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كلمة �لتقو�٢

يُن،  =�لدِّ  tُبا =�لطِّ �لسجايا  هي  �ألخال_ 
=تطلق �صطالحا على �لصفاE �لx ترتسخ 
=�ألخال_  Yّما..   =3 مدحا  ֲדا  �ملوصو�  فيستحق  بالنفس 
جذ=�ها  منها   =�حد كل  =تستقي  =قبيحة،  فاضلة  نوعا�: 
�نسانيته  تتجلى   �3 ميكن  ال  =�إلنسا�  =حاالִדا.  �لنفس  من 
�حلقيقية �ال ُ�لق oY جذ=� �=حانية 3صيلة، نو�kَعُه تنبع من 
�ميا� باهللا =بتعاليمه �ملنـّزلة �لx هي مبثابة �ملطر تسقي حديقة 
�لنفس فتر=يها.. =على هذ� �ألسا� كانت �عو كل �لرسل 
=�ألنبيا� تشترp � هذ� �لنوt من �إلصال� �ألخالقي �لوثيق 
 tkعت بذ=� نو��k لصلة باإلميا�. لقد جا�=� بتعاليم �=حية�
�ألخال_ � صد=� �لنا� =علمو� 3تباعهم كيفية �لرقي بالنفس 
 �? حيث �ألخال_ �لر=حانية. =قد جتلى هذ� �إلصال� بقو
=3عظم  3كمل   � �ملصطفى  9مد  سيدنا  �سالة   � =جال� 
 tلكامل =�إلصال� �لشامل لب� نو� oجا� با�د oألنبيا� �لذ�
 Zإلنسا� فأكمل تعليمه منظومة �ألخال_ �لبشرية حيث �ختز�
�منا بعثُت ألمتم  :Zمقاصد بعثته حينما قا Kلسال�= عليه �لصال
مكا�K �ألخال_! o3 �3 يصل �ُخلُلق �Y=ته متجر�� من صبغته 
�لطبعية، �يث ميكن �3 ُيَسمَّى كلُّ سلوp ُخُلق� �بانيا، Yلك 
�ُخللق �ألصيل Y= جذ=� �=حانية، =�لذo ال ميكن ألحد �3 
 � كانت  مهما   Eفلسفا  =3  Eعا��  =3 بُعْر�  عليه  يتفو_ 

مظهرها =شعا��ִדا ُمْثَلى. 
 Eُبَعْيَد بعثته من عا��= � Zما َخَلْت �لعر� قبل بعثة �لرسو=
=3خال_ =ُمُثٍل حسنة �غم �ملفاسد =�لر�kيا �جلاهلية، =ما كانت 
خالية يوما من كرK =جو� =غ>ها، َبْيَد �3 هناp من �شتهر=� 
� �Yكر تر�ثهم �صاZ 2يد نالت شهر =t�Y صيتها � 
كا�   ��= Yلك  لكن  =غ>�،  �لطائي  �لعربية، كحامت   �جلزير
ُخُلق� 9مو�� � �لظاهر لكنه � يكن سو� َنْزَعة َحِميٍَّة َقَبِليَّة 
=ُعْرٍ� متعا�� عليه، =تقليٍد متو��¡ عن �آلبا� =�ألجد��.. 
بينما لو �ستقر3نا س> =3خال_ شخص كرسوZ �هللا � لعلمنا 

�لفا�_ �جلوهرo �لذo مييز جذ=� =طبيعة 3خالقه � عن تلك 
�لx 3َِلَفَها �لَعَر�! ، فما هو �لسر �لذo جعل �ملو�لني =�ملعا�ين 
من 3هل قريش مع كل ��ثهم =قيمهم =عا��ִדم �ألصيلة ير=� 
مقّرين  =بعدها  بعثته  قبل  عظيمة  بأخال_  متفر��   � 9مد� 
من   =3 قبل  من  3حد  فيها  يناkعه  ال  3خالقية   Eبصفا بتفر�� 
لعل   شه> تا�¦ية  حا�ثة   ?�  Kملقا� هذ�   � =نذكر  بعد!، 

�لقا�§ �لكرمي يستوعب ما نطمح �3 نوصله �ليه..
ملا قامت قريش بترميم �لكعبة قبل بعثته � تشاجر=� � �فع 
�حلجر �ألسو� �? مكانه، فاتفقو� على حتكيم Z=3 من يدخل 
عليهم �لبا�، فشا� قد� �هللا �3 يكو� Z=3 ��خل هو �سوZ �هللا 
مو�  �، ففرحو� Iيًعا =قالو� جا� �ألمني جا� 9مد!. لقد قدَّ
ُر=� �»ه 9مد�! =هذ� ثنا� عظيم  صفته �ألخالقية نعتا له، =3َخَّ
يشهد على نوعية خصاله �ملتفر� عليه �لصال =�لسالK... =بعد 
 oعلى �لصفا =جعل ينا� Kيو E�Y � صعد هذ� �حلا�ثة بفتر
قائًال: يا ب� فهر يا ب� عدo، بطو� قريش ح¬ �جتمعو� فجعل 
�لرجل ��Y � يستطع �3 ¦ر �3سل �سوًال ليستفسر عن ماهية 
 Zقريش =على �3سها 3بو جهل، فقــا Eهذ� �ألمر، =حضر
�م �سوZ �هللا �:3�3يتم لو 3خRتكم �3 خيال بالو��o تريد 
�3 ُتغ> عليكم 3كنتم مصّدقّي؟، قالو� نعم ما جربنا عليك �ال 
صدًقا! قاZ: فإO نذير لكم بني يدo عذ�� شديد!. =ها هو 
3شد 3عد�� �سوZ �هللا � 3بو جهل ما �ستطاt �3 يتجر3 لينكر 

��نك لعلى ُخُلٍق عظيم  
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�نا ال نكذبك لكن نكذ� ما جئت به . " :Zصدقه حينما قا
=قد سجل �لقرY �³لك �ملنطق �لعجيب فقاZ: ﴿َقْد َنْعَلُم �ِنَُّه 
اِلِمَني  �لظَّ َ=َلِكنَّ  ُبوَنَك  ُيَكذِّ ال  َفِإنَُّهْم  َيُقوُلوَ�   oلَِّذ� لََيْحُزُنَك 

٣٤ :Kهللاَِّ َيْجَحُد=َ�﴾ �ألنعا� Eِِبآَيا
 ORألخنس بن شريق أل· جهل: "يا 3با �حلكم 3خ� Zملا قا=
عن 9مد 3صا�_ هو K3 كا�Y؟" فقاZ: "=¸ك =�هللا �� 9مًد� 
 K=هرقل ملك �لر Zصا�_ =ما كذ� 9مد قط"! �¹.. =ملا سأ
�عو��  قبل  بالكذ�   � تتهمه  قريش  كانت   �� سفيا�  3با 
3جا� بالنفي 3يضا!!. لقد كا� � �ق 9مو� �خلصاZ فكا� 
3خالقه،  بعظمة  �أل�«   Eشهد= =باطنا،  ظاهر�  9مد�  �ق 
=شهدE �لسما�!!: ﴿=�نك لعلى ُخُلٍق عظيم﴾ =من 3صد_ 

 .!من �هللا شها�
 هناp كث> من �ملجتمعاE �لقدمية =�حلديثة �لx تتمسك بقيم 
=مقيا�  منسجمة   Kلعا� مظهرها   � تبد=  3خالقية  =3عر�� 
 ،Zها �لبعض 3¼ا غاية � �لكماRألخال_ �لفاضلة �يث قد يعت�
 tk�= لكن �ملتمعن � جذ=�ها �حلقيقية ¾دها غ> نابعة من
ْ=_ =�لتربية =�للََّباقة  �مياO، بل هي على �ألغلب ¿موعة من �لذَّ
كالتقاليد  �جتماعية،   Eفلسفا= 3فكا�  3¼ا   Àمبع �الجتماعية! 
=�ألعر��، 3= منطلقاE فكرية متأثر بالدهرية =�ملا�ية كما هو 
� عصرنا! =ֲדذ� �ملنظا� ير� �إلنسا� �ملعاصر غالبا �ألخال_ ، 
=لكن كيف ميكن �عتبا� Yلك �لسلوp �الجتماعي ُخُلق� فاضال 
َلِة باخلالق!، =ير�  نابعا من جذ= �إلميا� =هو منـز=t �لصِّ
3صحا� هذ� �ألخال_ �ملجر� �3 �ألخال_ ال حاجة �3 ُتْسَتَقى 
من تعليم »ا=o 3= ح¬ �3 ترتبط بوجو� �هللا!؟ �� 3خال_ 
تتسم  �ملؤمنني مهما كانت  �لبشر غ>  �لدعا من  مثل هؤال� 
مبظهر الئق، �ال �3 هذ� ال يعد= �3 يكو� ما للكلب من صفة 
=يؤنسه =¦لص  له  �إلنسا� =¦ضع  يألف  3نه  ملجر�  �لوفا�! 
�? �لرقي  oله؟! فهل يسمى هذ� ُخُلق� فاضال؟! =هل هذ� يؤ�
ֲדذ� �حليو�� �? حاZ 3على ليتجا=k حيو�نيته! =هل يستقطب 

من  �لعقال�   �3 مثال؟!. كما  بالبنا�  �ليه  فيش>  3حد!   Kهتما�
�لنا� ال يفاضلو� بني �حليو�ناE لعلمهم �صائصها �لغريزية 
يصح  ال   Âبالتا= �حليو�O؟   tلنو� منها  ¦لو  ال   xل� =صفاִדا 
3صحا�  ֲדا  يتحلى   xل� �لسلوكية   Eلصفا� تلك  تنسب   �3
�لدعو�E �لفلسفية =�إلحلا�ية مهما كا� ظاهرها Iيال �ال مبا 
يتصف به �حليو�� =بالتاÂ ¾ب �3 ال ُتْقَرَ� باملعÀ �ألخالقي 
�لصحيح لألخال_ كما فسرִדا تعاليم �ألنبيا�؟! أل� �ألخال_ 
 pكما جا� ֲדا �ألنبيا� غايتها جعل �لعقل مسيطر� على �لسلو
=�لغر�ئز باسترشا� �لوحي؟ � حني �3 �ملتحر�ين من �لوحي 

!tk�= =3 حالة طبعية �=� ضابط ?�يعو�=� باإلنسا� 
 oلذ� باهللا =�ليوK �آلخر هو  �لk�= xُعَها �إلميا�  �� �ألخال_ 
�ألخالقية  �ملو�هب  يصقل   oلذ� =هو  �لنفس   �  ثو� يوّلد 
لتكو� �=حانية، =�ميا� كهذ� هو من يغذo سلوكياتنا لتكو� 
=فق مقيا� �لشريعة، =من �=� هذ� �إلميا� =�حلب ال ميكن �3 
تتطو� 3خال_ �لنا� لتكو� 3خالقا حّقة.. =حيث �� �إلنسا� 
هو مناÄ �لتكليف �=� سائر �لكائناE كونه �لكائن �لعاقل، 
ما  كل  �لقر�³  هي   xل� �لكاملة  �لشريعة   � له  �هللا  هيأ  فقد 
Zُ حاالته �لطبعية =�ألخالقية  سيساعد� للرقي بسلوكه �قيا ُيَعدِّ
�? 3خال_ حّقة، أل� ما تسعى �ليه تعاليم  Zلر=حانية لتتحو�=
�ملناسب  9له  ُخلق �  ُيستعمل كل   �3 مقاصدها  �لقر�³ � 

.Oلعقل �إلنسا� Zعما�= O³حتت توجيه �لوحي �لقر
 Äبربا Eبط بني �إلميا� =عمل �لصاحلا� Kال ننسى �3 �إلسال=
=ثيق ال ينفصم كما يتجلى � ³ياE كث> من �لقر�³ �لكرمي 
هو 3شبه ما يكو� باأل�« �خلصبة �لx هي � حاجة �? جهد 
فينتفع منها =من  لتؤÅ Æرها  يفلحها =يبذ�ها =ير=يها  فال� 
غال�ا، =هذ� �إلميا� �ملقر=� بالعمل �لصاÇ هو �ُخللق �حلقيقي 
 xل� �ألخال_  منظومة  هي  =هذ�  ُخُلقا،  تسميته  ميكن   oلذ�
يقدمها �إلسالK لإلنسانية ال كما تقدمها �ألعر�� =�ملفاهيم 

�الجتماعية =�لفلسفية على مر �لعصو�.. 




