبان ابن رباه 
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   :  1َقاَل رسول الل صمى الل عميو وسمم: " أَنا َزِعيمٌ )عف أىبي أيمىامىة الباًىميٍّ رضي اهلل عنو قىاؿى
ْن َكاَن ُمِحقِّا، َوِبَبْيٍت في َوَسِط الَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك الَكِذَب،   بَبيٍت في رَبض الَجنَّةِ  ِلَمْن َتَرَك الِمرَاَء، َوا 

ْن َكاَن َماِزًحا، َوِبَبْيٍت في َأعَمى الَجنَِّة ِلَمْن َحُسَن ُخُمُقوُ    .2(َوا 
  عف جابر رضي اهلل عنو أف  رسكؿ اهلل صمى اهلل ع : ، َوأْقَرِبُكْم )ميو كسمـ قىاؿى إنَّ ِمْن أَحبُّْكْم إليَّ

نَّ َياَمِة، أَحاِسَنُكم َأْخاَلقاً َيْوَم القِ  ْجِمساً ِمنّْي مَ  َأْبَغَضُكْم إَليَّ َوَأْبَعَدُكْم ِمنّْي َيْوَم الِقَياَمِة، من ، َوا 
، فَما "نَ يَوالُمَتَشدّْقُ  ينالثَّْرثَارُ "قالوا: َيا رسول الل، َقْد َعِمْمَنا  "الثَّْرثَاُروَن َوالُمَتَشدُّْقوَن َوالُمَتَفْييُقونَ 

 .3(الُمَتَكبُّْرونَ "الُمَتَفْييُقوَن؟ َقاَل: 
 اتَّق الل ) :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: قاؿ لي  عنو،رضي اهلل تعالى  عف أبي ذر

 .4(وخاِلق الناَس بُخُمق حسنيا، حيثما كنت، وأْتبع السيّْئَة الحسنَة َتمحُ 
 إن الل بعثني لتمام مكارم ): جابر رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ عف

 .5(، وكمال محاسن األفعالاألخالق
  ٍيرىةى ٍف أىًبي ىيرى م   ،رضي اهلل عنوعى : قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى م ـى سى مىٍيًو كى َعْن ُمْؤِمٍن َمْن َنفََّس )ى الم و عى

َيسََّر المَُّو  ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّْنَيا َنفََّس المَُّو َعْنُو ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسََّر َعَمى ُمْعِسرٍ 
َرِة َوالمَُّو ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َعَمْيِو ِفي الدُّْنَيا َواْْلِخَرِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه المَُّو ِفي الدُّْنَيا َواْْلخِ 

   .6(َن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيوِ َكا
  :شؤٌم والبرُّ زيادٌة في  الُخمقِ  نماٌء وسوءُ  الُخمقِ  ُحسنُ )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

دقُة تدفُع ِميتَة السُّوءِ    .7(العمِر والصَّ
  :الجواِر، َيْعُمْرَن  حسنُ  و الخمِق، حسنُ  الرحِم، و صمةُ )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .8(الدّْياَر، و َيِزْدَن في اأَلْعَمارِ 

                                                           
1
 الزعٌم: الضامن. 
2
 .4800 برقم صالح بإسناد دابد أَُبب رباه  
3
 .2018برقم حسن بإسناد الترمذي رباه 

بٌتبسع فٌه تكبرا  بارتفاعا  بإظهارا  الثرثار: هب كثٌر الكالم تكلفا . المتشدق: المتطابل على الناس بكالمه. المتفٌهق: هب الذي ٌمأل فمه بالكالم 
 للفضٌلة على غٌره.

4
 .131 برقم المطلقة، األمالً حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن رباه 
5
 .5/265 برقم المصابٌح، مشكاة تخرٌج ،حسن بإسناد العسقالنً حجر ابن رباه 
6
 .4946 برقم صحٌح بإسناد داببد ابب رباه 
7
 .ثقات إسناده ببقٌة ٌسم لم راب إسناده فً ،3/360بالترهٌب، الترغٌب المنذري، رباه 
8
 .5001برقم الصغٌر، الجامع حسن، بإسناد السٌبطً رباه 
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  :وخمقان يبغضيما الل، فأما المذان  ،خمقان يحبيما الل)قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ذا أراد الل  يحبيما الل فالسخاء والسماحة، وأما المذان يبغضيما الل فسوء الخمق والبخل، وا 

 .1(بعبد خيرًا استعممو عمى قضاء حوائج الناس
   :2(الخمق رأس العقل بعد اإليمان بالل الحياء وحسن)قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.  
  :أاَل أخبُركْم بأيسِر العبادِة وأىوِنيا عمى البدِن ؟ الصمُت، )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .3(الخمقِ  وحسنُ 
  كركل الترمذم عف عبداهلل بف المبارؾ في تفسير حسف الخمؽ قاؿ: ىك طبلقة الكجو، كبذؿ

 4 المعركؼ، ككؼ األذل.

فيض، كال يسع البحث اإلتياف بكؿ األحاديث النبكية كأنكه إلى أف كؿ ما تـ ذكره عبارة عف غيض مف 
 الشريفة كالتطبيقات العممية لذلؾ.

 :سالمفي اإل ياألخالقالذكاء خصائص  1.1.1
 

األخبلقي، كذلؾ لمذكاء األخبلقي االسبلمي خصائص كسمات تميزه عف غيره مف مصادر الذكاء 
 لؤلسباب التالية:

 .ربانية المصدر: أوالً 

تعتبر ربانية  األخبلؽالكتاب كالسنة، كلذلؾ فإلى  التي تستند سبلـجزءان مف منظكمة اإل األخبلؽتعتبر 
حجاـ عف فعاؿ كاإلأداـ عمى قفي مصدرىا، فيي تقع في دائرة األكامر كالنكاىي، إذ أمر الشرع باإل

 قاؿ تعالى: ال كلو حظ كنصيب في الكتاب كالسنة،إشران أك  خرل، فما مف سمكؾ خيران كافأفعاؿ أ

 نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زبُّ 

فمدحو اهلل  األخبلؽكثر الناس التزامان بأد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كق  .5َّ  يث ىث

                                                           
1
 3924برقم الصغٌر، الجامع حسن، بإسناد السٌبطً رباه 
2
 .4371 الصغٌر، الجامع حسن، بإسناد السٌبطً باهر 
3
 2859 الصغٌر، الجامع حسن، بإسناد السٌبطً رباه 
4
 .214-212، ص1984، مؤسسة الرسالة للطباعة بالنشر بالتبزٌع، بٌربت، 7النببي الدمشقً، ٌحٌى بن شرف، رٌاض الصالحٌن، ط 
5
 .90سبرة النحل، آٌة  
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كميو عقائديه كعباداتيو كمعامبلتيو كأخبلقيو كسمككياتيو مف  سبلـاإل. ف1َّ   ىن نن من زن ُّ  :تعالى بقكلو

 .2عز كجؿ عند اهلل 

 :الشمول والعموم :ثانياً 

 نسافية، سكاء كانت عبلقة اإلنسانشاممة لكؿ جكانب العبلقات اإل سبلـفي اإل األخبلؽيمكف اعتبار 
عبلقتو مع اآلخريف، فيي شاممة لكؿ ىذه الجكانب، ال يمكف حصرىا في أك  عبلقتو بنفسو،أك  بخالقو،

  .نسافتشمؿ العبلقة مع غير اإل األخبلؽجانب دكف جانب، بؿ يمكف تجاكز ذلؾ كمو كالقكؿ بأف ىذه 

 ،ة أنيا شاممة شأنيا في ذلؾ شأف الديف كمو في شمكلو كعمكمواإلسبلمي األخبلؽإف مف أىـ ما يميز 
كجاء القرآف الكريـ  ،كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ آخر األنبياء كخاتميـ ،آخر األدياف سبلـذلؾ أف اإل

 ،بربو كخالقو جؿ كعبل نسافبىي ف القرآفي الكريـ عبلقةى اإلك  ،ليذا األمر مراعيان  عز كجؿكحيان مف اهلل 
بغيره مف بني  نسافككذلؾ عبلقة اإل ،بنفسو كما يجب عميو مف صيانتيا كحفظيا نسافكبىي ف عبلقة اإل

 ،ذكر ما يجب عميو مف الرفؽ كالتعامؿ برحمة مع المخمكقات التي تعيش حكلوإلى  بؿ كتعدل ،جنسو
 .3ينتفع بيا بكجو ماأك 

 ،حسف الخمؽ كربطو بتقكل اهلل في كؿ شيءإلى  بالدعكة مميئةكلذلؾ نجد نصكص الكتاب كالسنة 
واتبع السيئة الحسنة تمحيا وخالق  ،اتق الل حيثما كنت) ف ذلؾ قكلو عميو الصبلة كالسبلـ:كم

 األخبلؽإف األمر بالتقكل حيثما كاف المرء ليكى أعظـ دليؿ عمى شمكؿ  .4(الناس بخمق حسن
كفي أم  ،عمى أم حاؿ كاف ،في جميع أحكالو في السر كالعمف كالرضا كالغضب نسافة لئلاإلسبلمي

مؿ اإل .فزما كفصؿ فييا كبي ف ليرفع المبس عف الناس فيما يمزميـ فعمو  األخبلؽفي ذكر  سبلـكلقد أىجى
 :كمف ذلؾ ،كما يمزميـ تركو كاجتنابو ،وكالتحمي ب

 جح مجحج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ُّ  :قاؿ تعالى ،الكفاء بالعيكدإلى  دعا .1

  .5َّ  خس  حس جس مخ جخمح
                                                           

1
 . 4سبرة القلم، آٌة  
2
 .29حمٌد، صالح، القٌم األخالقٌة بٌن اإلسالم بالغرب،ص 
3
 .107، ص2002، 1ألخالق فً اإلسالم النظرٌة بالتطبٌق، ط، بانظر، سعد الدٌن، إٌمان، ا31المرجع السابق ص  
4
 .131 برقم المطلقة، األمالً حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن رباه 
5
 . 34سبرة اإلسراء، آٌة  
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 حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّقاؿ تعالى:  ،الناسع أمر بحفظ األمانات كأدائيا كالعدؿ م .1

 .1َّ  حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس

 .2َّيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ قاؿ تعالى: ،رغب فيوأمر بالصدؽ ك  .1

 

 الصالحية العامة لكل زمان ومكان() ثالثًا: الديمومة

بذلؾ صالحة لكؿ زماف  فيية جزء منو، اإلسبلمي األخبلؽك صالح لكؿ زماف كمكاف،  سبلـف اإلإ
دائمة بدكاـ مؤقتان، بؿ كمكاف، كمبلزمة لممسمـ في كؿ احكالو ال تنفؾ عنو، فيي ليست شيئان استثنائيان ك 

 :قاؿ تعالى ،ة بكماؿ الديف الذم ىي جزء منواإلسبلمي األخبلؽ، كقد كممت سبلــ باإلالتزاـ المسم

 ىف يث ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زبُّ

 .4نسافىي قابمة ألف تطبؽ في كؿ بيئة يحيا بيا اإلو .3َّ لك اك يق ىق يف

 رابعًا: التكامل.  

 نسافلكجدناىا تأخذ بعيف االعتبار التكامؿ بيف حاجات اإل سبلـاإل مف منظكر األخبلؽإلى  لك نظرنا
 نسافالتكامؿ بيف الظاىر كالباطف، بحيث ال يبقى تناقض بيف ظاىر اإلإلى  المادية كالركحية، كعمدت

نما اق سبلـكباطنو، فمـ يعبأ اإل كؿ كليس عبثان أف أ ،اـ أىمية لمنيةبالمظاىر عمى حساب الجكىر، كا 
نما لكل  ًبالنيات األعمال إنما) :قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ح البخارم ىكحديث في صحي وا 

امرئ ما نوى فمن كانت ىجرتو إلى الل ورسولو فيجرتو إلى الل ورسولو ومن كانت ىجرتو لدنيا 
كمو  سبلـة شأف اإلاإلسبلمي األخبلؽتمتاز ك ، 5(امرأة يتزوجيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليوأو  يصيبيا

شباعيا لغرائز اإلبالنظرة التكاممية بحكميا عمى  ال يكتفي  اإلسبلميي األخبلقفالقانكف  .نسافاألشياء كا 
الحكـ إلى  كلكف يمتد ،الرذيمةأك  بالفضيمة ،بالشرأك  الظاىرة بالخير نساففقط بالحكـ عمى أعماؿ اإل

ية عند المبادلء الكضعية لما األخبلق منظكمات القيـإلى  كلك نظرنا .عمى النكايا كالبكاعث كالمقاصد
                                                           

1
 .58سبرة النساء، آٌة  
2
 . 119سبرة التببة، آٌة  
3
 . 3سبرة المائة، آٌة  
4
 .49القٌم األخالقٌة بٌن اإلسالم بالغرب، ص، بانظر حمٌد، صالح، 113المرجع السابق ص  
5
 .1رباه البخاري برقم  
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كجدنا ىذا التكامؿ بيف الظاىر كالباطف؛ ألنيا ال تقيـ كزنان لمباطف، فكؿ ىميا يتركز عمى الظاىر 
رضي اهلل عنو عف أنس بف مالؾ ف ،الذم رٌتب الثكاب كاألجر عمى النية الحسنة سبلـبعكس اإل ،فقط

 قطعُتم وادًيا إال كانوا ما ِسرُتم مسيرًا، وال أقواًما، بالمدينةِ  نَّ إ) :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
 .2(1حبسُيُم العذرُ  بالمدينِة، وىم :؟ قال بالمدينةِ  : يا رسوَل الِل، وىممعكم. قالوا

 :الثبات والمزومخامسًا: 

ترتبط بالنصكص  سبلـأيضان الثبات كالمزكـ، بمعنى أف قيـ اإل سبلـفي اإل األخبلؽمف خصائص 
فركعيا، فالسمكؾ المنضبط باألحكاـ الشرعية ال عبلقة لمزماف أك  كاف ذلؾ في أصكلياأالثابتة، سكاء 

نما كجد، كال يككف صدقو متصبلن كالمكاف بو، كال أثر لممصالح المادية عميو، فالمسمـ يككف صادقان أي
تتنافى مع األحكاـ الشرعية،  إلى أساليب تومصمحة مادية، كال يمجأ مثبلن لتحقيؽ غايأك  حقيؽ منفعةتب

الغاية مشركعان كلك كاف بغير إلى  التي تجعؿ الكصكؿ 3الميكافيمية األخبلؽال يعرؼ  سبلـفاإل
قاؿ  ،4فبل يجكز مثبلن نقض العيكد كالمكاثيؽ كلك كانت الغاية نصرة المسمميف ية.األخبلق ساليباأل

 حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام ُّ تعالى: 

  .5َّ خئ

كشيكع أثرىا في حياة الناس بقدر ما تزدىر األمـ كتتقدـ حتى كلك كانت غير  األخبلؽكبقدر ثبات 
إف الخمؽ  .امبلت كالرشاكل كالنزكات الشخصيةفثبات المعايير أمر عظيـ ال مكاف فيو لممج ،مسممة

فإذا نقصت أمة حظان مف  ،ىك الديف كمو كىك الدنيا كميا مف كتاب كسنةاألكلى  سبلـفي منابع اإل
 .6فبقدر نقصاف فضائميا كانيزاـ خمقيا ،في مكانتيا بيف الناسأك  ،رفعة اهلل في صمتيا باهلل

 

 
                                                           

1
 .4423 برقم البخاري رباه 
2
 .1985، أنظر الملٌجً، ٌعقبب، كتاب األخالق فً اإلسالم، 47المرجع السابق ص 
3
 نفٌهأب  عزلهأب  إقصائهأب  اآلخر مع الحبار تعطٌل تتطلب الذاتٌة المصلحة كانتإذا  أي القذرة، المصلحةالمٌكافٌلٌة: هب مبدأ ٌعتمد على  

، بهذا تحقٌقا  لمبدأ الغاٌة تبرر البسٌلة بصاحب ذلك تستدعً الضٌقة المصلحة كانتإذا  جائز ذلك فكل جماعة،أب  فردا اغتٌالهأب  تشرٌدهأب 

-http://www.alعن المبقع االلكتربنً: . هذا المبدأ مٌكافٌلً صاحب كتاب األمٌر
jazirah.com/culture/2014/01032014/fadaat21.htm 

4
 .19، ص 2ط  ،أصكؿ الدعكةزٌدان، عبدالكرٌم،  
5
 . 72سبرة األنفال، آٌة  
 33القٌم األخالقٌة بٌن اإلسالم بالغرب، د.صالح بن عبدهللا بن حمٌد، ص .43، ص 2الغزالي، خمؽ المسمـ، ط  6
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 )اإلعتدال(: سادسًا: الوسطية

نفسو، كمف صفات  سبلـفإنيا تكتسب صفات اإللذا ألحكاـ الشرعية، مف ابع نت سبلـفي اإل األخبلؽ
فراط كالتفريط في كؿ شيء، سكاء في إلجاء كسط بيف ا سبلـكخصائصو، الكسطية، فاإل سبلـاإل

تتسـ بصفة الكسطية، فبل ىي كأخبلؽ الييكد  سبلـفي اإل األخبلؽكذلؾ ك  األحكاـ العممية،أك  العقيدة
اتصفت بالمثالية المنقطعة عف التي ارتبطت قيميا بالمعايير المادية، كال ىي كأخبلؽ النصارل التي 

، فبل يغدر نسافألف مصدرىا اهلل خالؽ اإل نسافمنسجمة مع طبيعة اإل سبلـاألرض، فكانت أخبلؽ اإل
 1 المسمـ كال ينقض العيكد مف أجؿ منفعة دنيكية.

أتباعو التطرؼ في شيء، ال في العبادة كال في غيرىا مف مظاىر الحياة، كليس  مف سبلـكلـ يقبؿ اإل
الذم يضبط السمكؾ بكسطية رائعة ال تجعؿ النفس تنفر مف  حديث أنس بف مالؾأدؿ عمى ذلؾ مف 

صمى فعف أنسو أف  نفرنا ًمف أصحاًب النبيٍّ صم ى اهللي عميو كسم ـ سألكا أزكاجى النبيٍّ ، كأحكامو سبلـاإل
يـ: ال أتزك جي النٍّساءى  كقاؿ  .كقاؿ بعضييـ ال آكؿي الم حـى  .اهللي عميو كسم ـ عف عمًمو في السرٍّ ؟ فقاؿ بعضي

يـ ما باُل أقواٍم قالوا كذا وكذا؟ ) :فحمد اهللى كأثنى عميو فقاؿ .عمى فراشو  أناـ ال :بعضي
 .2(فمن رغب عن ُسنَّتي فميس ِمنّْي .وأتزوَّج النساءَ  .وأصوم وأفطرُ  .وأنامُ  أصمي لكني

 النيات والمقاصد: سابعاً 

 فكاف ىناؾ ،باهلل ةمرتبط ا، ألنيسبلـي، كما تجدىا في اإلنسانال تجد اعتباران لمنية في السمكؾ اإل
قاؿ صمى اهلل عميو ظاىران كلكف اهلل يحاسبو بحسب نيتو،  نسافء اإلىاعتبار لمنية كالمقاصد، فقد يخط

ْن مات عمى ِفراِشو ،َمناِزَل الشَُّيداءِ  اللُ  بمَّغو ،بِصدقٍ  الشَّياَدةَ  سَأل َمن) كسمـ: كقاؿ صمى اهلل  . 3(وا 
َب لو ِل فغمبتُو عينُو حتى يصبَح ُكتِ المي من يقوَم فيصّمي أن ينِوي وىو ،فراشوُ  أتى من) عميو كسمـ:

الحكـ في األعماؿ كميا. عف أمير المؤمنيف فالنية مناط  .4(ربوِ  من وكان نومُو صدقًة عميوِ  ،ما َنوى
: أبي حفص عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ

نما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ىجرتو ًبالنيات األعمال إنما) الل إلى  الل ورسولو فيجرتوإلى  وا 

                                                           
1
 .148، ص1985الملٌجً، ٌعقبب، األخالق فً اإلسالم،  
2
 .1401 برقم مسلم رباه 
3
 .1909 برقم صحٌح، بإسناد مسلم رباه 
4
 .مسلم شرط على صحٌح بإسناده ،4/47 برقم المجمبع فً النببي ذكره 
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كالنية تحكؿ  .1(ما ىاجر إليوإلى  يتزوجيا فيجرتو امرأةأو  ورسولو ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا
إف المبلئكة لتضع ففإذا نكل الطالب، أنو يتعمـ هلل؛ لينشر العمـ، كيفيد بو اآلخريف،  عبادة،إلى  العادة

الفعؿ، فقد يطمب أحدىـ العمـ لمدنيا، ليصبح  أساسفالنية  ،بما يصنع ىن لطالب العمـ، رضأجنحتيا 
 الحكـ كمدار ثرينا، كآخر يطمب العمـ لينصر الحؽ، ككبلىما يأتيو رزقو، فكاحد يثاب، كاآلخر ال يثاب.

 أجنحَتيا تَضعُ  المالِئَكةَ  إنَّ ): كسمـ عميو اهلل صمى النبي لقكؿ مصداقان  كذلؾ. النية ىي ذلؾ عمى
  .2(يصنع بما رضاً  العممِ  لطاِلبِ 

  الفردية والجماعية يةاألخالق وليةالمسؤ : ثامناً 

فاهلل  ، يككف التكميؼ كالمسؤكلية ساساألكعمى ىذا  ،مما ال شؾ فيو أف المسمـ يتحمؿ مسؤكلية أعمالو

 جه هنمن  ُّقاؿ تعالى:  ،ككعده عمى الخير كتكعده عمى الشر ،لعبادتو نسافاإل سبحانو خمؽ

 هل مل خل حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّ  كقاؿ تعالى: ،3 َّ   مه

 ،عن النَّائِم حتَّى يستيقظَ  :عن ثالثةٍ  القممُ  ُرِفع) :صمى اهلل عميو كسمـ كقاؿ رسكؿ اهلل .4َّ  جم

بيّْ حتَّى يِشبَّ وعن المعتوِه حتَّى يعِقلَ    .5(وعن الصَّ

 أنو قاؿ: سمعت، كما في حديث عبد اهلل بف عمر نسافكالمسؤكليو ليا أشكاؿ متعددة، بحسب حاؿ اإل
وىو مسؤوٌل عن  راعٍ  ومسؤوٌل عن رعيِتو، فاإلمامُ  راعٍ  كمُّكم) :يقكؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ

وىو مسؤوٌل عن رعيِتو، والمرأُة في بيِت زوِجيا راعيٌة، وىي مسؤولٌة  راعٍ  رعيِتو، والرجُل في أىِمو
فَسِمعُت ىؤالِء من رسوِل الل  :قال .وىو مسؤوٌل عن رعيِتو راعٍ  ماِل سيِدهعن رعيِتيا، والخادُم في 

وىو  راٍع، والرجُل في ماِل أبيو :صمَّى الُل عميو وسمَّم، وأحِسُب النبيَّ صمَّى الُل عميو وسمَّم قال
 كسمـ:قاؿ صمى اهلل عميو ك  ،6(وكمُّكم مسؤوٌل عن رعيِتو راعٍ  مسؤوٌل عن رعيِتو، فكمُّكم

 ،وعن جسده فيما أباله ،عن عمره فيما أفناه ،حتَّى يسأل عن أربع ،يوم القيامة عبد قدما تزول ال)
كقاؿ عمري بفي الخط اًب رًضي اهللي   .7(وعن مالو من أين كسبو وفيما أنفقو ،وعن عممو ما عمل فيو
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فإن و أخؼُّ عميكـ في الحساًب غدنا  ،كًزنكا أنفسىكـ قبؿ أف تيكزنكا ،"حاًسبكا أنفسىكـ قبؿ أف تيحاسىبكا :عنو
 .2َّ  ىل مل يك ىك مك لك ُّ  1كذا األكبرً  ،أف تيحاًسبكا أنفسىكـ اليكـى كتزي نكا لمعىرًض األكبرً 

كلية كؿ مسمـ تجاه غيره مف كمسؤ  ،تعني سيادة ركح الجماعة في تحمؿ التزاماتيا كلية الجماعيةؤ المسك 
كجيرانو كأمتو كؿ عمى حسب كاليتو، كحتى الجماعة في المجتمع الذم تسمؿ الفساد إليو تيمـز أف أىمو 

كجاءت  .3كتيحذر مف عاقبة التقاعس كالتياكف عف منابع الفساد ،تقؼ في كجو الشر كاالنحراؼ
 قاؿ تعالى: مثؿ ،قرآنية كنبكية متعددة تؤكد كجكب قياـ الجماعة متضامنة بمسئكليتيانصكص 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ محُّ

عمى الجماعة أف تقـك بما يجب عمييا حتى ال يطاليا ك  .4َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 مك لكخك حك  جك مق حق مف خف حف  ُّ، قاؿ تعالى: العذاب العاجؿ كاآلجؿ

رسكؿ اهلل  قكؿ كمما يدؿ عمى المسؤكلية الجماعية أحاديث كثيرة منيا:. 5َّ   مل خل حل جل

لُيوِشَكنَّ الُل أن أو  ولَتنيُونَّ عن المنكرِ  بالمعروفِ  لتَأمُرنَّ  بيِده نفسي والذي) :صمى اهلل عميو كسمـ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  قاؿو .6(َيبعَث عميكْم عقاًبا منُو فتدعونُو فال َيستجيُب لكمْ 

فأصاَب بعُضيم أعاَلىا سفينٍة  عمى والواقِع فييا كمثِل قوٍم اسَتيموا المَّوِ  حدودِ  عمى القائمِ  مثلُ )
واإذا  وبعُضيم أسفَميا َفكاَن الَّذيَن في أسفِميا من فوَقيم فقالوا لو أنَّا خرقنا  عمى استقوا مَن الماِء مرُّ

ن أخذوا أيدييم نجوا  عمى في نصيبنا خرًقا ولم نؤِذ من فوقنا فإن يتُركوىم وما أرادوا ىَمكوا جميًعا وا 
 .7(ونجوا جميًعا

  وتحفيزىما: والعاطفة: إقناع العقل اً اسعت

أنيا مقنعة لمعقؿ، بمعنى  سبلـفي اإل األخبلؽخاطب القرآف العقؿ كالعاطفة معان، لذلؾ مف خصائص 
أمر بسمكؾ اتفؽ العقبلء عمى ذمو، كال نيى عف سمكؾ اتفؽ العقبلء عمى مدحو، يلـ  اإلسبلـ أف
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 كمف ذلؾ الغيبة ،شرعان  منو الفطرة مذمكـ فما تنفرة، مكافقة لمفطرة السميمة، اإلسبلمي األخبلؽك 

 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  كالنميمة كغيرىا، قاؿ تعالى:

 ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من

شباع الكجداف إلى  في تربية الفضائؿ سبلـاإل يسعىك  .1َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ إقناع العقؿ كا 

ميؽ الكريـ كااللتزاـ بو كىذه صكرة مف صكر العظمة في  ،ككره الخمؽ الذميـ كاجتنابو ،كالقمب بحب الخي
ف حدث  ،مجرديف عف بياف العمةأك  ة خاصة حيث ال يككف األمر كالنيي مطمقيفاإلسبلمي األخبلؽ كا 
إف األكامر المفظية المجردة قد ال تحقؽ المرجك منيا عمى الكجو المطمكب ، كالطاعة كاجبة فااللتزاـ

 ،أقدر عمى فيميا كاستيعابيا نسافكيككف اإل ،الصكر العقمية التمثيمية تصبح أسيؿلكنيا عندما تقترف ب
فتقنع العقؿ كتشبع  عقميان  إيمانيان  خطابان  نسافة حينما تخاطب اإلاإلسبلمي األخبلؽكىذا ما تحققو 

السكم كيشمئز منو  نسافكىذا أمر يكرىو اإل ،ميت إنسافلقد شبو اهلل الغيبة بأكؿ لحـ ك  .الكجداف
 ةكلمعقؿ في الشرع مكان .كمف كره ذلؾ بطبعو السكم فعميو أف يكرىو بمكجب أمر الشرع ،بطبعو
كجعؿ الدنيا مدبرة  ،أكجب اهلل التكميؼ بكمالوك  ،كينبكع كؿ أدب ،كؿ فضيمة أساسنو ة حيث أعظيم

 .2 بأحكامو

 الرقابة الذاتية. :عاشراً 

أن  :؟ قال اإلحسان ما) :قاؿ... .بف الخطاب رضي اهلل عنو، في حديث جبريؿ الذم يركيو عمر
 نسافاىتـ برقابة اإل سبلـدليؿ عمى أف اإل ،3(.. الحديثفإن لم َتُكْن تراه فإنو َيراكَ  ،َتْعُبَد الَل كأنك تراه

ألنيـ يركنو،  كاف سمككو خاطئان إذا  يخجؿ كيخاؼ مف الناس نسافلنفسو كمراقبتيا بشكؿ دائـ، فاإل
فإنو  اإلحسافمرحمة إلى  فكيؼ بالمسمـ ال يخاؼ اهلل كىك مطمع عميو في كؿ حاؿ. فإذا كصؿ المسمـ
ة تربي اإلسبلميكالشريعة يصبح دائـ المراقبة لنفسو، حريص عمى عدـ مخالفة أكامر اهلل كنكاىيو. 

العقاب األخركم أكثر مف خشيتو كيخشى  ،عمى المسمـ في السر كالعمف ليككف رقيبان  ينساناإل الضمير
بحيث يرعاىا المسمـ  ،مف داخؿ النفس البشرية رقابة عمى تعاليمو سبلـكبذلؾ يقيـ اإل .لمعقاب الدنيكم
ة عف اإلسبلمي األخبلؽتمتاز  كبيذه الرقابة الذاتية، كما يرعاىا في كضح النيار ،في جكؼ الميؿ
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ي جتماعكقكة الضغط اإل ،تقيـ أخبلقيا إال عمى المنفعةية الكضعية التي ال األخبلقالنظـ كالنظريات 
 1.كمراعاة الظاىر فحسب

 :ياألخالقأىمية الذكاء  1.1.1
قي، رل اإلنساف مف خبلؿ عممو أكثر مف أم شيء سكاه، كبناء عمى ذلؾ تنبع أىمية الذكاء األخبليي 

 كتبرز أىميتو أيضان مف خبلؿ:
 

  :وسمم الغاية من ِبعثتو الدعوة لألخالقجعل النبي  صمى الل عميو   :أوالً 
 

،  ،2(األخالق مكارم إنما ُبِعْثُت ألتممَ ) :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ مؽ ىك أبرز ما يراه الناسي فالخي
ٍكف أخبلقو، الشخص عباداتكؿ ؛ فالناس ال يركف سبلـكييدرككنو مف سائر أعماؿ اإل ، لكنيـ يرى

سييقيٍّمكف ًدينىو ًبناءن عمى تعاممو، فيحكيمكف عمى صحًتو مف عدمو كيتعاممكف معو مف خبلليا؛ لذا فإنيـ 
مقو كسمككو، ال عف طريؽ دعكاه كقكلو، كقد حد ثىنا التاريخ أف الشرؽ األقصى ممث بلن اليـك  عف طريؽ خي

ار ك بالسيؼ سبلـفي إندكنسيا كالمبليك كالفمبيف كماليزيا، لـ يعتنٍؽ أىمييا اإل سمكًكيـ، ، بؿ بأخبلًؽ التج 
 3.مف أىؿ حضرمكت كعيماف؛ كذلؾ لما تعاممكا معيـ بالصدؽ كاألمانة كالعدؿ كالسماحة

 
 

 :لُحسن الُخمق سالمثانيًا: تعظيم اإل
 

، كمجػػاالن لمتنػػافس بػػيف نسػػافعبػػادةن يػػؤجر عمييػػا اإلاعتبػػره الخمػػؽ سػػمككان مجػػر دان، بػػؿ  سػػبلـلػػـ يعتبػػر اإل
الخيري ػػة كالتفاضػػؿ يػػكـ القيامػػة، فقػػاؿ صػػمى اهلل  أسػػاسالعبػػاد؛ فقػػد جعمػػو النبػػيُّ  صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ 

نَّ أبغَضففكمإلففى  أحففبَّكم إنَّ )عميػػو كسػػمـ:  الِل وأبعففَدكم منّْففي إلففى  الِل وأقففرَبكم منّْففي أحاسففُنكم أخالًقففا وا 
مػػؽ ثقػػيبلن فػػي الميػػزاف، بػػؿ ال شػػيء  .4(الُمتشففدّْقونَ الثَّرثففاروَن الُمتَفْيِيقففوَن  سػػف الخي ككػػذلؾ جعىػػؿ أجػػر حي

ُخمُفٍق حسفٍن   ِمفن يوَم القيامةِ  المؤمنِ  ميزانِ  في أثقلُ  شيءٌ  ما)أثقؿي منو، فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: 
 .5(فإن الَل تعالى َلُيْبِغُض الفاحَش البذيءَ 

 
 
 
 

                                                           
1
 .1985، أنظر: الملٌجً، مرجع سابق، األخالق فً اإلسالم، 50المرجع السابق ص 
2
 9/18 الزبائد، مجمع صحٌح، بإسناد الهٌثمً رباه 
3
 .26/8/2013مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال لعبد السالم حمبد،  
4
 . 482برقم صحٌح، بإسناد حبان ابن رباه 
5
 . 2002، سنف الترمذم، برقـ بإسناد حسف صحيح ركاه الترمذم 
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نياء العداو ثالثًا: أنيا من أسباِب المودة،   :ةوا 
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث  ُّ قاؿ تعالى: 

 ،بأمواِلكم الناَس  َتَسُعوا لن إنََّكم) كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: 1.(11)فصمت:  َّ  زن رن  مم
 .2(نكم بسُط الوجِو وحسُن الُخُمقِ ولكن َيَسُعيم م

 
 :رابعًا: إن الُخمق أفضُل الجمالينِ 

 
حسي، يتمثؿ في الش كؿ كالييئة كالزينة كالجاه كالمنصب، كجماؿ معنكم، يتمثؿ الجماؿ جماالف؛ جماؿ 

عكرتيًف؛ عكرة الجسـ،  نسافكقد ذكر اهللي أف لئل ،في النفس كالسمكؾ كالذكاء كالفطنة كالعمـ كاألدب
مؽ، كقد أمر اهلل بالستريف،  كعكرة النفس، كلكؿ منيما ستر؛ فستر األكلى بالمبلبس، كستر الثانية بالخي

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ   ُّ، قاؿ تعالى: كنب و أف الستر المعنكم أىُـّ مف الستر الحسي

؛ فطيارةي الباطف أعظـي مف 3َّ  مث زث رث يت  ىت نت متزت رت يب ىب نبمب زب
 .4(حسنٍ  من أَدبٍ  أفضلَ  نحَل والٌد ولًدا ما: )كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ الظاىر.طيارة 

 
 ي:األخالقالذكاء  أساليب 1.1.1

تتنكع أساليب الذكاء األخبلقي، كتمتاز بأنيا تنبع مف اإلنساف نفسو كمف محيطو أيضان، فالعكامؿ 
ىـ أساليب كالتحمي بو مف عدمو، كمف أالمؤثرة عمى اإلنساف تساىـ في اكتساب الذكاء األخبلقي 

 الذكاء األخبلقي ىي:

 األسموب األول: الوعظ والنصيحة

كالمكعظة  تميف  ،ان كمفيد كىك أسمكب يجعؿ الناصح شخصان حريصان عمى المصمحة فيككف كبلمو مقبكالن 
 ،النَّصفففففففيحةُ  الفففففففدّْينَ  إنَّ )رسػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ:  قػػػػػػػاؿ ،القمػػػػػػػب مػػػػػػػف الثػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػاب

وأئمفِة  ،ورسوِلو ،وكتاِبو ،للِ  :لَمن يا رسوَل الِل ؟ قال :قالوا  النَّصيحةُ  الدّْينَ  إنَّ  ،النَّصيحةُ  الدّْينَ  إنَّ 
فالنصػػيحة ىػػي مػػف أىػػـ معػػاني الػػكعظ كأشػػكالو،  .5(وأئمففِة المسففمميَن وعففامَِّتيم ،وعففامَِّتيم ،المففؤمنين

                                                           
1
 .34سبرة فصلت، آٌة  
2
 .10/474 الباري، فتح ،بإسناد صحٌح العسقالنً حجر ابن ذكره 
3
 .26سبرة األعراف، آٌة  
4
 1/422 الكبٌر، التارٌخ البخاري، رباهالمرجع السابق.  
5
 4944 برقم صالح بإسناد داببد أبً سنن 
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تجنػػب الضػػرر، كدليػػؿ النصػػح الصػػادؽ أال يتػػكخى الناصػػح فالنصػػح ىػػك بيػػاف الحػػؽ كالمصػػمحة بقصػػد 
مصػػمحة أك  ماديػػة لنفسػػو؛ كلػػذلؾ كجػػب عميػػو أف يتنػػزه عػػف كػػؿ ريػػاءأك  دنيكيػػة،أك  مصػػمحة شخصػػية،

 .1خاصة، لئبل يشكب إخبلصوي أم شائبة فيفقد ىيبتو كتأثيره
 

 األسموب الثاني: تعود الخمق الفاضل 
عمػػؿ سػػيؿ يؤديػػو إلػػى  وان مػػف الجيػػد بتحكيمػػكبيػػر  ان ألنيػػا تػػكفر قسػػط نسػػافمعػػادة دكر كبيػػر فػػي حيػػاة اإلل

أك  الكػػبلـأك  ، كلػػكال ىػػذه المكىبػػة التػػي أكدعيػػا اهلل فػػي البشػػر لقضػػكا حيػػاتيـ يتعممػػكف المشػػينسػػافاإل
عػػادة تقػػـك بيػػا إلػػى  التربيػػة؛ فيحػػكؿ الخيػػر كمػػو أسػػاليبيسػػتخدـ العػػادة أسػػمكبان مػػف  سػػبلـالحسػػاب، كاإل
جيػػػدو كال مقاكمػػػة، كتكػػػكف العػػػادة بتكػػػرار عمػػػؿ معػػػيف مػػػراتو كافيػػػة لجعمػػػو جػػػزءان مػػػف حيػػػاة الػػػنفس بغيػػػر 

ٍنػوي  .2؛ كالصبلة كالصياـنسافاإل ٍيػرىةى رىًضػيى الم ػوي عى ٍف أىبًػي ىيرى ػم ـى  ،عى سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ػًف الن بًػيٍّ صى  :قىػاؿى  ،عى
 كقػػػػػػػػػػاؿ عميػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػبلـ: .3(َوَحَسفففففففففففُبُو ُخُمقُفففففففففففوُ  ،َوُمُروَءتُفففففففففففُو َعْقمُفففففففففففوُ  ،َكفففففففففففَرُم اْلَمفففففففففففْرِء ِديُنفففففففففففوُ )
  .4(العفيَف الُمتعفَّْف ويكرُه الفاحَش المتفحَش البذيَء السائَل الممحفَ  الُمتَحمّْمَ  الحميمَ  يحبُّ  اللَ  إن)

 األسموب الثالث: صداقة األخيار
تتجاذب فيما بينيا، كما بيف لنا الرسكؿ صمى اهلل الصاحب دليؿ عمى صاحبو، إذ أف النفكس المتماثمة 

ألف أم صحبة ال تخمك  .5(المرء عمى دين خميمو، فمينظر أحدكم من يخالل)مـ عندما قاؿ: عميو كس
مف تأثير كتأثر، كلمصداقات الخاصة أثر عميؽ في تكجيو النفس كالعقؿ، كليا نتائج ىامة في ما 

 .6تأخرأك  يصيب الجماعة كميا مف تقدـ
سبب التآلؼ، كالتآلؼ سبب القكة، كالقكة سبب التقكل، كالتقكل حصف منيع، كركف  سبلـكاألخكة في اإل

شديد بيا ييمنع الضيـ كالظمـ، كبسببيا تحدث األلفة كاإلخاء كالعطؼ كالرحمة كاإلحتراـ، كغيرىا مف 
أما صداقة السفياء فيي منزلؽ القمة، إلى  ذكياء األتقياء قد ترتفع بؾة، فصداقة األاإلسبلمي األخبلؽ

اِلِح َوالَجِميِس السُّوِء )الحضيض، كقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: إلى  سريع ِإنَّْما َمَثُل اْلَجِميِس الصَّ

                                                           
1
 .71، ص2002، 1سعد الدٌن، إٌمان، األخالق فً اإلسالم النظرٌة بالتطبٌق، ط 
2
 .77المرجع السابق، ص 
3
 483 برقم صحٌح بإسناد صحٌحه فً حبان ابن رباه 
4
 .1/164 بإسناد حسن الكشاف، تخرٌج الزٌلعً، 
5
 151 برقم المطلقة، األمالً حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن رباه 
6
 .81المرجع السابق، ص 
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مَّ  ،َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَناِفِخ اْلِكيرِ  مَّا َأْن َتْبتَاَع ِمْنُو َواِ  ا َأْن َتِجَد ِمْنُو ِريًحا َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإمَّا َأْن َيْحِذَيَك َواِ 
مَّا َأْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثةً    .1(َطيَّْبًة , َوَناِفُخ اْلِكيِر ِإمَّا َأْن َيْحِرَق َثَياَبَك َواِ 

كمف ثمرات البطانة الصالحة: المشكرة بالرشد، كالسداد بالرأم، كانتشار الرحمة في مجمسيـ، كركل 
اَل )الٌترمذم عف أبي سعيدو الخدًرمٍّ رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسكؿ اهلًل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ يقكؿ: 

 .2(ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك ِإالَّ َتِقيّّ 

 

 الحسنةالقدوة األسموب الرابع: 

كسائؿ التربية، كالقدكة الصحيحة تتحقؽ عند اإللتزاـ بمنيج أف القدكة الحسنة أعظـ  سبلـيرل اإل

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف   ُّ. قاؿ تعالى: 3الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 .4َّ   جم هل مل خل حل

  
 في البيئة الصالحة : الغرساألسموب الخامس

فييا كيعيش مع أىميا، فيكتسب ما لدييـ مف  أف يكتسب مف البيئة التي ينمك نسافطبيعة اإلإف مف 
، فعف أبي مكسى األشعرم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 5أخبلؽ، كعادات كتقاليد

اِلِح َوالجميس السُّوِء َكَحاِمِل الِمْسِك َوَناِفِخ الِكيرِ )كسمـ:  َفَحاِمُل الِمْسِك ِإمَّا َأْن ُيْحّذيَك  الَجِميُس الصَّ
مَّا َأْن َتِجَد ِمْنُو ِريحًا َطيَّْبًة َوَناِفِخ الِكيِر ِإمَّا َأْن َيْحِرَق ِثَياَبَك  مَّا َأْن َتْبتَاَع ِمْنُو َواِ  مَّا َأْن َتِجَد ِريحاً َواِ  َواِ 

  .6(َخِبيَثةً 
 
 
 

                                                           
1
 .2628 برقم ُمْسلِم   َرَباه 
2
 .2395 برقم حسن بإسناد سننه فً الترمذي رباه 
 214، ص1، ج1999ة كأسسيا، عبد الرحمف الميداني، اإلسبلمي ،األخبلؽ94المرجع السابؽ ص 3
4
 .21سبرة األحزاب، آٌة  
5
 .14هـ ، ص1431، الخلق الحسن فً ضبء الكتاب بالسنة، سعٌد القحطانً، 212المٌدانً ص  
6
 .2628 برقم مسلم رباه 
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 األسموب السادس: التدريب العممي
جبار النفس عمى غير ما إف الممارسة   التطبيقية لؤلخبلؽ الحسنة كلك مع التكمؼ في أكؿ األمر كا 

ٍدًرمٍّ رىًضي الم يـ عىٍنو .1الحسنة األخبلؽيتعكد عمى  نسافتيكل يجعؿ اإل ِإنَّ ) :فعىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
َحتَّى َنِفَد َما  ،َوَسمََّم َفَأْعَطاُىْم ُثمَّ َسأَُلوُه َفَأْعَطاُىمْ أَناًسا ِمَن اأْلَْنَصاِر َسأَُلوا َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَّو َعَمْيِو 

َتْغِن ُيْغِنِو المَُّو ِعْنَدُه َفَقاَل َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفَمْن َأدَِّخَرُه َعْنُكْم َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَُّو المَُّو َوَمْن َيسْ 
ْبرِ َوَمْن َيَتَصبَّْر ُيَصبّْْرُه ال   .2(مَُّو َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيرًا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّ

 
 :ياألخالقمظاىر الذكاء  1.1.1

ا اإلنساف حيٌ تتحدث مظاىر الذكاء األخبلقي عف نفسيا، فيي تظير في التعامبلت، كتظير في مي 
 :3كأسمكبو في التعامؿ، كمف مظاىر الذكاء اإلخبلقي ما يمي

والَّذي نفسي بيِده ال تدُخموا الجنََّة حتَّى تؤمنوا وال )قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:  :إفشاء السالم .1
  .4(؟ أفشوا السَّالَم بينكم تحاَبْبُتم فَعْمُتموهإذا  أمرٍ  عمى أُدلُّكم أال تؤمنوا حتَّى تحابُّوا

يذىب الغل وتيادوا تذىب  تصافحوا) :قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ :المصافحة بحرارة .2
 .5(الشحناء

 .6(الكممة الطيبة صدقة) :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :الكممة الطيبة .3
 فميُقلْ  اْلخرِ  واليومِ  باللِ  يؤمنُ  كان من: )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :التحدث بالخير .4

  باللِ   يؤمنُ  كان ومن جاَره، ُيؤذِ  فال اْلخرِ  واليومِ  باللِ  يؤمنُ  كان ومن ليصُمْت، أو خيرًا
 .7(ضيَفو فمُيكِرمْ  اْلخرِ  واليومِ 

أمَرك  لك و صدقةٌ  أخيكَ  وجوِ  في تبسَُّمك) :قاؿ رسكؿ اهلل عميو كسمـ :البشاشة واالبتسامة .5
  .8(صدقةٌ  وَنيَيك عِن المنكرِ   بالمعروفِ 

                                                           
1
 .14القحطانً، ص ،208المٌدانً ص 
2
 .  1469 برقم البخاري رباه 
3
 إلى آخر الفصل. 412م، من ص1999، المٌدانً، 2انظر كتاب األخالق اإلسالمٌة بأسسها،   
4
 .236 برقم صحٌح بإسناد صحٌحه فً بانح ابن رباه 
5
 29/105 البخاري، شرح حسن، بإسناد الملقن ابن 
6
 .378 برقم الحسنة، المقاصد صحٌح، بإسناد حبان ابن رباه 
7
 .6475 برقم البخاري رباه 
8
 .529برقم   ،صحٌح ابن حبان ،ابن حبان رباه 
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كلُّ ىيٍّْن ليٍّْن إنَّما يحُرُم عمى النَّاِر )قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  السماحة والمين: .6
  .1(سيلٍ ب قري

 .2(ال يتناجى إثنان دون الثالث)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  : قاؿعدم التناجي .7
المرء  إسالممن حسن إن ) :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :عدم الخوض بما ال يعني .8

 .3(تركو ما ال يعنيو
 وال تجسَّسوا، وال تباَغضوا، وال تحاَسدوا، ال): كالسبلـ الصبلة عميو قاؿ :عدم الحسد .9

 .4(إخواًنا المَّوِ  عبادَ  َوكونوا َتناجشوا، وال  تحسَّسوا،
 ُيوقّْرْ  َلمْ  َمن منَّا ليس) :كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ احترام الناس وعدم احتقارىم:  .10

  .5(رالمنك عن وينو بالمعروف ويأمر الصغير ويرَحمْ  الكبير
طوبى ِلَمن َشغَمو عيُبو ) قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: :عيوب الناس تجنب ذكر .11

  .6(النَّاسِ  عيوبِ  َعن
 .7(تذىب بالضغائن الَيِديَّةَ  فإنَّ  َتياَدْوا) :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :اليدية .12

 
 :ياألخالقفوائد الذكاء  1.1.1

 
تعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع، لمذكاء األخبلقي عدة فكائد، سكاء في الحياة الدنيا أك في اآلخرة، 

 أذكر منيا:، 8كتؤدم إلى إصبلح المجتمع كازدىاره
 قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  ،ىناؾ تبلـز بيف الخمؽ الحسف كالعقؿ، كبيف الخمؽ السيئ كالجيؿ

  .9(الخمق اإليمان بالل الحياء وحسنرأس العقل بعد )عميو كسمـ: 

"إف  اهللى تعػػػػػػػػػالى ال قػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػمـ:  ،جمػػػػػػػػػاؿ الظػػػػػػػػػاىر كالبػػػػػػػػػاطف .1
  10.كال الصي احى في األسكاًؽ" المتفحشى  الفاحشى  يحبُّ 

                                                           
1
 .469 برقم حبان، ابن صحٌح صحٌح، بإسناد حبان ابن رباه 
2
 .580برقم حبان، ابن صحٌح صحٌح، بإسناد حبان ابن رباه 
3
 .229ابن حبان، صحٌح ابن حبان، برقم رباه 
4
 2563 برقم مسلم رباه 
5
 .464برقم صحٌحه فً صحٌح بإسناد حبان ابن رباه 
6
 .445 المرام، بلبغ حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن ذكره 
7
 .3/223 برقم المصابٌح، مشكاة تخرٌج حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن ذكره 
8
 )بتصرف(. 13-6هـ، ص1431الخلق الحسن فً ضبء الكتاب بالسنة، سعٌد القحطانً،  
9
 .4371 الصغٌر، الجامع حسن، بإسناد السٌبطً باهر 
10
 .1819 الصغٌر، الجامع حسن، بإسناد السٌبطً رباه 
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عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: سىًمٍعتي رسكؿى اهلل  ف، نيؿ درجة كثكاب القائميف كالصائميف .2
".صمى  اًئـً القىاًئـً ةى الص  ميًقو دىرىجى اهلل عميو كسمـ  يقكؿ: "إف  الميٍؤًمفى لىييٍدًرؾي بخي

1 
 درجاتِ  عظيمَ  ُخمِقو بُحسنِ  ليبمغُ  العبدَ  إنَّ ) :السبلـ عميو الرسكؿ قاؿ النفس، لضعؼ دكاء .3

نَّو المنازلِ  وشرفَ  اْلخرةِ  نَّو العبادةِ  لضعيفُ  وا   .2(جينَّمَ  في درجةٍ  أسفلَ  ُخمِقو بسوءِ  ليبمغُ  وا 
إّن الَعبَد َلَيبُمُغ من ُسوِء ُخمِقِو أْسَفَل َدَرِك )ككرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: 

  .3(َجينَّمَ 
: فالميزاف يكـ القيامة،  ؿثق  .4 عف أىبي الدرداًء رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

نَّ الل ُيْبِغُض الَفاِحَش َما ِمْن َشْيٍء أْثَقُل في ) ِميزَاِن الُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن خمق حسن، َوا 
 .4(الَبِذيّ 

 

 ياألخالقأسباب اكتساب الذكاء  1.1.1
 أىـ أسبابو ما يمي:مف تتنكع أسباب الذكاء االخبلقي كفؽ ما ارتآه العمماء، ك 

ذميمة، كحمميا عمى أال تعكد إلييا مرة أخرل، ارتكبت أخبلقنا إذا  كذلؾ بنقًد النفس :5المحاَسبة .1
ميا عمى سجيًتيا بعض الكقت في المباح،  مع أخًذىا بمبدأ الثكاب، فإذا أحسىنىت أراحيا، كأرسى

ذىا بالحزـً كالجد، كحرىميا ًمف بعض ما تريد ذا أساءت كقص رت، أخى قاؿ عمري بفي الخط اًب  ،كا 
فإن و أخؼُّ عميكـ  ،كًزنكا أنفسىكـ قبؿ أف تيكزنكا ،أف تيحاسىبكا "حاًسبكا أنفسىكـ قبؿ :رًضي اهللي عنو

 لك ُّ ، 6كذا األكبرً  ،في الحساًب غدنا أف تيحاًسبكا أنفسىكـ اليكـى كتزي نكا لمعىرًض األكبرً 
  .7َّ  ىل مل يك ىك مك

إف معرفة ثمرات األشياء، كاستحضار حيسف  :8التفكر في اْلثار المترتبة عمى ُحسن الُخمق .2
رًغب في مكاـر إذا  فعميا، كتمثُّميا، كالسعي إلييا، كالمرءإلى  عكاقبيا، مف أكبر الدكاعي

، كأدرؾ أنيا مف أكلى ما اكتسبتو النفكس، كأجؿُّ غنيمة غًنميا المكف قكف، سييؿ عميو األخبلؽ
:نيمييا كاكتسابيا إنَّ ِمْن ) ، فعف جابر رضي اهلل عنو: أف  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

                                                           
1
 .480برقم حبان، ابن صحٌح صحٌح، بإسناد حبان ابن رباه 
2
 269 برقم الرابح، المتجر حسن، بإسناد الدمٌاطً رباه 
3
 .3/64 االحٌاء، تخرٌج جٌد، بإسناد العراقً ذكره 
4
 .3/351 بالترهٌب، الترغٌب حسن،أب  صحٌح بإسناد المنذري رباه 
5
 .26/8/2013مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال، عبد السالم حمبد،  
6
 2/618 الفاربق، مسند كثٌر، ابن 
7
 .18سبرة الحاقة، آٌة  

8
 المرجع السابق. 
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نَّ من َأْبَغَضُكْم إَليَّ وَ  ، َوأْقَرِبُكْم ِمنّْي َمْجِمسًا َيْوَم الِقَياَمِة، أَحاِسَنُكم َأْخاَلقًا، َوا  َأْبَعَدُكْم أَحبُّْكْم إليَّ
ْد َعِمْمَنا ِمنّْي َيْوَم الِقَياَمِة، الثَّْرثَاُروَن َوالُمَتَشدُّْقوَن َوالُمَتَفْييُقوَن" قالوا: َيا رسول الل، قَ 

  .1("الثَّْرثَاُرين َوالُمَتَشدُّْقيَن"، فَما الُمَتَفْييُقوَن؟ َقاَل: "الُمَتَكبُّْرونَ 
فعمك اليمة يستمـز الجد، كنشداف المعالي، كالترفُّع عف الدنايا كمحقرات األمكر،  :2عمو اليمة  .3

الرذائؿ، كحرماف الفضائؿ، كاليمة العالية ال تزاؿ بصاحبيا تزجيره عف مكاقؼ الذؿ، كاكتساب 
 .أعمى مقامات المجد كالسُّؤدىدإلى  حتى ترفىعىو مف أدنى دركات الحضيض

مؽ الحسف، فالصبر يحمؿ عمى األخبلقفالصبر مف األسس  :3الصبر .4 ية التي يقكـ عمييا الخي
ل رك االحتماؿ، ككىٍظـ الغيظ، ككؼ األذل، كالًحٍمـ، كاألناة، كالرفؽ، كترؾ الطيش كالعجمة. 

أتىٍيتي رسكؿى اهلًل صم ى اهللي عميو كسم ـ فقيٍمتي يا رسكؿى اهلًل مىف معؾ عمرك بف عبسة فقاؿ: " 
ـي الط عاـً قمت :قاؿ سبلـما اإل :حرٌّ كعبده قيٍمتي  :عمى ىذا األمًر قاؿ طعا  :ًطيبي الكبلـً كا 

بري كالس ماحةي قاؿ :قاؿ اإليمافي  ما مىف سًمـ المسًممكفى مف  :قاؿ أفضؿي  سبلـاإل أمُّ  :قيٍمتي  :الص 
ميؽه حسفه  :؟ قاؿ أفضؿي  اإليمافي  أمُّ  لساًنو كيًده قيٍمتي  طكؿي  :؟ قاؿ أفضؿي  الص بلةً  أمُّ  :قيٍمتي  ،خي

رى ما كًره ربُّؾ". :قاؿ أفضؿي  اليجرةً  أمُّ  :القنكًت قيٍمتي  أف تيجي
4  

كتحمؿ عمى الحياء؛ كىك رأسي كؿٍّ فيي تحمؿ عمى اجتناب الرذائؿ مف القكؿ كالفعؿ،  :5العفة .5
اًر  .خير، كتمنع مف الفحشاء ٍدًرمٍّ رىًضي الم يـ عىٍنو ًإف  أنىاسنا ًمفى اأٍلىٍنصى فعىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي

ـٍ  ـٍ ثيـ  سىأىليكهي فىأىٍعطىاىي م ـى فىأىٍعطىاىي سى مىٍيًو كى م ى الم و عى ت ى نىًفدى  ،سىأىليكا رىسيكؿى الم ًو صى ا ًعٍندىهي فىقىاؿى  حى  :مى
المَُّو َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفَمْن َأدَِّخَرُه َعْنُكْم َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَُّو المَُّو َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِو )

ْبرِ َوَمْن َيَتَصبَّْر ُيَصبّْْرُه المَُّو َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيرًا َوَأْوَسَع ِمَن    .6(الصَّ
يثار معالي  :7الشجاعة .1 باء الضيـ، كا  كالشٍّيـ، كعمى  األخبلؽفيي تحمؿ عمى عزة النفس، كا 

قاؿ . كىي تحمؿ صاحبىيا عمى كظـ الغيظ، كالًحٍمـ ،بذؿ كالندل الذم ىك شجاعة النفسال
عيِف، المؤمنِ  منَ  المَّوِ  إلى وأحبُّ  خيرٌ  القويُّ  المؤمنُ ) :صمى اهلل عميو كسمـ  كل   وفي الضَّ

ن تعِجْز، وال بالمَّوِ  واسِتِعن ينفُعَك، ما عمى احِرص ، خيرٌ   أنّْي لو: تُقل فال شيٌء، أصاَبكَ  وا 
 .8(الشَّيطانِ  عملَ  َتفتحُ  لو فإنَّ  فعَل، شاءَ  وما المَُّو، قدَّرَ :  قل وَلِكن َوَكذا، كذا كان فعمتُ 

                                                           
1
 .2018برقم ،حسن بإسناد سننه فً الترمذي رباه 
2
 المرجع السابق. مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال، عبد السالم حمبد، 
3
 المرجع السابق. 
4
 .1/59 الزبائد، مجمع ،بإسناد حسن الهٌثمً رباه 
5
 حمبد )بتصرف(.مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال، عبد السالم  
6
 .1469 برقم البخاري رباه 
7
 مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال، عبد السالم حمبد )بتصرف(. 
8
 .2664رباة مسلم، برقم  
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قاؿ تعالى:  .كتكسطيا بيف طرفي اإلفراط كالتفريط، األخبلؽفيك يحمؿ عمى اعتداؿ  :1العدل .7
 مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ
 .2(91)النحل:"  َّ   يث ىث نث

 كأمرؾ صدقة أخيؾ كجو في تبسمؾ:"كسمـقاؿ النبي صمى اهلل عميو : 3الِبْشِر والطَّالقة .8
رشادؾ صدقة المنكر عف كنييؾ صدقة بالمعركؼ  صدقة لؾ الضبلؿ أرض في الرجؿ كا 
ماطتؾ صدقة لؾ البصر الردمء الرجؿ كنصرؾ  لؾ  الطريؽ عف العظـ كالشكؾ الحجر كا 
فراغؾ صدقة   4.صدقة" لؾ أخيؾ دلك في دلكؾ مف كا 

كىك مف أخبلًؽ األكابر، كمما ييعيفي عمى استبقاء المكد ة كاستجبلبيا،  :5التغاضي والتغافل .9
خمادكعمى كىٍأًد العداكة،  قاؿ رسكؿ اهلل  ،المباغىضة، ثـ إنو دليؿه عمى سمكٍّ النفس، كشفافيتيا كا 

ال يفرىؾٍ  صمى الو عميو كسمـ: "
مقنا مٍنيا كًرهى  مؤمفه مؤمنةن، إف 6 قاؿ: أك  آخرى  مٍنيا رًضيى  خي

 7" غيرىهي 
 :كالسبلـفيذا سبب لعمكٍّ المنزلة، كًرفعة الدرجة؛ قاؿ النبيُّ عميو الصبلة  :8العفو والتواضع .10

 رفعو إالَّ  للِ  أحدٌ  تواَضع وما. عزِّا إالَّ  بعفوٍ  عبًدا اللُ  زاد وما مالٍ  من صدقةٌ  نُقصتْ  ما)
كيبلحظ الباحث ىنا تنكع أسباب اكتساب الذكاء األخبلقي، مع تفاكتو في أىميتيا، . 9الُل(

 التكاضع كالصبر.كلعؿ العدؿ كالمحاسبة ىما أىـ أسباب اكتساب الذكاء األخبلقي، كمف ثـ 
 :سالمي في اإلاألخالقالذكاء مكانة  7.1.1 

لمذكاء األخبلقي مكانة كبيرة في اإلسبلـ، لما لو مف شأف عظيـ في إشاعة األخبلؽ كالعمؿ عمى 
إصبلح المجتمعات، كأذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بعض مما يبيف مكانة الذكاء االخبلقي في 

 :10االسبلـ
 

شاعة مكارميا، كالعمؿ عمى إصبلح ما أفسدتو الجاىمية منيا،  األخبلؽتعميؿ الرسالة بتقكيـ  .1 كا 
 11.(األخالق مكارمإنما ُبِعثت أُلتمم )عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: ف

                                                           
1
 مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال، عبد السالم حمبد )بتصرف(. 
2
 .90سبرة النحل، آٌة  
3
 المرجع السابق)بتصرف(. 
4
 .2/293 المصابٌح، مشكاة تخرٌج حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن ذكره 
5
 مبقع األلبكة الشرعٌة، مقال، عبد السالم حمبد )بتصرف(. 
6
 ٌفرك بفتح الٌاء بالراء أي ٌبغض.  
7
 .1469 برقم مسلم رباه 
8
 المرجع السابق )بتصرف(. 
9
 .2588 برقم مسلم رباه 
10
 )بتصرف(.14-7صهـ، من 1431الخلق الحسن فً ضبء الكتاب بالسنة، القحطانً، سعٌد،  
11
 .2584 برقم الصغٌر، الجامع صحٌح، بإسناد السٌبطً ذكره  
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ميؽ، كىذا يدؿ عمى أف حسف الخمؽ جامع لكؿ أقساـ الخير كًخصاؿ  .2 ٍسف الخي تعريؼ الًبرٍّ بأنو حي
فعف النكاس بف سمعاف األنصارم قاؿ: سألت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف البر  .البر

  .1(الِبرُّ ُحْسن الُخُمق، واإلثم ما حاك في صدرك، وَكرىَت أن يطَِّمع عميو الناس)كاإلثـ، فقاؿ: 
ح ًكف ة الحسنات، كيثقؿ بو مكازيف األعماؿ يكـ الحسا .3 ميؽ مف أكثر ما ييرجٍّ ٍسف الخي عف ف ب،أف حي

 : َما ِمْن َشْيٍء أْثَقُل في ِميزَاِن )أىبي الدرداًء رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى
نَّ الل ُيْبِغُض الَفاِحَش الَبِذيّ   .2(الُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن خمق حسن، َوا 

فعف  ،ىـ أحسنيـ أخبلقنا إف المؤمنيف يتفاكتكف في إيمانيـ، كلكف أفضؿ المؤمنيف في إيمانيـ  .4
أكمل المؤمنين إيماًنا )أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

  .3(أحسنيم ُخُمًقا، وخياركم خياركم لنسائيم
مقو كىك ذك  .5 الحسنة كأف يىيديو  األخبلؽكاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يدعك ربو أف ييحسٍّف خي

الميم حسَّنت َخْمقي، فَأحِسن )ألحسنيا، فمقد كاف صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ في دعائو: 
يُت وجيي لمذي ) :الصبلةً إلى  قاـإذا  ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ .4(ُخُمقي وجَّ

إنَّ صالتي ونُسكي ومحياَي ومماتي  .فطر السماواِت واألرِض حنيًفا وما أنا من المشركين
أنت الممُك ال إلو إال  ! الميمَّ  .لل ربّْ العالمين ال شريك لو وبذلك ُأِمرُت وأنا من المسمِمين

فاغفْر لى ذنوبى جميًعا إنو ال يغفر  ،ظممُت نفسى واعترفُت بذنبى ،أنت ربى وأنا عبُدك .أنت
ال ييدي ألحسِنيا إال أنت. واصِرْف عني سيَّْئيا.  .األخالق واىِدني ألحسنِ  ،الذنوَب إال أنت

 .والشرُّ ليس إليك .لبَّيك ! وسعَديك ! والخيُر كمُّو في يَديك .ال يصرُف عني سيَّْئيا إال أنت
ليك ذا ركع قاؿ .(أستغفُرك وأتوُب إليك .تباركَت وتعاَليتَ  .أنا بك وا  وبك  .لك ركعتُ  الميمَّ ) :كا 

ي وعْظمي وعَصبي .خشع لك سمعي وبَصري .ولك أسممتُ  .آمنتُ  ذا رفع قاؿ .(وُمخّْ : كا 
ربَّنا لك الحمُد ملَء السماواِت وملَء األرِض وملَء ما بينيما وملَء ما شئَت من  الميمَّ )

ذا سجد قاؿ(شيٍء بعدُ  سجد وجيي لمذي  .ولك أسممتُ  .وبك آمنتُ  .لك سجدتُ  الميمَّ ) :. كا 
ره ثـ يككف مف آخًر ما يقكؿي  (تبارك الُل أحسُن الخالِقين .وشقَّ سمَعو وبصَره ،خمَقو وصوَّ

رتُ  الميمَّ : )بيف التشيًُّد كالت سميـً  وما  .وما أسررُت وما أعمنتُ  .اغفْر لي ما قدَّمُت وما أخَّ
ُر. ال إلو إال أنتَ  .وما أنت أعمُم بو ِمنّْي .أسرفتُ    .5(أنت الُمقدُّْم وأنت الُمؤخّْ
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ميؽ، فقد جاء في القرآف الكريـ   .6 ٍسف الخي مدح اهلل تعالى رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ بحي
 . 2َّ   ىن نن من زن  ُّ، قاؿ تعالى: 1في كٍصؼ النبي الكريـ قكلو عز كجؿ

ميقان صالحان إال كدعا إليو كأمر بو، كنيى عف ضده مف  سبلـلـ يترؾ اإل  .7 ، فمثبلن أمر األخبلؽخي
، كنيى عف الكذب كالخيانة كالشُّح كالبخمك الظمـبالصدؽ  فعف عبداهلل بف  ،كاألمانة كالكـر

، إلى  إن الصدق ييدي)مسعكد رضي اهلل عنو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  الِبرّْ
ن الِبرَّ ييدي ن الكذب ييديإلى  وا  ن الرجل لَيصُدق حتى يكون صديًقا، وا  إلى  الجنة، وا 
ن  ن الرجل لَيكِذب حتى ُيكَتب عند الل كذاًباإلى  الفجور ييديالفجور، وا    .3(النار، وا 

ما أنيا مندكبة كما ةاإلسبلمي األخبلؽ .8 ما فرض كا  دل ت نصكص الشرع كتابان كسين ة  إما كاجبة كا 
عزَّ  اللَ  إنَّ )؛ فعف سعد بف أبي كقاص أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

كعف عائشة رضي اهلل عنيا  .4ويحبُّ معاِلَي األموِر وَيْكَرُه سْفساَفيا" الُكَرماءَ  يحبُّ  كريمٌ  وجلَّ 
قولي: ): قالت: قمت: يا رسكؿ اهلل، أرأيت إف عًممتي أمُّ ليمةو ليمةي القىٍدر، ما أقكؿ فييا؟ قاؿ

 .5(الميم إنك عفو كريم ُتِحب العفَو فاعُف عني
 

االخبلقي كبيرة في االسبلـ، كأنيا تتفاكت في درجاتيا بيف المؤمنيف كخبلصة القكؿ أف مكانة الذكاء 
يدعك اهلل أف يحسف  أنفسيـ، كىي قابمة لمزيادة كالنقصاف، فكاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دائمان 

ما خمقو ما كاجبة كا  ، كما كتتبيف أىمية الذكاء االخبلقي مف حيث أف األخبلؽ االسبلمية إما فرض كا 
 .لؾ بحسب النصكص الشرعيةمندكبة كذ

 
 :ياألخالقالتطبيقات العممية لمسنة النبوية في الذكاء  1.1

لمسنة النبكية تطبيقات عممية كثيرة، نذكر منيا ما تطرقت إليو عالمة النفس بكربا، تحت عنكاف نظرية 
كالتطبيقات السبع الذكاء االخبلقي، كالتطبيقات في اإلسبلـ كثيرة، كما ذكرتو بكربا فيض مف غيض، 

  بلـ بشكؿ أشمؿ كأكسع كىي كاآلتي:التي تحدثت عنيا مكجكدة في االس
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 :أواًل: العدل

 يىٍعًدؿي  عىدىؿى  ًمف مستقيـ، أنو النفكس في قاـ كما األمكر، في القصد كىك الجكر، خبلؼ العدؿ: العدؿ 
، عيدكؿو  مف عادؿ فيك ٍدلىوي، كىك  الكالي كبسط. عاًدؿه  فيك القضية في عميو عىدىؿى : يقاؿ كعىٍدؿو عى

 تقديـ، كال تقصير، كال سرؼ، غير مف كمقاديرىا، ككجكىيا، كأكقاتيا، مكاضعيا، في األمكر استعماؿ
 1.تأخير كال

  ُّ مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ٹ ٹ 

 . 2َّ حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط

   :3(أبنائكم بين اعدلوا ،أوالدكم بين اعدلوا)قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. 

 :ومن التطبيقات العممية عمى العدل عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمي

عيًد النبيٍّ  في أف  قريشنا أىم يـ شأفي المرأًة المخزكمي ًة التي سرقتكرد عف عائشة رضي اهلل عنيا 
ـي فييا رسكؿى اهلًل صم ى اهللي عميو كسم ـى ؟ فقالكا :فقالكا .غزكًة الفتحً  في .صم ى اهللي عميو كسم ـى   :مف ييكمٍّ

ًحبُّ رسكًؿ اهلًل صم ى اهللي عميو كسم ـى ؟ فأتى بيا رسكؿى اهلًل صم ى  ،كمف يجترئي عميو إال أسامةي بفي زيدو 
فى كجوي رسكًؿ اهلًل صم ى  .فكم مو فييا أسامةي بفي زيدو  .اهللي عميو كسم ـى   :فقاؿ .اهللي عميو كسم ـى فتمك 

فمما كاف العشيُّ قاـ رسكؿي  ،يا رسكؿى اهللً  استغًفٍر لي  :فقاؿ لو أسامةي  (من حدوِد الِل؟ حد   في أتشفعُ )
فإنما أىمك الذين  .أما بعد)ثـ قاؿ  .فأثنى عمى اهلًل بما ىك أىميو .اهلًل صم ى اهللي عميو كسم ـى فاختطب

ذا سرق فييم الضعيفُ  .تركوه ،سرق فييم الشريفُ إذا  أنيم كانوا ،َمن قبمكم  .أقاموا عميو الحدَّ  ،وا 
ني ثـ أمر بتمؾ المرأًة التي سرقٍت  (والذي نفسي بيِده لو أنَّ فاطمَة بنَت محمٍد سرقت لقطعُت يَدىا ،وا 

 .كتزك جتٍ  .دفحسنيٍت تكبتييا بع :قالت عائشةي  :قاؿ عركةي  :قاؿ ابفي شيابو  :قاؿ يكنس .فقيطعىٍت يديىا
 .4رسكًؿ اهلًل صم ى اهللي عميو كسم ـى إلى  ككانت تأتيني بعد ذلؾ فأرفعي حاجتىيا

حصر النصكص التي تناكلت العدؿ في الكتاب كالسنة، كفي سيرة السمؼ الصالح، مما يعنى  يصعب
مصمحة إلى  راجعةأك  ال تنفؾ عنو، كليس العدؿ حالة استثنائية سبلـأف العدؿ قيمة أصيمة في اإل
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 أما العدؿ عند اآلخريف، كمف ضمنيـ ،ظاىر في كؿ جكانب حياة المسمـ سبلـدنيكية، فالعدؿ في اإل
 ي"  فيك مختصر باإلصغاءاألخبلقصاحبة كتاب" بناء الذكاء  بكربا، عالمة النفس كالتربية األمريكية

نما بنظرة إلى  اآلخريف قبؿ إصدار األحكاـ عمييـ، مما يعني أف العدؿ ليس مرتبطان بقيـ مطمقة، كا 
الشخص نفسو، فقد يككف المتكمـ الذم نصغي اليو قادران عمى قمب الحقائؽ، فيأتي الحكـ خاليان مف 

 العدؿ؛ ألنو انفصؿ عف العبلقة مع اهلل. 

 ثانيًا: التسامح: )الِحمم والعفو(:
سييكلةو.ك ، 2الًحمـ: ضبط النفس عند الغضب، ك 1حة: المساىىمةالمسامى  سةو كى كالًحمـ  التسامح يدؿ عمى سبلى

ىك حالة متكسطة بيف رذيمتي الغضب كالببلدة، فإذا استجاب المرء لغضبو ببل تعقؿ كال تبصر كاف 
ف تبمد كضٌيع حقو كرضي  ف تحمى بالحمـ مع اعمى رذيمة، كا  القدرة ككاف حممو لظمـ كاف عمى رذيمة، كا 

 .فالحمـ مف أعظـ أخبلؽ المسمـ، كىك أيضان مف دعائـ الحكمة ،مع مف يستحقو كاف عمى فضيمة
فىا مصدر العفك ، عاؼو  فيك عىٍفكنا، يىٍعفيك عى  عميو، العقاب كترؾ الذنب عف التجاكز ىك كالعىٍفكي  كعىفيكٌّ
ا لعفك عميو الذم عف محكتو كأنؾ أسقطتو،: الحؽ عف كعفكت كالطمس، المػحك كأصمو : اصطبلحن

 3(العقاب كترؾ الذنب عف التجاكز ىك)

  ُّ ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ٹ ٹ 
 .4َّ ٰر ٰذ يي ىي

  ُّ 5َّ  زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٹ ٹ.  

   :6(إن فيك خصمتين يحبيما الل: الحمم واألناة)قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لؤلشج. 

 
 :عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمي (الحمم و العفو)ومن التطبيقات العممية عمى التسامح 

  : ُكْنُت أمشي َمَع رسول الل صمى الل عميو وسمم َوَعَمْيِو ُبْرٌد َنْجرَانيّّ )عف أنس رضي اهلل عنو قىاؿى
َصْفَحِة َعاِتِق النَّبيّْ صمى إلى  َغِميُظ الَحاِشَيِة، فأْدَرَكُو أْعرَاِبيّّ َفَجبَذُه ِبِرَداِئِو َجْبَذًة َشديدًة، َفَنَظْرتُ 
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اِل الل عميو وسمم َوَقْد أثََّرْت ِبَيا َحاِشَيُة الرَّْداِء ِمْن ِشدَِّة َجْبَذِتِو، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَُّد، ُمر ِلي ِمْن مَ 
  .1(الِل الَِّذي ِعْنَدَك. َفالَتَفَت ِإَلْيِو، َفَضِحَك ُثمَّ َأَمَر َلُو ِبَعَطاءٍ 

 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يطمب دينان لو، فأخذ بمجامع قميصو كردائو إلى  ف سعنةجاء زيد ب
النبي صمى اهلل عميو كسمـ بكجوو غميظ، كقاؿ: يا محمد، أال إلى  كجذبو، كأغمظ لو القكؿ، كنظر

، كشدد لو القكؿ، فنظر إليو عمر كعيناه 2تقضيني حقي، إنكـ يا بني عبد المطمب قكـ ميطؿ
صمى اهلل عميو كسمـ ما  كالفمؾ المستدير، ثـ قاؿ: يا عدك اهلل، أتقكؿ لرسكؿ اهلل  في رأسو تدكراف 

أرل؟ فكالذم بعثو بالحؽ لكال ما أحاذر لكمو لضربت بسيفي رأسؾ، كرسكؿ اهلل  أسمع، كتفعؿ ما 
إلى  أنا وىو كنا أحوج)سككف كتؤدة كتبسيـ، ثـ قاؿ:  عمر في إلى  ينظر  صمى اهلل عميو كسمـ 

وتأمره بحسن التقاضي، اذىب بو يا عمر  غير ىذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن األداء، 
و، فقاؿ: أشيد أف ال إلو إال سبلم، فكاف ىذا سببان إل(فاقضو حقو، وزده عشرين صاعًا من تمر
زيد قبؿ ىذه القصة يقكؿ: لـ يبؽ شيء مف عبلمات اهلل، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو. ككاف 

النبكة إال كقد عرفتيا في كجو محمد صمى اهلل عميو كسمـ إال اثنتيف لـ أخبرىما منو: يسبؽ حممو 
 3.جيمو، كال يزيده شدة الجيؿ عميو إال حممان 

  كىأىنٍّي : رسكًؿ اهلل  صمى إلى  أٍنظيري عف أبي عبد الرحمًف عبًد اهلل بًف مسعكدو  رضي اهلل عنو   قىاؿى
بو قىٍكميوي فىأٍدمىكهي، كىىيكى يىمٍ  رى ، ضى مىٍييـٍ مىكاتي اهلل كىسىبلميوي عى سىحي اهلل عميو كسمـ يىٍحًكي نىًبيًّا ًمفى األىٍنًبياًء، صى

 : ـى عىٍف كىٍجًيًو، يىقيكؿي   .4(المَُّيمَّ اْغِفْر ِلَقومي، َفِإنَُّيْم ال َيْعَممونَ )الد 
 ح أعظـ مف التسام سبلـما قالتو بكربا في مكضكع التسامح، لكجدنا العفك كالحمـ في اإلإلى  عدنالك ك 

يك قبكؿ اآلخريف عمى ما ىـ عميو، مع بقاء المكقؼ منيـ، فعندىا  جزء منو، أما التسامح فالتسامح
شيء في القمكب يا تتسامح معيـ، أما العفك فيك عدـ بقاء أف النفس تجد أفعاليـ مؤذية كلكنبمعنى 

عمى مف أساء لنا، لذلؾ ففضيمة العفك أعظـ مف التسامح الذم يبقي في القمكب شيئان كلكنو ال  يظير 
 في السمكؾ.
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 :ثالثًا: التعاطف
 المقكٌمة عناصره بتحميؿ التعاطؼ مفيكـ كيتضح كجمالية، كأخبلقية كاجتماعية نفسية ظاىرة التعاطؼ

 .خاص بكجو فمسفيان، التعاطؼ ظاىرة تفسير ثـ. أكالن 
 غير مف المباشر التعاطؼ الباحثكف ميز كقد. كآالميـ لذاتيـ في مشاعرىـ اآلخريف مشاركة التعاطؼ
 عاطفة عف ينجـ كاآلخر عطكؼ، انفعاؿ في كيمثؿ بذاتو، اآلخر الشخص إلى يتجو األكؿ المباشر،

 ابنيا كأصدقاء تتعاطؼ األـ. حبيب متميز بإنساف يرتبط شخص، أك مكضكع إلى تنتقؿ، أك تتجو،
 1.خبائو كرفات مقامو، أطبلؿ كنناجي الحبيب، متاع نجؿٌ  كنحف. الميت ابنيا لدات أك الغائب،
  :إن فتى شابًا أتى النبي صمى الل عميو وسمم فقال: يا )عف أبي أمامة رضي اهلل عنو قاؿ

مو مو! فقال لو: ادنو فدنا منو  رسول الل ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عميو فزجروه، وقالوا لو:
قريبًا، قال: " أتحبو ألمك"، قال: ال والل، جعمني الل فداءك، قال: "وال الناس يحبونو ألمياتيم"، 
قال: " أفتحبو البنتك؟"، قال: ال والل يا رسول الل، جعمني الل فداءك. قال: "وال الناس يحبونو 

ال والل، جعمني الل فداءك، قال: "وال الناس يحبونو لبناتيم"، قال: "أفتحبو ألختك؟"، قال: 
ألخواتيم"، قال: "أفتحبو لعمتك؟"، قال: ال والل، جعمني الل فداءك، قال: "وال الناس يحبونو 
لعماتيم"، قال: "أفتحبو لخالتك؟"، قال: ال والل، جعمني الل فداءك قال: "وال الناس يحبونو 

و وقال: "الميم اغفر ذنبو، وطير قمبو، وحصن فرجو"، فمم يكن لخاالتيم"، قال: فوضع يده عمي
  .2(شيءإلى  بعد ذلك الفتى يمتفت

عبلقة مميزة بيف الفرد  إقامةإلى  المتتبع لمنصكص الشرعية كخاصة في السنة النبكية يجد أنيا تسعى
ه كالعبلقة أفرادالمجتمع حتى تصؿ العبلقة بيف  أفرادكالجماعة كيتجمى ذلؾ في صفة التعاطؼ بيف 

ي تحدثت تىذه المرحمة الإلى  بيف العضك في الجسد كسائر األعضاء، كالتعاطؼ عند بكربا ال يصؿ
مع بعكس ما جاءت بو النصكص تعنيا النصكص الشرعية فيي حالة فردية ال تؤثر في بنية المج

عند بكربا لتعاطؼ الشرعية التي أكجبت التعاطؼ مف أجؿ مجتمع سكم سميـ. لذلؾ يمكف القكؿ بأف ا
 عاـ شامؿ لكؿ جكانب الحياة. سبلـجزئي في حيف أف ىذا الخمؽ في اإل

 
 

                                                           
1
 557ص العربٌة، المبسبعة عادل، العبا، 
2
 الطبرانً،إلى  بعزاه الزبائد، مجمع فً الهٌثمً بذكره ،257 ،5/256 عنه، هللا رضً أمامة أبً حدٌث من المسند فً أحمد أخرجه 

 .الصحٌح رجال رجاله: بقال ،1/129
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 :الرحمة() الشفقةأو  عطفالرابعًا: 
 .1كرٌقة كليف برفؽ عاممو كحنا، أشفؽ: عطىؼ

كقاؿ الراغب الر ٍحمىة ىي: رق ة  2الرحمة: ىي ًرق ة في النفس، تبعث عمى سكؽ الخير لمف تتعدل إليو.
.إلى  اإلحسافتقتضي  كـً اٍلمىٍرحي

3 
 4إزالة المكركه عف الن اس.إلى  الشفقة ىي: صرؼ اليم ة

  :َما َضَرَب رسوُل الل صمى الل عميو وسمم َشْيًئا َقطُّ ِبَيِدِه، َواَل اْمرَأًة )قالت عائشة رضي اهلل عنيا
ُيَجاِىَد ِفي َسبيِل الِل، َوَما ِنيَل ِمْنُو َشْيٌء َقطُّ َفَيْنَتِقَم ِمْن َصاِحِبِو، ِإالَّ أن ُيْنَتَيَك َواَل َخاِدمًا، ِإالَّ َأْن 

  .5(َشْيٌء ِمْن َمَحاِرِم الِل َتَعاَلى، َفَيْنَتِقُم لِل َتَعاَلى
  :مىٍيؾى يىٍكـه كىافى أشىد  أنيا قالت لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ: ىىٍؿ أتىى عف عائشة رضي اهلل عنيا عى

؟ قىاؿى  دو َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك، َوَكاَن أَشدُّ َما َلقيُت ِمْنُيْم َيْوَم اْلَعَقَبِة، إْذ َعَرْضُت َنْفِسي ): ًمٍف يىٍكـً أيحي
َمى َوْجِيي، َفَمْم أْسَتِفْق ِإالَّ َما أَرْدُت، َفاْنَطَمْقُت َوأنا َمْيُموٌم عَ إلى  َعَمى اْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َفَمْم ُيِجْبني

َذا أَنا ِبَسَحاَبٍة َقْد أَظمَّْتِني، َفَنَظْرُت َفإَذا ِفيَيا ِجبريُل  عميو وأَنا ِبَقْرِن الثََّعاِلِب، َفَرَفْعُت رَْأِسي، َواِ 
دُّوا َعَمْيَك، َوَقد َبَعَث إَلْيَك َمَمَك السالم َفَناَداني، َفَقاَل: إنَّ الل َتَعاَلى َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَما رَ 

، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَُّد إنَّ  الَل َقْد َسِمع الِجَباِل ِلتَْأُمَرُه بَما ِشْئَت ِفيِيْم. َفَناَداِني َمَمُك الِجَباِل، َفَسمََّم َعَميَّ
ْيَك ِلتَْأُمَرِني ِبَأْمِرَك، َفَما ِشْئَت، إْن شْئَت َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوأنا َمَمُك الِجبال، َوَقْد َبَعثَِني َربّْي إلَ 

أْطَبْقُت َعَمْيِيُم اأَلْخَشَبْيِن". َفَقاَل النبي صمى الل عميو وسمم: " َبْل أْرُجو َأْن ُيْخِرَج الُل ِمْن 
 .6(أْصاَلِبِيْم َمْن َيْعُبُد الَل َوْحَدُه اَل ُيْشِرُك ِبِو َشْيًئا

  ٍيرى ٍف أىًبي ىيرى ٍنوي،عى :  ةى رىًضيى الم وي عى ، قىاؿى م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِبَطِريٍق، )أىف  الن ًبي  صى
َرى ِمْن اْشَتدَّ َعَمْيِو اْلَعَطُش، َفَوَجَد ِبْئرًا، َفَنَزَل ِفيَيا، َفَشِرَب، ثُمَّ َخَرَج، َفِإَذا َكْمٌب َيْمَيُث، َيْأُكُل الثَّ 

ِذي َكاَن َبَمَغ ِمنّْي، َفَنَزَل اْلِبْئَر، َفَمأَلَ اْلَعَطِش، َفَقاَل الرَُّجُل: َلَقْد َبَمَغ َىَذا اْلَكْمَب ِمْن اْلَعَطِش ِمْثُل الَّ 
َرُسوَل  ُخفَُّو َماًء، ُثمَّ َأْمَسَكُو ِبِفيِو، َحتَّى َرِقَي، َفَسَقى اْلَكْمَب، َفَشَكَر المَُّو َلُو، َفَغَفَر َلُو، َقاُلوا: َيا

نَّ َلَنا ِفي َىِذِه اْلَبَياِئِم أَلَْجرًا؟ َفَقاَل:  .7(ُكلّْ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ  ِفي المَِّو, َواِ 

                                                           
1
 قامبس المعانً 
2
 .26/21التحرٌر بالتنبٌر، ابن عاشبر،  
3
 .1/347مفردات القرآن، الراغب األصفهانً،   
4
 .127التعرٌفات، الجرجانً، ص 
5
 . 2328 برقم مسلم رباه 
6
 .1795 برقم مسلم رباه  

7
 .173 برقم البخاري رباه 
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 أسرع في أدائيا كخٌففيا ،دخؿ في الصبلة فسمع بكاء الصبيٌ إذا  كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 
إني ألقوم في الصالة )فجاء في الحديث عف أبي قتادة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: 

  .1(كراىية أن أشّق عمى أّمو ،في صالتيفأتجوز  ،أريد أن أطول فييا، فأسمع بكاء الصبي

آخر الديانات السماكية، ككاف محمد عميو الصبلة كالسبلـ آخر األنبياء، كاف مف  سبلـلما كاف اإل
الطبيعي أف يككف لخمؽ الرحمة مساحة كبيرة، فكاف سبب بعثتو صمى اهلل عميو كسمـ ىي الرحمة 

لمسمميف، فالمسمـ مأمكر أف يككف رحيمان مع كالديو لمعالميف. كتجمت ىذه الرحمة بالمسمميف كغير ا
خكانو كجيرانو كأصدقائو كىذا ما ال نجده في المجتمعات الغربية، فمثبلن نجد مبلييف البشر يمكتكف  .كا 

جكعان في الكقت الذم تمقى فيو المكاد الغذائية في البحر لممحافظة عمى اسعارىا، مما يدؿ عمى أف 
 ية بؿ مرتبطة بتحقيؽ القيـ المادية فقط. نسانإىذه الصفة عندىـ ليست 

 

 :خامسًا: التحكم الذاتي )ضبط النفس، الصبر(
كمنزلتو مف اإليماف  ،3كقيؿ الصبر ىك: حبس النفس عف الجزع  ،2الصبر: حبس النفس عمى المكاره 

 .أف معو البشارة مف اهلل تعالى لمصابريفبمنزلة الرأس مف الجسد، كقد تميز الصبر 

  ُّ 4َّ   مع جع مظ ٹ ٹ. 

  ُّ هي مي  خيحي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن  مم خم حم ٹ ٹ 

 .5َّ   هث مث هت مت هب مب هئمئ

 آثر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أيناسان  عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ: لما كاف يكـ حنيف
في القسمة، فأعطى األقرع بف حابس مائة مف اإلبؿ، كأعطى عينة مثؿ ذلؾ، كأعطى أناسان 
مف أشراؼ العرب فآثرىـ يكمئذ في القسمة، قاؿ رجؿ: كاهلل إف ىذه القسمة ما عيدؿ فييا، كما 

فمن ) عميو كسمـ، فأتيتو فأخبرتو، فقاؿ: أريدى بيا كجو اهلل، فقمت: كاهلل ألخبرف النبي صمى اهلل
  .6(لم يعدل الل ورسولو؟! رحم الل موسى فقد أوذي بأكثر من ىذا فصبرإذا  يعدل

                                                           
1
 .707 برقم البخاري رباه 
2
 .474مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهانً،  
3
 .4/437لسان العرب، ابن منظبر،  
4
 .5سبرة المعار ، آٌة  
5
 .10سبرة الزمر، آٌة  
6
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   : ، فىقىاؿى : مىر  الن بيُّ صمى اهلل عميو كسمـ بامرأةو تىبكي ًعٍندى قىٍبرو عف أنس رضي اهلل عنو قىاؿى
َفَقاَلْت: ِإلْيَك َعنّْي  فِإنََّك لم ُتَصْب بُمِصيَبتي َوَلْم َتعِرْفُو، َفقيَل َلَيا: إنَّو  (اّتِقي الَل َواْصِبري)

النَّبيُّ صمى الل عميو وسمم َفَأَتْت َباَب النَّبيّْ صمى الل عميو وسمم َفَمْم َتِجْد ِعْنَدُه َبوَّابيَن، 
ْبُر عِ )فقالْت: َلْم أْعِرفَك، َفَقاَل:  ْدَمةِ إنََّما الصَّ  .1(ْنَد الصَّ

  : َلْيَس الشَّديُد )عف أىبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى
َرَعِة، إنََّما الشَِّديُد الَِّذي َيْمِمُك َنْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضبِ    .2(ِبالصُّ

   :أفضُل مَن الَّذي  أذاىم عمى ويصِبرُ  النَّاَس  المسمُم الَّذي يخالطُ )قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
  .3(أذاىم عمى ال يخاِلُطيم وال يصِبرُ 

، فالمسمـ يحبس نفسو ة اهلل ابتغاء مرضاالتي يجب أف يتحمى بيا المسمـ  األخبلؽكالصبر مف محاسف 
ذا استحكمت األزمات إذا  عمى ما تكره، كيحبسيا عمى الببلء نزؿ بيا، فبل يتركيا تجزع كال تسخط، كا 

حباليا، فالصبر كحده ىك الذم يشيع لممسمـ النكر العاصـ مف التخبط، كاليداية الكاقية مف كتعقدت 
كال شؾ أف  .القنكط، كعمى المسمـ أف يظؿ مكفكر الثقة باهلل ثابتان عمى إيمانو عند الشدائد كاالبتبلءات

جران عمى صبره فإف ىذا التحمي بالصبر دليؿ عمى حسف الصمة باهلل، كبما أف المسمـ يرل أف لو ثكابان كأ
تحت حالة مف  نسافيجعؿ الصبر خمقان دائمان عنده، بخبلؼ ما ىك مكجكد عند بكربا، فقد يقع اإل

كاف معزكالن عف فكرة الثكاب كالعقاب، فالمسمـ أكثر صبران مف غيره إذا  الضغط  فبل يستطيع تحممو
أكسع بكثير مما أرادتو  سبلـفي اإل ألف ىذا الخمؽ مرتبط باألحكاـ الشرعية، مما يجعؿ خمؽ الصبر

 بكربا.

 سادسًا: الضمير)المراقبة، مخافة الل(:
 أك صكاب أـ خطأ عمؿ كاف إذا فيما التمييز عمى اإلنساف قدرة ىك الكجداف يسمى ما أك الضمير
 األشياء تتعارض عندما بالندـ الشعكر إلى يؤدم الذم كىك باطؿ، ىك كما حؽ ىك ما بيف التمييز
لى األخبلقية، قيمو مع الفرد يفعميا التي  القيـ مع األفعاؿ تتفؽ عندما النزاىة أك باالستقامة الشعكر كا 

 4.إنساف كؿ لدل األخبلؽ مفيكـ أك النشأة أك البيئة اختبلؼ نتيجة األمر يختمؼ قد كىنا األخبلقية،
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 .1283 برقم البخاري رباه 
2
 . 6114 برقم البخاري رباه 
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 .4/467المصابٌح، مشكاة تخرٌج حسن، بإسناد العسقالنً حجر ابن ذكره 
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 2012 المدار، الضمً، صبت ناهد، سبٌالت، 
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  ُّ 1(1)آل عمران:  َّ رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٹ ٹ. 

   ُّ 2َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹ ٹ. 

  نادىةى كأبي عبًد الرحمف معاًذ بًف جبؿو رضي اهلل عنيما، عف رسكًؿ اهلل ٍنديب بًف جي عف أبي ذر جي
 : اتَِّق الل َحْيُثَما ُكْنَت َوأْتبِع السَّيَّْئَة الَحَسَنَة َتْمُحَيا، َوَخاِلِق النَّاَس )صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

لل عنيما، َقاَل: كنت خمف النَّبّي صمى الل عميو عن ابِن عباٍس رضي ا 3ِبُخُمٍق َحَسٍن".
 اْحَفِظ الَل َتِجْدُه ُتَجاَىَك، ،وسمم يوًما، َفَقاَل: " َيا ُغالُم، إنّْي أعّمُمَك َكِمَماٍت: اْحَفِظ الَل َيْحَفْظكَ 

َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِبالِل، َواْعَمْم: َأنَّ إذا  اأُلمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْن َسأْلَت َفاْسَأِل الَل، واِ 
وَك ِبَشيٍء  ن اجَتَمُعوا َعَمى َأْن َيُضرُّ َيْنَفُعوَك ِبَشيٍء َلْم َيْنَفُعوَك إالَّ ِبَشيٍء َقْد َكَتبُو الُل َلَك، َواِ 

وَك إالَّ ِبَشيٍء َقْد َكَتَبُو الُل َعَمْيَك، ُرِفَعِت اأَلْقاَلُم َوَجفَِّت الصُّ    .4(حفُ َلْم َيُضرُّ

الخكؼ ك  التقكل يقابمو سبلـعند اآلخريف فالضمير في اإل عما ىيتختمؼ  سبلـفكرة الضمير في اإلإف 
؟  اإلحسان ما ...) :كما في حديث جبريؿ اإلحسافمف اهلل كفي أعمى درجاتيا ىي مرحمة 

. فمذلؾ يبقى المسمـ في حالة 5(فإْن لم تكْن تراُه فإنَُّو يراكَ  ،أْن تعبَد الَل كأنَك تراهُ  :اإلحسان :قالَ 
ترقب كمراقبة دائمة لسمككو بعكس مفيكـ الضمير عند اآلخريف إذ أنو يرتبط بالفرد نفسو فيك الذم 

عندىـ حالة متغيرة تخضع لممصمحة يحدد سقؼ ىذا الخمؽ كمعاييره كقيمو كىذا ما يجعؿ الضمير 
بثبات النصكص الشرعية الداعية  الخمؽ ثابتيف جعؿ ىذه القيمة كىذا سبلـكالرؤية الذاتية بعكس اإل

، مما يجعؿ الفرد في المجتمع المسمـ ال يخشى تبدؿ ىذه القيمة في المجتمع عمى حسابو اإليي
الشخصي كما ىك الحاؿ عند غير المسمميف إذ يمكف أف يعيش الفرد عندىـ في حالة خكؼ مف غياب 

 قيمة الضمير في حياتو.
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  :اْلخرينسابعًا: احترام 

  ُّ ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل  ٹ ٹ 

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
  .1َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب

 :مْن لْم يرحْم صغيَرَنا، و لْم يعرْف  منَّا ليَس ) قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
لممؤمنيَن ما يحبُّ مْن غشََّنا، و ال يكوُن المؤمُن مؤمًنا حتى يحبَّ  منَّا ليَس  و كبيِرنا، حقَّ 

  .2(لنفِسوِ 
  :َما زَاَل )عف ابف عمر كعائشة رضي اهلل عنيما، قاال: قىاؿى رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

  .3(ِجْبريُل ُيوِصيني ِبالَجاِر َحتَّى َظَنْنُت أنَُّو َسُيورُّْثوُ 
  : والِل اَل ُيْؤِمُن، َوالِل اَل )عف أىبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف الن بٌي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

  .5(4ُيْؤِمُن، َوالِل اَل ُيْؤِمُن ! ِقيَل: َمْن َيا َرُسول الل؟ َقاَل: الَِّذي اَل َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقوُ 
  : َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بالل )عف أىبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى

خِر، َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بالِل َوالَيوِم اْلِخِر، َفْمُيْكِرْم َضْيَفُو، َوَمْن َكاَن َوالَيوِم اْل
 .6(ِلَيْسُكتْ أو  ُيْؤِمُن بالِل َوالَيوِم اْلِخِر، َفْمَيُقْل َخْيرًا

الكره أك  دكف أف يتأثر ذلؾ  بمشاعر الحب احتراـ اآلخريف جزءان مف منظكمتو القيمية، سبلـجعؿ اإل
بعكس ىذه  ،ال يستحقكنو ال يؤثر في سمكؾ المسمـ تجاىيـأك  تجاىيـ، فككنيـ يستحقكف ىذا اإلحتراـ

الفكرة عند بكربا؛ إذ قيدت اإلحتراـ لآلخريف بككنيـ يستحقكف ىذه المشاعر تجاىيـ، كطبيعي أف ىذه 
 سب ما يؤثر عمييا.الفضيمة تختؿ بسبب تغير المشاعر بح
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 :ي األخالقضافات أسيمت بيا السنة النبوية في الذكاء إ 1.1
أضاؼ اإلسبلـ لمذكاء األخبلقي أبعادان أخرل غير تمؾ التي أكردتيا ميشيؿ بكربا في نظرية الذكاء 

 ما يمي: عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر األخبلقي، كمف ىذه المساىمات

 :: الصدقأوالً 

 ىكك  المسمـ أخبلؽ مفكىك  1.نقيض الكذب الخبر عف الشيء عمى ما ىك بو كىكالصدؽ: ىك 
 أعظـ مف كالصدؽ، عميو ىك ما خبلؼ الشيء عف اإلخبار كىك الكذب كضده لمكاقع الخبر مطابقة
 يتمثمو رفيع خمؽ فيك. بيا كاألمر بتأكيدىا الشرع جاء التي األخبلؽ مكاـر مف كىك الخير خصاؿ

 ما كضده السبلـ، عمييـ لؤلنبياء مبلزمان  كصفان  كاف كلذلؾ األراذؿ، عنو كيتنكب الناس، مف األفاضؿ
 2.كأشباىيـ لممنافقيف مبلزمان  كاف

  ُّ 3َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹ ٹ. 

   عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو عف الن : دَق َيْيِدي)بٌي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى ، إلى  إنَّ الصّْ البرّْ
نَّ البر  نَّ الَكِذَب َيْيِديإلى  َييِديوا  نَّ الرَُّجَل َلَيصُدُق َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد الِل ِصدّْيًقا. َواِ  إلى  الَجنَِّة، وا 

نَّ الُفُجوَر َييِدي نَّ الرَُّجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيكَتَب ِعْنَد الل َكذَّاًباإلى  الُفُجوِر، َواِ    .4(النَّاِر، َواِ 
 ًفٍظػػػتي ًمػػػػٍف رىسيػػػػكؿ  ًف عمػػػػيٍّ بػػػف أبػػػػي طالػػػب رضػػػػيعػػػف أبػػػػي محمػػػد الحسػػػػف بػػػ : حى اهلل عنيمػػػا، قىػػػػاؿى

فففْدَق ُطَمأِنيَنفففٌة، َوالَكفففِذَب إلفففى  َدْع َمفففا َيِريُبفففكَ )اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ:  َمفففا اَل َيِريُبفففَك  ففففإنَّ الصّْ
  .5(ِريَبةٌ 

  :قىػػػػاؿى رسػػػػكؿي اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ : كػػػػيـً بػػػػًف حػػػػزاـو رضػػػػي اهلل عنػػػػو قىػػػػاؿى عػػػػف أبػػػػي خالػػػػد حى
ْن َكَتَمفففا َوَكفففَذَبا   الَبيَّْعففاِن بالِخَيفففار) َمففا َلفففْم َيَتَفرََّقففا، َففففإْن َصفففَدقا َوبيََّنففا ُبفففورَك َلُيَمففا ففففي بيِعيَمففا، وا 

  .6(ُمِحَقْت برَكُة َبيِعِيما
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ية إنسانالصدؽ في المقابؿ، ضركرة مف أسباب الفساد في أم مجتمع، كاف  لما كاف الكذب سببان 
بالصدؽ كأثنى عمى  سبلـ، لذلؾ أمر اإلنسافكبشرية، كمف أجٌؿ الفضائؿ كالقيـ التي يتحمى بو اإل

كخالقو،  نسافالعبلقة بيف اإل أساسالصادقيف، كنيى عف الكذب كعاب عمى الكاذبيف، فجعؿ الصدؽ 
قاؿ تعالى:  ، كالكذب عمى رسكؿ اهلل،مى اهللالكذب ع ،، فمف أعظـ الكذبنسافكأخيو اإل نسافكبيف اإل

 ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يتُّ 

، تكذبوا ال) قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:ك ، 1َّيل . لذلؾ 2(النار يمج عميَّ  كذب من فإنو عميَّ

باستثنائو، ألف عمى الصدؽ ثكاب كعمى الصدؽ خمؽ مأمكر بو في كؿ حاؿ، اال ما جاء النص 
أف يكذب  الكذب عقاب، كلكف الصدؽ عند غير المسمـ ال يككف في كؿ حاؿ، فاذا اقتضت مصمحتو

فإنو يكذب بعكس المسمـ الذم يجب اف ال يكذب أبدا. كلك تاممنا ما أتت عميو بكربا، فإننا نجدىا قد 
ية األخبلقتحقيؽ القيـ إلى  عات الغربية ال تسعىية العظيمة؛ ألف المجتماألخبلقاغفمت ىذه الصفة 

بقدر سعييا لتحقيؽ القيـ المادية، مما يجعؿ فضيمة الصدؽ ثانكية ال قيمة ليا في حياتيـ اال بقدر 
تحقيقيا لمقيمة المادية، كيمكف القكؿ اف اغفاؿ بكربا الحديث عف الصدؽ كاف مف أعظـ عثراتيا؛ 

 ه. أفرادو كمصداقية فبدكف الصدؽ يفقد المجتمع تماسك

 : التواضع.ثانياً 
، كالمراد بالتكاضع: إظيار التذلؿ لمف يراد تعظيمو، كقيؿ: تعظيـ مف 3يقاؿ: تكاضع؛ تذلؿ كتخاشع

اهلل تعالى، كغيرىـ، كليذا إلى  . كالتكاضع صفة عظيمة كخمؽ كريـ يجب عمى الدعاة4فكقو لفضؿ
 .مدح اهلل المتكاضعيف

  :مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت  ُّقاؿ تعالى 

 .5َّ جس

 درجًة رفَعُو المَِّو درجًة وَمن تكبََّر دَرجًة  لمَّوِ  تواضعَ  َمن) :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 .6(وضَعَو المَُّو درجًة حتَّى يجَعمُو في أسفِل سافمينَ 
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  :قىاؿى رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ : إنَّ الَل )عف ًعيىاًض بًف حمارو رضي اهلل عنو قىاؿى
  .1(أْوَحى ِإَليَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى اَل َيْفَخَر أَحٌد َعَمى أَحٍد، َواَل َيْبِغي أَحٌد َعَمى أَحدٍ 

  : َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن )عف أىبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى
 .2(َماٍل، َوَما زاَد الُل َعْبًدا بَعْفٍو ِإالَّ ِعزِّا، َوَما َتَواَضَع أَحٌد لِل ِإالَّ َرَفَعُو اللُ 

  فىسى ، مىى صبيىافو ، كقاؿ: كىافى النبيُّ صمى اهلل عميو عف أنس رضي اهلل عنو: أن وي مىر  عى ـٍ مىٍيًي م ـى عى
 3كسمـ يفعمو.

فإذا فيـ المسمـ ىذا لـ يكف في قمبو ذرة كبر عمى أحد مف الناس، فبل يتعالى عمى الناس بنسبو 
كحسبو؛ ألنو لـ يختر ىذا الحسب كالنسب، كال يتعالى عمى الناس بمالو؛ ألنو يعمـ أف ىذا الماؿ رزقو 

و لو اهلل قبؿ أف يكلد، كىكذا، كىك يسعى بشكؿ دائـ حتى يككف أكـر الناس عند اهلل كليس الذم قسم
عند الناس، كال يككف ذلؾ اال بالتقكل، كاإلئتمار بما أمر اهلل، كاالنتياء عما نيى، لقكلو تعالى:" إف 

منفعة أك  مصمحةى إل أكرمكـ عند اهلل اتقاكـ"، مما يدفع المسمـ لمتكاضع مع الناس كافة، دكف النظر
دنيكية يسعى ليا. كىذا الخمؽ باإلعتبارات السابقة لـ تتعرض لو بكربا، ألف ىذا الخمؽ يصعب كجكده 

 تحقيؽ القيـ المادية، فيي معيار التفاضؿ عندىـ.إلى  كتطبيقو في مجتمعات تسعى أكثر ما تسعى

 ثالثًا: اإلخالص. 
 4.الطاعةإفراد الحؽ سبحانو بالقصًد في االخبلص ىك 

  ُّ مه  جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ٹ ٹ 

 .5َّ  مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه

  َمففففْن َسففففَأَل الَل َتَعففففاَلى الشَّففففَياَدَة ِبِصففففْدٍق َبمََّغففففُو َمَنففففاِزَل )الن بػػػػٌي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ: قػػػػاؿ
ْن َماَت َعَمى ِفرَاِشوِ    .6(الشَُّيَداِء َواِ 
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  كين ا مىعى الن بيٍّ صمى اهلل : عف أبي عبًد اهلًل جابر بف عبًد اهلًل األنصارمٍّ رىضي اهللي عنيما، قىاؿى
 : وا ِإنَّ بالمِديَنِة َلِرَجااًل ما ِسْرُتْم َمِسيرًا، َواَل َقَطْعُتْم َواِدًيا، إالَّ َكانُ )عميو كسمـ في غىزىاةو، فىقاؿى

في ركىايىة. (َمَعكْم َحَبَسُيُم اْلَمَرُض   .1(إالَّ َشَرُكوُكْم في األْجرِ ): كى
  كىافى : دُّه صحابيُّكف، قىاؿى عف أبي يىزيدى مىٍعًف بًف يىزيدى بًف األخنًس رضي اهلل عنيـ كىك كأبكه كىجى

ؿو في اٍلمىٍسًجًد، فىًجٍئتي  د ؽي ًبيىا، فىكىضعىيىا ًعٍندى رىجي فأىخٍذتييا فىأىتىٍيتيوي ًبيىا. أبي يىزيدي أٍخرىجى دىنىاًنيرى يىتىصى
ٍمتيوي  اصى ، فىخى ٍدتي ا إي اؾى أرى : كاهلًل، مى : إلى  فقاؿى لَك َما َنَوْيَت )رسكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ فقىاؿى

  .2(َيا يزيُد، وَلَك ما أَخْذَت َيا َمْعنُ 
 سيًئؿى رس : كؿي اهلل صمى اهلل عميو عف أبي مكسى عبًد اهلًل بًف قيسو األشعرمٍّ رضي اهلل عنو قىاؿى

ًمي ةن، كييقىاًتؿي ًريىاءن، أىمُّ ذًلؾى في سبيًؿ اهلل؟ فقاؿ رىسيكؿ  اعىةن، كييقىاًتؿي حى ًؿ ييقاتؿي شىجى كسمـ عىًف الر جي
 .3(َمْن َقاَتَل ِلَتكوَن َكِمَمُة الِل ىي الُعْمَيا، َفيَو في سبيِل اللِ )اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

ليخمؽ حالة انسجاـ  سبلـم ييتـ فيو غير المسمميف بالظاىر دكف اعتبار لمباطف، جاء اإلفي الكقت الذ
 كتكازف بيف الظاىر كالباطف، فبل يجكز أف يقكؿ المسمـ قكالن حسنان ثـ يخالفو في فعمو، قاؿ تعالى:

كرتب عمييا  نسافبنية اإل سبلـكذلؾ اعتنى اإل  .4َّ  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّ

ال كجكد ألف ىذه النية دليؿ عمى اإلخبلص، كىك الخمؽ الذم  في كثير مف الحاالت األجر كالثكاب،
ليو، ألنو ال اعتبار لمباطف عندىا، فيحكـ عند غير المسمميف عمى الظاىر إلو عند بكربا كلـ تتطرؽ 

فاقدان لقيمة اإلخبلص  نسافي، كىذا يجعؿ اإلنسانصؿ الفعؿ اإلأفقط دكف اعتبار لمنكايا التي ىي 
 ء عبلقة مع اآلخريف ميما كاف نكع ىذه العبلقة.ىينشأك  الداخمي عندما يؤدم عممو،

 رابعًا: االستقامة. 

 كيشمؿ ، يسرة كال يمنة عنو ميؿ غير مف ، القيـ الديف كىك ، المستقيـ الصراط سمكؾ االستقامة: ىي
 5 .كالباطنة الظاىرة ، كميا المنييات كترؾ ، كالباطنة الظاىرة ، كميا الطاعات فعؿ ذلؾ
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الفبائد. عن المبقع االلكتربنً:  دٌص بمنزلتها، تعرٌفها:  االستقامــة الراجحً، عبدالعزٌز بن علً 

http://www.saaid.net/rasael/397.htm 
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  ُّ 1َّ ىل يث ىث نث ٹ ٹ.  

  : ُقْمُت: َيا َرُسول الل، )عف أبي عمرك، كقيؿ: أبي عىمرة سفياف بف عبد اهلل رضي اهلل عنو قىاؿى
  .2(َقواًل اَل َأْسَأُل َعْنُو َأَحًدا َغْيَرَك". َقاَل: " ُقْل: آَمْنُت ِبالِل، ُثمَّ اْسَتِقمْ  سالمُقْل لي في اإل

  :قىاؿى رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : َقاِرُبوا َوَسدُّْدوا، )عف أبي ىريرةى رضي اهلل عنو قىاؿى
َقاَل: َواَل أَنا إالَّ َأْن  َواَل َأْنَت؟ قاُلوا: َيا َرُسول اللَأنَُّو َلْن َيْنُجَو َأَحٌد ِمْنُكْم بَعَمِمِو"  َواْعَمُموا

 .3(َيَتَغمََّدني الُل بَرحَمٍة ِمنُو َوَفْضل
عندما يقكـ بأم عمؿ فإف  نسافاالستقامة أيضان مف المسائؿ التي أىممتيا بكربا فمـ تأت عمييا،ألف اإل

معنكية،أما أك  نكازع كثيرة تتناكبو، مما يعني انحرافو عف الغاية المنشكدة، سكاء ألسباب مادية
فيي نتاج اإللتزاـ باألحكاـ الشرعية، التي تجعؿ ىذا الخمؽ اصيبلن كدائمان ال  سبلـاالستقامة في اإل

، كما في األحاديث الكاردة اعبله، بؿ يمكف القكؿ ينفؾ عف عممو الذم يقكـ بو، فيك مأمكر باإلستقامة
ية األخبلقأف اإلسقامة انعكاس لئليماف، فيك المحفز كالدافع ليذه اإلستقامة، كلذلؾ ال تجد ىذه القيمة 

ة، إذ ليس ىناؾ مرجعية معيارية ليذا الخمؽ، كبذلؾ ليس صدفة أف اإلسبلميفي المجتمعات غير 
  ي.األخبلقديثيا عف الذكاء تتجاىمو بكربا في نظريتيا كح

  خامسًا: النصيحة
ة: ىي الدعاء ما فيو الصبلح، إلى  قاؿ الجرجاني النصح: إخبلص العمؿ عف شكائب الفساد. كالن ًصيحى

حى : "منظكر ابفي  كقاؿ 4كالنيي عما فيو الفساد.  العمؿ مف الخاًلص كالن اصح خمص،: الشيءي  نىصى
 5."كغيره

  ُّ 6َّ  خم حم جم يل ٹ ٹ. 

  : الدّْيُن )عف أىبي ريقىي ةى تىًميـ بف أكس الدارمٍّ رضي اهلل عنو: أف  الن بٌي صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى
 .7(النَِّصيحُة " قمنا: ِلَمْن؟ َقاَل: " ِلمِو َوِلِكتَاِبِو َوِلَرُسوِلِو َوألِئمَِّة الُمْسِمِميَن َوَعامَِّتِيمْ 
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  : عميفففففِو  اللُ  صفففففمَّى اللِ  رسفففففولَ  بايعفففففتُ )عػػػػػف جريػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد اهلل  رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو  قىػػػػػاؿى
قففاِم الصففالةِ  ،اللِ  وأنَّ محمففًدا رسففولَ  ،اللُ  شففَياَدِة أن ال إلففَو إال عَمففى وسففمَّمَ  يتففاءِ  ،وا   ،الزكففاةِ  وا 

  .1(والنْصِح لكلّْ مسممٍ  ،والسمِع والطاعةِ 

يسعى اليجاد مجتمع متعػاطؼ متضػامف، يكػكف الفػرد فيػو جػزءان مػف الجماعػة ال ينفػؾ  سبلـلما كاف اإل
ه كشػػػيكاتو فيضػػػؿ عػػػف ة عظيمػػػة، فػػػالفرد قػػػد تتنازعػػػو أىػػػكاؤ عنيػػػا، كػػػاف ال بػػػد أف يجعػػػؿ لمنصػػػيحة منزلػػػ

لػػػو مػػػف اآلخػػػريف، لمػػػا يترتػػػب عمػػػى فسػػػاد الفػػػرد  لػػػذلؾ كػػػاف ال بػػػد مػػػف تقػػػديـ النصػػػح الطريػػػؽ المسػػػتقيـ،
مػف تبعػػات عمػى المجتمػػع، أمػا فػي المجتمعػػات الغربيػة التػػي تعػيش فييػا بكربػػا كتتحػدث عنيػػا، كانحرافػو 

، ال جماعة مف الناس، فرادفالفردية سمة مبلصقة لممجتمعات عندىـ، فالمجتمع عندىـ مجمكعة مف األ
كلػػذلؾ فالنصػػػيحة عنػػدىـ تعتبػػػر تػػػدخبلن فػػي خصكصػػػيات الفػػرد التػػػي يقدسػػػيا المجتمػػع الغربػػػي، بعكػػػس 

جسػدان كاحػدان، يتػأثر بمػا يجػرم لمفػرد مػف انحػراؼ كفسػػاد، أك  الػذم جعػؿ المجتمػع كحػدة كاحػدة، سػبلـإلا
 ذاؾ.أك  مرض منو ىذا العضكإذا  كما يألـ الجسد

 

 سادسًا: األمانة:
كاألمانة اصطبلحان: ىي كؿُّ حؽٍّ 2.األمانة ضد الخيانة، كأصؿ األىٍمف: طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ

 3أداؤه كحفظو.لزمؾ 

  ُّ 4َّ  خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ٹ ٹ. 

  :  الُمنافِق ثالٌث: آيةُ )عف أىبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى
َذا اْؤُتِمَن َخانَ إذا  َذا َوعَد أْخَمَف َواِ     .5(َحدََّث َكَذَب، َواِ 

، ألنيا مف األمكر الخفية في نسافالتي يمكف أف يتصؼ بيا اإلية األخبلقاألمانة مف أعظـ الصفات 
ذلؾ، كاألمانة ال  عكسأنو أميف كلكف كاقعو  إنسافالتي تظير نتائجيا فقط، فقد يدعي  نسافاإل

دكف اآلخر، فالعمـ أمانة، كالنصيحة أمانة، كاتقاف العمؿ  نسافحياة اإلجكانب تقتصر عمى جانب مف 
أمانة، كالسمع أمانة كالبصر أمانة، كىذا كمو مرتبط باألحكاـ الشرعية، لذلؾ ال كجكد ليذا الجانب عند 
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ية عند غير المسمميف، فمـ يكف اغفاليا مف قبؿ األخبلقبكربا، بؿ يمكف القكؿ أنو ال كجكد ليذه القيمة 
 صدفة؛ ألنو ال كجكد ليا عندىـ أصبلن.  محضبكربا 

 :ي عمى سموك المسمم في العصر الحديثاألخالقأثر الذكاء  1.1
كال تككف صحة  ،ال تككف إال بسمكؾ سكم مستقيـ راشد يصدر عف صحة اإلدراؾ نسافسعادة اإلإف 

إلى  مـالمسكيككف فييا إضاءات أخبلقية ليصؿ  اإلدراؾ كسبلمة السمكؾ إال عف عقيدة صحيحة.
ة؛ اإلسبلميمييا، كيقٌكـ سجاياىا كطبائعيا كغرائزىا الفطرية كالمكتسبة، كفقان لؤلخبلؽ نفسو، كيتعرؼ ع

خبلصان كاستقامة في الباطف، كسمككان أخبلقيان عمميان في الحياة قكالن كعمبلن   .اعتقادان كسمككان؛ صدقان كا 
التي كاف عمييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو  ةاإلسبلمي األخبلؽ إف مقارنة بسيطة بيف

الكراـ رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف، كبيف أخبلؽ البشرية آنذاؾ، لتدؿ داللة كاضحة، كـ كاف المجتمع 
ية سعيدة نسانبأخبلقيا، ككـ أصبحت اإل سعيدان بأخبلقو، ككـ كانت المجتمعات البشرية شقية اإلسبلمي
ي عمى سمكؾ المسمـ فيما األخبلقثر الذكاء عقيدة كأخبلقان. كيظير لنا أ سبلـظبلؿ اإلتفيأت حينما 
 يمي:

 العممية كالعقمية كالركحية كالجسدية كالنفسية في الطريؽ الصحيح نسافر طاقات اإليتفج. 
  تحقيؽ السعادة كالسيادة كالقيادة كالتمكيف في األرض.تحقيؽ الميثؿ العميا في جانبيو كبالتالي 
 ية كالميثؿ العميااألخبلقي كتكجييو نحك القيـ نسانترشيد السمكؾ اإل.  
 الخير كسمكؾ الطريؽ  فعؿ عمى نسافتقكية إرادة اإلك  بث ركح التسامح كنشرىا بيف الناس

 .القكيـ
 مقي كالسمككي كاإلكالسير في خط التميز العقمي كالرك  نسافرفع مستكل اإل  ي.جتماعحي كالخي
 يؤدم لكؿ ذم حؽو حقو، كيقكـ بجميع الحقكؽ تجاه اآلخريف. نسافتجعؿ اإل 
 مف الضعؼ كاإلنحبلؿ، كالقضاء عمى نشر الفكضى كالفساد كالفيسؽ. نسافكقاية اإل 
  ي لممسمميف.جتماعتحقيؽ النفع اإلاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، ك انتشار ظاىرة 
 ك المساىمة في خدمة المجتمع، كرفع معاناتو.  كالمجتمع فراداألمف كاألماف بيف األ نشر 
 المجتمع أفراد ي بيفجتماعسيادة التعاكف كالتكافؿ اإلك  ،األيلفة كالمحبة بيف الناس إيجاد. 
 نبذ الفيرقة كالخبلؼ كما يمزؽ المجتمعى، كااللتزاـ بالًقيىـ كالمبادئ. 
 المجتمع أفراد كثقافة البذؿ كالعطاء بيف تفعيؿ اإلنتاج. 

ر بيا عمى حياة المسمـ كىذه أىـ اآلثار التي أكردناىا، كغيرىا الكثير مما تطرؽ إلييا اإلسبلـ، كأثٌ 
 كسمككو كعمى المجتمع بشكؿ عاـ.

http://www.alukah.net/culture/0/52495
http://www.alukah.net/culture/0/52495
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 النتائج والتوصيات  :الفصل الرابع
 

 النتائج: 1.1
كما يطرحو عمماء التربية مف غير  سبلـاإلطرح ي بيف األخبلقتكصؿ الباحث بعد تناكلو لمذكاء 
 -النتائج التالية:إلى  المسمميف، كعمى رأسيـ ميشيؿ بكربا،

  ي األخبلقحيث كجد الباحث أف مكضكع الذكاء  ،ياألخبلقالتأصيؿ الشرعي لمكضكع الذكاء
 تناكلتو السنة النبكية مف حيث األسس كالتفاصيؿ بدرجة كبيرة.

  ي أنيا ربانية في غايتيا كمصدرىا، فالغاية األخبلقتميزت السنة النبكية في تطبيقاتيا لمذكاء
ذلؾ. أما ربانية تحقيؽ العبكدية هلل تعالى، ألف الرضا النفسي كالسعادة الحقيقية تكمف في 

 ي.األخبلقالمصدر فاهلل تعالى خالؽ النفس البشرية، فيك الذم تستمد منو ىذه النفس ذكاءىا 
 معرفة ىي ، بؿ زخرفة كبلميةأك  يان إجتماعكال ترفان  ة ليست معرفة نظريةاإلسبلمي األخبلؽ

باألحكاـ الشرعية التي يترتب عمييا ثكاب كعقاب، أما  مرتبطة اان لمعمؿ، ألنيأساستككف 
فكرة إلى  عند بكربا خصكصان، كغير المسمميف عمكمان، فيي في الغالب ال تستند األخبلؽ

ي األخبلقعندىـ ىك معيار التطبيؽ، كلذلؾ قد يتأثر سمككو  نسافالثكاب كالعقاب، فاإل
ية، بعكس المسمـ الممتـز األخبلقو بالمؤثرات التي يخضع ليا، مما يعني عدـ ثبات قيم
ليست معرفة  األخبلؽ، أم اف سبلـباألحكاـ الشرعية، فثبات ىذه القيـ مرتبط بثباتو عمى اإل
تنمي الكازع  سبلـفي اإل األخبلؽف نظرية فقط بؿ ليا آثارىا السمككية التي ال تنفؾ عنيا.

 خارجية.عند غير المسمـ التي تخضع لمؤثرات  األخبلؽالداخمي بعكس 
 تتصؼ بصفة اإلعتداؿ الذم  كبالتالي فيينفسو،  سبلـىي نتاج اإل سبلـفي اإل األخبلؽ

، ألف ىذا الغمك كالتطرؼ يخالؼ األخبلؽكال تطرفان في ىذه  ان ، فبل تجد غمك سبلـيتصؼ بو اإل
عند  األخبلؽ، أما سبلـالخركج كميان مف دائرة اإلإلى  ، مما يؤدم في النيايةنسافطبيعة اإل

تتصؼ أحيانان بالمثالية بؿ الغمك في المثالية، الغربية، فيي  األخبلؽبكربا باعتبارىا تمثؿ القيـ ك 
بعيدة عف  األخبلؽكتصبح ىذه  ،مما يجعؿ أصحابيا في عزلة عف المجتمع الحقيقي

 التطبيؽ، كأفكاران نظرية مثالية.
 عند بكربا، كغير المسمميف  األخبلؽأما  ،النصكص الشرعيةإلى  تستند سبلـفي اإل األخبلؽ

بحسب الزماف كالمكاف، فقد افتقد المجتمع  يتغيراف العرؼ كالعادة المذيفإلى  تستندفان، عمكم
إلى  ان إنسانباعتباره  نسافية، مع حاجة اإلاألخبلقالغربي بسبب طغياف الحضارة المادية القيـ 

اىتماـ الغرب بنظرية بكربا؛ ألف إلى  تدة، ككاف ىذا أحد األسباب التي أياألخبلقىذه القيـ 
 كجكدىا.إلى  ال كجكد ليا مع شكؽ الناس حقيقةالقيـ التي تحدثت عنيا 
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 ذاؾ سنان في دكالب أك  تشكؿ منظكمة متكاممة بحيث يعتبر ىذا الخمؽ سبلـفي اإل األخبلؽ
لييا في إمف باب حاجتيا  األخبلؽتمؾ المنظكمة، ال ينفصؿ عنيا، أما نظرية بكربا فتناكلت 

في  األخبلؽالعممية التربكية، فجاءت نظريتيا جزئية ألنيا تناكلت سبع فضائؿ مقابؿ اتصاؼ 
 .بالشمكلية سبلـاإل
 المسمـ في كؿ مراحؿ حياتو، بعكس نظرية بكربا، فقد  نسافتيتـ باإل سبلـفي اإل األخبلؽ

 مف رذائؿ األفعاؿ كاألقكاؿ.كانت إلصبلح الخمؿ السمككي عند المراىقيف كتحصينو 
  ذا انتفى الصدؽ فإف الكثكؽ بأم فضيمةاألخبلقالصدؽ يقؼ عمى رأس القيـ كالفضائؿ  ية، كا 

ال  ،خمؽ يصبح مكضع نظر، كلذلؾ مف المآخذ عمى بكربا عدـ ذكرىا لفضيمة الصدؽأك 
 تصريحان كال تمميحان.

 ية، إال أنو حرص عمى اتقاء الشبيات أثناء األخبلقمع حرصو عمى تحقيؽ الفضائؿ  سبلـاإل
تحكؿ الفعؿ إلى  حيانان أتحققيا، كىك األمر الذم ال يحفؿ بأم أىمية عند الغرب، مما يؤدم 

 .أخبلقي فعؿ غيرإلى  ياألخبلق
  دارتو األخبلقينشأ عف الذكاء ي لدل المسمـ أىمية كبيرة في نفسو، فيزداد كعيو بذاتو كا 

و لمخير، حيث أنو يدرؾ مشاعر اآلخريف، كيتعاطؼ معيـ، كيستطيع إلنفعاالتو كتحفيز نفس
 ، كبالتالي تزداد ثقتو بنفسو كتزداد دافعيتو نحك النجاح كاإلبداع.يةجتماعتدبر أمكره اإل

  مف الناحية أك  ،سرةسكاء داخؿ األ يةجتماعاتو اإلي في تطبيقاألخبلقالمسمـ مف الذكاء يستفيد
 التربكية، كتكظيؼ كافة ىذه التطبيقات في مجاالت الخير كالدعكة.، كالمجاالت يةجتماعاإل
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 : والمقترحات التوصيات 1.1
 -بعد اإلنتياء مف البحث، يكصي الباحث بما يمي:

  منظكمة متكاممة ال يغني التمسؾ بشيء منيا عف  سبلـفي اإل األخبلؽبعد أف ثبت أف
كميا جممة دكف انتقاء شيء منيا لدكافع  األخبلؽكميا، فإف المطمكب ىك أخذ ىذه التمسؾ بيا 

 .ال زماف ليا كال مكاف فيي مطمقة سبلـفي اإل األخبلؽف المصمحة كالمنفعة
 متمتع جيؿ لخمؽ بناءاأل لدل ياألخبلق الذكاء فضائؿ بغرس كالمربيف عمى األىؿ التأكيد 

 .العطاء عمى كقادر اإليجابية بالصفات
   اإلىتماـ بالكتب التي تناكلت ىذه المكضكعات؛ ألف العمماء الذيف كتبكىا كانكا يعيشكف في

ة المعاصرة في الجكىر، كعدـ نشر الكتب اإلسبلميي مشابو لممجتمعات إسبلممجتمع 
 مف منظكر غربي، ألنيا غريبة عف كاقعنا كمجتمعاتنا. األخبلؽكاألفكار التي تتناكؿ 

  ية كالحديث عنيا حتى األخبلقأف ييتـ أئمة المساجد بالتعاكف مع كزارة األكقاؼ بنشر القيـ
 .كأف يككف اآلباء قدكة ألبنائيـ تصبح سجية عند المسمـ

   مف خبلؿ كتب مستقمة،  األخبلؽأف تشتمؿ مناىج التربية كالتعميـ عمى اإلىتماـ بمسألة
السمككية التي تضمف تحقؽ ىذه الغاية، ليككف شعار التدريب العممي كالمراقبة إلى  اضافة

 "التربية كالتعميـ" حقيقة ككاقعان ال شعاران فقط.
 كعقد الندكات كالحكارات األخبلؽ الجامعات عمى مكاد تتناكؿ مكضكع أف تشتمؿ مناىج ،

عي سيما كأف مرحمة التعميـ الجامال ي، األخبلقالمنيجية كغير المنيجية التي تعمؽ اإللتزاـ 
 التعميـ المختمط الذم يترتب عميو مخاطر عظيمة.إلى  تنقؿ الطالب

 ياألخبلق الذكاء أىمية تبيف التي كالمصكرة المتنكعة بالمنشكرات المدرسية المكتبات إغناء. 
  أف يككف في ممؼ كؿ مكظؼ في المؤسسات العامة كالخاصة، تقرير عف أدائو السمككي

 مف مككنات ترقيتو في السمـ الكظيفي. خبلقو جزءان أي، مما يجعؿ األخبلقك 
  النكع  ي مع إقامة دكرات تدريبية ليذااألخبلقإعداد ككادر عممية متخصصة في مجاؿ الذكاء

شاعتو في المجتمع .  مف الذكاء كتعزيزه كا 
  نشاء مؤسسات حككمية ترعى الجانب األخبلؽرادع لحماية ك أف يككف لمقكانيف دكر حاسـ ، كا 

 .عميوي كتحافظ األخبلق
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 يات القرآنية الكريمة:مسرد اْل
 رقم الصفحة نص اْلية رقم اْلية السورة 

 62، 56 َّرث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب  ُّ  5 آؿ عمراف

  جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل   ُّ  29 آؿ عمراف
 َّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه

66 

 يه ىه مه جه ين  ىن من ُّ  134 آؿ عمراف
 َّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي

33 

  ىن ننمن زن رن مم ام يل 36 النساء
 ىي  ني مي زي ري ٰى ين
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
  هت مت خت حت جت هبمب خب حب
 َّ جح مج حج مث

63 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ  58 النساء

  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص

 َّ مق حق

38 ،55 ،
69 

 خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ مع ُّ  2 المائدة
  َّ  جم هل مل خل حل جلمك لك

4 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ُّ  144 األنعاـ
  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك

65 

 ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  26 األعراؼ

  َّ نث مث زث رث يت  ىت نت متزت رت يب

45 

 68 مم خم حم جم يل  ُّ  68 األعراؼ
 56 َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ  ُّ  199 األعراؼ
 8 لكخك حك  جك مق حق مف خف حف ُّ  25 األنفاؿ
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 رقم الصفحة نص اْلية رقم اْلية السورة 
 َّ  هل مل خل حل جل مك

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ  72 األنفاؿ
 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي

39 

 64، 38 َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  119 التكبة
  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ُّ  36 يكنس

 َّ مم ام يل ىل

32 

 ىئنئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  105 النحؿ
 َّ مب  زب رب يئ

4 

 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّ  90 النحؿ
 َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث  يت ىت

36 ،52 

 خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  125 النحؿ
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب
 َّ حس جس

4 

 37 َّ مس خس  حس جس مخ جخمح جح ُّ  34 اإلسراء
 خل حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّ  36 اإلسراء

 َّ  حم جم هل مل

41 

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ُّ  63 الفرقاف
 َّ حس جس مخ جخ

65 

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ  21 األحزاب
 َّ  حم جم هل مل خل

4 

 41 َّ  ٰه مه جه هنمنُّ  24 الصافات
 يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ُّ  34 فصمت

 َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل

45 

 43 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  12 الحجرات
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 رقم الصفحة نص اْلية رقم اْلية السورة 
 ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من
 َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي

 67  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي   ُّ  3 الصؼ
 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ  6 التحريـ

 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 َّ خف حف جف مغ

42 

، 33، 5، 3 َّ  ين ىن نن من زن ُّ   4 القمـ
37 ،54 
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 :حاديث النبوية الشريفةمسرد األ
 الصفحة طرف الحديث الرقم

يىا  .1 سىنىةى تىٍمحي ٍيثيمىا كيٍنتى كىأٍتبًع الس يٍّئىةى الحى ، 37، 35 ات ًؽ اهلل حى
62 

 61، 53 اتًٌقي اهللى كىاٍصًبرم  .2
ميقنا  .3  34 أٍكمىؿي الميؤمنيفى إيمىاننا أحسىنيييـٍ خي
، كحسفي   .4  36 الخمؽً  أالى أخبريكـٍ بأيسًر العبادًة كأىكًنيا عمى البدًف ؟ الصمتي
ف في  .5 ٍت صمىح ميضغىةن  الجسدً  أال كا   32 كمُّو الجسدي  إذا صمىحى
ف الًبر  ييدم إلى الجنة  .6 ، كا   64، 54 إف الصدؽ ييدم إلى الًبرٍّ
مًقو بحيسفً  ليبمغي  العبدى  إف    .7 ـى  خي  50 المنازؿً  كشرؼى  اآلخرةً  درجاتً  عظي
عيكا  .8 ى ًإلىي  أىٍف تىكىاضى  66 إف  اهللى أٍكحى
 35 إف اهلل بعثني لتماـ مكاـر األخبلؽ، ككماؿ محاسف األفعاؿ  .9

عي  المبلًئكىةى  إف    .10  41 يصنع بما رضان  العمـً  لطاًلبً  أجنحتىيا تضى
اًئـً القىاًئـً إف    .11 ةى الص  ميًقو دىرىجى  34 الميٍؤًمفى لىييٍدًرؾي بخي
ـٍ ثيـ    .12 م ـى فىأىٍعطىاىي سى مىٍيًو كى م ى الم و عى اًر سىأىليكا رىسيكؿى الم ًو صى ًإف  أنىاسنا ًمفى اأٍلىٍنصى

 سىأىليكهي فىأىٍعطىاىيـٍ 
47 

االن ما ًسٍرتيـٍ مىًسيرنا،   .13 بىسىييـي ًإف  بالمًدينىًة لىًرجى كىالى قىطىٍعتيـٍ كىاًدينا، إال  كىانيكا مىعىكـٍ حى
 اٍلمىرىضي 

67 

إف فتى شابان أتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل ائذف لي   .14
 بالزنا

58 

ـي  اهللي  يحبُّييما خصمتيف فيؾى  ًإف    .15  56، 20 كاألناه الًحٍم
16.   ، ـٍ إلي  بٍّكي اًسنىكيـ أىٍخبلىقان إف  ًمٍف أحى ًة، أحى ٍجًمسان يىٍكـى الًقيىامى ـٍ ًمنٍّي مى ًبكي  50، 35 كىأٍقرى
 49 مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيوإف   .17
ـٍ أٍخبلىقنا  .18 ـٍ أٍحسىنىكي  34 إف  ًمٍف ًخيىاًركي
 44 اهلًل كأقربىكـ منٍّي أحاسنيكـ أخبلقناإلى  أحب كـ إف    .19
 45 الن صيحةي  الدٍّيفى  إف    .20
 54 كيحبُّ معاًليى األمكًر كيىٍكرىهي سٍفسافىيا الكيرىماءى  يحبُّ  كريـه  عز  كجؿ   اهللى  إف    .21
ـى  يحبُّ  اهللى  إف  .22 ـى  الحمي مٍّ العفيؼى الميتعفٍّؼى كيكرهي الفاحشى المتفحشى  الميتحى

 البذمءى السائؿى الممحؼى 
46 
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 39 مسيرنا، كال قطعتـي كادينا إال كانكا معكـما ًسرتـي  أقكامنا، بالمدينةً  ف  إ  .23
ن ةً   .24 ٍف تىرىؾى الًمرىاءى   أنىا زىًعيـه ببىيتو في ربىض الجى  35 ًلمى
ـه   .25 مىٍيؾى ًإال  ألىن ا حيري ـٍ نىريد هي عى  34 إن ا لى
 57 أنا كىك كنا أحكج إلى غير ىذا منؾ يا عمر  .26
ميؽً بأمكاًلكـ،  الناسى  تىسىعيكا لف إن كىـ  .27  45 كلكف يىسىعييـ منكـ بسطي الكجًو كحسفي الخي
، 19، 5، 3 إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ  .28

44 ،52 
نىاًفًخ اٍلًكيرً   .29 اًمًؿ اٍلًمٍسًؾ كى ًميًس السُّكًء كىحى اًلًح كىالجى ًميًس الص  ثىؿي اٍلجى  47، 46 ًإنٍّمىا مى
ـي عمى الن اًر كؿُّ ىيٍّفو ليٍّفو قري  .30  48 ب سيؿو إن ما يحري
نما لكؿ امرئ ما نكل بنالنيات األعماؿ إنما  .31  40، 38 كا 
 60 إني ألقـك في الصبلة أريد أف أطكؿ فييا  .32
 32 الحديثً  أكذبي  الظف   إياكـ كالظفُّ فإف    .33
افى  آيةي   .34 ذىا اٍؤتيًمفى خى ذىا كىعدى أٍخمىؼى كىاً  ، كىاً  د ثى كىذىبى : إذا حى  69 المينافًؽ ثبلثه
كأف   ،اهللي  شيىادىًة أف ال إلوى إال عمىى عميًو كسم ـى  اهللي  صم ى اهللً  رسكؿى  بايعتي   .35

 اهللً  محمدنا رسكؿى 
69 

ميؽ، كاإلثـ ما حاؾ في صدرؾ  .36 ٍسف الخي  53 الًبرُّ حي
اؾ في صدًرؾ  .37 ـي: مىا حى ميًؽ، كاإلث ٍسفي الخي : حي  34 الًبرُّ
ـٍ   البىيٍّعىاًف بالًخيىار  .38 ا لى بي نىا بيكرؾى لىييمىا في بيًعيمىامى دىقا كى  64 يىتىفىر قىا، فىإٍف صى
ؿه يىٍمًشي ًبطىًريؽو   .39  59 بىٍينىمىا رىجي
 48 لؾ صدقةه  أخيؾى  كجوً  في تبسُّمىؾ  .40
 48 يذىب الغؿ كتيادكا تذىب الشحناء تصافحكا  .41
ميؽً   .42  34 تىٍقكىل اهلًل كىحيسفي الخي
 49 تذىب بالضغائف اليىًدي ةى  فإف   تىيادىٍكا  .43
مؽً  حيسفي   .44 مؽً  نماءه كسكءي  الخي دقةي تدفعي  الخي شؤـه كالبرُّ زيادةه في العمًر كالص 

 ًميتةى السُّكءً 
35 

خمقاف يحبيما اهلل، كخمقاف يبغضيما اهلل، فأما المذاف يحبيما اهلل فالسخاء   .45
 كالسماحة

36 

46.   " : ًلرىسيكًلًو كىألًئم ًة الميٍسًمًميفى الدٍّيفي الن ًصيحةي " قمنا: ًلمىٍف؟ قىاؿى ًلًكتىاًبًو كى ًلمًو كى
ًتًيـٍ   كىعىام 

68 
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 49، 36 الخمؽ رأس العقؿ بعد اإليماف باهلل الحياء كحسف  .47
ـي  ريًفع  .48 بيٍّ حت ى يًشب  كعف  القم عف ثبلثةو: عف الن ائـً حت ى يستيقظى، كعف الص 

 المعتكًه حت ى يعًقؿى 
41 

 33 في ىرة سجنتيا حتى ماتت فدخمت فييا النار عيذبت امرأة  .49
، ك  .50  35 الجكارً  حسفي  ك الخمًؽ، حسفي  صمةي الرحـً
 49 الن اسً  عيكبً  طكبى ًلمىف شىغمىو عيبيو عىف  .51
 55 فإنما أىمؾ الذيف مىف قبمكـ، أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼي   .52
فقد أكذم بأكثر مف فمف يعدؿ إذا لـ يعدؿ اهلل كرسكلو؟! رحـ اهلل مكسى   .53

 ىذا فصبر
60 

سىدٍّديكا، كىاٍعمىميكا  .54 ًموً  قىاًربيكا كى ـٍ بعىمى ده ًمٍنكي كى أىحى  68 أىن وي لىٍف يىٍنجي
55.   : ". قىاؿى ٍيرىؾى دنا غى ٍنوي أىحى : يىا رىسيكؿ اهلل، قيٍؿ لي في اإلسبلـ قىكالن الى أىٍسأىؿي عى قيٍمتي

 اٍستىًقـٍ " قيٍؿ: آمىٍنتي ًباهلًل، ثيـ  
68 

 54 قكلي: الميـ إنؾ عفك كريـ تيًحب العفكى فاعؼي عني  .56
ميقا  .57  33 كىافى رسكؿي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أٍحسىفى الن اس خي
ميقيوي   .58 سىبيوي خي ٍقميوي، كىحى كءىتيوي عى ميري ٍرًء ًدينيوي، كى ـي اٍلمى  46 كىرى
 41 كمسؤكؿه عف رعيًتو راعو  كمُّكـ  .59
 48 صدقةالكممة الطيبة   .60
ًميظي   .61 مىٍيًو بيٍرده نىٍجرىانيٌّ غى كيٍنتي أمشي مىعى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىعى

اًشيىةً   الحى
56 

 49 تحس سكا كال تجس سكا، كال تباغىضكا، كال تحاسىدكا، ال  .62
اًحٍب ًإال  ميٍؤًمننا، كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإال  تىًقيٌّ   .63  47 الى تيصى
 48 إثناف دكف الثالث ال يتناجى  .64
ـٍ يىٍكـى اٍلعىقىبىةً   .65 ا لىقيتي ًمٍنيي كىافى أشىدُّ مى  59 لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ، كى
ٍذتى يىا مىٍعفي   .66 ٍيتى يىا يزيدي، كلىؾى ما أخى ا نىكى  67 لؾى مى
ـٍ ال يىٍعمىمكفى   .67  57 الم ييـ  اٍغًفٍر ًلقىكمي، فىًإن يي
 53 قد متي كما أخ رتي اغفٍر لي ما  الميـ    .68
ميقي  .69 ٍمقي، فأىحًسف خي  53 الميـ حس نت خى
. كلؾ أسممتي  الميـ    .70 . كبؾ آمنتي  53 لؾ ركعتي
. سجد كجيي لمذم خمقىو كصك ره الميـ    .71 . كلؾ أسممتي . كبؾ آمنتي  53 لؾ سجدتي
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رىعىةً   .72  61 لىٍيسى الش ديدي ًبالصُّ
ـٍ  الكبير ييكقٍٍّر  لىـٍ  مىف من ا ليس  .73  49 الصغير كيرحى
ـي. أصمي ما باؿي أقكاـو قالكا كذا ككذا؟ لكني  .74 . كأتزك ج  كأنا كأصـك كأفطري

 النساءى 
40 

ثيوي   .75 ت ى ظىنىٍنتي أن وي سىييكرٍّ اًر حى  63 مىا زىاؿى ًجٍبريؿي ييكًصيني ًبالجى
رىبى رسكؿي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شىٍيئنا قىطُّ ًبيىًدهً   .76 اًدمان ، كىالى مىا ضى  59 اٍمرىأةن كىالى خى
ا بيدم مسستي  ما  .77  34 الم وً  رسكؿً  كؼٍّ  ًمف أٍليفى  كاف شيئنا كال حريرنا كال ديباجن
ًة ًمٍف خمؽ حسف  .78 ا ًمٍف شىٍيءو أٍثقىؿي في ًميزىاًف   الميٍؤًمًف يىٍكـى الًقيىامى ، 44، 34 مى

50 ،53 
 66، 52 عزًّا إال   بعفكو  عبدنا اهللي  زاد كما ماؿو  مف صدقةه  نقيصتٍ  ما  .79
ٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعف وي الم وي   .80 مى ـٍ كى ٍنكي ٍيرو فىمىٍف أىد ًخرىهي عى ا يىكيكفي ًعٍنًدم ًمٍف خى  51 مى
 43 ؟ قاؿ: أف تىٍعبيدى اهللى كأنؾ تراه، فإف لـ تىكيٍف تراه فإنو يىراؾى  اإلحساف ما  .81
: اإلحساف ما  .82 كأنؾى تراهي، فإٍف لـ تكٍف تراهي فإن وي  أٍف تعبدى اهللى  :اإلحساف ؟ قاؿى

 يراؾى 
62 

 45 حسفو  مف أدىبو  أفضؿى  نحؿى كالده كلدنا ما  .83
 42 سفينةو  عمى كالكاقًع فييا كمثًؿ قكـو استىيمكا الم وً  حدكدً  عمى القائـً  مثؿي   .84
 46 المرء عمى ديف خميمو، فمينظر أحدكـ مف يخالؿ  .85
ـي ال ذم يخالطي   .86  61  أذاىـ عمى كيصًبري  الن اسى  المسم
نىاًزؿى الشُّيىدىاءً   .87  66 مىٍف سىأىؿى اهللى تىعىالىى الش يىادىةى ًبًصٍدؽو بىم غىوي مى
ٍف قىاتىؿى ًلتىككفى كىًممىةي اهلًل ىي العيٍميىا، فىيكى في سبيًؿ اهللً   .88  67 مى
 48 ليصميتٍ  أك خيرنا فميقيؿٍ  اآلخرً  كاليكـً  باهللً  يؤمفي  كاف مف  .89
مىٍف كىافى ييٍؤًمفي باهلًل كىاليىكـً   .90 ارىهي، كى مىٍف كىافى ييٍؤًمفي باهلل كىاليىكـً اآلخًر، فىبلى ييٍؤًذ جى

ٍيفىوي   اآلًخًر، فىٍمييٍكًرـٍ ضى
63 

ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً   .91 ٍف نىف سى عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا نىف سى الم وي عى مى
 اٍلًقيىامىةً 

35 

الميًؿ فغمبتوي عينوي حتى  مف يقكـى فيصٌمي أف ينًكم كىك ،فراشوي  أتى مف  .92
 يصبحى كيًتبى لو ما نىكل

40 

 65 درجةن رفعىوي الم ًو درجةن  لم وً  تكاضعى  مىف  .93
ٍف مات عمى ًفراًشو اهللي  بم غو ،بًصدؽو  الش يادىةى  سأىؿ مىف  .94 ناًزؿى الشُّيىداًء، كا   40 مى
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عيًؼ، المؤمفً  مفى  الم وً  إلى كأحبُّ  خيره  القكمُّ  المؤمفي   .95  51 خيره  كؿٍّ  كفي الض 
مكا الجن ةى حت ى تؤمنكا كال تؤمنكا حت ى تحابُّكا  .96  48 كال ذم نفسي بيًده ال تدخي
كلتىنيكيف  عف المنكًر أك لييكًشكىف  اهللي أف  بالمعركؼً  لتىأمريف   بيًده نفسي كالذم  .97

 عميكـٍ عقابنا منوي فتدعكنوي فبل يىستجيبي لكـٍ  يىبعثى 
42 

98.   : ٍف يىا رىسيكؿ اهلل؟ قىاؿى : مى ، كىاهلًل الى ييٍؤًمفي ! ًقيؿى ، كىاهلًل الى ييٍؤًمفي كاهلًل الى ييٍؤًمفي
اريهي بىكىاًئقىوي   ال ًذم الى يىٍأمىفي جى

63 

 53 مف المشركيفكج يتي كجيي لمذم فطر السماكاًت كاألرًض حنيفنا كما أنا   .99
 32 تباغىضكا كال تحس سكا، كال تجس سكا، كال تىناجىشكا كال تحاسىدكا كال  .100
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