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الف�صل الرابع

القيم واألخالق

مقدمة

عجب�ُت لم�ن آمن ب�اهلل ربًا وخالق�ًا، كيف ال يتمّس�ك بالقيم 
اإلنس�انية واألخالق الس�ليمة التي حّض اإلس�الم عليها، لما فيها 
من خيٍر لصاحبها وللبش�رية جمع�اء، ولما فيها من خيٍر للمجتمع 
وللدنيا قبل اآلخرة. وقد ش�هد ربُّ العزة لرسوله الكريم في قرآن 
ُيتل�ى إلى يوم الدين بأنه ﴿َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلقٍ َعِظيمٍ﴾ ] القلم : 4 [. 
وهذه الش�هادة هي لصاحبها من خالق الكون، بأنه س�ّيد البش�رية 
جمعاء. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها تقول عنه: »كان 
خلقه القرآن« )رواه مسلم(. واألخالق في المفهوم القرآني هي هلل 
أوالً وآخ�رًا وه�ي جزء من اإليمان، كما ج�اء في الحديث النبوي 
الش�ريف: »أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم ُخُلقًا« )رواه الترمذي(. 
 لذل�ك فه�ي أيضًا ج�زء من العب�ادة الت�ي تضمنتها اآلي�ة الكريمة

] الذاري�ات : 56 [،  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ب بها إلى اهلل خش�يًة وتقوى، وتطلعًا إل�ى رضاه. وهي أيضًا  ُيتق�رَّ
قوام وأس�اس وضمانة المجتمع الفاضل حت�ى ينَعَم أهُله باألمان 
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واالس�تقرار، ب�ل وحت�ى يك�ون دائمًا في مس�يرته قاص�دًا التطور 
والرق�ي واالزده�ار. »فالَخْل�ُق كله�م عي�ال اهلل، وأحبه�م إلى اهلل 
أنفعهم لعياله« كما ورد في الحديث الش�ريف، )أخرجه أبو يعلى 
والطبران�ي(. وإذا كان األم�ر بالصالة والصي�ام والزكاة والحج لم 
يس�تحوذ ف�ي الق�رآن الكريم عل�ى أكثر من بضع وس�تين آية، فإن 
القيم اإلس�المية والسلوك البشري، وما إلى ذلك، قد أخذوا حّيزًا 
أكب�ر بكثي�ر، لم�ا لهم من أث�ٍر كبير في حياة اإلنس�ان. وهي ترتقي 
بالفرد، وتسمو بالمجتمع، وتنجي اإلنسان من الشرور واالنحدار، 
وتشجعه على عمارة األرض، وبناء الحضارة اإلنسانية، وتؤهله في 
اآلخرة لدخول جنات النعيم. فالقيم اإلس�المية كلها قيم إيجابية، 
وأخالق س�امية واجتماعية راسخة، تحقق أهدافًا كبيرة. فاإلسالم 
دائم�ًا يربط بي�ن اإليمان والعمل، وبين القيم والس�لوك، ألنه دين 
للدني�ا ولآخ�رة. ورحم اهلل اإلمام الغزالي الذي كان يقول: الدين 
كّل�ه ُخُل�ق، فمن فاَق�َك في الُخُل�ق فاَقَك في الدي�ن. ولذلك كان 
اإلسالم دينًا مجتمعيًا بامتياز، لم يسبقه إلى ذلك دين وال تشريع. 

1. »وكان هللا عليماً حليماً«: 

والِحْل�م صف�ة م�ن صفات اهلل الحس�نى وهي م�ن األهمية 
بم�كان، فق�د قال رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم، ألش�ّج عبد 
القيس: »إن فيك لخصلتين يحبهما اهلل ورس�وله: الِحلم واألناة« 
)رواه مس�لم(. والِحْلم دلي�ل رجاحة العقل واتزان النفس. يقول 
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عل�ي ب�ن أب�ي طالب رضي اهلل عن�ه: »ليس الخي�ر أن َيكُثر ماُلك 
وول�ُدك، ولك�ن الخي�ر أن َيكُثر ِعلُمك، ويعُظ�م ِحْلمك، وأن ال 
تباه�ي الن�اس بعبادة اهلل، وإذا أحس�نَت حم�دَت اهلل تعالى، وإذا 
أس�أَت اس�تغفرَت اهلل تعال�ى«، ويق�ول أيض�ًا: »من الَن�ْت كلمُته 
َوَجَب�ت محبته، وِحْلُمك على الس�فيه ُيكثر أنصارك عليه«. وبلغ 
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أن جماعة من رعيته اش�تكوا من 
ُعّمال�ه، فأمره�م أن يوافوه، فلما أتوه، ق�ام فحمد اهلل وأثنى عليه 
ث�م ق�ال: »أيها الن�اس، أيتها الرعية، إن لنا عليك�م حقًا: النصيحة 
بالغي�ب، والمعاونة عل�ى الخير. أيتها الرع�اة، إن للرعية عليكم 
حق�ًا فاعلموا أنه ال ش�يء أح�بُّ إلى اهلل، وال أعزُّ م�ن ِحْلم إمامٍ 
وِرْفِق�ه، ولي�س جه�ٌل أبَغ�َض إل�ى اهلل وال أغ�مَّ م�ن جه�لِ إمامٍ 
وخْرقِ�ه«، وق�ال رض�ي اهلل عن�ه أيضًا: »تعّلم�وا العل�م، وتعّلموا 
للعلم الس�كينة والِحْلم«، ويروى أن رجالً أَس�مَعه كالمًا شديدًا، 
فقيل له: لو عاقبَته، فقال: »إني أستحي أن يضيق ِحْلمي عن ذنبِ 
أح�دٍ م�ن رعيتي«. وقال عب�د اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: »نحن 
معشر قريش نُعدُّ الِحلم والجود، السؤدد؛ ونُعدُّ العفاف وإصالح 
المال، المروءة«. وقال الحس�ن البصري في تفس�ير قوله تعالى: 
] الفرق�ان : 63 [،  ٴۇ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿...ۆ 
»ُحَلماُء إن ُجِهل عليهم لم يجهلوا«. وقال وهب بن منبه: »العلم 
خلي�ل المؤم�ن، والِحْل�م وزي�ره، والعقل دليل�ه، والعمل قيمته، 
والصب�ر أمي�ُر جنوده، والرفق أبوه، واللين أخوه«. وقال عطاء بن 
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أب�ي رب�اح: »ما أوى ش�يٌء إلى ش�يء أَْزَي�َن من حلمٍ إل�ى ِعْلم«. 
)موق�ع ال�در الس�نية(. ويق�ول معاوية ب�ن أبي س�فيان رضي اهلل 
عنهما: »ال يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب ِحْلُمه جهَله، وصبُره 
شهوَته، وال يبلغ ذلك إال بقوة الِحْلم«. فكم من اندفاعة في غير 
موضعها أورَثْت حزنًا طويالً، وكم من قولٍ أو فعلٍ طائشٍ متهور 
أهلك صاحَبه وحرَمه النجاَة ! والِحْلم يؤّلف بين القلوب، ويزيل 
العداوَة والحس�َد في المجتمع. يق�ول حليُم العرب األحنف بن 
قي�س: »وج�دُت الِحلم أَْنَص�َر لي من الرج�ال«، ويقول أحدهم: 

»من َحِلَم ساد، ومن تفّهم ازداد«.

2. ..وخلق اإلسالم الحياء:

كي�ف ال يس�تحي من آمن باهلل ربًا وخالق�ًا وعبده حق عبادته 
وانتهى عن نواهيه، والحياء ش�عبٌة من اإليمان، وصفة من صفات 
النب�ي علي�ه الص�الة والس�الم، كما ج�اء في قول�ه تعالى: ﴿گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ...﴾ ] األحزاب : 53 [. ويقول 
النبي المصطفى: »إنَّ لكل دينٍ ُخُلقًا، وُخُلق اإلسالم الحياء« )رواه 
ابن ماجه(، ويقول أيضًا: »إن الحياء واإليمان ُقرنا جميعًا فإذا ُرفع 
أحدهما ُرفع اآلخر« )رواه البخاري(. والحياء من الفطرة التي فطر 



81

��ُه الناَس عليه�ا ليبتعدوا عن الذن�وب والمعاصي والمناكفات،  اللّٰ
وه�و ُخُل�ٌق يحمُل صاحَبه على فعل الخي�ر واجتناب القبيح، وقد 
ختم�ت اآلي�ة ب� ﴿وف�ي ذلك�م ب�الء من ربك�م عظي�م﴾. ولذلك 
كان الحي�اء حصن�ًا منيع�ًا يمن�ع صاحَبه من الوقوع ف�ي المعاصي 

والمنكرات والفواحش.
والحياء ثالثة أنواع: 

حي�اء م�ن اهلل، حي�ث يقول رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم:   –
»اس�تحيوا م�ن اهلل حق الحياء«، وقد ع�ّرف النبي عليه الصالة 
والسالم ذلك في حديث آخر: »االستحياء من اهلل حق الحياء: 
أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت 
والبِلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك، فقد 

استحيى من اهلل حق الحياء«.
وحياء اإلنسان من نفسه، ويكون ذلك بالعّفة وصيانة الخلوات.   –
يق�ول أح�د الحكم�اء: »ليكن اس�تحياؤك من نفس�ك أكثر من 
اس�تحيائك من غيرك«، ويقول آخر: »من عمل في الس�ّر عمالً 

يستحي منه في العالنية، فليس لنفسه عنده قدر«.
والحي�اء من الن�اس يكون بعدم التقصير ف�ي حقوقهم، وعدم   –
إن�كار معروفه�م، أو مخاطبته�م أو معاملته�م بش�كل س�ّيئ. 
والحي�اء كذل�ك يك�ون في غ�ّض البصر ع�ن الح�رام، وعدم 
استعمال الكالم الفاحش والقيام بتصرفات بذيئة تؤذي الناس. 
وعن أبي س�عيد الخدري رضي اهلل عنه قال: »كان رس�ول اهلل 
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صّلى اهلل عليه وس�ّلم أش�ّد حياًء من العذراء في خدِرها، فإذا 
رأى شيئًا يكرُهه عرفناه في وجهه« )رواه البخاري(.

3. »واصبر وما صبرك إال باللّٰه«: 

وكي�ف ال يصب�ر من آمن ب�اهلل ربًا وخالقًا وعب�ده حق عبادته 
وانته�ى ع�ن نواهيه. والصبر أمٌر من اهلل ع�ز وجل، واضٌح وجلي 
وهو الطريق إلى الفالح كما في اآلية الكريمة: ﴿ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾  
] آل عم�ران : 200 [. وأجر الصابرين على كل أنواع البالء عظيم 
عن�د رب العالمين، حيث يقول تعالى: ﴿...ىث يث حج مج 

جح مح﴾ ] الزمر : 10 [
والصب�ر داف�ٌع قوي للخوض في معترك الحي�اة، والقدرة على 
تخّط�ي الصع�اب. وال ب�ّد من الصبر ف�ي القيادة واإلمام�ة، كما في 
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعال�ى:  قول�ه 
ڍ ڍ ڌ﴾ ] الس�جدة : 24 [. وهو الوس�يلة الناجعة 
للوصول إلى الهدف في الحياة الدنيا. وقد شّجع الرسوُل المؤمنين 
عل�ى الصب�ر وكان ق�دوًة لهم ف�ي الصبر على الج�وع، والصبر على 
أذى جيران�ه وغيره�م، فلم يمنعه جوُعه وال أذى جيرانه، وال كّل ما 
تع�ّرض ل�ه من تكذيب قومه، واختالفهم معه ومشاكس�اتهم له، فقد 
صب�ر عل�ى كل ذل�ك، ومضى قدمًا في نش�ر دعوة اإلس�الم ودعوته 
للناس، وتأس�يس أول دولة لإلس�الم، في المدينة المنورة، نموذجًا 
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ومث�االً، والت�ي انتش�رت في العالم كله ونش�رت حض�ارًة لم َيعرف 
العال�ُم مثي�الً له�ا. وكان يقول عندما يس�أله أصحابه ل�م ال تدُع اللّٰهَ 
عليهم: »لعّل اهلل ُيخرج من أصالبهم من يؤمن باهلل ورسوله«. وكان 
يقول للصابرين عمومًا مش�جعًا لهم على الصبر: »ما يصيب المسلَم 
م�ن نص�بٍ وال وص�بٍ وال ه�مٍّ وال ح�زنٍ وال أذًى وال غ�مٍ، حت�ى 

ر اهلل بها من خطاياه« )رواه البخاري(. الشوكة يشاكها، إال كفَّ
والصبر أنواع:

صب�ر عل�ى أداء الطاعات، يق�ول تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ   –
ف�ي  الصي�ام  ف�ي  والصب�ر  ] ط�ه : 132 [،  ڭ...﴾  ڭ 
مواجه�ة الج�وع والعط�ش، والصبر ف�ي الحج ﴿پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ...﴾ ] البقرة : 197 [.
صبر عن المعاصي، وهو صبر اإلنس�ان أمام ما ينتابه من رغبة   –
في ملذات الدنيا وش�هواتها، وقد فطر اهلل اإلنس�اَن على حّب 
الدنيا وزينتها من المال والنساء والطعام وغير ذلك، وشرع له 
منها ضمن الحدود التي تس�تقيم بها أموُره، وتس�تقيم بها أموُر 
المجتمع، فش�رع كس�ب المال بالحالل وحّرم السرقة والربا، 
وش�رع له الزواج وحّرم عليه الزنى، وش�رع له الطعام والغذاء 

ونهاه عن اإلسرف فيه....
صب�ر عل�ى المصائ�ب التي ق�د تنزل باإلنس�ان، يق�ول تعالى:  – 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   * ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ   * ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
 .] 157  – ] البق�رة : 155  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇڇ 
وكل هذه المصائب، إذا صبر عليها اإلنس�ان واس�ترجع بقوله 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون« كانت له حافزًا ومنطلقًا لحياة أفضل 

وإيمانٍ أقوى.

4. »يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين«:

الص�دق أم�ر واض�ح وجل�ي ف�ي ه�ذه اآلي�ة الكريم�ة 119 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  التوب�ة  س�ورة  م�ن 
ڃ﴾.. والص�دق ث�الث: ص�دٌق م�ع اهلل، وص�دٌق مع 
ال�ذات، وصدٌق مع اآلخ�ر. فالصدق مع اهلل يكون باإلخالص له 
في كل حركات اإلنس�ان وسكناته، وفي عباداته ومعامالته وأن ال 
يش�رك ب�ه ش�يئًا. أما الصدق م�ع الذات أو مع النف�س، فهو بأن ال 
ُيظهر اإلنساُن خالف ما يضمر، وأن ال يعمل خالف ما يقول، وأن 
ال يدع�و إل�ى خ�الف ما يوقن، حتى ال يكون م�ن المنافقين. وأما 
الصدق مع اآلخر فهو الطريق إلى الجنة، وقد ورد ذلك عن النبي 
علي�ه الصالة والس�الم في قوله: »من يضم�ن لي ما بين َلْحَيْيه )أي 
ال يحّدث الناس إال صدقًا(، وما بين رجليه )أي ال يزني(، أضمن 
ل�ه الجن�ة« )رواه مس�لم(. وف�ي حديث آخ�ر، يقول علي�ه الصالة 
والس�الم: »ات�قِ اهلل حي�ث م�ا كنت )ص�دٌق مع اهلل وخش�ية منه(، 
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وأتبعِ السيئة الحسنة تمُحها )صدق مع الذات واعتراف بالخطأ(، 
وخالقِ الناس بُخلقٍ حسن )صدق مع اآلخر(«. ورحم اهلل القائل: 
َقك«. ومعلوم أن الصدق ُيَوّثق  »صديق�ك م�ن َصَدَقَك، ال من َصدَّ
العالقات المجتمعية، ويجعلها أكثر قوة وحيوية وتعاونًا ومودة... 
والصدق منجاة لصاحبه في الدنيا واآلخرة. يقول المصطفى عليه 
الص�الة والس�الم: »دع م�ا يريب�ك إلى م�ا ال يريبك، ف�إّن الصدق 
طمأنينة وإّن الكذب ريبة« )أخرجه الترمذي(، وال يكون المجتمع 
متماس�كًا ومتفاعالً ومنتجًا إال إذا كان الصدق أساس�ًا في التعامل 
بين أفراده. وخصوصًا في عصٍر سمته التواصل االجتماعي، حيث 
الخبر الصادق أو الكاذب على حدٍ سواء ينتشر فيه انتشار النار في 

الهشيم، وقد ُتبنى عليه مضاعفات ال ُتحمد عقباها.

5. إن هللا يحب المخلصين: 

كي�ف ال يك�ون المؤم�ن مخلصًا لربه وخالق�ه واهلل يقول في 
محك�م التنزي�ل: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ 
ۇئ﴾ ] النس�اء : 146 [، واهلل تعال�ى ال يقب�ل  وئ  وئ 
العمل الصالح إال إذا كان خالصًا لوجهه الكريم، حيث يقول النبي 
عليه الصالة والسالم: »إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصًا 
وابُتغ�َي ب�ه وجهه« )رواه الترم�ذي(، ويقول أيض�ًا: »إنما األعمال 
بالني�ات، وإنم�ا لكل ام�رىء ما نوى«. واإلخالص ف�ي النية وفي 
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العمل هو الطريق إلى اإلتقان في العمل. وهو الباعث الذي يدفع 
اإلنس�ان ليب�ذل ما في وس�عه، وليقّدم أحس�ن ما عن�ده، في عمله 
ومعامالته وعالقاته مع الناس، وعباداته لربه. وهو الذي ُيكس�ب 
صاحبه قوًة في الدفاع عن قوله وعمله. واإلخالص بين الش�ركاء 
في العمل يتجلى بأبهى مظاهره في قول النبي عليه الصالة والسالم 
عن ربه: » أنا ثالث الشريكين ما لم يُخن أحدهما اآلخر، فإذا خانه 
خرجُت من بينهما« )رواه أبو داود(. واإلخالص ال يكون فقط في 
العم�ل، بل وفي العالقات بي�ن الناس وفي المحبة في اهلل، وذلك 
ف�ي ق�ول النب�ي عليه الصالة والس�الم فيم�ا يرويه أن�س بن مالك 
ف�ي صحي�ح ابن حبان: »م�ا تحابَّ اثنان ف�ي اهلل إال كان أفضلهما 

أشّدهما حبًا لصاحبه«.

6. »من تواضع لله رفعه«:

والتواضع قيمة خلقية رفيعة، نهى القرآن الكريم عن ضّدها، 
أي الخَيلة والكبرياء. فقوم نوح ﴿...ائ ەئ ەئ﴾ 
م�ن  واالس�تكبار  بالطوف�ان.  تعال�ى  اهلل  فأخذه�م  ] ن�وح : 7 [، 
صف�ات إبلي�س ﴿...ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ 
] البقرة : 34 [. وقد دعا القرآُن إلى التواضع، ففي سورة لقمان أمٌر 
بالقص�د في المش�ي والتواضع م�ع الناس ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىب   * خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ 
يث﴾  ىث  مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب 
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ى  ى  أيض�ًا: ﴿ې  تعال�ى  ] لقم�ان :18 –  19 [. ويق�ول 
ۈئ﴾  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
] القصص : 83 [، واهلل تعالى يحب لعباده أن يكونوا ﴿...ھ ھ 

ھ ھ ے ے...﴾ ] المائدة : 54 [.
كم�ا ورد ف�ي الحدي�ث الش�ريف قوله صّلى اهلل عليه وس�لم 
فيم�ا يروي�ه عنه عمر ب�ن الخطاب رضي اهلل عن�ه: »من تواضع هلل 
رفعه اهلل، فهو في نفسه صغير، وفي أعين الناس عظيم، ومن تكّبر 
وضع�ه اهلل ع�ز وجل، فهو في أعين الناس صغير وفي نفس�ه كبير« 
)مشكاة المصابيح(. ويقول عليه الصالة والسالم أيضًا: »ال يدخل 
الجنة من كان في نفسه مثقال ذرة من ِكْبر«، فقال رجل : »إن الرجل 
يحب أن يكون ثوُبه حسنًا ونعُله حسنًا«. قال: »إن اهلل جميٌل يحب 
الجم�ال. الِكْب�ر َبْطُر الح�ق وَغْمُط الناس« )رواه مس�لم(، وغمط 
الن�اس ه�و احتقاره�م وازدراؤه�م. وج�اء في الحدي�ث أن النبي 
ُه  صّلى اهلل عليه وسلم قال: »ما نقصت صدقه من مال، وما زاد اللّٰ
عب�دًا بعف�وٍ إال عزًا، وم�ا تواضع أحد هلل إال رفعه« )رواه مس�لم(. 
وفي س�يرته عليه الصالة والس�الم أحاديث أخ�رى ودروس جمة 

وعبر كثيرة في تواضعه مع الناس كما في بيته ومع أهله. 
وي�رى العلماء أن التواضع نوعان: أحدهما محمود، والثاني 
ل�ة والخضوع – فأم�ا المحمود فهو  مك�روه، وكالهما ُمش�ِعٌر بالذِّ
ترك التطاول على الناس، وعدم غمِط حقوقهم وخدشِ كرامتهم، 
وتقديُره�م بم�ا يس�تحقونه؛ تواضع�ًا هلل تعالى وخوفًا م�ن عقابه، 
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وفهم�ًا لحكم�ة اهلل تعالى بتفاوت َخْلِق�ه. وأما المكروه والمذموم 
ل والخضوع لذي الدنيا طمعًا في دنياه، ورغبة فيما عنده.  فهو الذُّ
لِ والتواضع، فما من فضيلة  يق�ول أحد الحكم�اء: »مّيزوا بين ال�ذُّ
ل. لِْن في  إال وه�ي بي�ن رذيلتين، والتواضع منزلٌة بين الِكْب�ر والذُّ
الجانب للمس�لمين، وال تترفْع على أحد، وفي المقابل ال تستِكْن 

ألحدٍ »وَتْرَفْعه فوق المنزلة التي يستحق«.

7. »رضي هللا عنهم ورضوا عنه«:

ُه تعالى لإلنسان ولو كان  الرضا والقناعة يكونان بما َقَسَم اللّٰ
قلي�الً، وهم�ا قيمت�ان حياتّيتان تثّبت�ان الطمأنينة ف�ي النفوس، وقد 
بلغ�ت اآليات المتعلقة بالرضا في الق�رآن الكريم 54 آية. والرضا 
قس�مان: رضا من العبد بما قس�مه اهلل، وقس�ٌم هو رضا من اهلل عن 
العب�د. يق�ول تعال�ى في س�ورة البّين�ة: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   * ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ] البين�ة :7 –  8 [. ويق�ول أيض�ًا لنبّي�ه علي�ه 
الص�الة والس�الم ف�ي س�ورة ط�ه: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
] طه : 131 [، فما قس�مه اهلل تعالى من الرزق هو الخير كل الخير. 
يقول المصطفى عليه الصالة والس�الم: »إن اهلل ليرضى عن العبد، 
أن يأكل األكلة فيحمده عليها، أو يش�رب الش�ربة فيحمده عليها« 
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)رواه مس�لم(، ويق�ول أيض�ًا: »طوب�ى لمن ُهدي لإلس�الم، وكان 
عيش�ه كفافًا وقنع« )رواه مس�لم(. لذلك »إن ذْرَوة عطاء اهلل للعبد، 
ليست السعادة. فالسعادة شعور مؤقت زائل. وإنما ذْرَوة عطاء اهلل 
للعبد هو الرضا. فاهلل تعالى لم يقل لرسوله عليه الصالة والسالم، 
ولس�وف يعطيك ربك فتس�عد، وإنما قال له: ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ﴾ ] الضحى : 5 [. ويقول أهل الحكمة: »القناعة كنز ال 
يفنى«. وال ُتقاس محبة اهلل لإلنس�ان بمقداِر ِرزقِه له، يقول تعالى: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ھ  ھ  ھھ  ہ*  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   *
ے ے﴾ ] الفج�ر : 15 – 17 [، فالغن�ى الحقيق�ي ه�و غنى 
النفس وسعادة القلب. ولقد كان عيُش النبي عليه الصالة والسالم 
والخلفاء الراش�دين من بعده، وعيُش معظم الصحابة رضوان اهلل 
عليهم عيش�ًا كفافًا ورزقًا بس�يطًا، ولم ينظروا إلى من حولهم من 

األمم كالروم والفرس، وإلى عيش أباطرتهم وقياصرتهم.
يقول أحد الحكماء: »من رضي بقضاء اهلل، لم ُيسخْطه أحد، 
ومن قنع بعطائه لم يدخْله َحَسد«. والقناعة درجات: قناعة االكتفاء 
)وهي أخذ اإلنس�ان ما يكفيه(، وقناعة الصبر )كأن يصبر اإلنس�ان 

على الجوع والعطش(، وقناعة الزهد، وهي أعلى الدرجات.
والقناع�ة ال تلغي الطموح المش�روع، ب�ل والمطلوب. فهي 
قيمة ُخُلقّية وس�طّية بين رذيلتين: الطمع والتكاس�ل )أو التواكل(. 
والطموح المش�روع، مع األخذ باألس�باب اإليمانية والمادية، هو 
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ال�ذي ُيثم�ر عمالً صالحًا، أمر به اإلس�الم وحّض عليه في أصوله 
وأركان�ه وأوامره وتش�ريعاته، وال�ذي هو ركيزة م�ن ركائز عمارة 

األرض والحضارة اإلنسانية.

8. »واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون«:

والش�كر هلل وج�ٌه م�ن وج�وه العب�ادة واإلق�رار بالعبودي�ة 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعال�ى  هلل 
] البق�رة : 172 [،  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
الكف�ر: بالذك�ر، وقابل�ه ف�ي ض�ّده م�ع   ولذل�ك فق�د قرن�ه اهلل 

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ] البق�رة : 152 [، 
وف�ي آي�ة أخ�رى يق�ول تعال�ى: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ﴾ ] اإلنس�ان : 3 [. وفي الشكر الصادق، قوالً وعمالً، 
والناب�ع م�ن القلب مدعاٌة للزي�ادة: ﴿...َلِئ�ْن َش�َكْرُتْم ألَِزيَدنَُّكْم 
َوَلِئ�ْن َكَفْرُت�ْم ِإنَّ َعَذابِي َلَش�دِيٌد﴾ ] إبراهيم : 7 [. وفي ذلك أيضًا 
س�بيل لالس�تدامة كم�ا يق�ول الطنط�اوي رحم�ه اهلل: »وبالش�كر 
ت�دوم النع�م، وباإلخالص تبقى األمم«. وه�و منجاة لصاحبه من 
األه�وال واألزم�ات والمهالك حيث يقول تعال�ى، عندما أهلك 
قوم لوط بس�بب انتش�ار الفاحشة بينهم: ﴿چ چ چ ڇ ڇ 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ*  ڍ  ڇڍ  ڇ 
] القمر : 34 – 35 [. فكان ش�كرهم هلل سببًا لنجاتهم من الفاحشة 
أوالً، ث�م م�ن الصيحة المدّمرة. والش�كر عل�ى النعمة من صنف 
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النعم�ة ذاته�ا أي ب�أن ال تعصي اهلل بنعمه، كما يق�ول أهل العلم، 
فالش�كر على نعمة العينين واإلبصاِر بهما، يكون بعدم النظِر إلى 
الحرام، والشكُر على نعمة المال يكون بالزكاةِ والصدقة، والشكُر 
عل�ى الج�اهِ والس�لطان يك�ون في العدلِ ف�ي الرعّي�ة، و» الحكم 
فيه�م بالس�وّية ومجانب�ة اله�وى والمي�ل...« كما يق�ول القاضي 
�بكي. والش�كر أيضًا يكون في ذات العمل الذي شرعه اهلل إذا  السُّ
 تمي�ز باإلخ�الص هلل، وكان في�ه منفعة للناس، كما يق�ول تعالى:
﴿... وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ] سبأ : 13 [. 
والش�كُر يكون للناس أيضًا إذا قّدموا لنا أي معروف، وجعله اهلل 
 تعالى مقدمًة لشكره جل جالله. فالذي لم يتعود أن يشكر الناس

ال يمكن�ه أن يش�كر اهلل تعال�ى كم�ا ج�اء ف�ي قول النب�ي األعظم 
صّلى اهلل عليه وس�ّلم: »ال يش�كُر اللّٰهَ من ال يش�كُر الناس« )رواه 
الترم�ذي(. ويقول اإلمام علي ك�ّرم اهلل وجهه: »ُكفر النعمة داعية 
للَمْق�ت، وم�ن جازاك بالش�كر فق�د أعطاك أكثر مم�ا أخذ منك، 
وحقي�ٌق بم�ن أس�ديت له نعم�ة، أو قضي�ت له حاج�ة، أن يكافأ، 
فإن لم يقدر فليش�ُكر، فمن ش�كرها فقد أّدى حقها«. ويرى بعض 
العلماء )من غير المس�لمين( أن الش�كر هلل وبين الناس قوة ُتسّهل 
طريق النجاح وطريق اإلبداع، وتساهم في عالج المشاكل اليومية. 
يقول الباحث جون غراي، وهو طبيب نفسي بيعت ماليين النسخ 
م�ن كتب�ه »إن الش�كر يحّفز صاحب�ه للقيام بمزيد م�ن اإلبداعات 
والنجاح والمزيد من الدعم والقوة«. ويوضح الخبير جيمس راي 
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أن�ه وجد أن عب�ارة »الحمد اهلل« تمنحه طاقة عظيمة عندما يرددها 
كل صب�اح. كم�ا بين�ت الدراس�ات العلمية أن الش�كر يؤدي إلى 
السعادة، وتقليل االكتئاب، وزيادة المناعة ضد األمراض. )أسرار 

 )www.kaheel7.com قوة الشكر

9. »وأن تعفوا أقرب للتقوى«:

العفو والتس�امح خلق�ان كريمان يحتاجهم�ا المجتمع لتنقية 
الشوائب واألخطاء التي يقع فيها بعض الناس في قولهم وفعلهم، 
وكما يقول النبي المصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم: »كل بني 
آدم خّط�اء، وخي�ر الخّطائين التوابون« )رواه الترمذي وابن ماجه(، 
وكلم�ة خّط�اء، تعني كثير الخط�أ وال يجوز لإلنس�ان المخطئ أن 
يس�تصغر ذنب�ه، فال يتوب عن�ه، بل يظّل مقيمًا علي�ه، فُتهِلُكه ذنوُبه 
 م�ن حي�ث ال يش�عر وال ي�دري. والعف�و م�ن صف�ات أه�ل الجنة

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴾  ] آل عمران : 134 [، وفي 
 آية أخرى في موضوع الطالق: ﴿... ۈئ ېئ ېئ ېئ...﴾

] البقرة : 237 [، وفي سورة النور تأكيد وتثبيت للعفو والصفح في 
العالق�ة م�ع اآلخري�ن كما جاء في اآلي�ة الكريمة: ﴿ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

گ﴾ ] النور : 22 [.
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وال ش�ك ف�ي أّن العالق�ات اإلنس�انية يش�وبها دائم�ًا أخطاء 
وهفوات وإس�اءات. والعفو والتسامح يقلب الخطأ واإلساءة إلى 
ودٍّ وصداق�ة وتعاونٍ على فع�ل الخيرات. والعفو من صفات رّب 
العزة يوم القيامة، ألن »العفو عند المقدرة«، أي أن َيترك اإلنس�اُن 
معاقبَة أخيه المخطئ، وهو قادر على ذلك، كما ورد في الحديث 
الشريف: »ثالٌث – والذي نفسي بيده – إن كنُت لحالفًا عليهن: ال 
يَنق�ُص م�اٌل من صدقة، وال يعفو عب�ٌد عن مظلمة، إال زاده اهلل بها 
ع�زًا ي�وم القيامة، وال يفتح عبٌد باَب مس�ألة، إال فتح اهلل عليه باب 
فق�ٍر« )صحيح الترغي�ب(. وفي حديث آخر »ما نقصْت صدقٌة من 
م�ال، وم�ا زاد اهلل عبدًا بعفوٍ إال ع�زًا، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه 
اهلل« )رواه مسلم(. وما أدّل على العفو عند المقدرة من قول النبي 
علي�ه الصالة والس�الم لزعم�اء قريش عند فتح مك�ة، وهم الذين 

آذوه وقّتلوا أصحابه وأخرجوه من بلده: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
والعفو صفٌة من صفاتِ اهلل تعالى واس�ٌم من أس�مائه الحس�نى. 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ﴿ی  تعال�ى:  يق�ول 
ُه به أنبي�اءه وعباَده  يئ جب حب﴾ ] الش�ورى : 30 [. وق�د أم�ر اللّٰ
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعال�ى:  يق�ول  إذ  الصالحي�ن، 
ٿ  ٿ  ٺ  چ﴾ ] األع�راف : 199 [، ويق�ول: ﴿...ٺ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾  ] آل عمران : 159 [. 
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والهدف من العفو والتس�امح هو إصالح ذات البين، فإن لم 
يتحّقق ذلك، وتمادى المس�يء في إس�اءته، إل�ى درجة ينتج عنها 
أذى، وجب األخذ بالحق، ومعاقبة المسيء. ألن اإلصالح واجب 
والعفو مندوب، كما يقول الفقهاء. لذلك وجب على كلِّ ذي لّب 
وبصيرة أن يقّدر األمور بقدرها، ليكون العفو والتسامح طريقًا إلى 
اإلصالح وإلى نش�ر المحبة والسالم بين أفراد المجتمع، وتعزيزًا 
ألواص�ر الصداقة والتعاون، وتنقية للقل�وب من الضغينة والحقد 

والغّل واالنتقام.

10. »وبالوالدين إحسناً«: 

أم�ر اهلل تعال�ى بب�ر الوالدي�ن في آي�ات كثيرة، وق�د َعَطَف برَّ 
الوالدين على عبادته وعدم الشرك به في أربع آيات قرآنية – ولم يذكر 
غير هذه القيمة والخلق الكريم بمثل ذلك – يقول تعالى: ﴿ڳ 
ںں...﴾ ] اإلس�راء : 23 [،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ويق�ول: ﴿ۓ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ...﴾ ] األنع�ام : 151 [، ويقول: ﴿ۇ 
 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ...﴾
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  ويق�ول:  ] البق�رة : 83 [، 
ں ں...﴾ ] النس�اء : 36 [. وفي عدة آيات أخرى يأمر 
باإلحسان إليهما واإلنفاق عليهما، ومعاملتهما بالحسنى نذكر منها: 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿...ڻ 
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ *  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۋ﴾ ] اإلس�راء :  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
23 –  24 [. واألحادي�ث النبوية التي تحّض على بّر الوالدين كثيرة 
نذك�ر منه�ا ما ورد ف�ي الصحيحين من حديث عبد اهلل بن مس�عود 
رضي اهلل عنه قال: س�ألُت النبي صّلى اهلل عليه وس�ّلم: »أّي العمل 
أح�بُّ إل�ى اهلل؟ ق�ال: »الصالة على وقتها«. قال: ث�م أّي؟ قال: »برُّ 
الوالدين «، قال: ثم أي؟ قال: »الجهاد في سبيل اهلل«. وعن عبد اهلل 
بن عمرو رضي اهلل عنهما أّن رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم قال 
لرج�ل اس�تأذنه في الجهاد: »أحيٌّ والداك؟ ق�ال: نعم، قال: ففيهما 
فجاهد« )رواه مس�لم(، أي أن بّر الوالدين واإلحس�ان إليهما مقّدم 
عل�ى الجهاد في س�بيل اهلل، ومن بين أح�ب األعمال إلى اهلل. وإذا 
كان اإلنس�ان ب�اّرًا بوالدي�ه ومحس�نًا إليهم�ا، فإن اهلل تعالى س�وف 
يرزق�ه أوالدًا ب�ررة، يحس�نون إلي�ه كم�ا كان يفعل م�ع والديه قبل 
ذلك. وقد ُروي عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم أنه قال: »ِعّفوا عن 
نس�اء الناس، تعفُّ نس�اؤكم، وبِّروا آباءكم تبّرك�م أبناؤكم«. )رواه 

الحاكم في المستدرك(.
ولك�ي ن�درك أهمية بّر الوالدين ف�ي المجتمع، علينا أن نرى 
ما أصبح مألوفًا في المجتمعات الغربية، حيث إّن الشاب أو الفتاة 
بمجّرد أن يستقّل اقتصايًا عن والديه، تبدأ حياته باالنفصال عنهما. 
ف�ال يزورهم�ا إال في المناس�بات القليلة جدًا. ذل�ك أن الحضارة 
مها بر  المادي�ة قض�ت عل�ى العالقات األس�ّرية عمومًا، وف�ي مقدَّ
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الوالدين. فانتشرت مراكز »رعاية المسنين« التي تهدف إلى تقديم 
الرعاي�ة الصحي�ة الالزمة للمس�نين، وملء الف�راغ عندهم، وهذه 
أهداف طيبة وال ش�ك. لكن هذه المراكز س�رعان ما تحّولت إلى 
»مأوى للمس�نين«، وقد ُس�لخوا عن أبنائه�م وعائالتهم، وتراجع 
اهتمام األبناء المباشر بوالديهم، وأوكلوا ذلك إلى مراكز الرعاية. 
وب�ات اآلباء واألمهات، وقد بلغ�وا من الكبر عتّيًا، يفتقدون حنان 
أوالدهم وعطفهم ورعايتهم، وهم أحوج ما يكونون إليه، خصوصًا 
وأنهم في الماضي قد أغدقوا عليهم كل الحب والحنان، والرعاية 
واالهتم�ام عندم�ا كان�وا صغ�ارًا، ليكب�روا. فتفكك�ت العالق�ات 
األس�رية، وكان ذلك بداي�ة تفكك العالق�ات المجتمعية، لتصبح 
ه�ذه العالق�ات محكوم�ة بالمصالح المادية دون س�واها. فانعدم 
الوف�اء والتقدي�ر والعرف�ان، وحّل محّل ذلك الجح�ود والنكران. 
وقد ذكر رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم أّن من عالمات الساعة أن 
»تلد األّمُة ربتها« )أي سيدها(، أي أن تلد المرأة من يعاملها معاملة 

السّيد لجاريته. )كتاب مدخل إلى فقه النعمة ص 222(.

11. »وأوفوا بالعهد«:

كي�ف ال يكون وفيًا بالعهد من آمن باهلل ربًا وخالقًا وَعَبَده حق 
عبادته وانتهى عن نواهيه، واهلل تعالى يقول: ﴿... ۆ ۈۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ﴾ ] اإلس�راء : 34 [، ومن الوفاء تأدية األمانات 
إل�ى أهله�ا، حيث يقول تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
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ۋ ۅ...﴾ ] النساء : 58 [. والوفاء صنو الصدق بالقول والفعل 

معًا. وفيه قواٌم ألمور الناس في تعاونهم وتراحمهم ومعامالتهم فيما 
بينه�م. ويصفه�م اهلل تعالى بالمتقين حيث يقول: ﴿... ڄ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ] البق�رة : 177 [، وف�ي 
آي�ة أخ�رى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴾  
] آل عمران : 76 [، ورسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم يقول: »ال إيمان 
لم�ن ال أمان�ة له، وال دين لمن ال عهد ل�ه« )أخرجه اإلمام أحمد(، 
بمعنى أن دين المسلم ال يكون كامالً إال بوفاء العهد وحفظ األمانة. 
والوفاء بالعهود والوعود مطلوب من القادة والعامة على حّد سواء، 
ومطل�وب في العالق�ات االجتماعية ألنه يعزِّز االلتزام واإلخالص 
ف�ي الق�ول والعمل، ويقوي الثقة بين الن�اس، والتعاون فيما بينهم. 
بينم�ا نقض العهود يؤدي إلى تنافر القلوب وفقدان التعاون، وفرط 
ع�رى التراب�ط بين مكون�ات المجتمع، وهذا ما حّل ببني إس�رائيل 
فحّل�ت عليه�م اللعن�ة، كما يقول تعال�ى: ﴿ۀ ہ ہ 
ويقس�م  ] المائ�دة : 13 [.  ھ...﴾  ھ  ہ  ہ 
العلماء العهود إلى نوعين: عهٌد مع اهلل عز وجل، والعهود التي بين 
الناس. أما العهد مع اهلل، فهو اإليمان الصادق باهلل تعالى ربًا وخالقًا 
ومدبرًا لهذا الكون، وعبادُته وااللتزام بتعاليم اإلسالم، وكل ما جاء 

في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
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أم�ا الوف�اء بالعهود الت�ي بين الناس، فه�و اإلخالص بالقول 
والعمل وااللتزام بهما، وإعطاُء كل ذي حق حقه، سواء كان ذلك 
الح�ق َدْينًا، أو بِّرًا بالوالدي�ن، أو حقًا من حقوق القربى أو الجوار 
أو االستخدام، أو نشَرعلمٍ نافع أو مثل ذلك مما أمر به اهلل تعالى، 

أو سّنُه النبي عليه الصالة والسالم.

12. »إن هللا جواد يحب الجود«: 

الكرم فضيلة وس�ط بين البخل واإلس�راف، يقول النبي عليه 
الصالة والسالم: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه« 
)رواه مس�لم(، والك�رم ُخُل�ق عظيم، يغ�رس المحبة بي�ن الناس، 
ويزي�د اإللف�ة بينه�م، وبه تس�ود الم�وّدة والرحمة ف�ي المجتمع، 
وي�زداد التع�اون والت�آزر والتضامن بي�ن أفراده. وعن رس�ول اهلل 
صّلى اهلل عليه وس�لم أنه قال: »إن اهلل جواٌد يحب الجود، ويحب 

معالَي األخالق ويكره َسْفسافها« )أخرجه ابن أبي شيبة(.
وقصة س�فانة بنت حاتم الطائي الذي ُعرف بجوده وكرمه، 
وص�اَر مضرب�ًا لألمثال قص�ٌة ُتروى، وكانت بين س�بايا بني طيء 
حين جيء بهم إلى رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم في المدينة 
المن�ورة وهو في مجلس�ه بين أصحاب�ه. وَعِجب الحاضرون من 
جماله�ا وعذوب�ة منطقه�ا، فقالت: يا محمد هل�ك الوالد وغاب 
الوافد، فإن رأيت أن ُتخّلي عني وال ُتشمت بي األعداء من قبائل 
العرب، فإني ابنة سّيدِ قومه، وإن أبي كان يحب مكارم األخالق، 
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وكان ُيطع�م الجائ�ع، وَيف�كُّ العاني، ويكس�و الع�اري، وما أتاه 
مًا. فق�ال النبي صّلى اهلل  طال�ب حاج�ة إال ورّده به�ا مع�ّززًا مَكرَّ
علي�ه وس�ّلم: من وال�دك ومن واف�دك؟ قالت: وال�دي حاتم بن 
عب�د اهلل الطائ�ي، وواف�دي أخي عدّي بن حات�م )وكان عدّي قد 
فّر إلى الشام بعد هزيمة قبائل بني طيء أمام المسلمين في السنة 
التاس�عة م�ن الهجرة، ث�م تنّصر هن�اك والتجأ إلى مل�ك الروم(، 
فقال صّلى اهلل عليه وس�لم: فأنتِ ابنة حاتم الطائي؟ قالت: بلى. 
فقال صّلى اهلل عليه وس�لم: هذه الصفات التي ذكرتيها، إنما هي 
صف�ات المؤمنين. ث�م قال ألصحابه: أطلقوها كرامة ألبيها، ألنه 
كان يح�ب مكارم األخالق. فقال�ت: أنا ومن معي من قومي من 
الس�بايا واألس�رى. فقال عليه الصالة والس�الم: أطلقوا من معها 
كرام�ة له�ا وألبيها. ثم ق�ال عليه الصالة والس�الم: ارحموا ثالثًا 
وُحقَّ لهم أن ُيرحموا: عزيزًا ذّل من بعد عّزه، وغنيًا افتقر من بعد 
غن�اه، وعالم�ًا ض�اع ما بين ُجّهال. فلما رأت س�فانة ه�ذا الُخُلق 
الكريم الذي ال يصدر إال من قلبٍ كبيٍر ينبض بالرحمة، أسلمت 
وأسلم معها بقية السبايا من قومها. وأعاد لهم رسول اهلل ما غنمه 
المسلمون منهم. ولما تجهزوا للرحيل قالت سفانة: يا رسول اهلل 
إن بقي�ة رجالن�ا وأهلن�ا صع�دوا إل�ى صياصي الجب�ال خوفًا من 
المس�لمين، فهل تعطيهم األمان حتى ينزلوا وُيس�ّلموا عليك فإنه 
الش�رف. فبع�ث معه�ا رس�وُل اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم علّي بن 
أب�ي طال�ب ك�ّرم اهلل وجه�ه حتى وصل�وا إلى من�ازل بني طيء، 
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وأعطاه�م األمان. ولم�ا وقعت أبصارهم على نس�ائهم وأبنائهم 
وأمواله�م، وق�د عادت إليهم بكوا جميعًا وأعلنوا إس�المهم. ثم 
بعثت س�فانة إلى أخيها تخبره عن عفو رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه 
وس�لم، وتحّثه على القدوم إلى المدينة المنورة، فجاءها وأس�لم 
على يدي رس�ول اهلل، ثم عاد إلى قومه معّززًا مكّرمًا، وصار بعد 

ذلك من خيار المسلمين.

13. »إنما المؤمنون إخوة«:

والمؤاخ�اة ف�ي اهلل قيم�ة وس�لوك إس�المي به تش�تدُّ عزيمة 
الف�رد وينه�ض المجتمع، وتقوى ش�وكته. يقول تعالى في س�ورة 
ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  الحج�رات: ﴿ۈ 
ې ې﴾ ] الحجرات : 10 [. ويقول المصطفى عليه الصالة 
والسالم: »ما اصطحب اثنان قط إال كان أحبهما إلى اهلل عز وجل، 
أرفقهم�ا بصاحب�ه«، وفي قولٍ آخر: »ما تحابَّ اثنان في اهلل إال كان 
هما حبًا لصاحبه« )أخرجه ابن حبان(، وفي حديث  أفضَلهما أش�دُّ
آخ�ر: »ال يؤم�ن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفس�ه« )رواه 
البخاري(. ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل: »مثل األخوة 
في اهلل كمثل اليد والعين، إذا دمعت العين، مس�حْت اليُد دمعتها، 

وإذا تألمت اليد، بكت العين ألجلها«. 
والصديق الصاحب ال يتخلى عن صاحبه في زمن الصعوبات 
– كالحيرة التي يقع فيها اإلنس�ان أحيانًا – فيكون الصاحب مِعينًا 
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لصاحب�ه بمس�اعدته في الخروج من وسوس�ة إبليس أو وسوس�ة 
ش�ياطين األرض، كم�ا ورد في قول�ه تعالى: ﴿...ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ...﴾ 
] األنعام : 71 [. والصاحب الوفي يالزم صاحبه في ساعة العسرة، 
فيثّبت�ه عل�ى الح�ق وعلى الص�واب، والمثل األعلى ف�ي ذلك أبو 
بك�ر الصدي�ق رضي اهلل عنه، صاحُب النبي عليه الصالة والس�الم 
ف�ي رحل�ة الهجرة وهم�ا في غار ح�راء، وقد جاءه�م الكفار إلى 
ب�اب الغار، فق�ال أبوبكر خائفًا للنبي: يا رس�ول اهلل لو أّن أحدهم 
نظ�ر إل�ى قدميه ألبصرنا تح�ت قدميه. فيقول له النب�ي الواثق من 
رحم�ة رب�ه: »م�ا ظنك باثني�ن اهلل ثالثهم�ا« )أخرجه مس�لم(. وقد 
أثبت اهلل تعالى صحبتهما في القرآن الكريم في سورة التوبة حيث 
يق�ول تعالى: ﴿...ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۈ...﴾ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 

] التوبة : 40 [.
والصديق كلمة مشتقة من الصدق، لذلك كان من أهم صفات 
الصداق�ة، الص�دق م�ع الصدي�ق، والق�ول المأث�ور »صديق�ك من 
َصَدَق�ك، ال م�ن صّدق�ك« يؤكد عل�ى أهمية الصدق ف�ي المؤاخاة 
والصحب�ة الس�ليمة. والقرآن الكريم يضع الصدي�ق الصادق األمين 
في مرتبة الش�فيع والقريب م�ن ذوي العصبة، وذلك في قوله تعالى 
في سورة النور في اآلية رقم 61 حيث يذكر اهلل تعالى: »أو صديقكم« 
بعد أن عّدد األقارب من اآلباء واألمهات واألخوال واألعمام. وفي 
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س�ورة الش�عراء حيث يق�ول تعال�ى: ﴿ے ے ۓ ۓ * ڭ ڭ 
ڭ﴾ ] الشعراء : 100 – 101 [. ويقول النبي عليه الصالة والسالم: 
»إنما مثل الجليس الصالح والجليس الس�وء كحامل المسك ونافخ 
الكي�ر. فحام�ل المس�ك: إما أن ُيْحذَِيك، وإم�ا أن تبتاع منه، وإما أن 
تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد 

منه ريحًا خبيثة«. )متفق عليه(.
وال شك في أن الصحبة الصالحة والصداقة السليمة تسهمان 
ف�ي تدعيم أواصر العالقات االجتماعي�ة، وفي تقوية أطر التعاون 
والتكاف�ل بي�ن األف�راد، وتحم�ي م�ن الزل�ل وتعين عل�ى العمل 
الصال�ح إذا كانت�ا قائمتين عل�ى النصيحة الصادق�ة وحفظ األمانة 

والنفع المتبادل.
يقول الحس�ن البصري، رحمه اهلل: »تواصلوا مع أصحابكم، 
فالصاح�ب الوف�ي مصباح مضيء قد ال تدرك نوره إال إذا أظلمت 
ب�ك الدني�ا«. ومن وصاي�ا لقمان الحكيم البنه: »ي�ا بنّي ليكن أول 
شيء تكسبه بعد اإليمان باهلل، أخًا صادقًا، فإنما مثله كمثل شجرة، 
إن جلس�َت ف�ي ظلها أظلتك، وإن أخذت منه�ا أطعمتك، وإن لم 

تنفعك لم تضرك«. 
ديق َصدِيقًا إال من ِصْدقه. إن  ي الصَّ ويقول أحدهم: »ما ُس�مِّ
له، وإن رأى منك  ها، وإن رأى من�ك نقصًا كمَّ ًة َس�دَّ رأى من�ك ُخلَّ
فك من اهلل، وإن  عيبًا س�تره، وإن رأى منك منكرًا ذّكرك باهلل وخوَّ

رآك على طاعة اهلل ثّبتك وأعانك«.
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14. »إن هللا يحب المحسنين«: 

واإلحسان واإلتقان أمران ال يخفى على أحدٍ أثرهما وقيمتهما 
في المجتمع. واآليات الكريمة التي حّضت على اإلحس�ان كثيرة 
ج�دًا، وتف�وق المئ�ة آي�ة. واإلحس�ان في العب�ادة أعل�ى المراتب 
اإليماني�ة، وقد ورد حب اهلل للمحس�نين وجزاؤه لهم في أكثر من 
 ثالثي�ن آي�ة: ﴿...ھھ ھ ھ ے ے﴾ ] البق�رة : 195 [،

وغيرهم�ا.  ] يون�س : 26 [  ٻ...﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
وكذلك األحاديث الش�ريفة في هذا المضمار كثيرة، منها: »إن اهلل 
عز وجل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحّد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته« 
)رواه مس�لم(، وف�ي حدي�ث آخر: »إن اهلل يح�ب إذا عمل أحدكم 
عمالً أن يتقنه« )أخرجه أبو يعلى والطبراني(. وعندما س�ئل النبي 
عليه الصالة والسالم: ما اإلحسان؟ قال: »أن تعبد اهلل كأنك تراه، 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك« )رواه البخاري(. واإلحسان في الحياة 
المجتمعية يكون في اإلنفاق على الفقراء والمس�اكين، في السّراء 
والضراء، وفي عدم الغضب في العالقات االجتماعية، وفي العفو 
عن�د المق�درة، كم�ا ف�ي قول�ه تعال�ى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ ڤ﴾  ] آل عم�ران : 134 [، ورس�ول اهلل صّلى اهلل 
علي�ه وس�لم يقول: »من كظم غيظًا وهو ق�ادر على أن ُينفَذه، دعاه 
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اهلل – تب�ارك وتعال�ى – عل�ى رؤوس الخالئق حت�ى يخّيره من أي 
الح�ور ش�اء« )رواه أحم�د(. والعفو ع�ن الذنب وإس�قاط الحق، 
يزي�د ف�ي لحمة المجتمع وتكاتف أبنائ�ه، وذلك أيضًا من صفات 
المحس�نين، ق�ال تعال�ى: ﴿...ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ...﴾ 
] الش�ورى : 40 [، وق�ال أيض�ًا: ﴿...ۉ ې ېې ې ى 
ى ائ﴾ ] المائ�دة : 13 [. يحك�ى أن جاري�ة كان�ت 
تص�ب الماء لعلي بن الحس�ين رضي اهلل عنه، فس�قط اإلبريق من 
يده�ا عل�ى وجهه فش�ّجه )أي جرح�ه(، فرفع رأس�ه إليها، فقالت 
ل�ه: إن اهلل يقول: »والكاظمين الغيظ«، فقال لها: »كظمُت غيظي«، 
فقال�ت: ويق�ول: »والعافين عن الناس«، فقال لها: »عفوُت عنكِ«، 
فقال�ت: ويقول: »واهلل يحب المحس�نين«، فقال لها: »اذهبي فأنتِ 

حّرة لوجه اهلل«.
 لذلك كان اإلحس�ان واإلتقان واجبين ش�رعيين وأخالقيين 
وفيهم�ا تحقي�ق للنج�اح ف�ي العم�ل، وتق�دم للمجتم�ع وتالحم 

ألبنائه، وإظهار لقوة ومنعة المسلمين بين األمم.

15. »وتعاونوا على البر والتقوى«:

والتع�اون ف�ي المجتم�ع ف�رُض عينٍ على كل مس�لم، وال 
يك�ون التع�اون إال عل�ى م�ا يرض�ي اهلل ورس�وله، وه�و العمل 
الصالح، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما يشمل ذلك 
التع�اون الفكري والثقافي والعلمي والم�ادي والتواصي بالحق 
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والتواص�ي بالصبر، وغير ذل�ك. فاآلية الكريمة: ﴿ەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ] المائدة : 2 [ تؤكد 
عل�ى ذل�ك، وقد ورد في الحديث الش�ريف: »... وتعين الرجل 
عل�ى دابت�ه فتحمله عليه�ا، أو أن تحمل له عليها هو لك صدقة، 
وأم�رك بالمع�روف صدق�ة، ونهيك عن المنك�ر صدقة، وإماطة 
األذى ع�ن الطريق صدق�ة« )رواه الترمذي(. ويقول أيضًا: »مثل 
المؤمني�ن ف�ي تواّده�م وتراحمه�م وتعاطفهم، مثُل الجس�د إذا 
اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحّمى« )متفق 
علي�ه(. وق�د فّس�ر العلماء التع�اون على البر والتق�وى »باإلتيان 
ب�كل خصلة م�ن خصال الخي�ر المأمور بإتيانه�ا، واالمتناع عن 
كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها«، لذلك كان اإلنسان 
المس�لم كم�ا ه�و مأمور بإتيان العم�ل الصالح، مأم�ور بمعاونة 
إخوان�ه على ذلك. ويروى أن رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم 
كان يق�ول: »ي�د اهلل م�ع الجماع�ة« )أخرجه الترم�ذي(، ويقول 
أيض�ًا »الدالُّ على الخير كفاعله« )أخرجه الترمذي(. وال يش�ك 
أح�د أن التع�اون هنا يش�مل جمي�ع مصالح العباد في معاش�هم 
ومعادهم. ويعتبر ابن خلدون أن التعاون بين بني آدم من الفطرة 
��ُه الناَس عليه�ا، ومّيزه�م بها عن س�ائر مخلوقاته  الت�ي فط�ر اللّٰ
حي�ث يق�ول في مقدمت�ه: »وإنما تمّيز عنها بالفك�ر الذي يهتدي 
به لتحصيل معاش�ه، والتعاون عليه بين أبناء جنس�ه، واالجتماعِ 
المهيء لذلك التعاون، وقبول ما جاءت به األنبياء عن اهلل تعالى 
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والعم�ل ب�ه واتباع صالح أخراه« )مقدمة اب�ن خلدون 1/429(. 
وقد جعل اهلل في اختالف الناس في قدراتهم وطاقاتهم ضرورًة 
لتكامله�م. فس�ّخر بعضهم لبعض ليتكامل�وا ويتعاونوا، وبذلك 
تقوم المجتمعات وُتبنى الحضارات وتتقدم الشعوب. فالمؤمن 

للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما األخرى.

16. »إّن خير من استأجرت القوي األمين«:

والق�وة واألمان�ة ف�ي األداء قيمت�ان أساس�يتان ف�ي اختي�ار 
الن�اس للعم�ل. وق�د ورد ذل�ك ف�ي قصة موس�ى عليه الس�الم، 
عندم�ا قالت إح�دى الفتاتي�ن لوالدها العاجز المري�ض، بعد أن 
س�قى نب�ي اهلل موس�ى لهما من البئ�ر: ﴿...ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ] القصص : 26 [. وكذلك في 
س�ورة يوس�ف عليه السالم، عندما قال له الملك: ﴿...ڦ ڦ 
 ڦ ڦ ڄ﴾ ] يوسف : 54 [، فكان ردُّ يوسف عليه السالم:

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ﴾ ] يوسف : 55 [. 
فالق�وة ف�ي األداء ترتكز عل�ى التمكين وحفظ األم�ور والمعرفة 
به�ا، واإللم�ام بتفاصيلها، وقوة العقل والحج�ة والرأي والفكر، 
وإتق�ان المه�ارات والكف�اءات الالزم�ة ف�ي العم�ل المطلوب، 
وكيفي�ة التدبي�ر والتص�رف فيه�ا. وكل ذلك مقّدم عل�ى األمانة، 
ألن�ه أس�اس العمل، وعدم التمكين في ذلك ي�ؤدي دائمًا إلى ما 
ال ُتحم�د عقب�اه ولو عن غير قصد. أما األمان�ة فهي حفظ أموال 
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الناس وأعراضهم وحقوقهم، وخشية اهلل تعالى وحده في القول 
والفع�ل، دون خش�ية الن�اس في كل ذلك. وقد تش�ّدد اإلس�الم 
بحف�ظ األمانة، فقال النبي عليه الصالة والس�الم: »ال إيمان لمن 
ال أمان�ة ل�ه، وال دين لمن ال عهد ل�ه« )صحيح الجامع(. ويقول 
الرس�ول عليه الصالة والس�الم: »إذا ُوسَد األمر لغير أهله فانتظر 
الس�اعة« )رواه البخاري(، وفي حديث آخر: »من توّلى من أمراء 
المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجالً وهو يعلم أّن فيهم من هو 
أولى بذلك وأعلم بكتاب اهلل وسنة رسوله فقد خان اهلل ورسوله 
وجمي�ع المؤمنين« )رواه الطبران�ي(. وإلى مثل ذلك ذهب عمر 
بن الخطاب رضي اهلل عنه: » من استعمل رجالً لمودة أو لقرابة، 
ال يس�تعمله إال لذل�ك، فقد خان اهلل ورس�وله والمؤمنين« )رواه 
اب�ن أب�ي الدني�ا(. وق�د روي عن أبي موس�ى – رض�ي اهلل عنه – 
قال: دخلُت على النبي صّلى اهلل عليه وسلم أنا ورجالن من بني 
ّنا على بعضِ ما واّلك  عّمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول اهلل، أمِّ
اهلل ع�ز وج�ل، وق�ال اآلخر مثل ذل�ك. فقال النب�ي عليه الصالة 
والس�الم: »إن�ا ال نوّل�ي عل�ى هذا العم�ل أحدًا س�أله، وال أحدًا 
َح�َرص علي�ه« )متف�ق علي�ه(. وعن أب�ي ذر رض�ي اهلل عنه، قال: 
قلت يا رسول اهلل أال تستعملني )أي أال تعطيني والية أو إمارة(، 
ق�ال: فضرب بي�ده على منكبي ثم قال: »يا أب�ا ذّر، إنك ضعيف، 
وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها، 

وأّدى الذي عليه« )رواه مسلم(.
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17. »الرحم معلقة بالعرش«:

وصلة األرحام فضيلة من أعظم وس�ائل القرب إلى اهلل، حّض 
عليه�ا اإلس�الم، ولعن قاطع الرحم لعنًا كبي�رًا، كما في قوله تعالى: 
ڎ*  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
 22 ] محم�د :  ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
– 23 [، وكما في قول رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم »ما من ذنبٍ 
خُر له في  �ل اهلل لصاحب�ه العقوب�َة في الدنيا مع م�ا يدَّ أج�دُر أن يعجِّ
اآلخ�رة – م�ن البغي وقطيعة الرح�م« )رواه الترمذي(، وفي حديث 
آخ�ر: »الرح�م معّلق�ة بالعرش تقول: م�ن وصلني وصل�ه اهلل، ومن 
قطعني قطعه اهلل« )رواه مس�لم(، وأيضًا: »من س�ّره أن ُيبس�ط له في 
رزقه، وأن ُينسأ له في أثره، فليِصْل رحمه« )رواه البخاري ومسلم(، 
وأيضًا: »من س�ّره أن ُيَمّد له في عمره، ويوّس�ع له في رزقه، وُيدَفع 
عنه ميتة الس�وء فليتق اهلل ولَيصْل َرِحَمه« )أخرجه البزار والحاكم(، 
وغي�ر ذلك من األحاديث النبوية الش�ريفة، وأق�وال العلماء، ما يدل 
على أن اهلل يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل َرِحمه، وصل 
اهلل تعالى له في أجله ورزقه. وبالمقابل فقد شجع النبيُّ عليه الصالة 
والسالم على الوصال بعد القطع، في قوله: »ليس الواصل بالمكافئ، 
ولك�ن الواص�ل الذي إذا ُقطعْت رِحمه َوَصَلها« )أخرجه البخاري(. 
لذل�ك كان�ت صلة األرح�ام فضيلًة أكي�دة، ولها مكان�ة رفيعة وآثاُر 
طيبة في المجتمع اإلسالمي ألنها ُتلقي بظاللها الطيبة والوارفة على 

العالقات بين األقارب وتعمل على تقويتها وتثبيت دعائمها. 
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18. »الدين النصيحة«:

والنصيح�ة هلل، يق�ول تعال�ى: ﴿ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ...﴾ ] التوب�ة : 91 [، وف�ي حدي�ث النب�ي عليه الصالة 
والس�الم يقول: »الدين النصيحة، قلنا لمن يا رس�ول اهلل؟ قال: »هلل 
ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعاّمتهم« )أخرجه البخاري(. 
الح�ق،  عل�ى  بمعاونته�م  تك�ون  المس�لمين  ألئم�ة  والنصيح�ة 
وطاعته�م في�ه، وتذكيرهم به، وتنبيههم ف�ي رفق ولطف، والدعاء 
له�م بالتوفي�ق. وأما النصيحة للمس�لمين، فهي ب�أن يحب لهم ما 
يحب لنفس�ه، ويكره لهم ما يكره لنفس�ه، ويش�فق عليهم، ويرحم 
صغيره�م، ويوّق�ر كبيره�م، ويح�زن لحزنه�م، ويف�رح لفرحهم، 
ويدف�ع عنه�م كل أذى ومكروه. ويرى أحدهم »أن النصيحة كلمة 
جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعالً«. 
وس�ئل ابن المبارك أي األعمال أفضل؟ قال: »النصح هلل«. ويقول 
ھ...﴾ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ   تعال�ى: 

] النح�ل : 125 [، والنصيحة كالموعظ�ة والدعوة إلى اهلل، أي أنها 
يج�ب أن تك�ون بالحس�نى، وب�كل م�ا أوتي اإلنس�ان م�ن حكمة 
وبي�ان، وعلم وإيمان. وأن ال يغلب على الظن فيها َترتُّب مفس�دة 
أو حص�ول ض�رر. يقول عمر ب�ن الخطاب رضي اهلل عنه: »ال خيَر 
في قومٍ ليس�وا بناصحين، وال خيَر في قومٍ ال ُيحّبون الناصحين«. 
ويق�ول اإلم�ام المحاس�بي رضي اهلل عنه: »واعل�ْم أّن من نصحك 
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فقد أحّبك، ومن داَهَنك فقد َغشَّك، ومن لم يقبْل نصيحتك فليس 
ب�أخٍ ل�ك«. ويقول الفضي�ل بن عي�اض: »المؤمن يس�ُتر وينصح، 
والفاج�ر يهِت�ك ويعّي�ر«، ويقول اإلمام الش�افعي رحم�ه اهلل: »من 
وع�ظ أخاه س�رًا فقد نصحه وزانه، وم�ن وعظه عالنية فقد فضحه 
وشانه«. والنصيحة حق من حقوق المسلم على أخيه كما في قول 
النبي عليه الصالة والسالم : »للمؤمن على المؤمن ست خصال.. 
ومنها: ينصحه إذا غاب أو شهد«. ويقول ابن حزم رحمه اهلل: »إذا 
نصح�ت، فانص�ح س�ّرًا ال جهرًا، وبتعري�ضٍ ال تصريح، إال أن ال 
يفه�م المنصوح تعريضك، فال بّد م�ن التصريح. فإن تعّديَت هذه 
الوج�وه فأن�ت ظالٌم ال ناص�ح«، وعلى الناص�ح أن يختار الوقت 
المناس�ب للنصيح�ة، يق�ول ابن مس�عود رضي اهلل عن�ه: »إّن لهذه 
القلوب شهوًة وإقباالً، وإن لها َفْتَرًة وإدبارًا، فخذوها عند شهوتها 
وإقباله�ا، وذروها عند َفْتَرتِها وإدباره�ا«. وعلى الناصح أن يكون 
عام�الً بم�ا ينص�ح به الن�اس. يقول تعال�ى: ﴿ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے﴾ ] البقرة : 44 [.

19– »إن هللا يأمر بالعدل«: 

العدل قيمة ُخلُقية عظمى، أمر به اهلل تعالى في القرآن الكريم 
ڇ  چ  چ  چ  بن�ص صري�ح ف�ي العدي�د م�ن اآلي�ات: ﴿ 
ې  ۉ  ۉ  ﴿...ۅ  ] النح�ل : 90 [،  ڇ...﴾ 
ې ې ې...﴾ ] النس�اء : 58 [، وكم�ا أمرن�ا ربن�ا بالع�دل 
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ف�ي الحك�م أمرنا بالع�دل في القول يق�ول تعالى: ﴿...ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ...﴾ ] األنعام : 152 [. والسيرة النبوية 
العط�رة، حافل�ة بالداللة على أهمية العدل في الحكم في الس�لطة 
وف�ي القض�اء، وف�ي القول والفع�ل مع�ًا. وكذلك س�يرة الخلفاء 
الراش�دين م�ن بعده. وحادثة الم�رأة المخزومية التي س�رقت في 
عهد النبي صّلى اهلل عليه وسّلم وَثبت عليها ذلك، فأراد أسامة بن 
زيدٍ رضي اهلل عنه، أن يشفع فيها، – لكرامة قبيلتها – فغضب النبي 
عليه الصالة والس�الم، وقال: »أتش�فع في حدٍّ من حدود اهلل! إّنما 
أهل�ك الذي�ن من قبلكم، أنهم كانوا إذا س�رق فيه�م الغنيُّ تركوه، 
وإذا س�رق فيه�م الوضيع )الضعيف( أقام�وا عليه الحّد. وايم اهلل، 
لو أّن فاطمة بنَت محمدٍ سرقت، لقطعُت يدها« )رواه البخاري(.

وم�ن عدل اإلس�الم أن يحكم الحاك�م أو القاضي بالعدل ولو 
على نفس�ه أو على كل إنس�ان مهما كان ذا ُقربى أو ذا سلطان، لقوله 
تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ] النس�اء : 135 [. ي�روى أن رج�الً م�ن 
أه�ل مص�ر جاء إلى عم�ر بن الخطاب رضي اهلل عن�ه، وقال: يا أمير 
المؤمنين، لقد تسابقُت مع ابن عمرو بن العاص والي مصر، فسبقُته، 
فضربن�ي بس�وطه، وقال: أنا ابن األكرمي�ن، فكتب عمر بن الخطاب 
إل�ى عم�رو ب�ن الع�اص: إذا أت�اك كتابي ه�ذا فلتحضر إل�ّي ومعك 
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ابنك. فلما حضرا أعطى عمُر بن الخطاب السوَط للرجل المصري 
ليضرب ابن عمرو، قائالً له: اضرب ابن األكرمين. ويروى أن يهوديًا 
اختص�م م�ع علي بن أبي طالب كرم اهلل وجه�ه أمام قاضي المدينة، 
ولما حضر الخصمان أمام القاضي أمرهما بالجلوس معًا أمامه، ثم 
نادى اليهودي – باسمه – وقال له: قل مظلمتك وأْتِ بحّجتك. وبعد 
ذل�ك ق�ال لعل�ي بن أبي طالب: ق�ل يا أبا الحس�ن حّجتك. فغضب 
عل�ي: فقال ل�ه القاضي: لماذا غضبَت؟ قال: »ألن�ك ناديتني بكنيتي 
وناديت اليهودي باس�مه، ولم تس�وِّ بيني وبينه في ذلك«. والقصص 

من التاريخ اإلسالمي في العدل كثيرة جدًا.
و» الع�دل أس�اس الملك«، وأس�اس تقّدم المجتم�ع ونمائه 
وفالحه. أما الظلم والفس�اد فهما الطريق األكيد إلى انهيار األمم، 

ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً.

20– النزاهة والشفافية: 

مصطلح�ان حديثان ظهرا في العص�ر الحالي، يرتكزان على 
مبادئ العدالة واألمانة، واالستقامة وإظهار الممارسات في الحكم 
على أنواعها، وعدم التستر عن الخاطئ منها، خصوصًا، والتراجع 
عنه�ا وإصالحه�ا. ذلك أن »كّل بن�ي آدم خّطاء، وخي�ُر الخّطائين 
التواب�ون« كم�ا يقول النب�ي المصطفى. وقد عات�ب اهلل تعالى نبّيه 
األكرم، محمدًا عليه الصالة والسالم، عندما جاءه األعمى يطلب 
الهداية والتزكية، ففّضل عليه من استغنى إذ يقول: ﴿ٱ ٻ* ٻ 
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ٻ پ * پ پ ڀ ڀ * ڀ ٺ ٺ ٺ * ٿ ٿ 
ٿ * ٹ ٹ ٹ * ڤ ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ ڦ ڄ * ڄ 
ڄ * ڃ ڃ ڃ﴾ ] عب�س : 1 – 10 [. أم�ا الخليفة العادل عمر 
ب�ن الخط�اب، فقد طّبق المبدأ الحديث »م�ن أين لك هذا؟« على 
ال�والة الذين عّينهم، وطلب منهم تقديم الكش�ف عن ممتلكاتهم 
وثرواته�م. وص�ادر أموال وال�ي البحرين، عندما عل�م وتثّبت أنه 
بع�د فت�رة من واليته، قد بلغ حّدًا كبيرًا من الثراء. فاس�تدعاه وقال 
له: أال تعلم أني استعملتك على البحرين، وأنت حافٍ ال نعل في 

)www.islamstory.com( رجليك؟
والنزاهة تقتضي البعد عن الس�وء، وترك الش�بهات، والتّزين 
بالقي�م األخالقية المطلوبة في الحك�م، وقد عّرفها أحدهم بأنها: 
»ترّفُع النفس وتباعدها عن كل قبح ومعصية«. لذلك فهي ظاهرة 
إنس�انية، تنض�وي فيه�ا القي�م األخالقي�ة المجتمعي�ة، كاألمان�ة 
والكفاءة، والصدق والش�ورى، والقناعة والش�عور بالمس�ؤولية، 
وتكاف�ؤ الف�رص وغي�ر ذلك، مم�ا له أثر كبي�ر ف�ي أداء الحاكم. 
وُنق�ل ع�ن ابن أبي الدنيا قوُله: س�ألُت موس�ى ب�ن أْعَيَن عن قول 
اهلل ع�ز وج�ل: ﴿...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ] المائدة : 27 [، 
فقال: تنّزهوا عن أش�ياء من الحالل، مخافة أن يقعوا في الحرام، 
فس�ّماهم »المتقين«. ويقول الماوردي: »والنفُس الش�ريفة تطلُب 
الصيان�ة، وُتراع�ي النزاهة، وتحتمل من الّضّر م�ا احتملْت، ومن 
www.alukah.( »نها الّش�ّدة ما طاقْت، فيبقى تحّملها ويدوم تصوُّ
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net(. وم�ن أروع م�ا قي�ل في نزاه�ة القاضي، أن هارون الرش�يد 

أحضر رجالً ليوليه القضاء، فقال له الرجل ال أحسن القضاء، وال 
أنا فقيه. فقال له الرشيد: فيك ثالث خالل، لك شرف، والشرف 
يمن�ع صاحب�ه من الدناءة، ولك ِحْلم يمنُعك من العجلة، ومن لم 
يعّج�ل َقَلّ خطؤه، وأنَت رجٌل تش�اور في أمِرك، ومن ش�اور كثر 
صواب�ه، وأم�ا الفقه فتضم إليك من تتفقه به. َفُولِّي فما وجدوا فيه 

مطعنًا. 
وقال الزهري في نصح الحاكم بالنزاهة: ما س�معُت بأحس�ن 
م�ن كالمٍ تكّلم به رجل عند س�ليمان ب�ن عبد الملك فقال: يا أمير 
المؤمني�ن اس�مع من�ي أربع كلم�ات فيهّن صالح دين�ك وُملكك 
وآخرت�ك ودني�اك، قال: ال َتِعْد أحدًا ِع�ّدًة وأنت ال تريد إنجازها، 
وال يغرّن�ك ُمرتق�ى س�هٌل إذا المنح�ُدر وعٌر، واعل�م أّن األعمال 

جزاء فاحذر العواقب، والدهر تارات فكن على حذر.

خاتمة الفصل الرابع 

ال ش�ك ف�ي أن القي�م واألخالق التي ذكرنا، ليس�ت س�وى 
نماذج مما دعا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. وقد بّيّنا 
أثر ذلك وأهميته في ش�خصية اإلنسان وفي المجتمع. كما أن في 
القصص القرآني إضاءات كثيرة على أخالق األنبياء والصالحين، 

وكيفية تعاطيهم مع الناس، في الدعوة إلى اهلل.
وال ش�ك في أن ُحس�ن الُخلق عند اإلنس�ان يجعله قريبًا من 
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الن�اس، يألفه�م ويألفونه، فيتغلب على الصع�اب ويتعاون معهم، 
ويزداد بهم قوة ومنعة، وسماحة نفسٍ وطيبة. وقد سئل رسوُل اهلل 
صّلى اهلل عليه وسّلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: »تقوى 

اهلل وُحسن الُخلق«.
جمي�ع الفالس�فة والعلم�اء ماضي�ًا وحاضرًا، يؤك�دون على 
أهمي�ة م�كارم األخ�الق ف�ي تط�ور المجتم�ع ونمائ�ه وارتقائ�ه، 
وف�ي قوت�ه ومنعته أم�ام المجتمعات األخرى. وم�كارم األخالق 
تحفظ للمجتمع تماس�كه واس�تقراره. ذلك أن اإلنس�ان المتحّلي 
بالقي�م الحميدة، واألخالق الحس�نة، يؤث�ر مصلحة المجتمع، أو 
المجموعة، على المصلحة الش�خصية أو الفردية، ليعّم النفع أكثر 
فأكثر. فمصلحة المجموعة تنعكس إلزامًا على مصلحة الفرد، أما 
العكس فليس قائمًا دائمًا بالضرورة. ومصلحة الفرد – إن لم تكن 
ض�ارة بالمجتم�ع – فال بأس به�ا، أما إذا كانت ض�ارة بالمجتمع 
فينطب�ق عليها قول رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم »ال ضرر وال 

ضرار«. )رواه ابُن ماجه(.
لذلك فإن االلتزام بالقيم واألخالق يؤدي إلى نهضة حقيقية 
ف�ي المجتم�ع ألّن »ي�د اهلل م�ع الجماع�ة« كما ورد ف�ي الحديث 
الش�ريف ال�ذي يروي�ه الترم�ذي. وعن عم�ر بن الخط�اب رضي 
اهلل عن�ه أن رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم قال: »م�ن أراد منكم 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من 

اإلثنين أبعد«. )أخرجه النسائي(.
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وأختم بقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبواإنم�ا األمم األخ�الق ما بقيت

وقوله:
وعوي�الوإذا أصيب القوم في أخالقهم  مأتم�ًا  عليه�م  فأقِ�م 

وقوله أيضًا: 
فقّومِ النفس باألخالق تس�تقمِ صالُح أمِرك لألخالق مرِجعه 



الكتاب على الموقع اإللكتروني:
www.abdulilahmikati.net 


