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األخالق
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

عل��ى  وال�س��ام  وال�س��اة  العامل��ن  رب  هلل  احلم��د 
عب��اده الذي��ن ا�سطف��ى حمم��د واآل��ه خ��ر ال��ورى .

��َك  ق��ال اهلل تع��اىل يف حمك��م كتاب��ه الك��رمي  : R َواإَِنّ
1.Qَلَعل��ى ُخُلٍق َعِظيٍم

حمم��د  الك��رمي  نبي��ه  )عزوج��ل(  اهلل  م��دح  لق��د 
)E( باأخاق��ه وه��ي وو�سفها بالعظمة و�س��هادة 
 )E( اهلل اإمنا هي دليل على كمال النبي حممد
للمتاع��ب  �س��خ�سيته وحتمل��ه  �س��اأنه وعظم��ة  وعل��ّو 
والت�ساف��ه  ر�س��الته  تبلي��غ  �س��بيل  يف  وامل�ساع��ب 
R  : باجن��ذاب النا���س اإلي��ه ل��ذا خاطب��ه اهلل تع��اىل
��ا َغِلي��َظ  ِ ِلْن��َت َلُه��ْم َوَل��ْو ُكْن��َت َفًظّ َفِبَم��ا َرْحَم��ٍة ِم��َن اهلَلّ

2.Qوا ِم��ْن َحْوِل��َك�� اْلَقْل��ِب اَلْنَف�سُّ
ولقد ُتمت مكارم االأخاق ببعثته املباركة حيث قال 
 )E( : )) اإمّنا بعثُت الأتم مكارم االأخاق ((3.
وق��ال )E( : )) اإّن �ساح��َب اخلل��ق احل�س��ن 
 :)E( 4، وق��ال))ل��ه مث��ل اأج��ر ال�سائ��م القائ��م
ويزي��دان  الدي��ار  يعم��ران  اخلل��ق  وح�س��ن  ))ال��ّر 

1 سورة العلق : 4.

2 سورة آل عمران : 159.

3 حبار األنوار ، اجمللسي : ج68 ، ص382 . 

4 الكايف ج2 ,ص 100.

5 االأعم��ار((. 
 : ق��ال  �س��وء اخلل��ق حي��ث   )E( وذّم  
))اأب��ى اهلل ل�ساح��ب اخلل��ق ال�س��يئ بالتوب��ة ، قي��ل: 
فكي��ف ذل��ك ي��ا ر�س��ول اهلل ؟ ق��ال الأن��ه اإذا ت��اب م��ن 
ذن��ب وق��ع يف ذن��ب اأعظ��م من��ه ((6، فح�س��ن اخلل��ق 
هي ال�سفة الوحيدة التي ي�س��تطيع الفرد من خالها 
الو�س��ول اإىل العل��ى واجن��ذاب النا���س اإلي��ه الأنه��ا ه��ي 
اأح��د ال�سفات امل�س��وقة واملحبب��ة لاآخرين واحلميدة 

الت��ي ت�س��تهوي العق��ول والقل��وب. 
     وال��ذي ينع��ت نف�س��ه بال��والء ملحم��د واآل��ه �سل��وات 
اهلل عليهم اأجمعن من اجلدير اأن يكون اأوىل النا�س 
برعاية االأخاق احل�سنة و االآداب االإ�سامية فينبغي 
��ن اأخاق��ه ويتحّل��ى بالف�سائ��ل  عل��ى الف��رد اأن ُيح�سِّ
االأخاقي��ة ويتخّل��ى ع��ن الرذائ��ل االأخاقي��ة ويجع��ل 
ه��ذا االأم��ر عن��ده د�س��تور حي��اٍة ي�س��ر علي��ه وال يحي��د 
عن��ه اأب��دًا خ�سو�س��ا يف احل��االت الت��ي ُيخت��ر فيه��ا 

االإن�س��ان وه��ي عن��د االبت��اء والغ�س��ب والفق��ر .
الدرج��ات  يرتق��ي  اأن  لاإن�س��ان  ميك��ن  وباالأخ��اق 
العليا مع حممد واآله عليهم ال�سام ، كما قال ر�سول 
��ي  يِف امْلَْوِق��ِف  اهلل )E( : ))اأَْقَرُبُك��مْ  َغ��دًا ِمنِّ

5 املصدر نفسه  .
6 املصدر نفسه :  ص321 .

اأَْوَفاُك��ْم  َو  ِلْاأََماَن��ِة،  اآَداُك��ْم  َو  ِلْلَحِدي��ِث،  َدُقُك��ْم  اأَ�سْ
ا���ِس((.7 ْح�َس��ُنُكْم ُخُلق��ًا، َو اأَْقَرُبُكْم ِمَن النَّ ِباْلَعْه��ِد، َو اأَ
   وال�س��لوك اأو احل��ال ال��ذي يت�س��ف ب��ه االإن�س��ان ل��ه 

ث��اث مراتب:
املرتب��ة األوىل: ه��ي االت�س��اف ب�سف��ة عل��ى وج��ه 

ال�س��رعة وفقدانه��ا ب��ذات ال�س��رعة وه��ذا م��ا ي�س��مى 
)باحل��ال( كم��ا يف حم��رة اخلج��ل اأو �سف��رة الوج��ل 
الت��ي حت�س��ل للم��رء عن��د وج��ود ال�س��بب له��ا وترتف��ع 

بارتفاع��ه.
املرتب��ة الثاني��ة: ه��ي االت�س��اف ب�سف��ة م��ا بب��طء 

وتك��رار حت��ى تر�س��خ يف النف���س اإىل درج��ة )امللك��ة( 
فت�س��در ع��ن �ساحبه��ا ب�س��هولة و�س��رعة دون تاأم��ل اأو 

روية.
ب�سف��ة  االإن�س��ان  ات�س��اف  ه��ي  الثالث��ة:  املرتب��ة 

و�سلت اإىل حد )االحتاد( مع ذاته وال تزول اإال بزوال 
الذات.

فاحلال��ة االأوىل ال ميك��ن اأن نطل��ق عليه��ا باأنه��ا خل��ق 
ل�س��رعة االت�س��اف به��ا و�س��رعة زواله��ا، واأّم��ا احلال��ة 
الثاني��ة والثالث��ة ه��ي املعنّي��ة بذل��ك وه��ي الت��ي ي�سدق 
عليه��ا باأنه��ا )خل��ق( فاالت�س��اف باخلل��ق الفا�سل هو 
 )E(الدي��ن اأو م��ن الدي��ن وه��ذا م��ا اأك��ده النب��ي

7 البحار ,ج 7 ,ص303.
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بقوله:عندم��ا ج��اَء رُج��ٌل اإلي��ه ِم��ن َب��ِن َيدي��ِه فق��اَل: يا ر�س��وَل 
يُن؟ فقاَل )E(: ُح�سُن اخُللِق. ُثَمّ اأتاُه عن  اهلِل، ما الِدّ
يُن؟ فقاَل: ُح�سُن اخُللِق. ُثَمّ اأتاُه ِمن ِقَبِل  مَييِنِه فقاَل: ما الِدّ
ي��ُن؟ فق��اَل: ُح�س��ُن اخُلل��ِق. ُث��َمّ اأت��اُه ِم��ن  �ِس��ماِلِه فق��اَل: م��ا الِدّ
يُن  يُن؟ فاْلَتَفَت اإَليِه وقاَل: اأَما َتْفَقُه؟! الِدّ َورائِه فقاَل: ما الِدّ

��َب ((8.  َتْغ�سَ ال  اأْن  ُه��و 
فل��ذا �س��ار اخلل��ق وع��اًء ومكان��ا منا�س��با للدي��ن وه��ذا م��ا 
ات�س��ف ب��ه النب��ي االأك��رم �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم ال��ذي 
اأفا���س اهلل تع��اىل علي��ه نعم��ة النب��وة وحب��اه بالوح��ي دون 
غ��ره خللق��ه الرفي��ع ال��ذي و�س��ل اإىل درج��ة اأن ين��ال م��دح 
َنَّك َلَعلى ُخُلٍق  اهلل تع��اىل وثن��اء املوىل عل��ى العبد بقوله: Rَواإِ

.Qَعِظي��م

       امل�سادر :
       1. الكايف 

       2. بحار االأنوار 
       3. تنبيه اخلواطر
       4. ميزان احلكمة 

8 تنبيه اخلواطر: ص89. ؛ ميزان احلكمة: ج3، ص1076، ح5030.


