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  .)١(﴾و&إِنَّك& لَع&لى خ+لُقٍ ع&ظ$يمٍ﴿

ديCان  ٬،فالق اإلصباح ٬،مسخر الرياح ٬،جمري الفلك ٬،مالك امللك ٬،واحلمد هللا رب العاملني
  .رب العاملني ٬،الدين

ومتوج  ٬،وترجف األرض وعمCارها ٬،احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاFا
  .البحار ومن يسبح يف غمراZا

يأمن من ركبها ويغرق  ٬،اللهم صل على حممد وآل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة
  .والالزم هلم الحق ٬،واملتأخر عنهم زاهق ٬،املتقدم هلم مارق ٬،من تركها

  واحلمد هللا رب العاملني

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٤: القلم -١
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  علي صفوة ا الذين يسري حبهم يف دمي بفضل ا و�عمته إىل

  .. الطيبني ابنىل عبد ا الصاحل الطيب إو..  علينا مبعرفتهم وحبهم�عم أواحلمد  الذي 

وأحبيت  إخوتيىل إو..  من وضع يده الشريفة على رأسي فأزال الغشاوة عن قليب وبصري إىل
  .أبي وأمي وأحبيت إىل .. ىل من ربا�ي على حمبة أهل البيتإو ..  الغرباء

  .ا حيب املتصدقني إن بالدعاء عليتقبلوا مين هذه البضاعة املزجاة وتصدقوا 
  املذنب املقصر                                                                                   

  حيدر                                                                                   
ـ ١٤٣١ اآلخرةمجادي   ه

 
  

  

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  .وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً ٬،احلمد هللا رب العاملني

لعل من أركان احلياة اليت عانت إمهاالً عظيما٬ً، بل وتغافالً غريباً جرَّ فساداً كبرياً على حياة 
جمتمعات وأفراد هو الركن األخالقي٬، وهو ركن من أركان الدين واحلياة ذاك أن الشعوب 

الدين واحلياة مها وجهان لصفحة وجود هذا املخلوق وهو اإلنسان٬، ولعل من املغفول عنه 
كذلك أن صفة اإلنسانية اليت أسبغها اخلالق على هذا املخلوق جاءته نتيجة إمكانه أن يكون 

  .مستأنساً خبالقه الذي كلفه معرفته خملوقاً دينياً حيا٬ً،

٬، فالدين يستند اىل ثالث )١(﴾و&م&ا خ&لَقْت+ الْجِنَّ و&الْإِنس& إِل>ا ل$ي&ع:ب+د+ون$﴿: قال تعاىل
٬، واالعتقاد بوحدانية اخلالق وطاعة )األحكام(األخالق٬، والشريعة : هي ٬،مرتكزات أو أركان

  .أوامره

متوافقة مع بعضها البعض وإال فتعطل أحدها هو فهذه األركان الثالثة البد أن تعمل 
بالضرورة سيؤدي اىل تعطل الركنني اآلخرين٬، وهذا ما هو حاصل بالفعل٬، فتعطل املنظومة 
األخالقية أدى اىل تعطل منظوميت األحكام الشرعية٬، واالعتقاد بالوحدانية٬، واجترحت 

حوا دستوراً ليكون بديالً لشريعة اهللا٬، ا�تمعات اىل اجترار أفكارها لبناء منظومات احلياة فاجتر
واجترحوا نظام حكم ليكون بديالً خلالفة اهللا٬، واجترحوا منظومة أخالقية لتكون بديلة عن 

املنظومات اليت جعلها ؟؟؟ النتيجة هي أن تلك  املنظومة األخالقية اإلهلية٬، وماذا كانت النتيجة
ارفاً به مستحقاً لكرمه٬، جعلتها البشرية وسائل وسيلة الرتقاء خملوقه إليه ليكون ع اهللا سبحانه

متفرقة متجاورة خيرم بعضها بعضاً إذا ما وقع التعارض بينها استناداً اىل منطق القوة٬، بوصفه 
ت البشرية أFا قادرة على تكييفها مبعزل عن اإلرادة اإلهلية يزان احلاكم لتلك احلياة اليت تومهامل

  .والتنظيم اإلهلي

                                                            
  .٥٦: الذاريات -١
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املبارك يتناول ذلك الركن األساس يف بناء نظام احلياة٬، ويبني أمهية ذلك  إن هذا البحث
الركن يف منظومة البناء اإلهلي٬، وكذلك يكشف عن ثبوتيتها وليس مجودها٬، وقدرZا على 
اإلحاطة باملتنافيات؛ الزمان واملكان واإلنسان٬، وكذلك من جهة تتبني استقاللية هذا الركن 

وعدم تبدله أو تغريه٬، وباملقابل عرض لذلك الركن يف املنظومة احلياتية الذي هو عنوان ثبوتيته 
وواقع احلال هو ) التطور والتقدم(مغالطة  إىلالبشرية وما يتعرض له من تغيري وتبديل استناداً 

التغري والتبدل والتقلب يف األحوال٬، وبالنتيجة فشل املشروع الفكري البشري يف بناء منظومة 
ة قادرة على استيعاب املتغريات٬، ومعاجلة السقطات٬، وفشله متأت من عجزه أخالقية متكامل

وعدم قدرته على القيام مبهام اخلالق واملخلوق يف الوقت ذاته٬، فذاك وهم مستحيل وقوعه 
فضلت أن تركب املستحيل لتصل يف Fاية    سف ولأل   فضالً على مقاربته٬، ولكن البشرية 

حقيقي للشخصية اإلنسانية٬، حبيث حتول هذا املخلوق الذي فشل ذريع٬، وختريب  إىلمشوارها 
تفصيل مستهلك من تفاصيل احلياة املادية٬، ما يفتأ أن ينهشه امللل والضجر  إىلكرCمه خالقه 

فيقرر إFاء حياته بيده اليت كان ينبغي عليه أن يكون حريصاً عليها واستدامتها من خالل تلك 
  .لى محايتها٬، والتعهد باحلفاظ عليهااملنظومات اليت توهم أFا قادرة ع

وباملقابل جند أن قانون األخالق اإلهلي الزال ثابتاً مل ولن يتغري٬، بل يؤكد قدرته يوماً بعد 
آخر على قدرته العظيمة على استيعاب حال تلك ا�تمعات على الرغم من احنرافها اخلطري عن 

لبشرية أن تعود إليه طالبة الصالح خط سري اإلنسانية الصحيح٬، ولكنه الزال يأمل بتلك ا
ألن فرض القانون األخالقي اإلهلي على الناس ال يأيت بالنتيجة املرجوة من صاحب  ؛احلقيقي

النظام٬، بل املطلوب هو أن تشعر البشرية حباجتها للمنظومة األخالقية اإلهلية وتقبل عليها 
  .لعالج أمراضها واحنرافاZا

م+ع&قTب&اتR مِّن ب&ي:نِ ي&د&ي:ه$ و&م$ن: خ&لْف$ه$ ي&ح:فَظُون&ه+ م$ن: أَم:رِ اللّه$ إِن> اللّه& الَ ي+غ&يِّر+ م&ا لَه+ ﴿: قال تعاىل
ونِه$ م$ن بِقَو:مٍ ح&تَّى ي+غ&يِّر+واْ م&ا بِأَن:فُِسهِم: و&إِذَا أَر&اد& اللّه+ بِقَو:مٍ س+وءاً فَالَ م&ر&دَّ لَه+ و&م&ا لَه+م مِّن د+

٬، فمن شاء من الناس أن خيتار احلياة واخللود فالبد له من العودة للعمل باملنظومة )١(﴾و&الٍ
األخالقية اإلهلية٬، ومن أصر على عناده ومكابرته فسوف ال حيصد غري ما حصده وحيصده 

 .وسيحصده غداً مرارات ويف اآلخرة خزي من اهللا عظيم

                                                            
  .١١: الرعد -١
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ألن نكون من  ى٬، ويوفقنا مجيعاًأسأل اهللا سبحانه أن يسدد األخ الباحث ملا حيب ويرض
العاملني على وفق املنظومة األخالقية اإلهلية٬، ومن الداعني الناس إليها والساعني لتبليغها هلم 

  .باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن إنه نعم املوىل ونعم النصري

  .ملهديني وسلم تسليماًوصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة وا ٬،واحلمد هللا رب العاملني

  )مكن اهللا له يف األرض(اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي 
  األستاذ زكي األنصاري

ـ ق١٤٣٢/ الثاين من شهر صفر   ه
  م ٢٠١١/ ١/ ٧املوافق 

  
  
 

  



 

 



 

 

١J؟؟؟א
 مرجع أو أصلووضعه موضع التطبيق يتطلب حتديد  األخالققانون  أساسياتلتحديد 

نستقي منه احلكم على وبالتايل  ٬،األخالقشرع أو مبعىن آخر املصدر الذي  ٬،األخالقيةالقيم 
٬، ليتسىن للناس الفهم اإلثابة أو العقوبة عليهاوحتديد ضوابط  صفة أو قيمة بأFا حسنة أو قبيحة

  .األخالقيةالتربيرات خلرق القيم  وإجيادوالتطبيق الصحيح بدون اختالف على املعاين 

وحتديد أصل ومرجعية القيم األخالقية يساعد على حتديد املفاهيم الصحيحة والترمجة 
ربر اليت ت واالستنباطات االجتهاداتالصحيحة ملعاين القيم األخالقية األصيلة بعيداً عن 

توافق وإمجاع بني الناس على تبين القيم  إىلويساعد يف الوصول  ٬،عن القيم األخالقية االحنراف
األصيلة اليت تنبع من معني ال ينضب ميثل الكمال األخالقي ونبذ مادون ذلك من نظريات 

  .وآراء

الناتج شجرة أخالقية يكون األخالق بشكل صحيح الذي تستقى منه  األصل حددذا إ"
طيب  يسود ا�تمع نظام اجتماعي أخالقي أنيؤدي اعتمادها  ا٬ً،صحيح اًومثمرة مثرحية 
  .واجلرائماملشاكل وسنالحظ قلة وتراجع ٬، ومبارك

شجرة بثمر  أو الناتج يكون شجرة ميتة وبال مثرف خاطئأصل األخالق بشكل حدد ذا أما إ
واالحنراف خالقية واأل االجتماعيةت ايف العالقعشوائية حيث ستعم بني أفراد ا�تمع ال ٬،مشوه

  ".احلقيقية عن القيم األخالقية

عزهلا عن جذورها ومت غرسها شجرة مت قطعها من ساقها و أنلو ( :هنا ضرب مثاالًون"
نتيجة تأثري  يتغري مثرها بصورة ما نأما إو ٬،فهي إما متوت ٬،جبذور شجرة أخرى ختتلف عنها

 .)١( ")الذي ركبت عليه األصل أواجلذر 

Çنتعرف على مفردات وجذورها ) مصدرها(أصلها  إىلرجع القيم األخالقية فعندما ن
متكامل نابع من نفس املصدر الذي شرع نصوص  أخالقيضمن قانون ومتطلبات تطبيقها 

                                                            
  .Xمام المهدي عن وصي ورسول اإل ١-
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 أنواعهاليمثل احلل املتكامل لتنظيم العالقات اإلنسانية على اختالف  ٬،القيم األخالقية
  ...). ٬، السياسية٬، االقتصادية٬، االجتماعية(

األخالق  أن أو ٬،هل األخالق وضعها الناس يعين أن أصل األخالق الناس :والسؤال هنا
   ؟؟؟ كان أصل األخالق الناس فما هي النتائج إذا؟؟؟ و وضعها اهللا أي أن أصلها هو اهللا

 األخالقيةعرف أوالً على بعض اآلراء والنظريات تن أنعلى هذا السؤال حنتاج  ولإلجابة
يتبني لنا من خالل هذا البحث كيف تطورت سوف واليت  ٬،واالجتماعية اليت وضعها الناس

اجتماعية  وأنظمةوضع قوانني من خالل حماوالت الناس ل واألخالقيةالنظريات االجتماعية 
ترمجة القيم األخالقية مبفاهيم جديدة من خالل نظريات عقلية فلسفية ينقض تستند على 

  . يومنا هذا إىلبعض اآلخر بعضها ال

لذلك  ٬،والعلوم املرتبطة Êا كثرية جداً االجتماعإن املؤلفات والكتب يف األخالق وعلم 
من هذه اآلراء والنظريات فقط ما خيص  واقتبست ٬،حاولت أن أستعرض حملات عن كل مرحلة

  . اإلهلييتعلق مبفردات قانون األخالق ما أصل األخالق و

٢Jאאא
אא Kא

وقوانني ومقومات  مبادئإتباع إىل الناس حاجتهم أدرك منذ القدم وحىت وقتنا الراهن 
Zملتنظيم حيا Zصحيحة وعادلة تدير  أنظمة إىلوكذلك احلاجة  ٬،يف ا�تمعم األسرية ووعالقا

  .والسياسة والدولية االقتصاديةالعالقات 

قيم واستنباط نظريات ووضع يومنا هذا ل إىلوكانت هنالك حماوالت كثرية مستمرة 
وقوانني اجتماعية من أجل بناء جمتمعات ودول يسودها العدالة٬، وألن الكتب  أخالقيةمفاهيم و

واملؤلفات يف هذا ا�ال كثرية جداً فسوف نستعرض بعض هذه النظريات والدراسات لكل 
ولكل دين أو عقيدة أو مذهب على حدة  للوقوف على كيفية تطور هذه اآلراء  ٬،فترة زمنية

  ...االجتماعيةاألخالقية والعالقات  والنظريات اليت حبثت يف القيم
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واحلضارات  األمم أناملؤلفات والكتب يف علم االجتماع جتمع على النظريات ومعظم إن 
احلقبة  إىلقليلة يعود معظمها  اًكان حبوث ليناإ وصل لكن ما ٬،األخالقالسابقة حبثت يف 

ومن بعدهم  ٬،البحوث كعلم ن تلكمن دوC أولاليونانيني هم  أن إىلولعل ذلك يرجع  ٬،اليونانية
  .)م.ق ٤٥٠    ٤٠٠( )١( السوفسطائيون

 ٣٤٧   ٤٢٧( وأفالطون ٬،)م.ق ٣٩٩    ٤٦٩(نذكر سقراط  :ومن رواد ذلك العصر
الكثري من الفالسفة ألن  ؛أفكارهمعرض بعض ست٬، وسن)م.ق ٣٢٢    ٣٨٤( أرسطوو ٬،)م.ق

وهذا  ٬،العقلية بعدهم تأثروا بنظرياZم وفلسفتهم األخالقية اءوجاالذين والعلماء  واملفكرين
يف  اليونانينياملتأخرين الذين تأثروا بفالسفة  االجتماعماذا استند علماء  إىلمعرفة  للقارئيتيح 

  .واالجتماعيةبناء نظرياZم الفلسفية 

نظرته تضمنت  ٬،حماورات على لسان سقراط )٢( يف كتابه مجهورية أفالطون أفالطونقدم 
  :نستخلص منهافاضلة الدولة ال لتحقيق العدالة يف واألخالقيةللمقومات السياسية 

هذه  أبناءترقية وأن النهوض بالدولة على أساس صحيح يتطلب  ٬،أبناءها أن الدولة تشبه"
   :وهي) أفالطونحسب تصنيف ( ثالثة مصدرهاومبا أن تصرفات الناس . الدولة

 وهم رجال الصناعة ٬،حيبون طلب املال والظهور والرتاعي صفة الناس الذين وه: الشهوة"

   .والتجارة واملال

وهم ٬، حيبون الشجاعة والنصر وساحات احلرب والقتالي صفة الناس الذين وه: العاطفة
  .من رجال اجليش

الدنيا  بعيدون عنويهتمون باحلكمة والتعلم وحيبون ي صفة قلة من الناس الذين وه: العقل
  ."الدنيا والذين مل تفسدهم ٬،هؤالء هم الرجال املؤهلني للحكمو ٬،وأطماعها

 وأركانيضع مقومات بناء الدولة  أن أرادمن خالل هذا التصنيف  أفالطون أنهنا نرى و
 تصرفات(الناس  أخالقيات أصنافمشابه ملا يعتقده من  أساساحلكم واملناصب فيها على 

                                                            
  .في اللغة اليونانية الحكيمومعنى السوفسطائي  -١
الذي ينقل ( أفالطونأميرة حلمي مطر لكتاب جمهورية . ترجمة د - أفالطونجمهورية لخص مقتبس من آتاب م -٢

في ما يسمى محاورة الجمهورية هو  أفالطونوآانت غاية  ،رواية بأسلوبمحاورة الجمهورية على لسان سقراط 
  .)تحديد صورة ومقومات بناء الدولة المثالية التي تكون فيها العدالة سائدة  أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة
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 ٬،من حيكم ويدير البالد والعباد أفضلمن يسريه العقل سيكون  أنتقد فهو يع ٬،)الثالثة اإلنسان
ومن تسريه شهوته من حب  ٬،الناس لقيادة اجليش وحاشية احلكم أصلحومن تسريه العاطفة هو 

  .الصناعة والتجارة إلدارةالناس  أصلحاملال والشهرة هو 

فهل كان  ٬،خليط من ظل العقل والعاطفة والشهوة فاإلنسان ٬،تصنيف عجيب وغريب
وكيف تقاس !!!  اإلنسانلدى ) التصرفات(متطورة لقياس هذه القوى  أجهزةهلؤالء الفالسفة 

رحم  ما إالومعظمهم حيب السلطة واملال !!!  تعقالً أكثر أيهمرجاحة عقل الناس لتحديد 
  !!! ريب

للمجتمع حتقيق العدالة من خالله ميكن ياً منهجاً فلسفسقراط على لسان  أفالطون قترحوي
 إجيازوالدولة بعد أن شخص مواطن الضعف واخللل يف بناء ا�تمع للفترة اليت عاصرها٬، وميكن 

  :فكرة هذا املنهج بوضع ملخص مبا جاء يف كتب مجهورية إفالطون يتضمن ما يلي

منذ الصغر على الفضيلة صناعة القادة احلكماء من خالل تربيهم من قبل الدولة وأن يتم "
فيخرجوا  ٬،)اخلامسة والثالثني(معينة جيتازوا امتحانات كثرية حىت يبلغوا سن  نأو ٬،والعلم

يث من الناس حب األخرىطلعون على حياة الطبقات وي٬، يف ا�تمع وكل الطبقات ملخالطة الناس
ويصرف هؤالء  ٬،للدولة حكاماً القادةمث يعني هؤالء  ..... أمامهم كتاب احلياة مفتوحاً يكون

 ٬،مشرعني وقضاة وتنفيذيني فيكون منهم ٬،نظرهم عن كل شيء آخر سوى شؤون احلكم
توفر هلم املسكن وامللبس  الدولةو من وقوعهم يف تيار حب املال والسلطان وخوفاً
   .)١( "...واحلماية

يضعوا حلوالً  أنحاولوا  األوائلالفالسفة واملفكرين  أنوهنا ومن خالل هذا الطرح يتبني 
وذلك من خالل  وهو وضع منهجية وقانون الختيار احلاكم ٬،ألهم خلل يف بناء الدولة وا�تمع
ألFم أدركوا  ؛على ظروف نشأZم وتربيتهم وذلك بالسيطرة ٬،صناعة خنبة من القادة للشعب

يادة من خالل ق إاللن تقوم ولن تكتمل  األخالقيةمقومات مدينتهم الفاضلة ومقوماZا  أن
عدالة  أمهيةمن هذا الكتاب بينا  ٢   ٥و ١    ٥يف الفصل . (بر األمان إىلحكيمة تقودها 

                                                            
الذي ينقل ( أفالطونأميرة حلمي مطر لكتاب جمهورية . ترجمة د - أفالطونجمهورية مقتبس من آتاب ملخص  -١

في ما يسمى محاورة الجمهورية هو  أفالطونوآانت غاية  ،رواية بأسلوبقراط محاورة الجمهورية على لسان س
  .)تحديد صورة ومقومات بناء الدولة المثالية التي تكون فيها العدالة سائدة  أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة
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  .)الناس أماهللا  ٬،وبينا من الذي خيتار احلاكم ٬،اإلهلياحلاكم ضمن مفردات القانون 
 ٬،فتأثر يف نظريته مبا كان يسري عليه اليونان يف شؤوFم) م.ق ٣٢٢    ٣٨٤( أرسطوأما 

على ضرورة  أرسطوأكد ويف كتابه السياسة  ٬،وباألفكار السائدة اليت كانوا يربرون Êا نظمهم
ولكن السؤال هنا من هو  ٬،أساسي أمريف بناء الدولة وسياستها هو  باألخالقربط السياسة 

  .)١(؟؟  ؟ ومن الذي حيدد احلسن والقبيح منها األخالق مبادئالرقيب الذي يثيب على تطبيق 

ويتبني لنا مما تقدم إن النظريات الفلسفية عند اليونان ال تستند إىل شيء علمي أو شريعة 
تلوثت مبا حييط Êا من مكونات احلياة  إنسانيةراء شخصية عقلية لفطرة آكانت  وإمنا ٬،مساوية

  .وتأثرت بالظروف اليت كانت حتيط Êم يف ذلك الزمان

فس البشرية األمارة بالسوء إذا كانت بدون إذ أدرك فالسفة اليونان أن الشهوة والن
بناء ا�تمع والدولة  أساسياتن أو ٬،هدم الروابط يف ا�تمع وانعدام العدالة إىلحمددات تؤدي 

ولكن احللول اليت وضعوها كانت . والعدالة املتحققة من تطبيق هذه األخالق األخالقهي 
الشرائع السماوية يف حتديد احلسن والقبيح  مبادئاستخدام العقل ا�رد بعيداً عن  إىلتستند 

النتائج  إىلويف صفات اختيار احلاكم وكيفية اختياره حالت دون التوصل  األخالقيةللمقومات 
املرجوة من نظرياZم٬، وحصيلة هذه النظريات تبينت بشكل جلي من خالل طبيعة احلياة يف 

فجميع  ٬،والفقراء واألغنياءسياد والعبيد تلك العصور اليت كان يسودها التفرقة الطبقية بني األ
حيث قسمت  ٬،وفواصل بني اإلنسان وأخيه اإلنسان اعتباراتتلك النظريات كانت تضع 

مث من بعدها  أمهيةإن بعضها متناقض كان يعطي للنفس البشرية  إىلطبقات إضافة  إىلالناس 
بل وحلل  ٬،من النفس البشريةاليت هي أهم  واألغنياءيرى إن بقاء الدولة مرتبط بنخبة احلكام 

ألنه يراها ال تستحق احلياة حسب رأيه كطريقة للحد من  ؛قتلها وبدون ذنب وبدون حماكمة
 أرسطوالشروط اليت ذكرها  حدأكما يتبني من  ٬،الكثافة السكانية للطبقات السكانية الفقرية

                                                            
هي  األسرةإن " :أرسطوذآر ) (Politique d’ Aristote, L. 1, ch. 1-3( ٣ - ١الفصل  :ألرسطوآتاب السياسة  -١

ألن  ؛وأن الدولة نسيج ملتئم واألفراد خيوطه، والدولة هي التي تعطي الفرد وجوده الحقيقي اجتماعية،أول خلية 
ميدان السياسة القاعدة األخالقية التي  إلىننقل ميدان األخالق  أننه ال ضير أو. اإلنسان الفرد في الكون ليس له وجود

وبتطبيق هذه السياسة يكون أفضل نظم الحكم  ،)الوسط األمورط بين مرذولين وأن خير الفضيلة وس( :وهي ،اعتمدناها
فهذه الطبقة في ميدان السياسة تمثل الوسط العادل في . هو النظام الذي يرتكز على صفوة مختارة من الطبقة الوسطى

وهؤالء . لثروة العقارية المتوسطةوتتألف من أصحاب ا) الطبقة الدستورية(هذه الطبقة  أرسطوويسمي  ،ميدان األخالق
 الطمع األعمى، وال إلىبطبيعة مرآزهم بعيدون عن الثروات الضخمة وعن الفقر المدقع، فال تدفعهم شهوة حب المال 

  .الثروة والتنكيل بمصالح اآلخرين إلىيحفزهم الفقر الشديد 
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ساين هي حتقيق احلياة ملا كانت الغاية من االجتماع اإلن(: يقول إذ ٬،لقيام املدينة الفاضلة
ينبغي أن ينقص العدد عن احلد األدىن  إذ ٬،الفاضلة السعيدة فال عربة إذن بالتفاخر بعدد السكان

    .)١(.) ..الضروري كفاية املدينة

تأثري هذه النظريات على بعض أفكار وقوانني الدول يف وقتنا  استمرارولألسف نالحظ 
احلاضر من خالل حتديد مميزات لطبقات من الناس حسب العرق أو اجلنسية أو اللون أو 

مجيع الناس بشكل  إىلهذا بينما يفترض بالقيم األخالقية أن تنظر  ...املستوى املادي وغريها
وكذلك  ٬،خلق الناس من تراب ومل يفرق بينهم 8فاهللا  ٬،متساوٍ ليتم حتقيق العدالة واملساواة

وإمنا العرق أو املستوى املادي واملعيشي  أومل يفرقوا بني الناس حسب اللون  وأنبياؤهرسله 
  .بالتقوى ومبكارم األخالق

آراء هم من ما ورد عنأن  إىلإن التفرقة الطبقية والعرقية يف نظريات الفالسفة األوائل تشري 
ميز بني  ئمبين على أساس خاطكان  االجتماعيةوالعالقات نظريات يف الفضائل واألخالق و

فيما كان جيب أن ينظر للناس مجيعاً مبنظار واحد حىت تكون القيم األخالقية قانوناً  ٬،الناس
ميكن تصور أن تكون الرمحة والعفة والزهد كفضائل تشمل طبقة من الناس  فال ٬،يشمل اجلميع
  .دون غريها

متساوين أمام اخلالق ويتميزون عن  الناس مجيعاً أنوهذا ما بيCنته الكتب السماوية يف كون 
و&م$ن: آي&ات$ه$ أَنْ ﴿ :قال تعاىل ٬،السماوية األخالقية باملبادئ وإمياFمبعضهم مبدى التزامهم 

  .)٢(﴾ثُمَّ إِذَا أَن:ت+م: ب&ش&رR ت&ن:ت&ش$ر+ونَ خ&لَقَكُم: م$ن: ت+ر&ابٍ

 ي&ا .الل>ه& فَلْي&تَّقِ النَّاسِ أَكْر&م& ي&كُونَ أَنْ س&رَّه+ م&ن: ٬،ذَرٍّ أَب&ا ي&ا( :قَالَأنه  عن رسول اهللا و
 ٬،لَه+ أَت:قَاكُم: الل>ه$ ع$ن:د& و&أَكْر&م+كُم: ٬،لَه+ ذ$كْراً أَكْثَر+كُم: ثَن&اؤ+ه+ ج&ل> الل>ه$ إِلَى أَح&بُّكُم: ٬،ذَرٍّ أَب&ا

 م$ن& الل>ه& ي&تَّقُونَ ال>ذ$ين& الْم+تَّق$ني& إِن> ٬،ذَرٍّ أَب&ا ي&ا .لَه+ خ&و:فاً أَش&دُّكُم: الل>ه$ ع&ذَابِ م$ن: و&أَن:ج&اكُم:
 إِلَى ي&ن:ظُر+ لَا الل>ه& إِن> ٬،ذَرٍّ أَب&ا ي&ا :قَالَ أَنْ إِلَى .الشُّب:ه&ة$ ف$ي الدُّخ+ولِ م$ن& خ&و:فاً م$ن:ه+ ي+تَّقَى لَا ِء الشَّي:

                                                            
  .)Politique d’ Aristote, L. 1, ch. 1-3( ٣ - ١القسم  :ألرسطوآتاب السياسة  -١
  .٢٠: الروم -٢
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 ٬،ه&اه+ن&ا التَّقْو&ى إِن> ٬،ذَرٍّ أَب&ا ي&ا .و&أَع:م&ال$كُم: قُلُوبِكُم: إِلَى ي&ن:ظُر+ و&لَك$ن: أَم:و&ال$كُم: إِلَى و&لَا ص+و&رِكُم:
äارäأَشäو åهåدäإِلَى بِي åرِهæدä١( )ص(.   

وäأَمَّا أَنæتÇمæ فَالَ تÇدæعäوæا سäيِّدåي٬، َألنê مÇعäلéمäكُمæ وäاحåدè  ٨( :مكتوب ٢٣    إجنيلُ مäتَّىويف 
 ،٬Çِسيحäيعالْمåمäج æمÇتæأَنäةٌ اًوäوæأَب ٩ .إِخ æوا لَكُمÇعæدäالَ تäي  اًوåي فåذêال èدåاحäو æاكُمäأَب êض٬ِ، َألنæلَى اَألرäع
åاتäاوä١٠. السَّم Çِسيحäالْم èدåاحäو æكُمäمéلäعÇم ê٬، َألنäنيåمéلäعÇا مæوäعæدÇالَ تäم ١١. وåادäكُونُ خäي æكُمÇرäأَكْبäاًو 

æ١٢. لَكُم æعåفäتæرäي Çهäفْسäن æعäضäي æنäمä٬، وæعåتَّضäي Çهäفْسäن æفَعæرäي æنäفَم(.   

األخالق اليت وردت  مبادئوعندما انتشرت النصرانية يف أوربا تغريت األفكار وانتشرت 
  ٤٣٥    ٣٥٤( أوغسطني :القديساملسيحي  االجتماعياد الفكر ومن روC ٬،يف التوراة واإلجنيل

وكأنه جعل  ٬،املسيحيوالفكر  ألفالطونالذي قدم جمموعة حتليالت جتمع بني الفكر القدمي ) م
 إذ وضع أوغسطني .ةوالنعم اإلميانقائمة على نغمة روحية قائمة على  ألفالطوناملدينة الفاضلة 

ونظام طبيعي  إنسانيةنه نظام ظامل من وجهة نظر أعالجاً لنظام الرق بنظرة مزدوجة على 
يف  مسيحيأوغسطني كأسقف وكانت قناعة  ٬،يتماشى مع العدل اإلهلي من وجهة نظر عقابية

سلطة من اهللا٬، فال سلطة ستند على ما جاء يف الكتب املقدسة وهو أن التاحلكم  أسلوب
وقع  أوغسطنيوهنا  ٬،)٢( اهلي٬، بل السلطة تفويض الطبيعيمبوجب القانون  آخرلشخص على 

ولكن ناقض نفسه  ٬،من خيتارهم اهللا إىلالسلطة من اهللا وتفوض  أنعلى عني احلقيقة عندما قال 
خيتار الناس احلاكم أو يعني عن طريق الصدفة ويعترب نفسه  أنبشكل واضح واحنرف بقوله 

  .مفوض من اهللا

أهل الكتاب امللتزمني من ورد عن أصل األخالق يف الكتب املقدسة وعند  ماتفصيل ومت (
  ).من هذا الكتاب )٢   ٤(يف الفصل 

                                                            
  .٢ص ١١ج: مستدرك الوسائل -١
ذآر ) ألوغسطين –مدينة اهللا عن آتاب ( ٣٠ – ٢٨ص  :المعاصرة واالتجاهاتالرواد  – االجتماعيتاريخ الفكر  -٢

، وقد تكون الهي، بل السلطة تفويض الطبيعيبموجب القانون  آخرآل سلطة من اهللا، فال سلطة لشخص على  أنفيه 
ن عناية اهللا أهو عالقة السلطة باهللا، و اإللهيالتفويض  فيالصدفة، فالمهم  أواالنتخاب  أوممارستها عن طريق الوراثة 

التاريخ يسير وفق خطة  في ، وآل ماشيءن اهللا ينظم آل أل ؛خطة أوالحكم تسير بدون غاية  وأنظمةتترك الدول  ال
بحسب القوانين  األموريدبر آل  إنماواهللا . مصدره اهللا مبدأ آل قاعدة ونظام بدياألالقانون  أوغسطينويميز . إلهية
 وإال، الطبيعي األبديلهذا القانون  شيءيستنير بنور اهللا ونظامه، ويخضع آل  أن اإلنسان، وعلى حكمة وتعقًال األآثر

نه أمن اهللا، و يعتبر نفسه مفوضًا أنحاآم آل زمان ومكان، وعلى ال فيتظل مبادؤه ثابتة  األزليفالقانون . فقد توازنه
  .يطبق مشيئته
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عادات وتقاليد قبلية مل ختل من مكارم األخالق مثل  افكانت حتكمه يةالعربالبالد أما 
صلها الشرائع السماوية أو ٬،اليت ورثوها عن أجدادهم... ومحاية اجلار والصدق  الكرم واإليثار

 أن جاء اإلسالم  إىلاختلطت بعادات اجلاهلية ولكن  ٬،وذريته X إبراهيماليت بينها هلم 
  .اهللا مصدر كل شيء أن االعتقاد إىل همفدعا

دراساته  إذ قدم يف) م ٩٥١   ٨٧٢) (الفارايب(ومن الباحثني العرب يف األخالق 
إذ تأثر بنظريات  ٬،يةاليونانالفلسفة عن املدينة الفاضلة مزج بني تعاليم اإلسالم و االجتماعية

 أنمن حيث  إسالميصياغتها بإطار  وأعادالفاضلة عن املدينة  مأرسطو وأفالطون يف دراسته
ويرأسها خليفة بديانة واحدة وهي الديانة اإلسالمية حسب رأي الفارايب تدين  الدولة جيب

يف فرد واحد فإذا مل تتحقق هذه الصفات الطبيعية  ٬،يتمتع بإثىن عشر فضيلة بصفة طبيعية
اليت  أن تسري مبقتضى السنن والشرائعدولة فعلى ال) جتتمع يف فرد واحد أنلكوFا تتعسر (

احلاكم حسب ما يراه هو من مقومات  الختيارالفارايب مقومات ستة  ووضع. يستنبطها الناس
  .)١(احلاكم العادل الفاضل 

 إىليكون الفارايب مزج بني تعاليم السماء وبني فلسفة متيز بني الناس وتقسمهم وهنا 
كما أن الفضائل اليت جيب أن يتحلى Êا الرئيس أو اخلليفة  ٬،طبقات اقتبسها من فالسفة اليونان

وكأنه لديه شاشة من اهللا ينظر منها لكل (من الصعب أن تتحق يف إنسان  الفارايبكما يراها 
وهنا اقترب الفارايب من حقيقة مل يدركها بشكل كامل وهو إن الصفات اليت ذكرها ). البشر

وبذلك اقتربت  ٬،الذين ختتارهم وتصطفيهم اإلرادة اإلهلية تتحقق يف الرسل واألنبياء واألوصياء
من صفات الرئيس الذي ختتاره اجلهة اليت شرعت  الصفات الطبيعية اليت ذكرها الفارايب كثرياً

وملا وجد  .األخالق حبيث يكون معصوماً من اتباع الشهوات ولديه علم واسع ويتمتع باحلكمة
                                                            

هذه آلها في إنسان واحد عسر؛ فلذلك  واجتماع" :إذ يقول الفارابي ٢٨الباب  :الفارابي –أهل المدينة الفاضلة  آراء -١
المدينة الفاضلة ثم  فإن وجد مثل هذا في. على هذه الفطرة إال الواحد بعد الواحد، واألقل من الناس ال يوجد من فطر

الخمس منها دون األنداد من جهة المتخيلة آان هو  حصلت فيه، بعد أن يكبر، تلك الشرائط الست المذآورة قبل أو
إن  مثله في وقت من األوقات، أخذت الشرائع والسنن التي شرعها هذا الرئيس وأمثاله، وإن اتفق أن ال يوجد. الرئيس

 .أحدها أن يكون حكيمًا. شرائط وصباه تلك الشرائط، ويكون بعد آبره، فيه ستةاألول من اجتمعت فيه من مولده 
 .بأفعاله آلها حذو تلك بتمامها والسنن والسير التي دبرها األولون للمدينة، محتذيًا للشرائع حافظًا والثاني أن يكون عالمًا

ويكون فيما يستنبطه من ذلك محتذيا حذو األئمة شريعة،  والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما ال يحفظ عن السلف فيه
الحاضرة من األمور  أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من األوقات األولين والرابع

 .بما يستنبطه من ذلك صالح حال المدينة ويكون متحريًا والحوادث التي تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه األولون،
والسادس  .حذوهم جودة إرشاد بالقول إلى شرائع األولين، وإلى التي استنبط بعدهم مما احتذى فيه لخامس أن يكون لهوا

  .أن يكون معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة أن يكون له جودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب، وذلك
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ستخدم عقله واستنبط ستة اق فيمن يعرفهم هو من الناس الفارايب إن هذه الصفات صعبة التحق
أن يكون للرئيس املفترض القدرة على  إحداهاكان  صفات للرئيس الثاين كما يسميه

حق التصرف ) الناس اختياروالذي هو (اخلليفة املفترض  أوللرئيس  أعطىوبذلك  ٬،االستنباط
فابتعد الفارايب عن  ٬،حدد منابع التشريعنه يؤمن بالقرآن الذي أعن إرادة السماء مع  بعيداً

  . الفلسفة اليونانية اليت تأثر بأفكارها أفكارالصواب واقترب من 

 )١( )مقدمة ابن خلدون(يف مقدمته الشهرية فتناول ) م ١٤٠٦ – ١٣٣٢(خلدون  ابنأما 
التاريخ من خالل فلسفة تارخيية واجتماعية وصف فيها تأثري املرحلة التارخيية والطبيعة اجلغرافية 

ركز ابن و ٬،االجتماعيةمن العالقات  الكثري مقدمته أيضاًتناول فيه و ٬،االجتماعيةعلى العالقات 
وتأثري البيئة  خلدون يف مقدمته على العالقة بني علم االجتماع وعلم التاريخ والعالقات القبلية

ومل يقدم ما جاءت به الكتب السماوية اليت بينت القيم  ٬،والتطور التدرجيي يف بناء الدولة
والتنظيمية اليت ختص اإلنسان  االجتماعيةاألخالقية ووضعتها أساساً ثابتاً لبناء العالقات 

مع أن (لبناء الدولة  أساسياحلاكم الذي هو ركن  أوويف حتديده لصفات اخلليفة  ٬،وا�تمع
ذكر ابن خلدون الصفات اليت جيب أن يراعيها  ٬،)الكتب السماوية إليها أشارتبعضها صفات 

الناس عند اختيارهم خلليفة اهللا يف األرض وكأن الناس لديها القدرة على تشخيص هذه 
  .خالقها إالالصفات الباطنية يف النفس البشرية واليت ال يراها 

هلذه الصفات بسبب اقتصار حواسهم على  اإلدراكم مقدرة الناس على إن لعلم اهللا بعد
بل مل جيعلها يف  ٬،خيتاروا امللوك واحلكام أنفقط٬، مل جيعل هلم اخلرية يف  األمورتشخيص ظواهر 
  . علم ما ال تعلمونأ إيناملالئكة وقال هلم 

لَه+م+ الْخ$ي&ر&ةُ س+ب:ح&انَ الل>ه$ و&ت&ع&الَى ع&مَّا  م&ا كَانَو&ر&بُّك& ي&خ:لُق+ م&ا ي&ش&اُء و&ي&خ:ت&ار+ ﴿ :قال تعاىل
  .)٢(﴾ي+ش:رِكُونَ

                                                            
وأما شروط ": وشروط الخالفةابن خلدون في اختالف األمة في الحكم  ذآر ١٨٨ – ١٨٥ص :خلدون ابنمقدمة  -١

واختلف في . العلم والعدالة والكفاية وسالمة الحواس واألعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل: هذا المنصب في أربعة
اء وأن يكون وهي في نظره أربعة العلم والعدالة والكفاية وسالمة الحواس واألعض". شرط خامس وهو النسب القرشي

  .من قوم أولي عصبة غالبة
  .٦٨: القصص -٢
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نشأت نظريات ابتعدت كثرياً عن السمو الروحي أرجعت تصرفات  ويف القرن الثامن عشر
وهذه النظريات أثرت كثرياً  ٬،اإلنسانخلق يف أصل طبيعة خلقهم من خالل البحث  إىلالبشر 

العامل ) دارون(ومنها نظرية  ٬،الغريب وبعض ا�تمعات األخرى يف واقع احلياة يف ا�تمع
هذه النظرية أحدثت إذ  ٬،)١( )أصل األنواع(يف كتابه ) ١٨٨٢ – ١٨٠٩(املسيحي اإلنكليزي 

ولألسف الشديد الزال حلد اآلن تأثريها مستمراً على  ٬،بنية الفكر الغريبعقيدة ويف  زلزاالً
األخالق٬، اخلالق٬،  :الكلمات مثلمل يعد هناك أي معىن ملدلول شرحية كبرية من الناس إذ 

الناس وأصبح لوجودهم سبب األفكار املادية على عقول وسيطرت  ...والعقاب ٬،الثواب
تطور املوجودات احليوانية  إىل اإلنسانإن هذه النظرية اليت ترجع سبب وجود  ذإ ٬،عشوائي

قوانني املادة وقوانني الغاب هي البديل للشرائع واألحكام  أنللناس أوحت على األرض 
يف وجودنا على  8وجود وال معىن هلا مع نفي وجود ودور اخلالق  ال أصبحالسماوية اليت 

  .األرض

البداية لنظريات أخرى نظرية هذه الكانت و ٬،وطغت يف حياة ا�تمع الفوضى العقائدية
فرويد من نظرية فيها استمد واليت  يف التحليل النفسي نظرية فرويد مثل ٬،قريبة عليها بالطرح

فاإلنسان عنده حيوان جنسي ال ميلك إال االنصياع ألوامر الغريزة  ٬،داروين حيوانية اإلنسان
  .وإال وقع فريسة الكبت املدمر لألعصاب

 أمهيةعلى  )٢(ركز يف نظريته ) م ١٩٣٩   ١٨٥٦(منساوي يهودي طبيب ) فرويد(و
فرويد يرى النفس  إنأي  ٬،اوسلوكه النفس البشريةيف تشكيل شخصية  البيولوجيةاحلتمية 

                                                            
) On the Origin of Species by Means of Natural Selection(ترجمة آتاب أصل األنواع لتشارلز داروين  -١
ونقتبس من هذه النظرية فقرات توجز لنا آيف فهم دارون الحياة والخلق ( ٢٠٠٤سنة النشر  –ترجمة مجدي محمود  –

الطبيعة تخلق آل شيء وال  -(: يقول أن إذ األرض،وآيف فهم مكونات المجتمع من خالل بحثه في تطور الحياة على 
تتدرج  -. والتعقيد الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إلى الدقة تتطور -حد لقدرتها على الخلق 

الطبيعة وهبت األنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع  ،- الكائنات الحية من األحط إلى األرقى 
الكوارث وتتدرج في سلم الرقي مما يؤدي إلى تحسن نوعي مستمر ينتج عنه أنواع راقية جديدة آالقرد، وأنواع أرقى 

الفروق  -. ا نجد أن الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من األنواع الضعيفة فتعثرت وسقطت وزالتتتجلى في اإلنسان، بينم
الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطة  ،-الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعًا جديدة مع مرور األحقاب الطويلة 

هنالك أصالن  -. دة منطقية، بل خبط عشواء، وخط التطور ذاته متعرج ومضطرب ال يسير على قاعدة مطرمرسومة
أن المخلوقات الحية وجدت في مراحل تاريخية متدرجة ولم توجد دفعة  األول: (للمخلوقات آل منهما مستقل عن اآلخر

ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خالل عملية التطور البطيئة  والثاني أن هذه المخلوقات متسلسلة وراثيًا ،واحدة
  ).الطويلة

الترآيز على غريزتي الجنس : ورد في نظرية فرويد ما ملخصه -سامي ,على محمد: سيغموند ترجمةفرويد  -٢
في بناء مراحل  البايولوجيةالحتمية  - بايولوجيةمراحل النمو تخضع لقوانين  -والعدوان آمحددات أساسية للسلوك 

ومستوى الوعي  ،)ا، األنا األعلى، األنألهو: ومراحل تطور ونمو الشخصية آما قسمها فرويد تتضمن(الشخصية 
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والغريزة  يولوجيةاالبالبشرية تتصرف مبوجب عواطف كمنت فيها منذ الطفولة٬، ومثرة العوامل 
جاءت به  وهذا ينفي كل ما... اجلنسية وهي اليت حترك النفس البشرية منذ والدZا حىت مماZا

ة اليت تقول إن اهللا خلق اإلنسان فأحسن خلقه وأعطاه العقل واحلواس ليدرك الشرائع السماوي
  .واألفعال األشياء به

تلغي عقله وجتعل الناس عبيداً لغرائزهم  ألFا ؛لإلنسانإن هذه النظرية متثل ظلماً كبرياً 
  .وتساويهم باحليوان الذي سخره اخلالق خلدمتهم ومعيشتهم

إذ خلق اهللا  ٬،وجحود لنعمة اخلالق البشرظلم كبري لبين لإن مقارنة اإلنسان باحليوان 
على ماهية العواقب الوخيمة يف بناء  اثناناإلنسان وفضله على بقية خملوقاته وال خيتلف 

  ...).البقاء لألقوى(تستند إىل قانون الغاب وهو  اجتماعيةنظريات 

ب&نِي آد&م& و&ح&م&لْن&اه+م: ف$ي الْب&رِّ و&الْب&ح:رِ و&ر&ز&قْن&اه+م: م$ن& الط>يِّب&ات$ و&لَقَد: كَرَّم:ن&ا ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾و&فَضَّلْن&اه+م: ع&لَى كَث$ريٍ م$مَّن: خ&لَقْن&ا ت&فْض$يالً

   .)٢(﴾لَقَد: خ&لَقْن&ا الْأ$ن:س&انَ ف$ي أَح:س&نِ ت&قْوِميٍ﴿

نäعæمäلُ اِإلنæسäانَ عäلَى صÇورäتåنäا كَشäبäهِنäا٬، فَيäتäسäلêطُونَ عäلَى  ٢٦( :وäقَالَ اُهللا ١  سفر التكوين 
åتêال åاتäيعِ الدَّبَّابåمäلَى جäعäض٬ِ، وæاَألر éلَى كُلäعäم٬ِ، وåائäهäلَى الْبäعäاِء وäرِ السَّمæلَى طَيäعäرِ وæحäالْب åكäمäي س

  .)تäدåبُّ عäلَى اَألرæضِ

من يف نظريته استمد ) م ١٨٨٣ – ١٨١٨(  اجتماعوهو عامل ) كارل ماركس(أما 
ينحصر يف احلصول  االجتماعيةوالعدالة نظرية داروين مادية اإلنسان وجعل مطلبه يف احلياة 

فركز يف  ٬،مهمالً بذلك مجيع العوامل الروحية لديه) الغذاء والسكن واجلنسالعمل و(على 
يف  أساسيةمكانة  االجتماعيةوحتتل نظرية الطبقات  ٬،للمجتمع االقتصاديعلى البناء  )٣(نظريته 

                                                                                                                                                                                   
 -والالشعور  ،قبل الشعور وما ،الشعور :ثالثة أبنية وهي إلىإذ يقسمها فرويد  ،الخبرة وعالقتها ببناءات الشخصية

  .البيولوجيحتمية الصراع  -لعملية الكبت من أجل تحقيق التكيف  البايولوجيةالحتمية 
  .٧٠: اإلسراء -١
  .٤: التين -٢
إن جهود اإلنسان في سبيل استمرار البقاء هي جوهر آل تغير في  مارآس ذآر( ٣ج  :مارآس –رأس المال  -٣

 إنتاجهي  األولىن الواقعة التاريخية إو ،ن الحياة تشمل قبل آل شيء المأآل والمشرب والمسكن والملبسإو ،التاريخ
 األسريةات تظهر حاجات جديدة وتتمثل بالعالقات هذه الحاج إشباعوعندما يتم  ،الوسائل التي تشبع هذه الحاجات
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بأFا جمموعة من األشخاص تؤدي وظيفة يف عملية  االجتماعيةأعمال ماركس إذ عرف الطبقة 
وعالقاته وعواطفه  اإلنسانحياة قد خلص  )ماركس( بذلك يكونو... تنظيم اإلنتاج

نه ال وجود للعالقات الروحية أ٬، ومعىن ذلك األساسيةحاجاته املادية  بإشباعاالجتماعية 
العيش والبقاء أن تكون  أسبابأن تقتضي  األحيانميكن بعض أخرى  بعبارةو ٬،واإلنسانية

  .األمثلةسائر  ...مانة حسنة٬، وتارة تقتضي أن تكون اخليانة حسنة٬، وهكذاألا

وحسب حالتهم املعاشية وجيعل  رغبة الناسوهذا جيعل من األخالق تتلون وتتقلب حسب 
عن القيم األخالقية بسيط٬، وينسي الناس كون الرزق من عند اهللا سبحانه  االحنرافتربير 

مل خيلق اإلنسان ماكنة تعمل وتأكل وتتكاثر  8وإن اهللا  ٬،وتعاىل يبسطه مىت يشاء وملن يشاء
    !!!بدون هدف وكأن هذه احلياة هي دار البقاء واخللود 

و&ي&ع:لَم+ م+س:ت&قَرَّه&ا و&م+س:ت&و:د&ع&ه&ا  م&ا م$ن د&آبَّة� ف$ي اَألر:ضِ إِال> ع&لَى اللّه$ رِز:قُه&او﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾كُل� ف$ي ك$ت&ابٍ مُّبِنيٍ

لَيæسä بِالْخÇبæزِ وäحæدäهÇ يäحæيäا : مäكْتÇوبè ٤( :قال ٬،Xعن عيسى  ٤   إجنيلُ مäتَّى ويف 
  ).لåمäةõ تäخæرÇجÇ مåنæ فَمِ اِهللا٬، بäلْ بِكُلé كَاِإلنæسäانُ

وسبل  احنصار التفكري البشري الضيق واحملدود بني املادةيتضح لنا مما تقدم من نظريات 
القوانني القيم وألن  ؛الذي ادعوا بهوهذا ينايف العقل والتفرقة الطبقية واجلنس أو الغريزة العيش 

 داخل ا�تمع اإلنسانيةوبالتايل حيكم العالقات  ٬،يف هذه احلالة ستكون مشوهة وغري عادلة
  .قانون الغابوحىت داخل األسرة الواحدة 

يف بدأ علم االجتماع يف الظهور كعلم مستقل  األخالقيةالفلسفية  ومن بعد النظريات
القوانني الوضعية والشعور بأن الظواهر االجتماعية من خالل فكرة عشر٬،  الثامنالقرن Fايات 
كغريها من الظواهر لقوانني تنظم سريها وتطورها ليظهر لدينا بدل الفالسفة علماء ختضع 

 االجتماععلم  :حددوا نوعني من علم االجتماع٬، والذين اجتماع يف خمتلف بلدان العامل
ميثل الرغبة  ٬،التطبيقي االجتماعوعلم  ٬،ويتمثل يف الرغبة يف الفهم واكتساب املعرفة ٬،النظري

                                                                                                                                                                                   
للطبقة  األساسيهي المحدد  األساسيةحاجاتهم  إشباعفي  اآلخرينوتعتبر الطريقة التي يتعاون بها الفرد مع  ،والتناسل

  .)إليهاالتي ينتمي 
  .٦: هود -١
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واليت تتمثل يف املثاليات االجتماعية  األهدافاإلنسان للحصول على  يف توجيه أفعال
  .واالعتبارات األخالقية للعالقات بني اإلنسان وا�تمع و بني ا�تمعات فيما بينها

  ن األوائليمن املفكر) م ١٨٥٧ – ١٧٩٨(جتماعياً افليسوفاً ) أوجيست كونت(وكان 
وأكد  .االجتماعالذي كان وسيلة لتأسيس علم  االجتماعيالذين وضعوا أساس اإلصالح 

على مسألة األخالق اليت يعترب فيها صالح األخالق هي صالح ا�تمع يف كل ) كونت(
ا�تمع  وإصالح اإلنسانيةيده على أهم شيء لبناء العالقات ) كونت(وÊذا وضع  ٬،جوانبه

  .)١( وهي األخالق

  أرجع سبب فساد العالقات االجتماعية  ألنه ؛الصواب) كونت(ولكن كغريه جانب 
الناس وبني  إليهالعلمي الوضعي الذي يتجه  األسلوبالتناقض بني  إىل    حسب اعتقاده
العلمي الوضعي لو  األسلوب أنومل يشخص اخللل يف التناقض وغاب عنه  ٬،التفكري الديين

االجتهاد واالستنباط والقوانني وابتعد عن  األخالقيةمرجع أصيل يف وضع القيم  إىل ارتكز
العقليني ملا اختلف عن القيم األخالقية اليت جاءت Êا األديان السماوية ولن يكون هنالك 

يبتلي الناس بأخالق جديدة سيبتلون  أننه بدالً من أوكانت نتيجة بعض آراءه هذه . تناقض
  . الناس ابتكاربدين جديد من 

   املعاصر االجتماعلعلم  أملاين تماعاجوهو عامل    ) ١٩٢٠    ١٨٦٤(وقدم ماكس فيرب 
مشلت العالقة بني علم االجتماع والتاريخ واالقتصاد وعلم النفس  ٬،من جانب أكثردراسات يف 

ألنه يتمحور حول أصل  ؛الديين االجتماعنقتصر هنا على ذكر رأيه يف علم و .والدين
لألديان السماوية  االقتصادية األخالقياتحيث تناول  ٬،االجتماعيةاألخالق والعالقات 

فعلى سبيل . االجتماعيةواحلياة  االقتصاديوللعقيدتني اهلندوسية والبوذية وآثارها على التنظيم 

                                                            
 Courseالوجيست آونت  –دروس في الفلسفة الوضعية منقول عن  ٣٩ص :عند اإلمام علي االجتماعيفي الفكر  -١

de Philosophies Positive Par A. Comte, Paris.  ) إن المجتمع يعاني اضطرابًا شديدًا في التفكير ) آونت(ذآر
الناس في  إليهمتناقضين للتفكير وفهم الظواهر، أحدهما األسلوب العلمي الوضعي الذي يتجه  أسلوبينمن وجود  ئناش

وبمقتضى ... عند التفكير في الظواهر التي تتعلق باإلنسان والمجتمع  إليه يلجئونوثانيهما التفكير الديني الذي  ،عصره
سوف يستمر االضطراب الفكري اإلنساني، إذ ليس بعد قبول النقيضين خلل في التفكير،  األسلوبيناستمرار هذين 

فبصالحه يصلح  ،الفكر اإلنساني إصالحوأآد على ضرورة   ،)فوضى العقليةال(على هذه الحالة اسم  )آونت( وأطلق
وقد تصدى آونت في محاضراته عن " ."االجتماعيةفسد من األخالق، وبصالح األخالق تصلح جميع فروع الحياة أما 

وضعية التي تقوم على الحقيقة ال إلىوأوضح أن آًال من الديانتين لم تصل بالعلم  ،الفلسفة الوضعية لإلسالم والمسيحية
ومبدؤها الحب وأساسها النظام ) ديانة اإلنسانية(أساس علمي، وطالب المسلمين والمسيحيين أن يأخذوا بديانته الجديدة 

  ).وغايتها التقدم
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Cالربوتستانتية مبا تتضمنه من سلوك  ن فيرب بأن الرأمسالية احلديثة نشأت من خالل العقيدةاملثال بي
يف  االقتصاديل حتليل أن التطور استنتاجه من خال تأييد إىلوسعى فيرب ... وأخالقيات عملية 

  .)١( متسكها بروح العقيدة الربوتستانتية إىلبعض الدول األوربية يعود 

هو أفضل من ) كرسالة مساوية أخالقية(أن املذهب الربوتستانيت  إىلوÊذا يشري ماكس فيرب 
وبنفس الوقت يؤيد السمات السيكولوجية الالزمة لوجود  ٬،عقيدة عملية ألFا ؛االقتصادطور 

هي أفضل سياسة٬، واحلساب الدقيق ضروي٬،  األمانةالنظام الرأمسايل مثل االمتياز هو املال٬، وإن 
ألن  ؛وهنا جانب فيرب الصواب... والسلوك املنظم واملثابرة٬، والكفاية٬، والصدق٬، واإلخالص

الدين و  مبادئفأخذ جزء من  ٬،ضمن الرسالة الدينية ككلترمجة املعاين الدينية جيب أن يكون 
فاملذهب الربوتستانيت يتقاطع مع الرأمسالية يف  ٬،ترك األجزاء األخرى ميثل حالً غري متكامل

٬، إذ ال ينسجم هذا اهلدف املادي مع العقيدة من أجله الناسيعيش حتديد العمل كهدف 
بل بالعكس على  ٬،ة واعتبارها هدفاً للحياةاملسيحية ككل اليت تنادي بعدم التمسك باملاد

  .اإلنسان أن ينكر املادة وينكر نفسه ليفوز بكل شيء

الَ تäهæتäمُّوا لåحäيäاتåكُمæ بِمäا تäأْكُلُونَ وäبِمäا تäشæرäبÇون٬َ، : لåذلåكä أَقُولُ لَكُمæ ٢٥(: ٦   إجنيلُ مäتَّى يف 
؟  أَلَيæسäتå الْحäيäاةُ أَفْضäلَ مåنä الطêعäام٬ِ، وäالْجäسäدÇ أَفْضäلَ مåنä اللéبäاسِ. وäالَ َألجæسäادåكُمæ بِمäا تäلْبäسÇونَ

إِنَّهäا الَ تäزæرäعÇ وäالَ تäحæصÇدÇ وäالَ تäجæمäعÇ إِلَى مäخäازِن٬َ، وäأَبÇوكُمÇ : اُنæظُرÇوا إِلَى طُيÇورِ السَّمäاِء ٢٦
  .)الْحäرِيِّ أَفْضäلَ مåنæهäا؟أَلَسæتÇمæ أَنæتÇمæ بِ. السَّمäاوِيُّ يäقُوتÇهäا

جند أنظمة ) اإلسالم واملسيحية واليهودية(الثالث السماوية األديان ويف املناطق البعيدة عن 
  .)٢(مثل العقيدة اهلندوسية واملانوية والبوذية أخرى عقائدية  اجتماعية

                                                            
الرأسمالية : "ذآر ماآس فيبر( ٣٢٦الفصل الثامن ص :الرواد واالتجاهات المعاصرة – االجتماعيتاريخ الفكر  -١

علمية، والثروات  لمبادئنحصر خصائصها بمشروع اقتصادي قائم على التنظيم العقلي، والذي تتم إدارته وفقًا الحديثة ت
الخاصة، واإلنتاج من أجل السوق، واإلنتاج للجماهير وعن طريقهم، واإلنتاج من أجل المال، والحماس المتزايد 

تفرغًا آامًال لفرد يزاول مهنته، وهذا التفرغ يجعل من  والروح المعنوية العالية، والكفاءة بالعمل، تلك التي تتطلب
  ....)أي إن العمل هدف يعيش اإلنسان من أجله... العمل المهني هدفًا ومطلبًا رئيسيًا في حياة الفرد 

وهي من الديانات الرئيسية في العالم، تم تأسيسها عن طريق التعاليم التي ترآها  إلوهية،وهي عقيدة غير  :البودية -٢
، الصين، ثم إلى فسريالنكا التيبت، أسياوتدريجيًا انتشرت في أنحاء  الهندنشأت البوذية في شمالي ". المتيقظ'بوذا 
آمعّلم مستنير  ببوذااإليمان  :أولها): الجواهر الثالث(ور أم ٣البوذية حول  العقيدةتتمحور . فاليابان، آوريا، منغوليا

المجتمع  :، وهي تعاليم بوذا وتسّمى هذه التعاليم بالحقيقة، ثالثها وآخرها"دهارما"اإليمان بـ  :للعقيدة البوذية، ثانيها
تجدر اإلشارة إلى ). بكلمة المستنير وتترجم أحياناًَ" (الرجل المتيّقظ"تعني آلمة بوذا بلغة بالي الهندية القديمة . البوذي

  .، بالّدال، وليس بالذال"بودا"هو ) بوذا(اللفظ األصلي لمؤسس الديانة البوذية  أن
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املرحلة  ٬،تطورها بأربع مراحل رئيسة خالل تطورها كعقيدة أثناءالعقيدة اهلندوسية مرت و
   ٢٠٠٠(بني  اًبداياZا فيصعب حتديدها تقريب أما ٬،كانت يف القرن السابع عشر األخرية
 أحصىالثواب والعقاب  أساسهنظام صارم وغاية يف الدقة وهي تقول بوجود  ٬،)م .ق ٣٠٠٠

إنَّا ن&ح:ن+ ﴿ :تعاىلمن العقالء وهو ثابت يف قوله  اثنانوهذا ما ال خيتلف عليه  . كل شيء
  .)١(﴾و&ن&كْت+ب+ م&ا قَدَّم+وا و&آثَار&ه+م: و&كُل> ش&ي:ٍء أح:ص&ي:ن&اه+ ف$ي إِم&امٍ م+بِنيٍن+ح:يِي الْم&و:ت&ى 

من ": التناسخ" أي" الكارما"مبا يسمى  عدالة التحتم أن تتحقق ب وتقول اهلندوسية أيضاً
عدة  آخر يف دورة واحدة أوأو حيوان  إنسانعد املوت يف جسد الناس ب خالل حلول روح

الذي تقول به اهلندوسية التناسخ  من خاللالعدالة احلكمة يف حتقيق ين أف .دورات حياتية
  كحل لتحقيق العدالة ؟؟؟ 

الرزق , الصواب إتباع: الفكر الكالسيكي اهلندوسي يقبل األهداف التالية للحياة البشريةو
للشعوب يف القارة  األهدافولكن هل حتققت هذه  ٬،التحرير واحلرية, املتعة احلسية, والثروة

بل ويتطابق مع نظريات الفالسفة  التقسيم الطبقي الذي يشبه كثرياًاهلندية اليت حيكمها 
مللوك نه كان بشكل قوانني دكتاتورية وضعت الناس الضعفاء حتت تسلط اأ إال ٬،اليونانيني

  .)٢( النفوذ أصحابورجال الدين والتجار 

                                                                                                                                                                                   
وقيل أن الوحي أتاه وهو في . بابلم في  ٢١٦المولود في عام  ماني بن فتكهي عقيدة تنسب إلى  :المانوية أو المنانية

، ولذلك فهو والزرادشتية البوذيةوآذلك  المسيحيةحاول ماني إقامة صلة بين ديانته والديانة . الثانية عشرة من عمره
 ماني عدة آتب من بينها إنجيله الذي أراده أن يكون نظيرًاأسالفًا له، وقد آتب  ويسوع وزرادشت بوذايعتبر آًال من 
  .الزنادقةبإطالق لقب  أتباع المانوية هم من تعارف عليهم أوًال. إلنجيل عيسى

فالكون آله يخضع لنظام صارم العدالة وعليه فالبد لكل عمل  ،وهي الثواب والعقاب": الكارما"تقول بفكرة  :الهندوسية
وفي حالة ما إذا مات اإلنسان ولم يتلق الجزاء عن بعض أعماله  ،أن يقابله الثواب والعقاب آان أم شرًا إنساني خيرًا

 ـب" الكارما"تحتم أن تتحقق عدالة . …وآانت نفسه ما تزال متعلقة ببعض الشهوات الحياتية آانت أم شرًا خيرًا
ات حياتية عدة دور في دورة واحدة أو أو حيوانيًا من خالل حلول روحه بعد الموت في جسد آخر إنسانيًا": التناسخ"

في آل دورة عن الدورات  فال تذآر الروح شيئًا ،عن سابقتهًا تمامًا منفصًال حلولية منفصلة تعتبر آل دورة منها آيانًا
عن آل  وتستمر تلك الدورات في التكرار إلى أن تتحقق الكارما فتستوفي روح اإلنسان الجزاء آامًال ،السابقة لها

  . من التعلق بأية شهوة أعمالها وتصبح نفسه خالية تمامًا
ومن ) ابن النديم في الفهرستالالدينية آثورة أخالقية لغريب المنسي و - بوذا ومهاويرا (آتب االنترنيت   -منقول من(

  .)الموسوعة الحرة  -ويكيبيديا
  .١٢: يس -١
حددت العقيدة  ،في الهند القديمة يمتاز بأنه طبقي االجتماعيورد إن النظام  ٣٢ – ٢٠ص :ومدارسه االجتماععلم  -٢

نه أوقد صورت القوانين والشرائع المانوية نظام الطبقات على  ،قواعده ورسمت حدوده بدقة ونظم عالقات آل طبقة
طبقة البراهمة : (وهي ،وآل طبقة تمثل جزء من أجزائه الخالدة قسمت حسب مشيئته القدسية ،وحي اإلله براهما نفسه

وطبقة الفياز أي طبقة  ،وطبقة الكشاترية أي طبقة المحاربين وتمثل ذراع اإلله ،أي رجال الدين وتمثل رأس اإلله
وجاء في قوانين مانو من نصوص تشيد . )وطبقة السودرا وهي طبقة العبيد وتمثل قدم اإلله ،التجار وتمثل فخذ اإلله
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 ىل هذا التقسيم إتستند جل بناء عالقات اجتماعية أمن  أخالقية قيماحلكمة يف وضع  أين
طبقة الكشاترية أي طبقة احملاربني و ٬،طبقة الربامهة أي رجال الدين ومتثل رأس اإلله(الطبقي 

طبقة السودرا وهي طبقة و ٬،التجار ومتثل فخذ اإللهطبقة الفياز أي طبقة و ٬،ومتثل ذراع اإلله
الذين من  الناسميزت بني  ألFا ؛سوف تكون منحرفةبالتأكيد ؟  )العبيد ومتثل قدم اإلله

عراة  األرضفكلهم ولدوا على هذه  ٬،يكونوا متساوين باحلقوق والواجبات أناملفروض 
   .يزاتخالقهم ملتحفني قطعة قماش بال جيوب وال مم إىلويعودون 

 ٤٨٠ – ٥٦٠(ا دسدهارتا جوتاما امللقب ببو إىلوتنسب وبعدها جاءت العقيدة البودية 
ا يف بلدة دوقد نشأ بو. ويلقب أيضاً بسكيا موين ومعناه املعتكف ٬،ا تعين العاملدوبو ٬،)م.ق

وملا  ٬،على حدود نيبال٬، وكان أمرياً فشبَّ مترفاً يف النعيم وتزوج يف التاسعة عشرة من عمره
بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفاً إىل الزهد والتقشُّف واخلشونة يف املعيشة والتأمل 

وعزم على أن يعمل على ختليص اإلنسان من آالمه اليت منبعها  ٬،يف الكون ورياضة النفس
  .الشهوات

 والبودية حدت من نظام الطبقات ونادت بوجوب املساواة والقضاء على امتيازات اليت
النصوص (الفيدا  بأسفارجاء  ما وأنكروا ٬،يتمتع Êا فريق من الشعب على حساب اآلخر

  .من وضع رجال الدين وتصنيفهم أFاوقالوا  ٬،)الدينية للربامهة

دعوة إىل احملبة والتسامح والتعامل باحلسىن والتصدق على ظاهرها  )١(ا دبوإن فلسفة 
وفيها حتذير من النساء واملال  ٬،التقشف واخلشونة الفقراء وترك الغىن والترف ومحل النفس على

لو متعنا بالنظر يف  ولكن... الناتج عن الوالدة األمليسبب  ألنه ؛وترغيب يف البعد عن الزواج
 واألخالقكوسيلة للحفاظ على ا�تمع  تضع حمددات لألمور احلياتيةنرى أFا البوذية التعاليم 
شيء أقرب للصوفية تعزل  وإمنا اجتماعياًقانوناً أخالقياً أو ولكنها ال متثل نظاماً أو  ٬،احلسنة

 ٬،فطرهم عليه الستمرارهم وهو الزواج الناس وحتدد عالقتهم وحترم عليهم ما حلله اهللا وما

                                                                                                                                                                                   
فهو ظل اإلله وضعه بين يدي الملوك ليساعدهم في أداء وظائفهم وفي  االجتماعي،في حفظ الكيان ) الجزاء(بفضل 

  .تنفيذ العدالة آما يرضاها اإلله
الحياة  أن: األولاألصل : وهي ،فلسفة بوذا وتعاليمه على الحقائق الساميةورد أن  ٣١ص :ومدارسه االجتماععلم  -١

هو القضاء  األلمالطريق الوحيد للقضاء على  أن: ثل، األصل الثالأللمالشهوة مصدر  أن: ، األصل الثانيلأللممصدر 
الغاية وهي الوسائل السامية متمثلة  إلىللوصول  إليها االلتجاءيشرح الوسائل التي ينبغي : الرابع األصلعلى الشهوة، 

  .بسالمة النية وسالمة الرأي وسالمة العقل وسالمة الجسد
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لذلك نرى نتيجة  ٬،وسيلة للحفاظ على الناس من الوقوع يف احملرمات والزنا أفضلوالذي هو 
جمموعة مدارس للعقيدة البوذية يف مناطق متفرقة بالعامل  اآلنالواقع  األرضذلك على 
ويضع متثاله يف كل  ٬،يؤمن ببودا ألنه ؛األخالقيآسيا حماطة مبجتمع يسوده الفساد  وخصوصاً

ن من وضع هذه احملددات مثل أل ؛األخالقيةيلتزم بتعاليم بودا  أنولكن يصعب عليه  ٬،مكان
  !!!احلياة  إىلء Êا هو كانت الوسيلة اليت جا أFاالزواج نسى 

و&م$ن: آي&ات$ه$ أَنْ خ&لَق& لَكُم مِّن: أَنفُِسكُم: أَز:و&اجاً لTت&س:كُن+وا إِلَي:ه&ا و&ج&ع&لَ ب&ي:ن&كُم ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾مَّو&دَّةً و&ر&ح:م&ةً إِن> ف$ي ذَل$ك& لَآي&ات� لTقَو:مٍ ي&ت&فَك>ر+ونَ

ترتبط بالدين  فهي ال ٬،ختالفاً كبرياً عن غريهااالصينية فهي ختتلف  االجتماعيةأما الفلسفة 
وتلميذه غري املباشر ) كونفوشيوس(هم الشخصيات يف الفلسفة الصينية مها أو ٬،Zتم به وال

وتلميذه  ٬،يركز يف فلسفته على األسرة والفضائل) كونفوشيوس(حيث كان  ٬،)مانشيوس(
  .)٢(تني طبق إىلوضع مقومات ا�تمع بتقسيمه 

فالفضائل  ٬،واضحة احلدودغري  أFاوعلى الفضائل مع  األسرةمن اجليد التركيز على 
كان  وإذا. حد الكمال إىلميكن أن تصل  بالنسبة هلم عبارة عن قيم وضعية يضعها الناس ال

معيار اختيار احلاكم هو الفضائل فما هو السبيل لقياس هذه الفضائل داخل النفس البشرية اليت 
  ؟  أسرارهامل يطلعوا على 

إذ ال ميكن بناء جمتمع مثايل من خالل جمموعة  إليهأما التقسيم الطبقي فقد سبق أن أشرنا 
لن جتد جمموعة من الناس يف الوجود تقبل أن تكون من  ألنه ؛طبقات من الناس لسبب بسيط

وبالتايل فإن مثل هذا التقسيم سيكون سبباً رئيسياً يف فشل  ٬،طبقة متدنية وغريها من طبقة أعلى
هي التواضع  األخالققمة  إن. يضع التفرقة ضمن اعتباراته االجتماعيةقانون للعالقات  أي

  .وأوصيائهاهللا  أنبياءاه يف نوهذا ما ملس ٬،وعدم الترفع على الناس

                                                            
  .٢١: الروم -١
آان يرى إنه على أفراد األسرة أن يقوموا نفوسهم ) آونفوشيوس(ورد أن ( ٣٤ – ٣٢ص :ومدارسه االجتماععلم  -٢

ن السلطة يجب أن تكون بيد ذوي إو االنحراف،لقضاء على وعقولهم ويتزودوا بالمعارف اإلنسانية بالقدر الذي يكفل ا
طبقة  :طبقتين إلىفقد قسم المجتمع ) مانشيوس(أما . الفضائل والمواهب الفلسفية لتحقيق الخير والعدالة والمساواة

  .)الطبقة األولى من حقها أن تسود وتحكم أنويرى  .وطبقة الكادحين والعاملين ،العلماء والمتعلمين
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هون عليك فلست  :رجل يكلمه فأرعد٬، فقال أتى النيب (: قال ٬،عن ابن مسعود
  .)١( )مبلك٬، إمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القد

يتضح لنا مما تقدم إن معظم النظريات والدراسات اليت ختص القيم األخالقية اليت تنظم 
نتجت عن دراسات أخذت من واقع تلك ا�تمعات اليت كان  واالجتماعيةالعالقات اإلنسانية 

وضعت كحلول  ألFا ؛)إطار مكاين وزمين حمدد(يسودها الظلم والظالم وحمدودة اإلطار 
فبعضها أعتمد املنهج العقلي أو املنهج  ٬،مرحلية واختلفت املناهج البحثية اجتماعيةلظواهر 

صائي أو املنهج الديين القائم على تفسريات بالرأي التارخيي أو املنهج الفلسفي أو املنهج اإلح
  . غري متكاملة ويصعب تطبيقها أو غري قابلة للتطبيق

ألن بعض هذه النظريات استندت إىل  ؛ال ميكن القول أن كل النظريات كانت فاسدة متاماً
مرور  واليت اضمحلت مع ٬،والرسل السابقون األنبياءالتعاليم والقيم السماوية اليت جاء Êا 

االجتهاد بالرأي  إىلوركنوا  ٬،واألوصياء األنبياءعن  وإعراضهمالزمن بسبب جحود الناس 
على حتديد  اقتصرت   جبميع األحوال   فكان الناتج هو نظريات ... واالستنباط العقلي 

 اقتباساخللل يف البناء االجتماعي مع حلول مرحلية مل تتمكن من االستمرار أو النجاح مع 
ومل يهتموا باملتطلبات األخرى اليت هي  ٬،بعض النصوص اخلاصة بالقيم األخالقية السماوية

أصلها  إىلإرجاعها  إىلإذ حتتاج القيم األخالقية  ٬،متالزمة مع النص وتشكل القانون األخالقي
 على التفسري اختالففال يكون هنالك  ٬،ليتسىن للناس التوافق عليها واعتمادها كمثل وقيم عليا

حتديد املتطلبات األخرى اليت تشكل مبجموعها قانوناً متكامالً لألخالق  إىلإضافة  ٬،والتطبيق
  .يضع النصوص األخالقية موضع التطبيق الصحيح املتكامل

نظريات ودراسات وحبوث فالسفة ومفكري كل عقيدة ودين إمنا  ميثل  أن أيضاًونالحظ 
 وإFا ٬،يعتقده أوصة وحييطها بلباس ما يدين به العقلية اخلا أفكارهويطرح  ٬،نفسه أو جمتمعه

بأنه العقل الذين حددوا  االجتماعآخر وحسب أهواء الفالسفة وعلماء  إىلمن عصر  اختلفت
و هذا املقياس هو خمتلف بني  ٬،األخالقواستنباط ملعرفة ولوضع القوانني األساسي قياس امل

 اًقد يكون حسن وأيضاً ٬،عند غريهم اًيكون قبيح قدعند بعض الناس  اًيكون حسنفما  ٬،الناس
   .والعكس بالعكس ٬،اًقبيحصبح عند بعضهم ويف زمن معني ولكن بعد مدة ي

                                                            
  .١٦ص: مكارم األخالق آتاب -١
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Êم  أدى إسرافاًوالعلماء يف استخدام املنهج العقلي ا�رد  الفالسفةوهكذا أسرف معظم 
إىل اآلخر  و ذهب بعضهم الناس٬،واضع القيم هو أن  إىلوذهب بعضهم  ٬،جمانبة الصواب إىل

أن العقل البشري هو األساس الذي يتشكل  باعتقادهموحمصلة ذلك  ٬،أن واضعها هو ا�تمع
وهذا يف احلقيقة جيعل األخالق والقيم أسرية األهواء البشرية  ٬،عليه اإلطار املرجعي جلميع القيم

العقل يف أكثر األحيان يتبع هوى  ألن ؛ومتغرية ومتلونة بألوان البيئة والثقافات واملصاحل احليوية
  . )١( النفس

و&م&ا أُب&رِّئ+ ن&فِْسي إِن> النَّفْس& لَأَمَّار&ةٌ بِالسُّوِء إِل>ا م&ا ر&ح$م& ر&بِّي إِن> ر&بِّي غَفُورR ﴿ :قال تعاىل
R٢(﴾ر&ح$يم(.  

 وأخرياً له فكر حمدود ال نستنتج من ذلك كله أنه مهما كان منهج واضع النظرية فهو أوالً
ميكنه معرفته ويتأثر مبا حوله من ظروف سائدة  ألنه ال ؛يستطيع اإلحاطة مبتطلبات املستقبل

 ٬،وال يستطيع أن يضع نظريات تصلح للتطبيق العام ٬،با�تمع وتأثري السلطات احلاكمة يف حينها
منها كنظام لبناء ا�تمع والدولة  االستفادةميكن  صلح منها يكون حلدود ضيقة وال وما

 أينوالدليل على ذلك هو . فأنه سرعان ما ينهار اجتماعيبين عليها نظام  وإذا ما ٬،واحلضارة
  .حدها اآلخر بسبب فشلها يف االستمرارأ؟؟؟ فكل مرة ينسخ  اآلنهذه النظريات 

تمع ما علينا سوى ولكي نلمس نتائج هذه النظريات الفلسفية واالجتماعية وتأثريها يف ا�
النظر حولنا يف ما حيدث يف عصرنا احلايل سوف نرى انتشار الظلم والطغيان والفقر يف كثري 

مثل متيز  ٬،وسوف نرى التفرقة الطبقية والعنصرية السائدة يف الكثري من ا�تمعات ٬،من البلدان
 بعض ا�تمعات يف األسريةوسوف نرى تدين الروابط  ٬،ورجال الدين واألغنياءطبقة احلكام 

مثل عالقة الزواج اليت هي أساس  ٬،األسريةلبعض العالقات  األخالقية املبادئبسبب احنراف 
حتكمها ما انزل اهللا Êا من سلطان عالقات تكوين األسرة وا�تمع٬، حيث سادت ا�تمع 

ليست من األخالق بشيء ومل تسمح Êا كافة األديان وقوانني وضعية اليت هي شروط 
واليت كانت والزالت  ٬،وزواج احملارم ٬،املتماثلة األجناسكما هو يف حالة زواج  ٬،السماوية

                                                            
  .٢ – ٣ – ٣و  ١ – ٣ – ٣: وقد تم توضيح دور العقل وحدوده في الفصول -١
  .٥٣: يوسف -٢
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واجلرائم  االجتماعيالتفسخ  إىل إضافة ٬،اليت ابتلى Êا الناس األمراضسبباً يف انتشار الكثري من 
  .اليت تعاين منه ا�تمعات

األخالق فصحيح أن  ٬،لكونه حراًإال  أخالقياً ن الكائن اإلنساين ما كان كائناًأعلى أساس 
يربر  ولكن هذا ال االمتثال للقيمة اخللقية أو خرقهابني  االختيارحرية هي التزام نابع عن 

يندرج ضمن نه أاحلر ال ميكن تربيره على فالسلوك احليواين  ٬،احلرية املنحرفة اليت يطالبون Êا
احليوانات التزمت بقوانني فطرية خرقها  أنمع ( ألنه صادر عن فعل غريزي ؛السلوك األخالقي

  .فكانت كلمة حق يراد Êا باطل األخالقيةفجعلوا احلرية سبيلهم خلرق القيم  ٬،)البشر

٣Jא אאא Kאא
تنظيم  أساساليت هي  األخالقيةعن أصل األخالق وفشل تطبيق القوانني  االحنرافأسباب 

  :عدة عوامل رئيسية أمهها إىلالعالقات يف ا�تمع والدولة ترجع 

  :عن الديناملعامالت احلياتية حماولة فصل   ١ -  ٣
تزال  كانت وال ٬،حماولة فصل املعامالت احلياتية والعالقات اإلنسانية املرتبطة Êا عن الدين

باألخالق عن أصلها السامي ومنبعها األصيل والوصايا اإلهلية اليت رسخت القيم  لالبتعادحماولة 
 وأساسمن اإلطار املرجعي وبالتايل حرماFا  ٬،وقتنا احلايل إىل Xالسامية منذ زمن آدم 

كل وÊذا يكون  ٬،ومن املوضوعية املتفق عليها ٬،الذي جيمع الناس من حولهالثابت التشريع 
عن طريق التغيريات البطيئة والناعمة أن تتحول إىل مسائل لشرائع الثابتة ٬، وتصبح اشيء ممكناً

  .بعد مت نزع رداء القدسية عنها فرعية أو خلفيات ثقافية أو مظاهر كياسة

ش&ر&ع& لَكُم: م$ن& الدِّينِ م&ا و&صَّى بِه$ ن+وحاً و&ال>ذ$ي أَو:ح&ي:ن&ا إِلَي:ك& و&م&ا و&صَّي:ن&ا بِه$ ﴿ :قال تعاىل
كَب+ر& ع&لَى الْم+ش:رِك$ني& م&ا ت&د:ع+وه+م:  إِب:ر&اه$يم& و&م+وس&ى و&ع$يس&ى أَنْ أَق$يم+وا الدِّين& و&ال ت&ت&فَرَّقُوا ف$يه$

   .)١(﴾إِلَي:ه$ الل>ه+ ي&ج:ت&بِي إِلَي:ه$ م&ن: ي&ش&اُء و&ي&ه:د$ي إِلَي:ه$ م&ن: ي+نِيب+

 أوسياسية  أووبدأت حماوالت فصل الدين عن واقع احلياة مبا تشمله من عالقات اجتماعية 
وذلك كسياسة تضمن السيطرة  ٬،قوانني تنظيمية من قبل السلطات أو احلكومات منذ القدم

                                                            
  .١٣: الشورى -١



 ٣١ ................................................... ١ج  /قا�ون األخالق اإلهلية 

 

طبقات كما  إىلفترة ممكنة٬، وتقسيم الناس  ألطولعلى مقدرات الشعوب والبقاء يف السلطة 
ن الدين أل ؛تطلعاZم أماموكان الدين وال يزال بالنسبة هلم عائقاً  ٬،الحظنا مما تقدم من نظريات
احلاضر يزالون حىت وقتنا  ولذلك كان وال ٬،تنسجم والقيم األخالقية لن يسمح بوضع قوانني ال

قوانني السياسية ينادون بفصل الدين عن السياسة واألنظمة وال احلكام ومن خلفهم رجال الدين
واعتبار الدين جمرد عبادات وشعائر جيب أن تكون بعيدة عن واقع العالقات  ٬،والدستورية

  .السياسية وا�تمعية والقوانني التنظيمية والدستورية

وانعكس هذا بشكل كبري ومؤثر على حياة الناس اليومية اليت تتأثر بالقوانني واألنظمة 
 األنظمة أنوكانت من آثار فصل األخالق عن الدين  ٬،ني الناسالوضعية اليت حتدد العالقات ب

شيئاً فشيئاً  وأصبح ٬،الناس بعيداً عن اإلميان وعن اهلدف الذي خلقت من أجله أخذتالوضعية 
الدنيا دار فناء حىت نسي الناس أن  ٬،االستمرار باحلياة واحلصول على املادة هو اهلدف الرئيسي

تصبغ سلوك معظم الناس بعد يف عصرنا احلاضر  عة الدنيويةالرتوأصبحت  ٬،وليست دار بقاء
  .من األخالق اإلهلية اليت ميزZم عن بقية خلق اهللامن الدين وأن جتردوا 

وأصبح سبب خلقهم ووجودهم  ٬،بالنسبة هلؤالء الناساحلياة موازين و أهدافوهنا انقلبت 
املوت الفقر وإىل ة بعضهم نظروأصبحت  ٬،البقاء إىل األبدالسلطة واملال وهو الكفاح من أجل 

وحاولوا  إىل آخر حلظةا وجيب على الناس أن يقاوموا أسباÊ ٬،على أنه مصدر حتدتصوره 
  . ال حمالةخاسرة  تهممعرك أنتناسي 

فيضعف  ٬،األخالقيةوالقيم  الثوابتيتجردون من  فإمناالدين احلق من  ناسما جترد ال إذاو
 ةالربي اتأشبه باحليوانى ا�تمع وعلى الدولة ككل ويصبحون إمياFم وتنعكس تصرفاZم عل

  .الطبيعية اعن بيئته تعزل يتال

ىل إو ٬،التمسك أكثر فأكثر بالنظريات األخالقية املستنبطة عقلياً إىلوهكذا جلأ الناس 
كل  من تتيح هلم التحرر ألFا ؛القوانني الوضعية البعيدة عن القيم السماوية واحملددات األخالقية

يف امللذات والشهوات ومجع املال وأكل حقوق العباد بدون التفكري بأن املوت  وافاFمك ٬،القيم
وليس  ٬،مطيلة حياZ اختبارإىل  نيمعرض ونسيظلوإFم امتحان ودار ابتالء ن احلياة أومالقيهم 

 ٬،تعاليم الدين اإلهلي الذي يأمرهم بالتحلي مبكارم األخالق إىلأن يرجعوا بل  واأن جيزع معليه
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على ختطي املصاعب مرة أو اثنني أو ثالث أو أكثر لكن  مفاألمور املادية والسطحية ستساعده
  .حياZمطيلة  ملن تساعده

دُّونَ إِلَى ع&ال$مِ الْغ&ي:بِ قُلْ إِن> الْم&و:ت& ال>ذ$ي ت&ف$رُّونَ م$ن:ه+ فَإِنَّه+ م+الق$يكُم: ثُمَّ ت+ر&﴿ :قال تعاىل
   .)١(﴾و&الشَّه&اد&ة$ فَي+ن&بِّئُكُم: بِم&ا كُن:ت+م: ت&ع:م&لُونَ

إِنْ أَرäادä أَحäدè أَنْ يäأْتåيä وäرäائåي فَلْيÇنæكåرæ « :قَالَ يäسÇوعÇ لåتäالَمåيذåهå ٢٤(: ١٦ –إجنيلُ مäتَّى ويف 
فَإِنê مäنæ أَرäادä أَنْ يÇخäلéصä نäفْسäهÇ يÇهæلåكُهäا٬، وäمäنæ يÇهæلåكÇ نäفْسäهÇ مåنæ  ٢٥نäفْسäهÇ وäيäحæمåلْ صäلåيبäهÇ وäيäتæبäعæنِي٬، 

    .)"َألنَّهÇ مäاذَا يäنæتäفåعÇ اِإلنæسäانُ لَوæ رäبحä الْعäالَمä كُلêهÇ وäخäِسرä نäفْسäهÇ ٢٦. أَجæلåي يäجِدÇهäا

    :لطة من قبل املفسدينباملعروف والنهي عن املنكر وتويل الس األمرترك   ٢-٣ 
 إالالسلطة والنفوذ كانت ال تتم  إىلالتاريخ لوجدنا أن كل حماوالت الوصول  إىللو نظرنا 

ويف بعض األحيان كانت املؤامرات والصراعات  ٬،باخلروج عن التعاليم اإلهلية والقيم األخالقية
ن األهداف والغايات كانت شخصية أل ؛واألخ وأخيه ٬،وأبيه االبنعلى السلطة دموية حىت بني 

انتشار ومادية ونزعة حنو التسلط طغت على العالقات اإلنسانية واملودة األسرية كان نتيجتها 
مبحاربة تنادي ومنذ القدم وال زالت كانت الرساالت السماوية لذلك ٬، فساد والظلم والفقرال

   .الة وبناء ا�تمع الفاضلوحترير رقاب الناس لتحقيق العد) الطاغوت(احلكومات الفاسدة 

و&لَقَد: ب&ع&ثْن&ا ف$ي كُلT أُمَّة� رَّس+والً أَن$ اع:ب+د+واْ اللّه& و&اج:ت&نِب+واْ الط>اغُوت& فَم$ن:ه+م مَّن: ﴿: قال تعاىل
نَ ع&اق$ب&ةُ ه&د&ى اللّه+ و&م$ن:ه+م مَّن: ح&ق>ت: ع&لَي:ه$ الضَّاللَةُ فَِسري+واْ ف$ي اَألر:ضِ فَانظُر+واْ كَي:ف& كَا

  .)٢(﴾الْم+كَذTبِني&

يäا إِخæوäتåي تäقَوُّوæا فåي الرَّبِّ وäفåي  اًأَخåري ١٠( :٦ –أهل أفسس  إىلمن رسالة بولس الرسول 
åهåقُوَّت åدَّةå١١. ش äيسåلæإِب åكَايِدäدَّ مåوا ضÇتÇثْبäوا أَنْ تÇرåقْدäت æكَيåلَ لåاِهللا الْكَام äالَحåوا سÇسä١٢. الْب  êفَإِن

åةäلَى ظُلْمäالَمِ عäالْع åالَةÇو äعäني٬ِ، مåالسَّالَط äعäاِء٬، مäسäالرُّؤ äعäلْ مäم٬ٍ، بæلَحäمٍ وäد äعäم æتäسæا لَيäنäتäعäارäصÇهذَا م 
åاوِيَّاتäي السَّمåف åيَّةåالشَّرِّ الرُّوح åادäنæأَج äعäر٬ِ، مæالدَّه(.  

                                                            
  .٨: الجمعة -١
  .٣٦: النحل -٢
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جند أن األنبياء والرسل واألوصياء ) لةالعدالة والفضي(والغايات  األهدافولتحقيق هذه 
من أجل نشر وتثبيت  ٬،طالبوا بامللك واحلكم كأمر وتكليف إهلي من صاحب امللك اهللا سبحانه

وليس من  ٬،الشرائع السماوية اليت نص فيها اهللا تعاىل على القوانني والقيم األخالقية واحلكمة
  . أجل منافع شخصية

م&ك>نَّاه+م: ف$ي الْأَر:ضِ أَقَام+وا الصَّالةَ و&آت&و+ا الزَّكَاةَ و&أَم&ر+وا بِالْم&ع:ر+وف$ ال>ذ$ين& إِنْ ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾و&ن&ه&و:ا ع&نِ الْم+ن:كَرِ و&ل$ل>ه$ ع&اق$ب&ةُ الْأُم+ورِ

 ٬،خلدمة الناسهي أمانة ومسؤولية  واألوصياء واألنبياءالرسل فاإلمامة والسلطة كما يراها 
ومكانة أو نفوذ أو حب للتملك والتسلط كما يفهمها من حيكم من جلس  مكسباًوليست 

  . على الكرسي بغري إرادة اهللا سبحانه

حق على اإلمام أن حيكم مبا أنزل اهللا وأن يؤدي ( :قال ٬،Xبن أيب طالب  عن علي
  .)٢()األمانة٬، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن جييبوا إذا دعوا

على البعض خمالفة التعاليم  8السلطة بدون تكليف من اهللا  إىلوجب الوصول أوهكذا 
 واإلضافاتالتعديالت من خالل إجراء  األخالقية واملبادئ القواعدااللتفاف على اإلهلية و
فترة  أطولتربير وجودهم وبقائهم يف السلطة  إىلZدف وضعية Êدف تأسيس قوانني  ٬،عليها
 ٬،اليت تساندهم على البقاء يف السلطةماعات واجل األفرادكرب قدر ملنافع أىل حتقيق إو ٬،ممكنة

  .8على اخلطأ جير من خلفه أخطاء ونسوا أن امللك هللا  فاإلصرار

 انتهاكلذلك أن تويل الطواغيت للحكم أدى  ٬،حنرافاًاوما بين على باطل نراه يزداد 
للنفس البشرية  اًواعتبار اًوزن فيها نراهم ال يقيمونم هئبقاتوليهم السلطة وجل أن فم ٬،احلرمات
 ٬،من خالل حتريف املعاين واملسمياتها هعلى تشوي ونبل بالعكس يعمل ٬،األخالقيةأو القيم 
 ٬،فينتشر الفساد والفقر ٬،ومتطلباZم أهوائهمسب حبيف تفسريها  تميعةوم ةبدائل مشوه وإجياد

السلطة املثل األعلى لألخالق صار املثل األعلى يف خرق قمة هرم بدالً من أن يكون من يف و
فيشجع هذا ذوي اإلميان الضعيف من الناس على إجياد مربرات . واالحنرافالقوانني اإلهلية 

                                                            
 .٤١: الحج -١
  .١٠٣ص :في رحاب نهج البالغة -٢
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مما يوجد فراغاً روحياً يف ا�تمع ككل فتكون النتيجة أن  ٬،حتررهم من االلتزام بالقيم األخالقية
والطمع واخليانة  اآلخرينيئة بالكثري من االحنراف وأكل حقوق تفاصيل احلياة اليومية تصبح مل

  . والظلم

  .)١( )الل>ه+ ع&ص&م& م&ن: إِل>ا و&الدُّن:ي&ا الْم+لُوك$ م&ع& النَّاس+ و&إِنَّم&ا( :Xقال علي بن أيب طالب 

قدرته على ممارسة  تمع الذي ينتشر فيه االحنراف اخللقي والسلوكي يفقد تدرجيياًا�و
 ٬،ن ميارسون الضغط يصبحون آنذاك قلة قليلةالذيألن  ؛الضغط األديب على املنحرفني من أبنائه

ويتحولون من قوة نافذة  ٬،وموقفها نفسه يصبح موضع تشكيك وخروج عن الواقع املنحرف
املنكر نفسه مر باملعروف والنهي عن بل إن األ ٬،)فطوىب للغرباء(إىل قوة غريبة وسط املنحرفني 

االحنراف ويتراجع هذا تضخم مما ينتج عنه  ٬،يتراجع حيث تكثر الضرورات لالحنراف
 املصلحون ليقتصر دورهم على جمرد الطرح النظري على جوهر اإلميان وأصول األخالق عوضاً

كما إن السلطة الوضعية اخلارجة . عن احلديث عن السنن واملكروهات والواجبات واحملرمات
  .ألن فاقد الشيء ال يعطيه ؛األخالقية ال تستطيع مطالبة ا�تمع بإتباع القيم األخالقية عن القيم

يلتزموا بالشرائع السماوية حىت يدمي  أن وأوصيائه وأنبيائهلذلك كانت وصايا اهللا لرسله 
  .عليهم نعمته كملوك على خلقه

فَاح:كُم ب&ي:ن& النَّاسِ بِالْح&قِّ و&لَا ت&تَّبِعِ ي&ا د&او+ود+ إِنَّا ج&ع&لْن&اك& خ&ل$يفَةً ف$ي الْأَر:ضِ ﴿: قال تعاىل
فَي+ض$ل>ك& ع&ن س&بِيلِ الل>ه$ إِن> ال>ذ$ين& ي&ض$ل£ونَ ع&ن س&بِيلِ الل>ه$ لَه+م: ع&ذَابR ش&د$يدR بِم&ا ن&س+وا  الْه&و&ى

  .)٢(﴾ي&و:م& الْح$س&ابِ

الرَّبُّ إِهلُكä الêذåي  اًلåيäكُنæ مÇبäارäك ٩( :١٠ اإلصحاح   سفر اَلْمÇلُوكå اَألوَّلُوجاء يف التوراة 
٬، اًإِلَى اَألبäدå جäعäلَكä مäلåك َألنê الرَّبَّ أَحäبَّ إِسæرäائåيلَ. سÇرَّ بِكä وäجäعäلَكä عäلَى كُرæسåيِّ إِسæرäائåيلَ

  .)اًوäبِرC اًلåتÇجæرِيä حÇكْم

وäلَمَّا قَرÇبäتæ أَيَّامÇ وäفَاةå دäاوÇدä أَوæصäى سÇلَيæمäانَ ابæنäهÇ  ١(: ٢ اإلصحاح –مÇلوكå األوَّلُ  ويف سفر 
اåحæفَظْ شäعäائåرä الرَّبِّ إِهلåك٬ä،  ٣. أَنäا ذَاهåبè فåي طَرِيقِ اَألرæضِ كُلéهäا٬، فَتäشäدَّدæ وäكُنæ رäجÇالً« ٢: قَائåالً

                                                            
  .٦٢ص ١ج :الكافي -١
  .٢٦: ص -٢
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طُرÇقåه٬å، وäتäحæفَظُ فَرäائåضäه٬Ç، وäصäايäاهÇ وäأَحæكَامäهÇ وäشäهäادäاتåه٬å، كَمäا هÇوä مäكْتÇوبè فåي شäرِيعäةå إِذْ تäِسريÇ فåي 
äتæجَّهäوäا تäثُمæيäحäلُ وäفْعäا تäم éي كُلåف äحåفْلÇت æكَيåى٬، لäوسÇم(.  

 ١٢: وäكَانَ كَالَمÇ الرَّبِّ إِلَى سÇلَيæمäانَ قَائåالً ١١(: ٦ اإلصحاح –مÇلوكå األوَّلُ  ويف سفر 
» ،٬åانِيهäب äتæي أَنåذêال Çتæيäهذَا الْب äايäايäصäو êكُل äظْتåفäحäي وåكَامæأَح äلْتåمäعäي وåضåائäي فَرåف äلَكْتäإِنْ س

  .)١٣ .ى دäاوÇدä أَبِيكäلåلسُّلُوكå بِهäا٬، فَإِنِّي أُقåيمÇ مäعäكä كَالَمåي الêذåي تäكَلêمæتÇ بِهå إِلَ

للحكم هو ترك الناس ألهم واجب  األشرارفساد السلطات وتويل  أسباب أهمومن 
  .إصالحي أمر اهللا به وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر

لتأمرون باملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليستعملن (: ما معناه قال رسول اهللا حممد 
  .)١( )خياركم فال يستجاب هلمعليكم شراركم مث فيدعو 

والل>ه& الل>ه& ف$ي الْجِه&اد$ بِأَم:و&ال$كُم: وأَن:فُِسكُم: وأَلِْسن&ت$كُم: ف$ي (: Xطالب  أيبوقال علي بن 
 ال ت&ت:ر+كُوا األم:ر& ٬،وإِيَّاكُم: والتَّد&اب+ر& والتَّقَاطُع& ٬،وع&لَي:كُم: بِالتَّو&اص+لِ والتَّب&اذُلِ ٬،س&بِيلِ الل>ه$

   .)٢( )فَي+و&ل>ى ع&لَي:كُم: ش$ر&ار+كُم: ثُمَّ ت&د:ع+ونَ فَال ي+س:ت&ج&اب+ لَكُم: ٬،بِالْم&ع:ر+وف$ والنَّه:ي& ع&نِ الْم+ن:كَرِ

انتشار الفساد يف  أساس ألنه ؛باملعروف يستوجب سخط اخلالق سبحانه األمرفترك 
  .وتسلطهم على العباد الطواغيتوسبب لوجود واستمرار  ٬،األرض

فَإِنê اَهللا سÇبæحäانäهÇ لَمæ يäلْعäنِ الْقَرæنَ الْمäاضåيä بäيæنä أَيæدåيكُمæ إِالX :)...  êطالب  أيبقال علي بن 
مæرä بِالْمäعæرÇوفå وäالنَّهæيä عäنِ املُنكَر٬ِ، فَلَعäنä السُّفَهäاَء لåرÇكُوبِ الْمäعäاصåي٬، وäالْحÇلَمäاَء لåتäرæكå لåتäرæكåهِمÇ اْأل

æيåاهä٣( )الْتَّن(.  

 أنفسهمباملعروف والنهي عن املنكر هو فساد الذين وضعوا  األمرترك  أسباب أهمومن 
ووضعوا  ٬،بدون وجه حق) الذين جعلوا الدين مهنة( اإلهليةقائمني على الدين والشرائع 

 ٬،ءالسماء ومن اختارZم السما إىلالباب أمام توجه الناس  وأغلقوا ٬،حراساً للدين أنفسهم
فهؤالء الذي لبسوا لباس الدين  ٬،فتبعهم الناس عن جهالة فضلوا عن احلق من حيث ال يشعرون

                                                            
  .٥٦ص ٥ج :الكافي -١
  .Xوالحسين  Xلولديه الحسن  Xوصية علي  :نهج البالغة -٢
  .)إبليسفي ذم  خطبته(خطبة القاصعة  :نهج البالغة -٣
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جعلوا العبادات هي  أنبل جاؤوا من حيث ال يشعرون وهو  ٬،مل يأمروا مبا هو قبيح ظاهر
  .فترك الناس األمر باملعروف والنهي عن املنكر وسكتوا عن الظلم ٬،جممل الدين

األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقتصرة على شرحية من العباد وبعضهم اآلخر جعل 
ويف املقابل  ٬،وإن كانت فاسدة) السلطة احلاكمة(املساكني وأوجبوا عليهم الطاعة لويل األمر 

مل يكونوا حيركون ساكناً فيما خيص أعمال السلطة احلاكمة أو طبقة األغنياء اليت تأكل حقوق 
من األحيان اقتصر األمر باملعروف والنهي عن املنكر بإجبار ويف كثري  ٬،الناس وتضطهدهم

اليت ال تعدو كوFا قشور ال  تااحملددالناس على غلق أعماهلم أثناء وقت الصالة وغريها من 
  .ا�تمعات إليهتصلح من الفساد الذي وصلت 

 جيتاحهم٬، لست أخاف على أميت غوغاء تقتلهم٬، وال عدواً (: رسول اهللا حممد قال 
  .)١() ن عصوهم قتلوهمإولكين أخاف على أميت أئمة مضلني إن أطاعوهم فتنوهم٬، و

والتصحيح هنا جيب أن يكون من خالل تصحيح املفاهيم يف أن الدين ليس مهنة للبعض 
وهو منهج للناس كافة بدون تفرقة ... بل هو معرفة باخلالق وما جاء منه ٬،يسترزقون منها

وأن يكون ... واالجتماعية والسياسية واالقتصادية اإلنسانيةبينهم يضع حمددات لعالقاZم 
  .  هدف من يتفقه بالدين هو العمل مبا يتعلم

طلبة  إىليف نصيحة وجهها  ومياين آل حممد  Xقال رسول ووصي اإلمام املهدي 
يعوا إن تكليف العامل باألمر باملعروف والنهي عن وعلى طلبة احلوزة أن (: احلوزات الدينية
إنه وضع نفسه يف مكان األنبياء واملرسلني٬، : ٬، ألسباب كثرية منهاكرب من غريهأاملنكر خاص و

صرح ن مل يإو دالء الطريق إىل اهللا بلسان احلالأنه من أوادعى ووقف يف باب امللكوت٬، 
فالعامل جيب أن ينهى عن املنكر الذي حياول الطواغيت وأتباعهم نشره يف ا�تمع . باملقال

وجيب عليه مراقبة ا�تمع اإلسالمي٬، وتقومي االحنرافات . اإلسالمي٬، وبكل الوسائل املتاحة له
  .فيه٬، وإال فهو يصبح قاطعاً لطريق اهللا سبحانه وتعاىل٬، وجندياً من جنود إبليس

                                                            
  .١٩٦ص ١ج :إلزام الناصب -١
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فالطواغيت ينشرون املنكر بأيديهم وألسنتهم٬، األئمة والعلماء غري العاملني ينشرون املنكر 
فمثلهم كمثل الذي تصدى لعمل . بترك النهي عنه٬، بإمهاهلم توجيه ا�تمع اإلسالمي وإصالحه

  .)١() معني ومل يؤده٬، فال هو قائم به ومل يترك غريه يقوم به

إذا  ٬،أيها السادة(: من يطلب العلم إىليف نصيحة  Xوقال رسول ووصي اإلمام املهدي 
نتم بذلك تكونون قد أعطيتم للطواغيت كل ما أف ٬،اقتصرمت على حتصيل العلوم وعباداتكم

يريدون٬، أن حيولونكم إىل عباد ال علماء٬، بل أن صفة العابد ال ميكن أن ختلع على العامل الذي 
أن العامل  ن املعىن الذي ورد عن املعصومني إال يأمر باملعروف وال ينهى عن منكر٬، هذا و

  .)٢()والعابد مهه خالص نفسه ٬،ن العامل مهه خالص الناسوذلك ألمن سبعني عابد  أفضل

   :العقلي  واالستنباطبالرأي  االجتهاد  ٣ -  ٣
التشريع ووضع النظريات والقوانني من منطلق أن العقل البشري ا�رد  إىللعل الناس تلجأ 

الظلم قبيح والعدل حسن  أن بعقوهلمفهم يدركون  ٬،مييز بني احلسن والقبيح نأيستطيع 
لذلك من  ٬،هنا يتعاملون مع مقوالت كلية ومفاهيم عقلية صرفة أFمولكنهم يغفلون 

  .مفهوم العقل وحدود استخدامه إىل طواالستنبانتطرق يف حبثنا عن االجتهاد  أنالضروري 

 اصطفافيومنا هذا بسبب  إىلعن انتكاس الشعوب وانتشار الظلم  باألمثلةالتاريخ مليء و
  .حيسنون عمالً أFمالناس مع الطواغيت ضد أنبياء اهللا وخلفائه يف أرضه وهم يظنون 

ال>ذ$ين& ض&ل> س&ع:ي+ه+م: ف$ي الْح&ي&اة$ الدُّن:ي&ا و&ه+م: ي&ح:س&ب+ونَ أَنَّه+م: ي+ح:ِسن+ونَ ﴿: قال تعاىل
تأسيس جمتمعات سادها القيم األخالقية املشوهة اليت ابتدعها  إىلمما أدى ويؤدي  ٬،)٣(﴾ص+ن:عاً

املتوارثة  األعرافوكان السبب األساسي هو  ٬،هؤالء الطواغيت ومن خلفهم فقهاء الضاللة
سبيل املثال ال احلصر قاعدة اإلمجاع أو الكثرة  لىوع ٬،اليت جعلوها قوانني عقلية واجبة اإلتباع

بالقول هل  دائماً نستنكرواليت جعلوها كأساس للتمييز بني احلق والباطل واحلسن والقبيح وي
  لغالبية ا�تمع ؟؟ مجاعييكون هناك انتكاس  أنميكن 

                                                            
  .١٣ص ١ج :آتاب العجل -١
  .٧٦ص ٢ج :آتاب العجل -٢
  .١٠٤: الكهف -٣
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تعاىل يف كتابه الكرمي  إذ قال ٬،بكالمه عن الكثرة والقلة باإلجابةن يتكفل آالقروهنا 
ب&لْ أَو&كُل>م&ا ع&اه&د+وا ع&ه:داً ن&ب&ذَه+ فَرِيقR م$ن:ه+م: ﴿ ):وصف الكثرةاإلعجاز اإلهلي  ذكر حيث (

  .)١(﴾أَكْثَر+ه+م: ال ي+ؤ:م$ن+ونَ

  .)٢(﴾و&أَكْثَر+ه+م+ الْفَاس$قُونَم$ن:ه+م+ الْم+ؤ:م$ن+ونَ  ...﴿

   .)٣(﴾و&أَكْثَر+ه+م: ال ي&ع:ق$لُونَ ...﴿

  .)٤(﴾و&لَك$نَّ أَكْثَر&ه+م: ال ي&ع:لَم+ونَ ...﴿

  .)٥(﴾و&لَك$نَّ أَكْثَر&ه+م: ي&ج:ه&لُونَ...﴿

  .)٦(﴾و&م&ا و&ج&د:ن&ا ل$أَكْثَرِه$م: م$ن: ع&ه:د� و&إِنْ و&ج&د:ن&ا أَكْثَر&ه+م: لَفَاس$ق$ني&﴿

  .)٧(﴾و&لَك$نَّ أَكْثَر&ه+م: ال ي&ع:لَم+ونَ ...﴿

  .)٨(﴾أَكْثَر&ه+م: ال ي&ع:لَم+ونَو&لَك$نَّ  ...﴿

  .)٩(﴾و&أَكْثَر+ه+م: فَاس$قُونَو&ت&أْب&ى قُلُوب+ه+م:  ...﴿

  .)١٠(﴾ ... و&م&ا ي&تَّبِع+ أَكْثَر+ه+م: إِل>ا ظَن¬اً﴿

   .)١١(﴾و&لَك$نَّ أَكْثَر&ه+م: ال ي&ع:لَم+ونَ ...﴿

 .)١٢(﴾أَكْثَر&ه+م: ال ي&ش:كُر+ونَو&لَك$نَّ  ...﴿

                                                            
  .١٠٠: البقرة -١
  .١١٠: آل عمران -٢
  .١٠٣: المائدة -٣
  .٣٧: األنعام -٤
  .١١١: األنعام -٥
  .١٠٢: األعراف -٦
  .١٣١: األعراف -٧
  .٣٤: األنفال -٨
  .٨: التوبة -٩
  .٣٦: يونس -١٠
  .٥٥: يونس -١١
  .٦٠: يونس -١٢
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  ):وصف القلةاإلعجاز اإلهلي  ذكرحيث (يف كتابه الكرمي  8وقال اهللا 

 ثُمَّ ت&و&ل>ي:ت+م: إِل>ا قَل$يالً م$ن:كُم:و&قُولُوا ل$لنَّاسِ ح+س:ناً و&أَق$يم+وا الصَّالةَ و&آت+وا الزَّكَاةَ  .....﴿
  .)١(﴾و&أَن:ت+م: م+ع:رِض+ونَ

  .)٢(﴾فَال ي+ؤ:م$ن+ونَ إِل>ا قَل$يالً ...﴿

م&ا فَع&لُوه+ إِل>ا قَل$يلٌ و&لَو: أَنَّا كَت&ب:ن&ا ع&لَي:هِم: أَن$ اقْت+لُوا أَن:فُس&كُم: أَوِ اخ:ر+ج+وا م$ن: د$ي&ارِكُم: ﴿
  .)٣(﴾...م$ن:ه+م:

  .)٤(﴾لَاتَّب&ع:ت+م+ الشَّي:طَانَ إِل>ا قَل$يالًو&لَو:ال فَض:لُ الل>ه$ ع&لَي:كُم: و&ر&ح:م&ت+ه+  ...﴿

  .)٥(﴾و&قَل$يلٌ م$ن: ع$ب&اد$ي& الشَّكُور+اع:م&لُوا آلَ د&او+د& ش+كْراً  ...﴿

  .)٦(﴾و&قَل$يلٌ م$ن& الْآخ$رِين& # ثُل>ةٌ م$ن& الْأَوَّل$ني&﴿

متدح الكثرة بل على العكس كلها ة يف القرآن ال جند آية واحد أنفهل هي مصادفة 
امليزان العقلي يف ترجيح  وأين ٬،وال جند آية واحدة تذم القلة بل على العكس متدحها ٬،تذمها
   ؟؟ الكثرة

متهمة  ولكن القلة اليت تقف على احلقيقة دائماً ٬،يكون انتكاس لكل الناس أنميكن  ال طبعاً
يف التشريع  اإلنساينومنهم السادة املُنäظéرون حلجية العقل (بالسفه والتوهم وكوFا قلة٬، والكثرة 
يعتد  القلة شواذ ال أناحلق ويعتربون  أنفسهميتومهون ) وكشف احلسن والقبح بشكل كامل

معترب عندهم  أمرتنقض القاعدة اليت وضعوها٬،  وبالتايل ال ٬،شواذ القلةاعتبار  أنمع العلم (Êا 
الكثرة قاعدة وقانون والقلة شواذ ويعتمدون اعتماد كلي على هذا  أنفهم يعتربون  ٬،)دائماً

الرساالت مجيع الكتب ويف  وأيضاًهذا القرار حبد ذاته منقوض بالقرآن٬،  أنمع  !!!!القرار 
  . اإلهلية

                                                            
  .٨٣: البقرة -١
  .٤٦: النساء -٢
  .٦٦: النساء -٣
  .٨٣: النساء -٤
  .١٣: سبأ -٥
  .١٤ – ١٣: الواقعة -٦
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وäاسåعè الْبäابÇ ٬، َألنَّهÇ اُدæخÇلُوا مåنä الْبäاب الضَّيِّقِ ١٣( :٧إجنيلُ مäتَّى    Xقال عيسى و
،٬åالَكäدِّي إِلَى الْهäؤÇي يåذêال Çرِيقêالط èبæحäرäو Çهæنåلُونَ مÇخæدäي äينåذêال ÇمÇونَ هÇريåكَثä١٤! و  äابäالْب äقäيæا أَضäم

ÇهäونÇجِدäي äينåذêال ÇمÇيلُونَ هåقَلä٬، وåاةäيäدِّي إِلَى الْحäؤÇي يåذêال äرِيقêالط äبäأَكْرäو!.( 

اجلماعي وذمه ومدح  االنتكاسيف وصف السماوية  بالكتوما جاء يف واإلعجاز القرآين 
أما التمسك بالكتب السماوية أو  ٬،حيث مفترق الطرق يصحح مفاهيم الناس بأنالقلة كفيل 

  .التمسك مبا جاء عن الناس من مفاهيم عقلية

نِني& ال>ذ$ين& ي&ع:م&لُونَ إِن> ه&ذَا الْقُر:آنَ ي&ه:د$ي ل$ل>ت$ي ه$ي& أَقْو&م+ و&ي+ب&شِّر+ الْم+ؤ:م$﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾الصَّال$ح&ات$ أَن> لَه+م: أَج:راً كَبِرياً

 وأيضاً ٬،يف القرآن وقوله تعاىل فيه ما أساسيعيد حساباته على  أنمن يؤمن بالقرآن عليه (
 ما أو هعليوا تواضع ما أويقره الناس  ما أساس٬، ال على اإلهليةواقع الرساالت  أساسعلى 
  .)٢() "يكون هو الضالل بعينه أنحيتمل حيث غري معصومني  بعض هكتب

   :مفهوم العقل ١ – ٣ – ٣

جاء عن صفوة  أن أقوم بنقل ما إاليسعين  ومفهومه وحدوده الويف احلديث عن العقل 
حيث بينوا لنا أمهية العقل وحدود  ٬،خلق اهللا وعيبة علمه وهم الرسل واألنبياء واألوصياء 

  .إمتام العقل إىلاستخدامه والفرق بني العقل الناقص والعقل احلقيقي التام والطريق 

  .)٣() وال دين ملن ال عقل له ٬،إمنا يدرك اخلري كله بالعقل( :قال رسول اهللا حممد 

كيف (: وأثىن قوم حبضرته على رجل حىت ذكروا مجيع خصال اخلري فقال رسول اهللا 
خنربك عنه باجتهاده يف العبادة وأصناف اخلري تسألنا عن يا رسول اهللا  :فقالوا ؟ عقل الرجل

يف  وإمنا يرتفع العباد غداً ٬،إن األمحق يصيب حبمقه أعظم من فجور الفاجر: فقال  ٬،عقله
  .)٤() الدرجات وينالون الزلفى من رµم على قدر عقوهلم

                                                            
  .٩: اإلسراء -١
   .Xمام المهدي وصي ورسول اإلعن  -٢
  .١٥٨ص ٧٤بحار األنوار ج -٣
  .١٥٨ص ٧٤بحار األنوار ج -٤
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ومن مل يكن فال  ٬،فمن كن فيه كمل عقله ٬،قسم اهللا العقل ثالثة أجزاء( :وقال أيضاً 
 .)١( )وحسن الصرب على أمر اهللا ٬،وحسن الطاعة هللا ٬،حسن املعرفة باهللا :عقل له

الدين أوهلا والعقل  – إن املكارم أخالق مطهرة(: Xوعن علي بن أيب طالب 
   .)٢()ثانيها

  .)٣( )أَح:س&ن+ه+م: خ+لُقاً أَكْم&لُ النَّاسِ ع&قْالً( :X وعن اإلمام جعفر الصادق

احلق املطلوب من ابن آدم  :وهو ٬،العقل واحد( :Xاملهدي  اإلماموقال رسول ووصي 
٬، العقل حجة باطنةوإن   .الوصول إليه٬، ليعقل نفسه ويعرف ربه٬، وهو عامل كلي ال تنايف فيه

٬، فبالعقل يستدل على وجود اخلالق٬، مث بالعقل تعارض وهذا ورد يف الروايات عنهم 
الروايات وتعرف داللة كل منها٬، وبالعقل تفهم اآليات ويعرف املتشابه واحملكم٬، وهذا ال 

 اًيستنبط بواسطتها حكم٬، غري مروية ةإمنا االعتراض على وضع قاعدة عقلي. اعتراض عليه
وهكذا نعود إىل احلام والبحرية والسائبة٬، وعدنا إىل حترمي . ٬، فهذه هي عبادة العباد للعباداًشرعي

علماء اليهود بأهوائهم وخترصاZم العقلية وحتليلهم احملرمات٬، وهكذا نقر للطواغيت تشريعاZم 
 .)٤( )الوضعية الباطلة

  :حدود العقل الذي ميتلكه الناس ٢ – ٣ – ٣

البد من بيان حدود العقل الذي ميتلكه كل ( :Xاملهدي  اإلمامرسول ووصي قال 
ينتج  أن ننتظر من معمل حلويات مثالً أننا ميكن ٬، فالالناس وبيان جمال عمله ليكون منتجاً
جيعله  فكوننا وضعناها فيه ال ٬،الصوف أوالقطن  عن السكر مالبس عندما نضع يف مكائنه بدالً

خارجه  أموريف  إليهوكذا بالنسبة للعقل الذي ميلكه مجيع الناس فعندما حنتكم . معمل مالبس
يعرب عن  وليس حقيقياً احملصل ومهاً اإلنتاجوسيكون  ٬،عن حدود قدرته فلن يكون منتجاً

العقل ميزان وليس  أننعرف  أن٬، وقبل كل شيء جيب اًومسخ اًمشوه اًإنتاجالواقع٬، سيكون 

                                                            
  .٥٤ص :تحف العقول -١
  .٤٧٩ص :ديوان األمام علي -٢
    .٢٣ص ١ج :الكافي -٣
  .٢ج :آتاب العجل -٤
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 )أيدينابني  الثقل القياسي لنقايس به ما   امليزان  –وهلذا فنحن دائما حنتاج مع العقل  أوزان
)١(.  

 ٬،حتدد للعقل مساره ال ميكن استخدامه) الشرائع السماوية( إهليةفالعقل بدون ثوابت 
كتاب اهللا وعتريت أهل  إين تارك فيكم الثقلني(: يف حديث الثقلني قال فرسول اهللا حممد 

  ).بييت٬، وإ½ما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض

أما بعد٬، أال أيها الناس٬، فإمنا أنا بشر٬، يوشك أن يأيت رسول ريب ( :ويف حديث آخر
أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور٬، فخذوا بكتاب اهللا : فأجيب٬، وأنا تارك فيك ثقلني

وأهل بييت٬، أذكركم اهللا يف أهل : رغب فيه٬، مث قالفحث على كتاب اهللا و .واستمسكوا به
  .)٢( )بييت٬، أذكركم اهللا يف أهل بييت٬، أذكركم اهللا يف أهل بييت

شيء آخر حدى كفيت امليزان لتحديد وزن إيوضع إذ  ٬،والثقل هو ما يستخدم يف امليزان
ما يعرض  األوىلوميكن متثيل العقل مبيزان ذو كفتني يوضع بالكفة . يوضع يف الكفة األخرى

ويف الكفة الثانية توضع  ٬،عليه من األشياء غري القابلة للتمييز حق أو باطل قبيح أو حسن
من أحاديث وروايات تستند على الشرائع   واألوصياء األنبياءالشرائع السماوية وما ترك 

  .وÊذه احلالة يكون العقل قد قوم بالثوابت الصحيحة غري القابلة للخطأ ٬،السماوية

بيض على أفأن عرض لونان كالمها  ٬،األلوانفبالعقل وحده ال ميكن ألحد أن مييز بني 
  .مل يعرض له لون أبيض قياسي إنالعقل فأنه لن يستطيع احلكم على شدة البياض بينهما 

من دون االعتماد  األحكامالتشريع واستنباط  يفميكن استخدام العقل لوحده  وهكذا ال
  .كثابت قياسيعلى الشرائع السماوية 

فلَمَّا ﴿: وهو ما حدث مع طالوت وجنده٬، قال تعاىل ٬،نأخذ مثاالً ضربه اهللا لنا يف القرآن
فَم&ن ش&رِب& م$ن:ه+ فَلَي:س& م$نِّي و&م&ن ل>م: ي&طْع&م:ه+ فَص&لَ طَالُوت+ بِالْج+ن+ود$ قَالَ إِن> اللّه& م+ب:ت&ل$يكُم بِن&ه&رٍ 

واْ إِال> م&نِ اغْت&ر&ف& غُر:فَةً بِي&د$ه$ فَش&رِب+واْ م$ن:ه+ إِال> قَل$يالً مِّن:ه+م: فَلَمَّا ج&او&ز&ه+ ه+و& و&ال>ذ$ين& آم&ن+ فَإِنَّه+ م$نِّي

                                                            
  .Xمام المهدي وصي ورسول اإلعن  -١
آتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل  ١٨٧٣ص ٤ج :وصحيح مسلم ،١٤٨ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين -٢

  .Xعلي بن أبي طالب 



 ٤٣ ................................................... ١ج  /قا�ون األخالق اإلهلية 

 

ن ف$ئَة� بِج&الُوت& و&ج+نود$ه$ قَالَ ال>ذ$ين& ي&ظُنُّونَ أَنَّه+م مُّالَقُو اللّه$ كَم مِّ قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَن&ا الْي&و:م&م&ع&ه+ 
  .)١(﴾قَل$يلَة� غَلَب&ت: ف$ئَةً كَث$ري&ةً بِإِذْن$ اللّه$ و&اللّه+ م&ع& الصَّابِرِين&

املقاييس العقلية تقول إن شرب املاء كان سيمنح اجلنود القوة على مقاتلة األعداء بعد أن 
من شرب املاء ضعف عن القتال وقالوا  إنولكن النتيجة كانت  ٬،العطش وطول الطريق أFكهم

  .ال طاقة لنا بالقتال

يومنا هذا يف  إىلالعقلية ا�ردة فشل كثري من الناس  املقاييس باستخدامولنفس السبب أي 
التمييز بني حكمة اهللا تعاىل وحكمة رسله وأوليائه وبني شيطنة وسفه وسفسطة إبليس وأوليائه 

  .واجلن اإلنسمن 

وال بأس باالستدالالت العقلية٬، كسند ثانوي ( :X املهدي اإلمام وقال وصي ورسول
  .)٢( )ن والسنة الصحيحةآللعقائد اإلسالمية املستقاة من القر

التمييز بني احلق  إىلإذن فبالعقل مع الشرائع السماوية اليت كثوابت للعقل ميكن االهتداء 
ألنه ناقص  ؛والباطل واحلسن والقبيح٬، فالعقل وحده ال ميكنه أن يكون مشرعاً أو خمترعاً للحق

غري حميط بكل ما يصلح أو يفسد البالد والعباد٬، فرمبا توهم شيئاً بأنه أصلح مث يتبني أنه 
  .األفسد

ن:ي&ا و&ه+م: ي&ح:س&ب+ونَ أَنَّه+م: ي+ح:ِسن+ونَ ال>ذ$ين& ض&ل> س&ع:ي+ه+م: ف$ي الْح&ي&اة$ الدُّ﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾ص+ن:عاً

  :احلقيقي الكامل العقل إىلالوصول  ٣ – ٣ – ٣

من املهم تعريف العقل والوقوف ( :يف تعريف العقل Xاملهدي  اإلمامقال رسول ووصي 
 أن٬، إليهالعقل احلقيقي الذي خÇلق الناس ليصلوا  ليتبنيعلى حقيقة املوجود عند كل الناس٬، 

هي صورة العقل وظل العقل واملرآة اليت انعكس  إمناالصالح ونبذ الفساد  إىلالفطرة الداعية 
العقل احلقيقي يف  إىلالعقل واالرتقاء حىت الوصول  إىلفباالستمرار يف توجيهها  ٬،فيها العقل

                                                            
  .٢٤٩: البقرة -١
   ٤٠ص  – ٢ج –آتاب العجل  -٢
  .١٠٤: الكهف -٣
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 إىلول بعد الوص) عقل(حقيقة  إىل) ظل العقل(السماء السابعة الكلية تتبدل هذه الصورة 
عكس جهة  إىلظل العقل فيوجهه  اإلنسانينكس  أنميكن و ٬،احلقيقة اليت كانت ظاهرة فيها

 إىل اًالتسافل حىت تتبدل حقيقته فيمسي النكراء والشيطنة وميسي داعي إىلالعقل فيسري به 
  .الفساد ونبذ الصالح

واحلق  ٬،يرى املقاييس مقلوبة لإلنسانميسي العقل الذي يدعونه  أنفاحملصلة ميكن  إذن
الناس يف  إن وقد حذر رسول اهللا  ٬،اًواملعروف منكر ٬،اًواملنكر معروف ٬،اًوالباطل حق ٬،باطالً
  .)١( )اًواملنكر معروف اًالزمان سيمسون يرون املعروف منكر آخر

كَي:ف& بِكُم: إِذَا فَس&د&ت: نِس&اؤ+كُم: و&فَس&ق&  :قَالَ النَّبِيُّ ( :Xجعفر الصادق  اإلمامعن و
 ؟ وäيäكُونُ ذَلåكä يäا رäسÇولَ اللêهå :فَقåيلَ لَهÇ .ش&ب&اب+كُم: و&لَم: ت&أْم+ر+وا بِالْم&ع:ر+وف$ و&لَم: ت&ن:ه&و:ا ع&نِ الْم+ن:كَرِ

يäا  :فَقåيلَ لَهÇ .الْم+ن:كَرِ و&ن&ه&ي:ت+م: ع&نِ الْم&ع:ر+وف$فَكَي:ف& بِكُم: إِذَا أَم&ر:ت+م: بِ ٬،ن&ع&م: و&ش&رٌّ م$ن: ذَل$ك& :فَقَالَ
åهêولَ اللÇسä٬،ر äكåكُونُ ذَلäيäفَكَي:ف& بِكُم: إِذَا ر&أَي:ت+م+ الْم&ع:ر+وف& م+ن:كَراً  ٬،ن&ع&م: و&ش&رٌّ م$ن: ذَل$ك& :فَقَالَ ؟ و

  .)٢() و&الْم+ن:كَر& م&ع:ر+وفاً

كون العقل املوجود عند كل الناس آلة ميكنها البحث ومتييز اجليد من الرديء يف بعض (
جيعل للعقل القدرة املطلقة على متييز كل ما هو جيد حسن   الاىل ثقل قياسي  استناداً األحيان
  .هو رديء قبيح وكل ما

    األقلعند فقد الوزن القياسي على   النقص الذي يعتري العقل  االنتباه اىلفالبد من 
  .)٣( )للكمال اًليوضع ميزانبذاته  فهو ليس كامالً

سائلني اهللا متام العقل٬، يف سورة يوسف ذُكرت النبوة  ٬،قصة يوسف آيات للسائلني فإن يف(
Çـول   ٬،وليس الرسالة كما بيَّنت فسورة يوسف يف مقام بيان املواجهة بني العبد وربه٬، بني الرس

 ٬،فهي يف بيان النبوة ال يف بيان الرسالة ٬،وليست يف مقام بيان مواجهة الرسول مع الناس ٬،وربه
ـائم    ـحاب الق  ٬،Xولذلك فهي آيات لسائلني اهللا متام العقل٬، آيات ألولياء اهللا٬، آيات ألص

ـورة آيات يف طريق اهللا لسائلني اهللا اهلداية٬، وقد بيَّ ٬،آيات للسائرين إىل اهللا  ن تعاىل يف أول س
                                                            

   .Xالمهدي  اإلمامعن وصي ورسول  -١
  .١٧٧ص ٦ج :الكافي -٢
  .Xمام المهدي وصي ورسول اإلعن  -٣
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ـة   ٬،)١(﴾إِنَّا أَن:ز&لْن&اه+ قُر:آناً ع&ر&بِي¬اً لَع&ل>كُم: ت&ع:ق$لُونَ﴿يوسف  أي ترتقون إىل السماء السابعة الكلي
  .مساء العقل فتتم عقولكم

على رؤوس أصحابه فتتم ) وهو يد اهللا( Xوميسح القائم  ٬،وال يبعث نيب حىت يتم عقله
أي ميسح على رؤوسهم بالعلم وتتم عقوهلم إذا عملوا Êذا العلم وارتقوا يف ملكوت  ٬،عقوهلم

  .)٢( )السماوات إىل السماء السابعة

ه+و& ال>ذ$ي خ&لَقَكُم: م$ن: ت+ر&ابٍ ثُمَّ م$ن: ن+طْفَة� ثُمَّ م$ن: ع&لَقَة� ثُمَّ ي+خ:رِج+كُم: ط$فْالً ثُمَّ ﴿ :قال تعاىل
أَش+دَّكُم: ثُمَّ ل$ت&كُون+وا ش+ي+وخاً و&م$ن:كُم: م&ن: ي+ت&و&ف>ى م$ن: قَب:لُ و&ل$ت&ب:لُغ+وا أَج&الً م+س&م¬ىÁ و&لَع&ل>كُم: ل$ت&ب:لُغ+وا 
  .)٣(﴾ت&ع:ق$لُونَ

عجز ما لديهم من ب باإلقرارويبدأ  ٬،طلب العلم واحلكمةالعقل هو  إلكمالالطريق  وأول
 األنبياء(من جتلت Êم صفات اخلالق  أواخلالق  إىلالكامل وحاجتهم  دراكاإلعن عقول 

املعرفة واحلكمة من منبعها  إىلكمعلمني ربانيني يقودوFم ) كملت عقوهلم أنواألوصياء بعد 
  .الصايف

لَقَد: م&نَّ اللّه+ ع&لَى الْم+ؤم$نِني& إِذْ ب&ع&ثَ ف$يهِم: ر&س+والً مِّن: أَنفُِسهِم: ي&ت:لُو ع&لَي:هِم: ﴿: قال تعاىل
  .)٤(﴾آي&ات$ه$ و&ي+ز&كTيهِم: و&ي+ع&لTم+ه+م+ الْك$ت&اب& و&الْح$كْم&ةَ و&إِن كَان+واْ م$ن قَب:لُ لَف$ي ض&اللٍ مُّبِنيٍ

الصرب على الوحدة عالمة  ٬،يا هشام(: نه قالأيف وصف العقالء  Xعن اإلمام الكاظم 
قوة العقل٬، فمن عقل عن اهللا اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها٬، ورغب فيما عند اهللا٬، وكان 

  .نسه يف الوحشة٬، وصاحبه يف الوحدة٬، وغناه يف العيلة٬، ومعزه من غري عشريةإاهللا 

لم بالتعلم٬، نصب احلق لطاعة اهللا٬، وال جناة إال بالطاعة٬، والطاعة بالعلم والع ٬،يا هشام
  .)٥( )ومعرفة العلم بالعقل٬، وال علم إال من عامل رباين٬، والتعلم بالعقل يعتقد

                                                            
  .٢ :يوسف -١
  .١ق ٣ج  :إضاءات من دعوات المرسلين -٢
  .٦٧: غافر -٣
  .١٤٦: آل عمران -٤
  .١٧ص ١ج :الكافي -٥
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يف كيفية التعلم  مع العبد الصاحل عرب كثرية وعظيمة للناس Xويف قصة نيب اهللا موسى 
فَو&ج&د&ا ع&ب:داً مِّن: ع$ب&اد$ن&ا آت&ي:ن&اه+ ر&ح:م&ةً م$ن: ع$ند$ن&ا و&ع&ل>م:ن&اه+ ﴿: قال تعاىل ٬،وطلب العلم من العلماء

قَالَ إِنَّك& لَن  #قَالَ لَه+ م+وس&ى ه&لْ أَتَّبِع+ك& ع&لَى أَن ت+ع&لTم&نِ م$مَّا ع+لTم:ت& ر+ش:داً  #م$ن ل>د+نَّا ع$لْماً 
قَالَ س&ت&جِد+نِي إِن ش&اء الل>ه+  #ع&لَى م&ا لَم: ت+ح$طْ بِه$ خ+ب:راً  و&كَي:ف& ت&ص:بِر+ #ت&س:ت&ط$يع& م&ع$ي& ص&ب:راً 

قَالَ فَإِن$ اتَّب&ع:ت&نِي فَلَا ت&س:أَلْنِي ع&ن ش&ي:ٍء ح&تَّى أُح:د$ثَ لَك& م$ن:ه+  #ص&ابِراً و&لَا أَع:ص$ي لَك& أَم:راً 
  .)١(﴾ذ$كْراً

يف تفسري هذه اآليات من سورة  Xاملهدي  اإلماموصي ورسول  Xمحد أ اإلمامقال 
أنت سترافقين وأنت تعرف أين حجة عليك  Xالعبد الصاحل كان يقول ملوسى (: الكهف

واهللا أمرك بإطاعيت٬، ولكن لن تكون كما أمرك اهللا ولن تكون كما تعهدت٬، بل ستظهر األنا 
Cرغم كوين حجة عليك ورغم تعهدك بالصرب٬، ولكن قاهلا بتلك  من أعماقك وستعترض علي

﴾٬، حيث أن حماربة األنا مراتب فمن حارب نفسه يف إِنَّك& لَن ت&س:ت&ط$يع& م&ع$ي& ص&ب:راً﴿: الصورة
   .مرتبة ما أكيد إنه يفشل لو اخترب يف مرتبة أعلى ممن هو أعلى منه

العبد الصاحل كان شديداً مع موسى وحاسبه على : ﴾قَالَ إِنَّك& لَن ت&س:ت&ط$يع& م&ع$ي& ص&ب:راً﴿
 .على أنه نقض بنفسه تعهده السابق Xكل خمالفة لالتفاق الذي جرى بينهما وبكّت موسى 

والتعلم منه ليعلم  بإتباعهويف كل هذا نبCه العبد الصاحل موسى إىل أنه أعلم منه وهو مأمور 
واعترض وكان يكرر العبد  Xجهله وال يهلك٬، ومع هذا مل يصرب موسى  Xموسى 

 قَالَ إِنَّك& لَن ت&س:ت&ط$يع& م&ع$ي& ص&ب:راًالصاحل يف كل أقواله إن هناك خلالً عندك يا موسى فالتفت ﴿
قَالَ أَلَم: أَقُل ل>ك& إِنَّك& لَن ت&س:ت&ط$يع& .......  قَالَ أَلَم: أَقُلْ إِنَّك& لَن ت&س:ت&ط$يع& م&ع$ي& ص&ب:راً...... 

 قَالَ ه&ذَا ف$ر&اق+ ب&ي:نِي و&ب&ي:نِك& س&أُن&بِّئُك& بِت&أْوِيلِ م&ا لَم: ت&س:ت&ط$ع عَّلَي:ه$ ص&ب:راً.......  راًم&ع$ي ص&ب:
  .﴾و&م&ا فَع&لْت+ه+ ع&ن: أَم:رِي ذَل$ك& ت&أْوِيلُ م&ا لَم: ت&س:ط$ع عَّلَي:ه$ ص&ب:راً........ 

إال وقال له أنت ال تستطيع الصرب  X هل تالحظ إن العبد الصاحل ال يكاد يكلم موسى
أن هناك مراتب أعلى وأرقى مما  Xواحلقيقة اليت أراد العبد الصاحل إيصاهلا ملوسى  .معي

                                                            
  .٧٠ – ٦٥: الكهف -١
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وصلت إليه وارتقيته يا موسى٬، ذلك أن املخلوق الذي لديه أو حصَّلَ أو عرف كماالً معيناً 
  .)١( )حمدوداً رمبا يظن أنه هو الكمال كله وال يكون الكمال إال به

 ٬،أساسيما منحه اهللا لنا من عقل لقوانينه اليت بينتها الشرائع السماوية شيء  إخضاعإن 
مبرتلتهم وطاعتهم     الذين اختارهم وعلمهم اهللا من علمه  للعلماء  اإلقرارومن قوانني اهللا 
بالظلمة واجلهل يف ظل العقل الذي حنمله وعدم املكابرة  اإلقراروكذلك  ٬،والتسليم هلم شيء

  . بداية الطريق للتعلم واكتمال العقل

  .)٢() أصيبت مقاتله) ال أدري(من ترك قول ( :Xعلي بن أيب طالب  اإلمامقال 

ولكن العيب أن يدعي املعرفة وهو جاهل ويصر على  ٬،أن جيهل اإلنسانفليس عيباً على 
  .جهله ويرفض التعلم

 ٬،وبالعقل يعرف اهللا ٬،بالعقل يعرف حجة اهللا( :Xوقال وصي ورسول اإلمام املهدي 
واألنبياء واألوصياء هم أصحاب العقول٬،  ٬،وبالعقل يعبد اهللا٬، والسماء السابعة هي مساء العقل

أما ما موجود عند كل الناس فهو صورة للعقل إن أخضعها  .والعقل األول هو حممد 
اإلنسان لقانون اهللا سبحانه وتعاىل وصل Êا إىل احلق وأوصلته إىل اتباع حجة اهللا والسجود مع 

النكراء اليت تزدري باإلنسان يف   أمست الشيطنة) لعنه اهللا(ن أخضعها للشيطان إو .الساجدين
  .)٣( )يده مل يكد يراهاخرج أظلمات بعضها فوق بعض إذا 

منا تغلق باب التعلم على نفسها إالعلم واملعرفة  إىلبالنقص وحاجتها  والناس اليت ال تقر
مليء مباء آسن  وإناؤهوهم كمن يأيت ليطلب املاء الصايف ... وتظل هائمة يف متاهات اجلهل

  .يتخلى عما موجود يف إنائه أنوال يقبل 

من يطلب العلم واملعرفة عليه أن يتجرد من أفكاره اليت ورثها عن آبائه وا�تمع وينهل من 
  .لكل شيء وجاء Êا املرسلون  أواملبداملعرفة واحلكمة اليت منبعها الصانع 

   

                                                            
  .٤٩ – ٤٨ص :نمجمع البحري إلى X رحلة موسىآتاب  -١
  .آتاب نهج البالغة -٢
  .١٥٨ص ٢ج :آتاب الجواب المنير -٣
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  :)احلسن والقبيح( العقل وجنود اخلري وجنود اجلهل ٤ – ٣ – ٣

 اإلنسانوخلق يف  .خرية العقل٬، وخلق له جنوداً اإلنسانيف سبحانه وتعاىل اهللا خلق 
  .شريرة اجلهل٬، وخلق له جنوداً

٬، والكذب واخليانة اإلنسانمن جنود العقل املخلوقة يف    مثالً   فالصدق واألمانة والوفاء 
ويف حديث . وجنود اخلري والشر اإلنسانمن جنود اجلهل املخلوقة يف     مثالً   والنكث 

عن جنود العقل وجنود اجلهل قاموس جيمع املفردات األخالقية  Xالصادق  اإلمام جعفر
 .)١( جنود العقل إىلاإلهلية ومضاداZا ويعرف الناس الطريق 

مييز  أنمل يستطع  Xموسى  أن جندمع العبد الصاحل  Xقصة موسى  إىلويف العودة 
كيف ميكن االعتماد على العقل  إذنكانت حسنة أو قبيحة٬،  إن Xأعمال العبد الصاحل 

الناس  كستينأن ميكن  لوه؟ احلسن والقبيح يف متييز     وهم ليسوا أنبياء   لدى الناس دع وامل
                                                            

ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ . َواْلَجْهَل َوُجْنَدُه َتْهَتُدوا ،اْعِرُفوا اْلَعْقَل َوُجْنَدُه: ََقاَل Xِعْن جعفر الصادق ( ٢١ص ١ج :الكافي -١
َفَقاَل  ،َأْقِبْل َفَأْقَبَل :ُثمَّ َقاَل َلُه ،ْدَبَرَأْدِبْر َفَأ :َفَقاَل َلُه ،َخَلَق اْلَعْقَل َوُهَو َأوَُّل َخْلٍق ِمَن الرُّوَحاِنيِّيَن َعْن َيِميِن اْلَعْرِش ِمْن ُنوِرِه

َفَقاَل  ،ُثمَّ َخَلَق اْلَجْهَل ِمَن اْلَبْحِر اْلُأَجاِج ُظْلَماِنّيًا :َقاَل ،َخَلْقُتَك َخْلقًا َعِظيمًا َوَآرَّْمُتَك َعَلى َجِميِع َخْلِقي :اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى
ُثمَّ َجَعَل ِلْلَعْقِل َخْمَسًة َوَسْبِعيَن ُجْندًا َفَلمَّا َرَأى اْلَجْهُل  ،َفَلَعَنُه، اْسَتْكَبْرَت :َفَقاَل َلُه ،َأْقِبْل َفَلْم ُيْقِبْل :ُثمَّ َقاَل َلُه ،َأْدِبْر َفَأْدَبَر ُ:َله

َيا َربِّ َهَذا َخْلٌق ِمْثِلي َخَلْقَتُه َوَآرَّْمَتُه َوَقوَّْيَتُه َوَأَنا ِضدُُّه  :ْهُلَفَقاَل اْلَج ،َما َأْآَرَم اللَُّه ِبِه اْلَعْقَل َوَما َأْعَطاُه َأْضَمَر َلُه اْلَعَداَوَة
َقْد  :اَلَق ،َفِإْن َعَصْيَت َبْعَد َذِلَك َأْخَرْجُتَك َوُجْنَدَك ِمْن َرْحَمِتي ،َنَعْم :َفَقاَل ،َوَلا ُقوََّة ِلي ِبِه َفَأْعِطِني ِمَن اْلُجْنِد ِمْثَل َما َأْعَطْيَتُه

َوُهَو َوِزيُر اْلَعْقِل َوَجَعَل  َفَأْعَطاُه َخْمَسًة َوَسْبِعيَن ُجْندًا َفَكاَن ِممَّا َأْعَطى اْلَعْقَل ِمَن اْلَخْمَسِة َوالسَّْبِعيَن اْلُجْنَد اْلَخْيُر ،َرِضيُت
َواْلَعْدُل َوِضدَُّه  ،َوالرََّجاُء َوِضدَُّه اْلُقُنوَط ،َوالتَّْصِديُق َوِضدَُّه اْلُجُحوَد ،َواْلِإيَماُن َوِضدَُّه اْلُكْفَر ،ِضدَُّه الشَّرَّ َوُهَو َوِزيُر اْلَجْهِل

 َوالرَّْأَفُة ،َوالتََّوآُُّل َوِضدَُّه اْلِحْرَص ،َوالطََّمُع َوِضدَُّه اْلَيْأَس ،َوالشُّْكُر َوِضدَُّه اْلُكْفَراَن ،َوالرَِّضا َوِضدَُّه السُّْخَط ،اْلَجْوَر
َوالزُّْهُد  ،َواْلِعفَُّة َوِضدََّها التََّهتَُّك ،َواْلَفْهُم َوِضدَُّه اْلُحْمَق ،َواْلِعْلُم َوِضدَُّه اْلَجْهَل ،َوالرَّْحَمُة َوِضدََّها اْلَغَضَب ،َوِضدََّها اْلَقْسَوَة
 ،َوالتَُّؤَدُة َوِضدََّها التََّسرَُّع ،َوالتََّواُضُع َوِضدَُّه اْلِكْبَر ،اْلُجْرَأَة َوالرَّْهَبُة َوِضدَُّه ،َوالرِّْفُق َوِضدَُّه اْلُخْرَق ،َوِضدَُّه الرَّْغَبَة

ُه َوالصَّْبُر َوِضدَّ ،َوالتَّْسِليُم َوِضدَُّه الشَّكَّ ،َواِلاْسِتْسَلاُم َوِضدَُّه اِلاْسِتْكَباَر ،َوالصَّْمُت َوِضدَُّه اْلَهَذَر ،َواْلِحْلُم َوِضدََّها السََّفَه
َوالتََّعطُُّف َوِضدَُّه  ،َواْلِحْفُظ َوِضدَُّه النِّْسَياَن ،َوالتََّذآُُّر َوِضدَُّه السَّْهَو ،َواْلِغَنى َوِضدَُّه اْلَفْقَر ،َوالصَّْفُح َوِضدَُّه اِلاْنِتَقاَم ،اْلَجَزَع
َوالطَّاَعُة  ،َواْلَوَفاُء َوِضدَُّه اْلَغْدَر ،َواْلَمَودَُّة َوِضدََّها اْلَعَداَوَة ،ْلَمْنَعَواْلُمَؤاَساُة َوِضدََّها ا ،َواْلُقُنوُع َوِضدَُّه اْلِحْرَص ،اْلَقِطيَعَة

 ،َوالصِّْدُق َوِضدَُّه اْلَكِذَب ،َواْلُحبُّ َوِضدَُّه اْلُبْغَض ،َوالسََّلاَمُة َوِضدََّها اْلَبَلاَء ،َواْلُخُضوُع َوِضدَُّه التََّطاُوَل ،َوِضدََّها اْلَمْعِصَيَة
َواْلَفْهُم َوِضدَُّه  ،َوالشََّهاَمُة َوِضدََّها اْلَبَلاَدَة ،َواْلِإْخَلاُص َوِضدَُّه الشَّْوَب ،َواْلَأَماَنُة َوِضدََّها اْلِخَياَنَة ،َواْلَحقُّ َوِضدَُّه اْلَباِطَل

َواْلِكْتَماُن َوِضدَُّه  ،َوَسَلاَمُة اْلَغْيِب َوِضدََّها اْلُمَماَآَرَة ،َواْلُمَداَراُة َوِضدََّها اْلُمَكاَشَفَة ،َرَواْلَمْعِرَفُة َوِضدََّها اْلِإْنَكا ،اْلَغَباَوَة
َوَصْوُن  ،ِضدَُّه َنْبَذ اْلِميَثاِقَواْلَحجُّ َو ،َواْلِجَهاُد َوِضدَُّه النُُّكوَل ،َوالصَّْوُم َوِضدَُّه اْلِإْفَطاَر ،َوالصََّلاُة َوِضدََّها اْلِإَضاَعَة ،اْلِإْفَشاَء

َوالسَّْتُر َوِضدَُّه  ،َواْلَمْعُروُف َوِضدَُّه اْلُمْنَكَر ،َواْلَحِقيَقُة َوِضدََّها الرَِّياَء ،َوِبرُّ اْلَواِلَدْيِن َوِضدَُّه اْلُعُقوَق ،اْلَحِديِث َوِضدَُّه النَِّميَمَة
َواْلَحَياُء  ،َوالنََّظاَفُة َوِضدََّها اْلَقَذَر ،َوالتَّْهِيَئُة َوِضدََّها اْلَبْغَي ،َواْلِإْنَصاُف َوِضدَُّه اْلَحِميََّة ،اْلِإَذاَعَةَوالتَِّقيَُّة َوِضدََّها  ،التََّبرَُّج

 ،َواْلَبَرَآُة َوِضدََّها اْلَمْحَق ،َها الصُُّعوَبَةَوالسُُّهوَلُة َوِضدَّ ،َوالرَّاَحُة َوِضدََّها التََّعَب ،َواْلَقْصُد َوِضدَُّه اْلُعْدَواَن ،َوِضدََّها اْلَجَلَع
َوالسََّعاَدُة َوِضدََّها  ،َواْلَوَقاُر َوِضدَُّه اْلِخفََّة ،َواْلِحْكَمُة َوِضدََّها اْلَهَواَء ،َواْلَقَواُم َوِضدَُّه اْلُمَكاَثَرَة ،َواْلَعاِفَيُة َوِضدََّها اْلَبَلاَء

َوالدَُّعاُء َوِضدَُّه  ،َواْلُمَحاَفَظُة َوِضدََّها التََّهاُوَن ،َواِلاْسِتْغَفاُر َوِضدَُّه اِلاْغِتَراَر ،َوِضدََّها اْلِإْصَراَر َوالتَّْوَبُة ،الشََّقاَوَة
  .َوالسََّخاُء َوِضدَُّه اْلُبْخَل ،َواْلُأْلَفُة َوِضدََّها اْلُفْرَقَة ،َواْلَفَرُح َوِضدَُّه اْلَحَزَن ،َوالنََّشاُط َوِضدَُّه اْلَكَسَل ،اِلاْسِتْنَكاَف

َوَأمَّا َساِئُر  ،ِد اْمَتَحَن اللَُّه َقْلَبُه ِلْلِإيَماِنَفَلا َتْجَتِمُع َهِذِه اْلِخَصاُل ُآلَُّها ِمْن َأْجَناِد اْلَعْقِل ِإلَّا ِفي َنِبيٍّ َأْو َوِصيِّ َنِبيٍّ َأْو ُمْؤِمٍن َق
َفِعْنَد َذِلَك  ،َدُهْم َلا َيْخُلو ِمْن َأْن َيُكوَن ِفيِه َبْعُض َهِذِه اْلُجُنوِد َحتَّى َيْسَتْكِمَل َوَيْنَقى ِمْن ُجُنوِد اْلَجْهِلَذِلَك ِمْن َمَواِليَنا َفِإنَّ َأَح

ْقِل َوُجُنوِدِه َوِبُمَجاَنَبِة اْلَجْهِل َوُجُنوِدِه َوفََّقَنا اللَُّه َوِإنََّما ُيْدَرُك َذِلَك ِبَمْعِرَفِة اْلَع ،َيُكوُن ِفي الدََّرَجِة اْلُعْلَيا َمَع اْلَأْنِبَياِء َواْلَأْوِصَياِء
  ).َوِإيَّاُآْم ِلَطاَعِتِه َوَمْرَضاِتِه
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٬، ا٬ً، واحلسن قبيحا٬ً، واملعروف منكراًاملنكر معروف(منكوسة  األمور واعلى عقب فري رأساً
  . ما حيدث حولنا يف هذا العامل سوف جند اجلواب إىل؟  نظرة واحدة  )وهكذا...

إن بعض األشياء اليت Fى عنها الشارع قبحها ( :Xاملهدي  ماماإلقال رسول ووصي و
بيCن٬، فالعقل حيكم بقبحها٬، ولكن هناك كثري من األشياء غري بيCنة القبح واحلسن يف الظاهر٬، 

وال يعرف حقائق األشياء إال . من القبيح نفالبد من االطالع على حقائق األشياء ملعرفة احلَِس
أو من شاء اهللا اطالعه عليها٬، مث لعل بعض األشياء نعتقد حنن بقبحها لعدم اطالعنا ٬، خالقها

على حقائقها وبواطنها٬، واكتفائنا مبنافاة ظاهرها لطباعنا وأحوالنا وتقاليدنا االجتماعية اليت 
فَع&س&ى أَنْ ت&كْر&ه+وا ش&ي:ئاً و&ي&ج:ع&لَ ﴿ :قال تعاىل٬، اعادة يعتربها الناس نواميس إهلية حيرم خرقه

  .)١(﴾ الل>ه+ ف$يه$ خ&ي:راً كَث$رياً

قال ٬، وبعض األشياء فيها حسن وقبح ومالئمة ومنافاة ولكن أحدمها أرجح من اآلخر
و&م&ن&اف$ع+ ل$لنَّاسِ و&إِثْم+ه+م&ا أَكْب&ر+ م$ن: ي&س:أَلون&ك& ع&نِ الْخ&م:رِ و&الْم&ي:ِسرِ قُلْ ف$يهِم&ا إِثْمR كَبِريR ﴿ :تعاىل

ن احلسن والقبح مفهومان عقليان٬، ولكن تطبيق هذين املفهومني أن قلنا بإفنحن و .)٢(﴾ن&فْع$هِم&ا
  .)٣( )ن بعض املوجودات متشاÊةأل ؛أمر متعسر) أي املصاديق(على املوجودات يف اخلارج 

سوف  وأFم ٬،متشابهحمكم وهنالك  أنواهللا سبحانه يف كتبه السماوية وشرائعه قال خللقه 
أَح&ِسب& النَّاس+ أَن ي+ت:ر&كُوا أَن ي&قُولُوا ﴿: قال تعاىل٬، يفتنون حىت بعد إمياFم باهللا لتمحيصهم

  .)٤(﴾آم&نَّا و&ه+م: لَا ي+فْت&ن+ونَ

فكيف تكون  ٬،تستطيع متييز احلق من الباطل أو احلسن والقبيح أFاتعتقد  إذفعجباً للناس 
استطاعوا التمييز بعقوهلم ا�ردة ؟ وهل خلق اهللا الناس بعقول الناس متمايزة حبيث  إنالفتنة 

  ؟؟ هم خمتلفني باآلراء اآلن

وإن¬ما ب&د:ُء وقوع الفنت من أهواء ت+تَّبع٬، وأحكام (: Xعلي بن أيب طالب  اإلمامقال 
أنّ احلق¬ لو خ&لَص& مل يكن  أال. ٬، يتوىل فيها رجالٌ رجاالًت+بتدع ي+خالَف+ فيها حكم اهللا

                                                            
  .١٩: النساء -١
  .٢١٩: البقرة -٢
  .٢ج :آتاب العجل -٣
  .٢: العنكبوت -٤
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؛ لكنه يؤخذ من هذا )ذي العقول(اختالف٬، ولو أنّ الباطل خ&لَص& مل ي+خف على ذي حجى 
ضغث ومن هذا ضغث٬، فيمزجان فيجلالن معا٬ً، فهنالك يستويل الشيطان على أوليائه٬، وجنا 

   .)١( )... هلم من اهللا احلسىنالذين سبقت 

  :االجتهاد بالرأي واالستنباط العقلي مصيدة الشيطان ٥ – ٣ – ٣

العقلي لوضع مفاهيم جديدة للشرائع السماوية أو للقيم األخالقية  واالستنباط االجتهادإن 
 8يضاً حماولة لقطع الصلة بني الناس واخلالق أيزال  كان والأو لوضع قيم أخالقية جديدة 

 ٬،الناس ومتسكهم باخلالق وشرائعه السماوية إميانأصل كل شيء٬، مما يضعف  إليهالذي يعود 
حماولة لقطع الصلة بني الناس والكتب السماوية حبجة أن الكتب السماوية مل تأخذ  وكان أيضاً

حلول لبعض ما  إجيادن متطلبات زمننا احلاضر تستوجب إو ٬،التطور الزمين االعتباربنظر 
فأصبح . نه يكمل ما مل يأت به كتاب اهللاأكمن يقول  ٬،يواجهنا من مسائل حياتية أو أخالقية

نعطيكم احللول  إليناكمن يقول للناس ارجعوا  علماء كانوا أم فالسفةا�تهدون واملستنبطون 
لْخ&و:ف$ أَذَاع+وا بِه$ و&لَو: ر&دُّوه+ إِلَى و&إِذَا ج&اَءه+م: أَم:رR م$ن& الْأَم:نِ أَوِ ا﴿ :قوله تعاىلخمالفني بذلك 

م: الرَّس+ولِ و&إِلَى أُول$ي الْأَم:رِ م$ن:ه+م: لَع&ل$م&ه+ ال>ذ$ين& ي&س:ت&ن:بِطُون&ه+ م$ن:ه+م: و&لَو:ال فَض:لُ الل>ه$ ع&لَي:كُ
   .)٢(﴾و&ر&ح:م&ت+ه+ لَاتَّب&ع:ت+م+ الشَّي:طَانَ إِل>ا قَل$يالً

حماولة لقطع الصلة بني الناس وبني  يضاًأكان وال يزال العقلي  واالستنباط االجتهادإن 
معرفة اهللا ملاذا كان هنالك  إىل٬، فإن كان العقل يوصل الناس  وأوصيائهاهللا ورسله  أنبياء

عن  وأوصيائههذا وقد Fانا اهللا يف كتبه السماوية على لسان أنبيائه أنبياء ورسل وأوصياء ؟؟؟ 
وضح اهللا  إنواالستنباط العقلي لألحكام والقوانني أو أن يعمل الناس برأيهم بعد  االجتهاد

  . سبحانه وتعاىل كل شيء يف كتبه السماوية

و&ي&و:م& ن&ب:ع&ثُ ف$ي كُلT أُمَّة� ش&هِيداً ع&لَي:هِم: م$ن: أَن:فُِسهِم: و&جِئْن&ا بِك& ش&هِيداً ع&لَى ﴿ :قال تعاىل
  .)٣(﴾و&ه+دىÁ و&ر&ح:م&ةً و&ب+ش:ر&ى ل$لْم+س:ل$م$ني& لَي:ك& الْك$ت&اب& ت$ب:ي&اناً ل$كُلT ش&ي:ٍءو&ن&زَّلْن&ا ع&ه&ؤ+الِء 

                                                            
  .٥٠الُخطَبُة رقم  :نهج البالغة -١
  .٨٣: النساء -٢
  .٨٩: النحل -٣
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من نصب نفسه ( :قال ٬،Xعن علي  ٬،Xعن أبيه  ٬،X عن األمام جعفر الصادق
وقال أبو : قال .للقياس مل يزل دهره يف التباس٬، ومن دان اهللا بالرأي مل يزل دهره يف أرمتاس

من أفىت الناس برأيه فقد دان اهللا مبا ال يعلم٬، ومن دان اهللا مبا ال يعلم فقد ضاد  :Xجعفر 
  .)١( )حل وحرم فيما ال يعلمأاهللا حيث 

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف : Xجعفر الصادق  لإلمامقلت ( :قال ٬،وعن أيب بصري
أخطأت كذبت  نإتؤجر وأما إنك إن أصبت مل ال٬،  :؟ قال كتاب اهللا وال سنCة فننظر فيها

  .)٢( )8على اهللا 

الشرائع دليل على فشل االجتهاد واالستنباط العقلي وتسببه يف احنراف الناس عن  وأوضح
مما سبب  ٬،راءآليف االفالسفة والفقهاء هو اختالف  أخالقيةالسماوية وما احتوته من مقومات 

   .وبث الرتاعات بينها واشتباه احلسن والقبح عندهم اختالف الشعوب وتشتيتها

ت&رِد+ ع&لَى (: اإلفتاء واالستنباطيف  فقهاءيف ذم اختالف ال Xطالب  أيببن علي قال 
ثُمَّ ت&رِد+ ت$لْك& الْقَض$يَّةُ بِع&ي:نِه&ا ع&لَى  ٬،أَح&د$ه$م+ الْقَض$يَّةُ ف$ي ح+كْمٍ م$ن& الْأَح:كَامِ فَي&ح:كُم+ ف$يه&ا بِر&أْيِه$

ثُمَّ ي&ج:ت&م$ع+ الْقُض&اةُ بِذَل$ك& ع$ن:د& الْإِم&امِ ال>ذ$ي اس:ت&قْض&اه+م:  ٬،غَي:رِه$ فَي&ح:كُم+ ف$يه&ا بِخ$لَاف$ قَو:ل$ه$
أَفَأَم&ر&ه+م+ الل>ه+ ت&ع&الَى  ٬،و&ك$ت&اب+ه+م: و&اح$دR ٬،و&ن&بِيُّه+م: و&اح$دR ٬،و&إِلَه+ه+م: و&اح$دR ٬،فَي+ص&وِّب+ آر&اَءه+م: ج&م$يعاً

أَم: أَن:ز&لَ الل>ه+ س+ب:ح&ان&ه+ د$يناً ن&اق$صاً فَاس:ت&ع&انَ بِهِم:  ٬،أَم: ن&ه&اه+م: ع&ن:ه+ فَع&ص&و:ه+ ٬،بِال$اخ:ت$لَاف$ فَأَطَاع+وه+
أَم: أَن:ز&لَ الل>ه+ س+ب:ح&ان&ه+ د$يناً  ٬،لُوا و&ع&لَي:ه$ أَنْ ي&ر:ض&ىأَم: كَان+وا ش+ر&كَاَء لَه+ فَلَه+م: أَنْ ي&قُو ٬،ع&لَى إِت:م&ام$ه$

و&الل>ه+ س+ب:ح&ان&ه+ ي&قُولُ ما فَرَّطْنا ف$ي الْك$تابِ م$ن:  ٬،و&أَد&ائ$ه$ ع&ن: ت&ب:ل$يغ$ه$ ت&ام¬اً فَقَصَّر& الرَّس+ولُ 
 ٬،و&أَنَّه+ لَا اخ:ت$لَاف& ف$يه$ ٬،اب& ي+ص&دِّق+ ب&ع:ض+ه+ ب&ع:ضاًو&ذَكَر& أَن> الْك$ت& ٬،ٍء ٍء و&ف$يه$ ت$ب:ي&انُ كُلT ش&ي: ش&ي:

  .)٤() )٣(﴾و&لَو: كانَ م$ن: ع$ن:د$ غَي:رِ الل>ه$ لَو&ج&د+وا ف$يه$ اخ:ت$الفاً كَث$رياً﴿ :فَقَالَ س+ب:ح&ان&ه+

ن كانوا يتبعون نفس الدين إوواضح للعيان االختالف يف آراء الفقهاء واملفكرين حىت و
؟؟؟ لو كان من نفس املصدر ملا  واملصدر األصل سمن نف يطرحونهفهل ما  ٬،املذهب ونفس

                                                            
  .٥٨ص ١ج :الكافيأصول  -١
  .٥٦ص ١ج :أصول الكافي -٢
  .٨٢: النساء -٣
  .٢٨٨ص ١ج :البالغة  نهج -٤
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 ف$يه$ و&ج&ع&لَ الْقُر:آنَ الل>ه+ أَن:ز&لَ قَد:( :إذ قال X جعفر الصادقوقد بني األمام . اختلفوا فيه
 آت&اه+م+ ال>ذ$ين& الْقُر:آن$ ع$لْمِ أَه:لَ ي&س&ع+ لَا أَه:لًا الْقُر:آن$ و&ل$ت&ع&ل£مِ ل$لْقُر:آن$ و&ج&ع&لَ ٬،ٍء ش&ي: كُلT ت$ب:ي&انَ
 م$ن: آت&اه+م: بِم&ا ذَل$ك& ع&ن: الل>ه+ أَغْن&اه+م+ ٬،م&قَايِيس& و&لَا ر&أْيٍ و&لَا بِه&وÁى ف$يه$ ي&أْخ+ذُوا أَنْ ع$لْم&ه+ الل>ه+

 أَم&ر& ال>ذ$ين& الذTكْرِ أَه:لُ و&ه+م: ٬،بِه&ا أَكْر&م&ه+م: الل>ه$ م$ن& كَر&ام&ةً ع$ن:د&ه+م: و&و&ض&ع&ه+ بِه$ و&خ&صَّه+م: ع$لْم$ه$
 و&ي&تَّبِع& ي+ص&دِّقَه+م: أَنْ الل>ه$ ع$لْمِ ف$ي س&ب&ق& و&قَد: س&أَلَه+م: م&ن: ال>ذ$ين& و&ه+م+ ٬،بِس+ؤ&ال$هِم: الْأُمَّةَ ه&ذ$ه$ الل>ه+

 ٬،الْح&قِّ س+ب+لِ ج&م$يعِ و&إِلَى بِإِذْنِه$ الل>ه$ إِلَى بِه$ ي&ه:ت&د$ي م&ا الْقُر:آن$ ع$لْمِ م$ن: و&أَع:طَو:ه+ أَر:ش&د+وه+ أَثَر&ه+م:
 ع$ن:د&ه+م: و&ج&ع&لَه+ بِه$ الل>ه+ أَكْر&م&ه+م+ ال>ذ$ي ع$لْم$هِم+ و&ع&ن: م&س:أَلَت$هِم: و&ع&ن: ع&ن:ه+م: ي&ر:غَب+ لَا ال>ذ$ين& و&ه+م+

 ي&ر:غَب+ونَ ال>ذ$ين& فَأُولَئ$ك& ٬،الْأَظ$ل>ة$ ت&ح:ت& الْخ&لْقِ أَص:لِ ف$ي الشَّقَاُء الل>ه$ ع$لْمِ ف$ي ع&لَي:ه$ س&ب&ق& م&ن: إِل>ا
 بِس+ؤ&ال$هِم: و&أَم&ر& ع$ن:د&ه+م: و&و&ض&ع&ه+ الْقُر:آن$ ع$لْم& الل>ه+ آت&اه+م+ و&ال>ذ$ين& ٬،الذTكْرِ أَه:لِ س+ؤ&الِ ع&ن:

 ج&ع&لُوا ل$أَنَّه+م: ؛الشَّي:طَانُ د&خ&لَه+م+ ح&تَّى و&م&قَايِيِسهِم: و&آر&ائ$هِم: بِأَه:و&ائ$هِم: ي&أْخ+ذُونَ ال>ذ$ين& و&أُولَئ$ك&
 الل>ه$ ع$ن:د& الْقُر:آن$ ع$لْمِ ف$ي الضَّلَالَة$ أَه:لَ و&ج&ع&لُوا ٬،كَاف$رِين& الل>ه$ ع$ن:د& الْقُر:آن$ ع$لْمِ ف$ي الْإِمي&ان$ أَه:لَ

 كَث$ريٍ ف$ي الل>ه+ ح&رَّم& م&ا و&ج&ع&لُوا ٬،ح&ر&اماً الْأَم:رِ م$ن& كَث$ريٍ ف$ي الل>ه+ أَح&ل> م&ا ج&ع&لُوا و&ح&تَّى ٬،م+ؤ:م$نِني&
  .)١() أَه:و&ائ$هِم: ثَم&ر&ة$ أَص:لُ فَذَل$ك& ٬،ح&لَالًا الْأَم:رِ م$ن&

إىل مäىت أنتم ( :قال على جبل الكرمل Xالنيب إيليا عن  :٬٢١، ١٨سفر امللوك األول ويف 
   ).تبعوهأيَّاه فإفاتبِعوه٬، وإن كان البäعلُ  ه؟ إِن كان الرَّبُّ هو اإلل تäعرÇجونَ بäيæنä اجلانِبäني

إتباع  أوورد عن األنبياء والرسل واألوصياء  نزله اهللا يف كتبه السماوية وماأفأما إتباع ما 
ومع وجود النص  األحكامفإنه ال استنباط مع  ٬،الشيطان وال يوجد طريق ثالث بينهما

يقولوا ال يوجد نص وبذلك هم  أنفأما  .اليت تبقي الناس على الصراط األخالقيةوالقوانني 
 أن وأما ٬،)وحاشاه( ناقصاً هلم ديناً أرسل أو خلقهم عبثاً بأنهينكرون كتبهم ويتهمون رÊم 

  فهل قصر الرسل يف تبيانه ؟؟؟ ... يقولوا يوجد نص 

حماولة  أمامالعقلي كان وال يزال حماولة لفتح ا�ال  واالستنباط االجتهادإن فتح باب 
وضع مفاهيم جديدة للقيم األخالقية حبجة  إىلاحلاجة  ويربر ٬،االحنراف عن القيم األخالقية

 ٬،البعض الدنيوية واملادية أهدافجديدة ختدم  استنباط مفاهيم وقيم إىلاحلاجة  أوتوضيحها 

                                                            
  .)Xجعفر الصادق  لإلمام األخالقيةالرسالة ( ٥ص ٨ج :آتاب الروضة –الكافي  -١
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تربير لالحنراف من خالل حتسني صورة القبيح من  إلجياد ؛ويف احلقيقة هم يفعلون ذلك
   .األعمال

ومثال على ذلك تفسري بسيط آلية يف كتاب اهللا حسب األهواء ممكن أن حيرف جمتمع 
أَيُّه&ا ال>ذ$ين& آم&ن+وا أَط$يع+وا الل>ه& و&أَط$يع+وا ي&ا ﴿ :قال تعاىل.. وإرادتهبالكامل ويبعدهم عن اهللا 
فَإِنْ ت&ن&از&ع:ت+م: ف$ي ش&ي:ٍء فَر+دُّوه+ إِلَى الل>ه$ و&الرَّس+ولِ إِنْ كُن:ت+م: ت+ؤ:م$ن+ونَ  الرَّس+ولَ و&أُول$ي الْأَم:رِ م$ن:كُم:

  .)١(﴾بِالل>ه$ و&الْي&و:مِ الْآخ$رِ ذَل$ك& خ&ي:رR و&أَح:س&ن+ ت&أْوِيالً
وحاشى هللا  ٬،السلطة وسدة احلكم إىلكل من يصل  أFمعلى  )وäأُولåي الْأَمæرِ(فكثري منهم فسر 

 ٬،ئوامن يهديهم وممكن أن خيط إىلأن يأمرنا بطاعة خلق غري املعصومني هم أنفسهم حيتاجون 
  .نتعلمها ووصف Êا ذاته سبحانه أن 8فهذا ليس من احلكمة اليت أمرنا اهللا 

لْ ه&لْ م$ن ش+ر&كَآئ$كُم مَّن ي&ه:د$ي إِلَى الْح&قِّ قُلِ اللّه+ ي&ه:د$ي ل$لْح&قِّ أَفَم&ن قُ﴿: قال تعاىل
  .)٢(﴾ي&ه:د$ي إِلَى الْح&قِّ أَح&قُّ أَن ي+تَّب&ع& أَمَّن ال> ي&هِدِّي& إِال> أَن ي+ه:د&ى فَم&ا لَكُم: كَي:ف& ت&ح:كُم+ونَ

وكان هذا التفسري من قبل البعض مبثابة غلق لعقول الناس وجعلهم يتبعون وبشكل أعمى 
فكانت النتيجة كارثة لبين  ٬،هرم السلطة بغض النظر عن أحقيته هلذا املنصب إىلكل من يصل 

الناس عن  إبعاديف  األساسياالجتهاد بالرأي واالستنباط العقلي كان السبب  أنكما ...البشر
 الذي اصطفاهم وجعلهم ملوكاً وآتاهم علم الكتاب واحلكمة وسددهم حىت يأخذوا اهللا أولياء

  .بر األمان إىلبيد الناس 

تصدى للعلم الذي اختص اهللا به  إمنالذلك  أهلفمن تصدى للكتب السماوية وهو ليس 
وعمل على تغييب  ٬،وملوك على العاملني وأوصياءورسل  أنبياءفجعلهم  ٬،من يشاء من عباده

فما كان اخلالق  ... وصد الناس عنهم فهو متكرب على اهللا وعلى من اختارهم اهللا  ٬،اهللا ياءأول
وما كان ليترك دينه ألي كان من العباد  ٬،سبحانه ليترك مصري العباد بيد كل من هب ودب

  . ليقوم به

                                                            
  .٥٩: النساء -١
  .٣٥: يونس -٢
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لو مل يظهر نيب وكان يف األرض مؤمن  ٬،يا كميل(: Xعلي بن أيب طالب  اإلمامقال 
 .حىت ينصبه اهللا لذلك ويؤهله له ٬، بل واهللا خمطئاًأو مصيباً تقي لكان يف دعائه إىل اهللا خمطئاً

هي  ٬،يا كميل .أو وصياً أو نبياً الدين هللا فال يقبل اهللا من أحد القيام به إال رسوالً ٬،يا كميل
٬، إمنا يتقبل اهللا من مبتدعني عامهنيوالني متبعني أو نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إال م

  .)١( )املتقني

 .)٢( )من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار( :حممد رسول اهللا عن 

من     الرسل واألنبياء واألوصياء   جاء على لسان أهل الذكر  فالشرائع السماوية وما
توضيح هلذه الشرائع السماوية وضع بني أيدي الناس كل ما حيتاجوه لينظم هلم حياZم 

ويساعدهم على سن القوانني الفرعية التنظيمية اليت حيتاجوFا باالستناد  ٬،وعالقاZم اإلنسانية
ولو خضعت تفسريات الشرائع السماوية للرأي لكان هنالك آراء بعدد الناس  .ذه الشرائعهل

  ؟ فأين احلكمة يف ذلك ٬،يتبعون تلك العقيدة الذي

و&م&ا أَر:س&لْن&ا م$ن: قَب:ل$ك& إِل>ا رِج&االً ن+وح$ي إِلَي:هِم: فَاس:أَلوا أَه:لَ الذTكْرِ إِنْ كُن:ت+م: ال ﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾ت&ع:لَم+ونَ

  .)٤( )حنن أهل الذكر(: قال ٬،﴾فَاس:أَلوا أَه:لَ الذTكْرِ إِنْ كُن:ت+م: ال ت&ع:لَم+ونَ﴿ :عن أيب جعفر

قال  ٬،﴾فَاس:أَلوا أَه:لَ الذTكْرِ إِنْ كُن:ت+م: ال ت&ع:لَم+ونَ﴿: نزلتملا (: قال ٬،عن جابر اجلعفيو
  .)٥( )حنن أهل  الذكر(: علي

 ٬،﴾فَاس:أَلوا أَه:لَ الذTكْرِ إِنْ كُن:ت+م: ال ت&ع:لَم+ونَ﴿: يف قول اهللا تعاىل Xالصادق  اإلماموعن 
  .)٦( )وحنن أهله وحنن املسئولون ٬،الذكر حممد (: قال

  

                                                            
  .١٧٥ص :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  -١
  .١٥٧ص ٢ج :سنن الترمذي، أبواب التفسير -٢
  .٤٣: النحل -٣
 .١٤٥ص ٤١ج :جامع البيان -تفسير الطبري  -٤
 .٨ص ٧١ج :جامع البيان -تفسير الطبري  -٥
 .٢٣٧ص ١ج :الكافي -٦



 ٥٥ ................................................... ١ج  /قا�ون األخالق اإلهلية 

 

  :ضعف اإلميان لدى الناس ٤ -  ٣
وأنه سبحانه أوجد   ٬،نه املسيطر ومسري كل شيءأغياب اإلميان بوجود اخلالق سبحانه و

مبا الرضا عدم الصرب و إىلأودى بالناس  األخالقيةالثواب والعقاب كآلية حلفظ تطبيق املبادئ 
مثل شحة  امتحانأو  ابتالءعند مواجهتهم ألي من الناس وهذا جعل الكثري  ٬،للعباداهللا  قسمه

قتراف يربرونه الوعن القيم األخالقية االحنراف الرزق أو أية ظروف معيشية صعبة يستسهلون 
ويف بعض األحيان يعيشون حياة  ٬،الكذب واالحتيال وإراقة ماء الوجه وحتمل اجلور واهلوان

وميسي  ون٬،وميوت ونويتكاثر ونويتنفس ونويشرب ونيأكلأو النبات  حياة احليوان إىلأقرب 
  .ال وجود لهشيء خيايل وبالنسبة هلم االرتقاء الروحي والعقلي واخللقي 

نضرب مثال بسيط نراه كل يوم  ٬،على عادات بين البشر اإلميانولنعرف مدى تأثري ضعف 
تأخذ معها حبة  أنلتأكل وتطري بدون  األرضجاعت نزلت  إذافهي  ٬،بالطيور متمثالً تقريباً

وجد طعاماً أكل منه ووضع الباقي يف جيبه  إذاعلى عكس بين البشر  ٬،تدخرها لليوم القادم
ولنفس السبب نراهم يكدسون  ٬،وخزنه أليامه القادمة مع عدم املباالة حلاجة غريه من الناس

 ٬،ا اهلدف ويتسببون بالفقر لغريهمهذ إىلللوصول  األخالقية املبادئويتجاوزون  واألرزاقاملال 
فانتشرت الرشاوى والفساد وحتاسدوا وتباغضوا والسبب هو عدم إمياFم بأن اهللا مسري اخللق 

 Zموبيكما وعدهم يف كتبهم اليت حيتفظون Êا على الرفوف يف  سوف يأتيهم بطعامهم غداً
  .ومكاتبهم

م$لُ رِز:قَه&ا الل>ه+ ي&ر:ز+قُه&ا و&إِيَّاكُم: و&ه+و& السَّم$يع+ و&كَأَيِّن م$ن د&ابَّة� لَا ت&ح:﴿: قال اهللا تعاىل
  .)١(﴾الْع&ل$يم+

الَ تäهæتäمُّوا لåحäيäاتåكُمæ بِمäا تäأْكُلُونَ وäبِمäا تäشæرäبÇون٬َ، وäالَ : لåذلåكä أَقُولُ لَكُمæ ٢٥(: ٦  إجنيلُ مäتَّى 
 ٢٦؟  الْحäيäاةُ أَفْضäلَ مåنä الطêعäام٬ِ، وäالْجäسäدÇ أَفْضäلَ مåنä اللéبäاسِأَلَيæسäتå . َألجæسäادåكُمæ بِمäا تäلْبäسÇونَ
إِنَّهäا الَ تäزæرäعÇ وäالَ تäحæصÇدÇ وäالَ تäجæمäعÇ إِلَى مäخäازِن٬َ، وäأَبÇوكُمÇ السَّمäاوِيُّ : اُنæظُرÇوا إِلَى طُيÇورِ السَّمäاِء

  ).؟ أَفْضäلَ مåنæهäاأَلَسæتÇمæ أَنæتÇمæ بِالْحäرِيِّ . يäقُوتÇهäا

                                                            
  .٦٠: العنكبوت -١
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 األساسية األسبابحد أعلى صعيد ا�تمعات والدول كان وال يزال  اإلميانوضعف 
يف يومنا هذا واملتمثلة  إىللتصدع العالقات االجتماعية ونشوب الصراعات اليت الزالت قائمة 

حبجة حاجة ومتطلبات شعوÊم املوارد الطبيعية  أو األرض أوجل املاء أاحلروب القائمة من 
 إمياFمبسبب ضعف خيافون الغد  أFمولكن باحلقيقة  ٬،القادمة لألجيالوضمان مستقبل أفضل 

 ٬،وحب الذات حرص األنانية وأصبحت ٬،األخالقيةفتشوهت عندهم الثوابت  ٬،وقلة صربهم
  . سةوغريها من املوازين والثوابت املنكو ٬،عدم املباالة باآلخرين حسن تصرف وأصبح

؟  ؟ أَوæ مäاذَا نäلْبäسÇ ؟ أَوæ مäاذَا نäشæرäبÇ مäاذَا نäأْكُلُ: فَالَ تäهæتäمُّوا قَائåلåنيä ٣١(: ٦   إجنيلُ مäتَّى 
٣٢ Çمäا اُألمäهÇطْلُبäا تäهêكُل åهåهذ êا. فَإِنäهéكُل åهåونَ إِلَى هذÇاجäتæحäت æأَنَّكُم Çلَمæعäاوِيَّ يäالسَّم Çاكُمäأَب êَألن .
٣٣ æلَكُم ÇادäزÇا تäهÿكُل åهåهذä٬، وÇبِرَّهäاِهللا و äلَكُوتäوا أَوَّالً مÇنِ اطْلُبå٣٤. لك  äدäالْغ ê٬، َألنåدäلْغåمُّوا لäتæهäفَالَ ت

åفِْسهäنåا لäمُّ بِمäتæهäي .Çرُّهäش äمæوäي الْيåكْفäي(.  

كارم لتمسك مباملتمثل باالغذاء الروحي وعلى عكس ذلك جتد الناس املؤمنني يبحثون عن 
امتحان احلياة و ابتالءالوحيد للخروج من  همفهي سالح ٬،األخالق ملواجهة احلياة ومادياZا

  . اآلخرةرصيد كبري للحياة  اليت هي حمدودة الزمن مععلى األرض  محياZ طيلة فترة

ج&نَّات� ت&ج:رِي م$ن ت&ح:ت$ه&ا و&ب&شِّرِ ال>ذ$ين آم&ن+واْ و&ع&م$لُواْ الصَّال$ح&ات$ أَن> لَه+م: ﴿: قال تعاىل
ـذَا ال>ذ$ي ر+زِقْن&ا م$ن قَب:لُ و&أُت+واْ بِه$ م+ت& ش&ابِهاً اَألن:ه&ار+ كُل>م&ا ر+زِقُواْ م$ن:ه&ا م$ن ثَم&ر&ة� رِّز:قاً قَالُواْ ه&

  .)١(﴾و&لَه+م: ف$يه&ا أَز:و&اجR مُّطَهَّر&ةٌ و&ه+م: ف$يه&ا خ&ال$د+ونَ

ي+رِيد+ ح&ر:ثَ الْآخ$ر&ة$ ن&زِد: لَه+ ف$ي ح&ر:ث$ه$ و&م&ن كَانَ ي+رِيد+ ح&ر:ثَ الدُّن:ي&ا م&ن كَانَ ﴿: قال تعاىل
  .)٢(﴾ن+ؤت$ه$ م$ن:ه&ا و&م&ا لَه+ ف$ي الْآخ$ر&ة$ م$ن نَّص$يبٍ

 لَوæ كَانَ: فَالْحäقَّ أَقُولُ لَكُمæ. لåعäدäمِ إِميäانِكُمæ« :فَقَالَ لَهÇمæ يäسÇوعÇ ٢٠(: ١٧مىت  إجنيلويف 
٬، وäالَ انæتäقåلْ مåنæ هÇنäا إِلَى هÇنäاكä فَيäنæتäقåلُ: لَكُمæ إِميäانٌ مåثْلُ حäبَّةå خäرæدäل لَكُنæتÇمæ تäقُولُونَ لåهذَا الْجäبäلِ

æكُمæيäنٍ لَدåكæمÇم äرæٌء غَيæيäكُونُ شäي( .  

                                                            
  .٢٥: البقرة -١
  .٢٠: الشورى -٢
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وا اجلاه وكأFم قد نال وأصحاب األثرياء إىلالبعض ينظر إن ضعف األميان لألسف جيعل 
 هلم مثاالً فأصبحوايف هذه احلياة الدنيا  األرضرضا اخلالق فجعل هلم املال والقصور على 

 ؛علمون عظيميلو  اختباروهذا  ٬،واختاروا الدنيااهللا عن  ابتعدوان هؤالء أوغاب عنهم  ٬،وقدوة
و هو ٬،ألوامرهوالتثبيط عن طاعة اهللا واالمتثال ألن ابتالءه سيكون بالرخاء والسعادة واالرتياح 

ليحافظوا على ما هم فيه  اإلنسانيةيدوسون على القيم  أصحابهبالء شديد يف احلياة الدنيا جيعل 
   .نصيبمن يف اآلخرة ليس هلم و

ما يدلك على مساوئ  ولقد كان يف رسول اهللا (: قوله Xعلي  اإلمامورد عن 
 ٬، فلينظر ناظرمع عظيم زلفتهوعيوµا٬، إذ جاع فيها مع خاصته٬، وزويت عنه زخارفها  الدنيا

وأتى  أهانه فقد كذب واهللا العظيم٬،: أم أهانه ؟ فإن قال بعقله أأكرم اهللا بذلك حممداً
له وزواها  أكرمه فليعلم أن اهللا قد أهان غريه حيث بسط الدنيا: فك العظيم٬، وإن قالباإل

  .)١() عن أقرب الناس منه

وäلَمَّا رäأَى الْجÇمÇوعä صäعåدä إِلَى الْجäبäل٬ِ، فَلَمَّا جäلَسä تäقَدَّمä إِلَيæهå  ١( :٥   ويف إجنيلُ مäتَّى 
Çيذُهåالَمäالً ٢. تåقَائ æمÇهäمêلäوع Çفاه ä٣: فَفتح » äلَكُوتäم æمÇلَه êنيِ بِالرُّوح٬ِ، َألنåاكäسäلْمåى لäطُوب

åاتäاوä٤. السَّم æزَّوäعäتäي æمÇى٬، َألنَّهäانäزäلْحåى لä٥. نَطُوب äضæرِثُونَ اَألرäي æمÇاِء٬، َألنَّهäعäدÇلْوåى لä٦. طُوب 
طُوبäى  ٨. طُوبäى لåلرُّحäمäاِء٬، َألنَّهÇمæ يÇرæحäمÇونَ ٧. طُوبäى لåلْجِيäاعِ وäالْعåطَاشِ إِلَى الْبِر٬ِّ، َألنَّهÇمæ يÇشæبäعÇونَ

 ١٠. طُوبäى لåصäانِعåي السَّالَم٬ِ، َألنَّهÇمæ أَبæنäاَء اِهللا يÇدæعäوæنَ ٩. لåَألنæقåيäاِء الْقَلْب٬ِ، َألنَّهÇمæ يÇعäايِنÇونَ اَهللا
åاتäاوäالسَّم äلَكُوتäم æمÇلَه êلِ الْبِر٬ِّ، َألنæأَج æنåم äينåودÇطْرäلْمåى لäطُوب.(  

 نأ فلو ٬،لضعف األميان هو اجلهل وعدم املعرفة باهللا وقدرته وملكوته األساسيوالسبب 
و&إِن مِّن ش&ي:ٍء إِال> ﴿: قال تعاىل٬، رفة حقيقية لعرفوا ما عند اهللا سبحانهعرفوا اهللا مع الناس

  .)٢(﴾ع$ند&ن&ا خ&ز&ائ$ن+ه+ و&م&ا ن+ن&زِّلُه+ إِال> بِقَد&رٍ مَّع:لُومٍ

                                                            
 .١١ص :للشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي –مكارم األخالق  -١
  .٢١: الحجر -٢
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وكان ممن  ٬،والتزم بأوامره ٬،وختلق بأخالق اهللا ٬،باإلميانفالذي يعرف اهللا اخلالق حتلى 
و&م$ن& النَّاسِ و&الدَّو&ابِّ و&الْأَن:ع&امِ م+خ:ت&ل$فR أَلْو&ان+ه+ كَذَل$ك& إِنَّم&ا ﴿ :قال تعاىل ٬،خيشون اهللا سبحانه

Rغَفُور R١(﴾ي&خ:ش&ى الل>ه& م$ن: ع$ب&اد$ه$ الْع+لَم&اء إِن> الل>ه& ع&زِيز(.   

 إىلوهداة  إليه أدالءم ليكونوا هراأولياءه الذين أخت وطاعة مبعرفة إالومعرفة اهللا ال تكون 
وهم الذين  ٬،ختارهم اهللا ملواجهة خلقهاوالفوز برضاه مرتبط بطاعة من  طاعته ومرضاته
اهللا  اوالفوز برض ٬،والسماء األرضكنوز  ومفاتيح أسرارويف هذه الطاعة  ٬،اصطفاهم اهللا

  .سبحانه

و&اللّه+  اللّه+ و&ي&غ:ف$ر: لَكُم: ذُن+وب&كُم:قُلْ إِن كُنت+م: ت+ح$بُّونَ اللّه& فَاتَّبِع+ونِي ي+ح:بِب:كُم+ ﴿: قال تعاىل
Rرَّح$يم R٢(﴾غَفُور(.  

  .)٣(﴾ي&ا أَب&ت$ إِنِّي قَد: ج&اءنِي م$ن& الْع$لْمِ م&ا لَم: ي&أْت$ك& فَاتَّبِع:نِي أَه:د$ك& ص$ر&اطاً س&وِي¬اً﴿

ع&لَي:هِم ب&ر&كَات� مِّن& السَّم&اِء و&لَو: أَن> أَه:لَ الْقُر&ى آم&ن+واْ و&اتَّقَواْ لَفَت&ح:ن&ا ﴿: وقال تعاىل
  .)٤(﴾و&لَك$ن كَذ>ب+واْ فَأَخ&ذْن&اه+م بِم&ا كَان+واْ ي&كِْسب+ونَ و&اَألر:ضِ

صحيح وكامل ملاذا مل يفتح اهللا عليهم  إمياFممن يدعون أFم مسلمني إن كان  فليتساءل
  ؟؟؟ بركات السماء

٤JאW
وهل  هو أصل األخالق ؟؟ 8ملاذا اهللا ٬، أصل األخالقصل املوضوع وهو ألنعود وهنا 

لنا عن طريق  اووضحهكتبه املقدسة وهل حدد لنا هذه األخالق يف  ؟ األخالق ثابتة أم متغرية
 األصلوماذا جاء يف هذا اإلهلي؟  األخالقهي مقومات قانون  ؟ وما وأوصيائه وأنبيائهرسله 

أن نعود ألصل هذه األخالق  أوالًعلينا  إذاً ؟ من حمددات لوضع القيم األخالقية موضع التطبيق
  ؟؟ ؟ وهل ميكن أن يكون الناس مصدر األخالق وممن نأخذ هذا األصل

                                                            
  .٢٨: فاطر -١
  .٣١: آل عمران -٢
  .٤٣: مريم -٣
  .٩٦: األعراف -٤
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  !ماذا لو أن الناس هم مصدر األخالق  ١-٤
حتقيق العدالة وتطبيق يضمن هل الناس قادرين على أن يضعوا قيماً أخالقية وقانوناً أخالقياً 

؟ إذا  القيم األخالقية لكل البشر على امتداد الزمن ويتناسب مع خمتلف الظروف واألماكن
ضمن قانون أخالقي وسبل تطبيقها  األخالقية املبادئحبثنا هذا السؤال من خالل متطلبات 

  :وتوفر هذه املتطلبات يف الناس فسوف يتبني لنا ما يلي

  :نفوس الناس أمارة بالسوء   أوالً

 ٬،حبد ذاZا هي قيم وحمددات للخلق تأمرهم باخلري وتنهاهم عن الشر والباطل )١(األخالق 
ضعفاء أمام هوى النفس ومعرضني  ألFم ؛ميكن أن يضعها الناس ألنفسهم احملددات ال وهذه

لذلك  ٬،حيكموا أنفسهم باالبتعاد عن الفحشاء واملنكر أنولن يستطيع الناس  ٬،للخطأ والسهو
ففاقد الشيء ال ... يسهو  يضل وال يكون واضع القيم األخالقية مرته عن اخلطأ ال أنجيب 
  .يعطيه

 غَفُورRو&م&ا أُب&رِّئ+ ن&فِْسي إِن> النَّفْس& َألمَّار&ةٌ بِالسُّوِء إِال> م&ا ر&ح$م& ر&بِّي& إِن> ر&بِّي ﴿ :قال تعاىل
R٢(﴾رَّح$يم(.  

  .)٣(﴾ي+رِيد+ الل>ه+ أَنْ ي+خ&فTف& ع&ن:كُم: و&خ+ل$ق& الْإِن:س&انُ ض&ع$يفاً﴿

                                                            
   .وطبيعته التي ُخِلق عليها اسم لسجية اإلنسان: األخالق جمع ُخُلق والخلق :األخالق في اللغة -١

الخلق وهو : أحدهما تقدير الشيء، واآلخر مالسة الشيء، ومن ذلك :الخاء والالم والقاف أصالن: قال ابن فارس
  ). خ ل ق(مادة  ٢١٤ص ٢ج :مقاييس اللغة .عليه ألن صاحبه قدر السجية؛

لكن خصَّ الَخْلق بالهيئات واألشكال والصور المدرآة ... األصل واحد الخلق والخلق في(: وقال الراغب األصفهاني
لسان : آذلك وانظر، ٣٩ص: الذريعة إلى مكارم األخالق )الُخُلق بالقوى والسجايا المدرآة بالبصيرة بالبصر، وُخصَّ

عبارة عن هيئٍة في النفس راسخة، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غير ( :وقال الغزالي .٨٦ص ١٠ج: العرب
  .١٠٤ص: التعريفات للجرجاني: وانظر  ،٥٣ص ٣ج: إحياء علوم الدين )فكر ورويَّة حاجة إلى

أفعاله بال روية وال اختيار، والخلق قد يكون في  حال النفس، بها يفعل اإلنسان إن الخلق هو(: وقال أبو عثمان الجاحظ
آثير من الناس من  ، وفي بعضهم ال يكون إال بالرياضة واالجتهاد، آالسخاء قد يوجد فيالناس غريزة وطبعًا بعض

  .١٢ص :تهذيب األخالق )من األخالق المحمودة غير رياضة وال تعلُّم، وآالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك
  .٥٣: يوسف -٢
  .٢٨: النساء -٣
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وäإِذَا  ١٦( :١٩    إجنيلُ مäتَّىهو سبحانه يف  إالهذا للناس فال صاحل  Xد بني عيسى وق
Çقَالَ لَهäو äقَدَّمäت èدåاحä٬، أَيَّ « :وÇحåالصَّال ÇمéلäعÇا الْمäيَّةُأَيُّهåدäاةُ اَألبäيäالْح äيåكُونَ لäتåلُ لäمæالَحٍ أَعä١٧» ؟ ص 

Çح« :فَقَالَ لَهåالäوين صÇعæدäاذَا تäمåح اًلåالäص èدäأَح äسæاُهللا اً؟ لَي äوÇهäو èدåاحäو êإِال(.   

فلكل خطاياه بنسبة ما حىت  ٬،من عصم هو سبحانه إالفخلق اهللا ليسوا مرتهني عن اخلطأ 
  . فوق اخلالق أنفسهمال يرتهوا 

مäنæ كَانَ مåنæكُمæ بِالَ « :وäقَالَ لَهÇمæوäلَمَّا اسæتäمäرُّوا يäسæأَلُونäه٬Ç، انæتäصäبä  ٧( :٨   إجنيلُ يوحäنا 
وäأَمَّا  ٩. إِلَى أَسæفَلُ وäكَانَ يäكْتÇبÇ عäلَى اَألرæضِ اًمَّ انæحäنäى أَيæضثُ ٨» !خäطåيَّةõ فَلْيäرæمåهäا أَوَّالً بِحäجäرٍ

æمÇهÇرåائäمäض æتäكَانäوا وÇعåمäفَلَمَّا س æمÇد هåاحäوا وÇجäرä٬، خæمÇهÇتéكäبÇد اًتåاحäوخِ إِلَى اًفَوÇالشُّي äنåم äنيåئåدäتæبÇ٬، م
äرِينåاآلخ .åطæسäي الْوåفَةٌ فåاقäأَةُ وæرäالْمäو Çهäدæحäو ÇوعÇسäي äيåقäبäو(.  

  :املعرفة والعلوم لدى الناس قاصرة ومعرضة الحتماالت اخلطأ والصواب    ثانياً

الناس ألن  ؛األخالقئ مبادالختزلت واختلفت أو ا�تمع  الناس األخالقولو كان أصل 
تقتصر معرفتهم على ما علمهم اهللا سبحانه هلم وجيهلون دون ذلك الكثري وقد خيطئون أو 

ولو راجعنا . ختضع الحتمال اخلطأ والصواب أو الظن أنال ميكن  األخالقومبادئ  ٬،يصيبون
احلكم على شيء ما وبعدها  أوكم مرة كنا نظن إننا مصيبني يف اختاذ قرار أنفسنا وسألناها٬، 

 .ال تتحمل اخلطأ مبادئكنا خمطئني ؟؟؟ لتبني لنا أننا ال ميكن أن نضع  أنناتبني لنا 

ال> ظَن¬اً إَن> الظ>نَّ الَ ي+غ:نِي م$ن& الْح&قِّ ش&ي:ئاً إِن> اللّه& ع&لَيمR بِم&ا و&م&ا ي&تَّبِع+ أَكْثَر+ه+م: إِ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾ي&فْع&لُونَ

علمهم هو ا م إالوالرسل الذي اصطفاهم اهللا على خلقه مل يكونوا ليعلموا  األنبياءوحىت 
ثُمَّ ع&ر&ض&ه+م: ع&لَى الْم&الَئ$كَة$ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس:م&اء ه&ؤ+الء  و&ع&ل>م& آد&م& اَألس:م&اء كُل>ه&ا﴿ :سبحانه

   .)٢(﴾إِن كُنت+م: ص&اد$ق$ني&

   .)٣(﴾و&كَذَل$ك& ن&ج:زِي الْم+ح:ِسنِني& و&لَمَّا ب&لَغَ أَش+دَّه+ آت&ي:ن&اه+ ح+كْماً و&ع$لْماً﴿

                                                            
  .٣٦: يونس -١
  .٣١: البقرة -٢
  .٢٢: يوسف -٣
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   .)١( ﴾ع&ل>م:ت&ن&ا إِنَّك& أَنت& الْع&ل$يم+ الْح&ك$يم+قَالُواْ س+ب:ح&ان&ك& الَ ع$لْم& لَن&ا إِال> م&ا ﴿

  ).َألنَّهÇمæ الَ يäعæلَمÇونَ مäاذَا يäفْعäلُونَأَبäتäاه٬Ç، اغْفåرæ لَهÇم٬æ،  يäا : فَقَالَ يäسÇوعÇ ٣٤( :٢٣    إجنيلُ مäتَّى

 والتاريخ... يعلمون  وهم الويرتكبون الفضائع بالتهلكة  أنفسهمفبين البشر قد يلقون 
لينقذوهم فلما  انتظروهمفباجلهل قاد أعداء اهللا الناس ضد األنبياء والرسل الذين  ٬،يشهد

  .منهم إFم حيسنون صنعاً حاربوهم ظناً جاءوهم

  :عدم إطالع الناس على الغيب واالحتياجات املستقبلية   ثالثاً 

من يضع القيم األخالقية جيب أن يكون قادراً على استيعاب متطلبات املستقبل والتطور (
فما قد يضعه الناس من نظريات يف زمن ما قد ال يتماشى ومتطلبات  ٬،آخر إىلمن زمن 
الذي يعيش فيه الفرد وا�تمع مبا  احمليطو٬، للفرد وا�تمع  واملعريف فاملستوى الثقايف ؛املستقبل
مؤثرة غري ثابتة وهي ٬، هذه مجيعها اخل ... تطور وختلف ومجاد ونبات وحيوان وناس فيه من 

وبالتايل فإننا إذا وضعنا  هلذا السلوك األخالقيومؤثرة بالتقييم الفردي واالجتماعي سلوك اليف 
من  اًتقد كثريننالحظ اننا نحنن ها و ٬،لمستقبلغري مراعني ل األقلسنكون على قانوناً أخالقياً 

 أخالقية اًرمبا كانت تعترب قيم أFاالتقاليد االجتماعية اليت انتقلت اىل جمتمعنا بالوراثة يف حني 
  .يف السابق

سيحصل  على الغيب وما اًي مطلعاألخالقالقانون يكون واضع  أنجيب  األقللذلك على  
 اًيكون مهيمن أنبل البد  يرانا بصورة أوسع أنليس منا حنن البشر وله القدرة  أي يف املستقبل

  .)٢() علينا وعلى العامل الذي نعيش فيه

قُلْ ال ي&ع:لَم+ م&ن: ف$ي السَّم&او&ات$ و&الْأَر:ضِ الْغ&ي:ب& إِل>ا الل>ه+ و&م&ا ي&ش:ع+ر+ونَ أَيَّانَ ﴿ :قال تعاىل
  .)٣(﴾ي+ب:ع&ثُونَ

السَّاعäةُ فَالَ يäعæلَمÇ بِهِمäا أَحäد٬è، وäالَ مäالَئåكَةُ وäأَمَّا ذلåكä الْيäوæمÇ وäتåلْكä « ٣٦( :١٩إجنيلُ مäتَّى 
Çهäدæحäأَبِي و ê٬، إِالåاتäاوäالسَّم(.  

                                                            
  .٣٢: البقرة -١
  .Xعن وصي ورسول اإلمام المهدي  -٢
  .٦٥: النمل -٣
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  :آخر وحسب الزمان واملكان إىلتعدد آراء الناس من جمتمع     رابعاً

وما يعد رذيلة يف عصر أو مكان ما ال ميكن أن يصبح  ٬،األخالق والقيم األصيلة ثابتة
واالجتهادات اليت تعمل على تغيري هذه احلقائق من خالل  ٬،فضيلة يف عصر أو مكان آخر

حجج واهية كانت هي غري العاملني فقهاء فتاوى الالنظريات الفلسفية املستنبطة ومن خالل 
  .ب رئيسي لالحنرافوسب موضمريه لناسل اووال تزال املخدر احلقيقي لعق

و&لَو: كَانَ م$ن: ع$ن:د$ غَي:رِ الل>ه$ لَو&ج&د+وا ف$يه$ اخ:ت$الفاً أَفَال ي&ت&د&بَّر+ونَ الْقُر:آنَ ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾ًكَث$ريا

وكل طائفة يف ا�تمع ختتلف مع اآلخرين  ٬،ما هي فيه األخرىمة تنكر على األمم أفكل 
دونه  ن مابني يديهم هو احلق وماإو ٬،على الطريق الصحيح وأFاصاحبة احلق  أFاوتعتقد 
  .الواضح الصحيح األصلواحنرفت القيم عن  ٬،فاختلفت املفاهيم واآلراء ٬،باطل

و&قَالَت$ الْي&ه+ود+ لَي:س&ت$ النَّص&ار&ى ع&لَى ش&ي:ٍء و&قَالَت$ النَّص&ار&ى لَي:س&ت$ الْي&ه+ود+ ﴿: قال تعاىل
لُونَ الْك$ت&اب& كَذَل$ك& قَالَ ال>ذ$ين& ال ي&ع:لَم+ونَ م$ثْلَ قَو:ل$هِم: فَالل>ه+ ي&ح:كُم+ ب&ي:ن&ه+م: ع&لَى ش&ي:ٍء و&ه+م: ي&ت:

  .)٢(﴾ي&و:م& الْق$ي&ام&ة$ ف$يم&ا كَان+وا ف$يه$ ي&خ:ت&ل$فُونَ

  .)٣(﴾فَرِح+ونَم$ن& ال>ذ$ين& فَرَّقُوا د$ين&ه+م: و&كَان+وا ش$ي&عاً كُل£ ح$ز:بٍ بِم&ا لَد&ي:هِم: ﴿

   :عدم قدرة الناس على التمييز بني احلسن والقبيح   خامساً

عدم التمييز بني احلسن والقبيح لدى الناس  أنكما تبني لنا يف الفصول السابقة من الكتاب 
 مبادئيضعوا  أنفكيف ميكنهم  ٬،األخالقية املبادئيزال سبب احنراف الناس عن  كان وال
  .األخالق اليت ال حتتمل اخلطأ والصواب وأصول

 ٬،فما هو حسن يف عقيدة ما أو مذهب ما قد يكون قبيحاً يف عقيدة أخرى أو مذهب آخر
   .وما يكون حسناً يف بلد أو مكان ما قد يكون قبيحاً يف بلد أو مكان آخر

                                                            
  .٨٢: النساء -١
  .١١٣: البقرة -٢
  .٣٢: الروم -٣
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  :عجز الناس عن معرفة النوايا    سادساً

ىل النتائج إىل النيات وإوالباعث على التصرف  إىلينظر  لن يكتمل إذ مل األخالققانون  إن
ختفي  يعرف النيات وما أن٬، لذلك من يضع قواعد األخالق جيب ال أمسواء كانت منظورة 

 .الظاهرة كثري ما يتسبب بالظلم للناس األمورفاحلكم على  ٬،القلوب

   .)١(﴾و&م&ا ي+ع:ل$ن+ونَو&ر&بُّك& ي&ع:لَم+ م&ا ت+ك$نُّ ص+د+ور+ه+م: ﴿ :قال اهللا تعاىل

وäلكåنَّ اَهللا ! أَنæتÇمÇ الêذåينä تÇبäرِّرÇونَ أَنæفُسäكُمæ قُدَّامä النَّاسِ: فَقَالَ لَهÇمæ ١٥(: ١٦  إجنيلُ لوقا 
æكُمäقُلُوب Çرِفæعäاِهللا. ي äقُدَّام èسæرِج äوÇالنَّاسِ ه äدæنåع äيåلæعäتæسÇالْم êإِن(.  

  .)٢( ...) إمنا األعمال بالني¬ات٬، وإمنا لكلّ امرئٍ ما نوى٬،(: قال رسول اهللا حممد 

على أسراره  متنهمأوآتاهم العلم واحلكمة الذين من عباده اهللا سبحانه اصطفى والذين 
ومينعوا  ٬،وليحققوا العدالة ويرفعوا الظلم عن الناس ٬،ومشيئته يف خلقهحكامه ليكونوا منفذين أل
 وينبئهمألن اهللا يوحي هلم  ؛أحكام صحيحة إصدارهم فقط قادرون على  ٬،الفساد يف األرض

  .مبا يف سرائر الناس ومشيئتهم مشيئة اهللا

  .)٣(﴾و&إِن ت&ج:ه&ر: بِالْقَو:لِ فَإِنَّه+ ي&ع:لَم+ السِّرَّ و&أَخ:فَى﴿: قال تعاىل 

و&ع&ل>م&ه+ م$مَّا ي&ش&اُء فَه&ز&م+وه+م بِإِذْن$ اللّه$ و&قَت&لَ د&او+ود+ ج&الُوت& و&آت&اه+ اللّه+ الْم+لْك& و&الْح$كْم&ةَ ﴿
ـك$نَّ اللّه& ذُو فَض:لٍ ع&لَى  و&لَو:الَ د&فْع+ اللّه$ النَّاس& ب&ع:ض&ه+م: بِب&ع:ضٍ ل>فَس&د&ت$ اَألر:ض+ و&لَ

  .)٤(﴾الْع&الَم$ني&

وäلَمَّا كَانَ الْعåيدÇ قَدå انæتäصäف٬ä، صäعåدä يäسÇوعÇ إِلَى الْهäيæكَل٬ِ، وäكَانَ  ١٤(: ٧   إجنيلُ يوحäنا 
ÇمéلäعÇ١٥. ي äنيåلåقَائ ÇودÇهäالْي äجَّبäعäفَت :»æمêلäعäتäي æلَم äوÇهä٬، وäبÇالْكُت Çرِفæعäهذَا ي äفæ١٦» ؟ كَي  æمÇهäابäأَج

إِنْ شäاَء أَحäدè أَنْ يäعæمäلَ مäشåيئَتäهÇ يäعæرِفÇ  ١٧ .تäعæلåيمåي لَيæسä لåي بäلْ لåلêذåي أَرæسäلَنِي« :يäسÇوعÇ وäقَالَ

                                                            
  .٦٩: القصص -١
  .٧٢٧٢ح :المتقي الهندي، آنز العمال -٢
  .٧: طه -٣
  .٢٥١: البقرة -٤
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مäنæ يäتäكَلêمÇ مåنæ نäفِْسهå يäطْلُبÇ مäجæدä نäفِْسه٬å،  ١٨. التَّعæلåيم٬ä، هäلْ هÇوä مåنä اِهللا٬، أَمæ أَتäكَلêمÇ أَنäا مåنæ نäفِْسي
  .)لُبÇ مäجæدä الêذåي أَرæسäلَهÇ فَهÇوä صäادåقè وäلَيæسä فåيهå ظُلْمèوäأَمَّا مäنæ يäطْ

قُلُوب+نا أوعيةٌ ملشيئة اهللا٬، فإذا شاء ( :قوله Xمام املهدي احلجة بن احلسن وعن اإل
   .)١()شئنا

الناس ال تستطيع أن تشرع قوانني الثواب والعقاب مل ما بطن من النوايا     سابعاً
  :واألعمال

 األخالقيةببعض املبادئ  لناسأن حتكم التزام ايضعها الناس ميكن ألي قانون أو سلطة  ال
ولكن  ٬،حياسبوا عليها قانونياً يف جمتمعاتنا أنميكنهم  وال ٬،مثل احلسد والكراهية والبخل

لذلك جيب أن يكون واضع  .يف النفس البشرية حيكمها اإلميان والعقلقوة داخلية  احتكمه
 .وهو عليم مبا يف الصدور باإلميانالناس العقل وانعم على النفس واألخالق هو نفسه من خلق 

و&اذْكُر+وا نِع:م&ةَ الل>ه$ ع&لَي:كُم: و&م$يثَاقَه+ ال>ذ$ي و&اثَقَكُم: بِه$ إِذْ قُلْت+م: س&م$ع:ن&ا و&أَطَع:ن&ا ﴿ :قال تعاىل
  .)٢(﴾الل>ه& ع&ل$يمR بِذَات$ الصُّد+ورِ إِن>و&اتَّقُوا الل>ه& 

 ٬،واألهواء اآلراءألFم متعددو  ؛إذن ال ميكن بأي صورة أن يكون الناس مصدر األخالق
 املبادئو. مييزوا نوايا غريهم وال أن مييزوا احلسن والقبيح حبواسهم احملدودة أنوال يستطيعون 

واملقومات األخالقية اليت ليس هلا مصدر واحد مطلق هي مبادئ خمتلف عليها وغري واضح 
شة لذا فهي ه ٬،احلسن والقبيح فيها ومعرضة للخطأ والصواب وتتغري بتغري الزمان واملكان

األخالق من وشاح القدسية رد وهذا كله جي ٬،ومعلقة يف الفراغ ومفتقرة إىل املعيار املوضوعي
يف أكثر األحيان مما يسهل مسألة اخلروج عليها  وجيعل املثيب واملعاقب عليها جمهوالًواالحترام 
   .والنتائج ماثلة أمامنا وهذا ما حيدث اآلن يف شىت أحناء العامل ٬،وجتاوزها

  

                                                            
  .٥١ص ٥٢ج :بحار األنوار -١
  .٧: المائدة -٢



 ٦٥ ................................................... ١ج  /قا�ون األخالق اإلهلية 

 

كما جاء ) الديا�ة املسيحية واليهودية(األخالق عند امللتزمني من أهل الكتاب  أصل ٢ – ٤
   :يف كتبهم املقدسة

األخالقي املعيار  هي اإلهليةأن الذات  إىلالكتاب  أهلنظر امللتزمون بالكتب السماوية من ي
٬، بينما تلك "صحيحة"و" صاحلة"تدعى  الذات اإلهليةإن تلك األشياء اليت تتفق مع و ٬،املطلق

فرمي يف . كما ورد يف حماضرة للربفسور جان م ٬،"خاطئة"و" شريرة"اليت ال تتفق معه تدعى 
   .)١() البعد املعياري هللا وكلمته(حماضرته بعنوان 

جانبني مهمني عند أهل ولفهم كامل األفكار ومتضمناZا٬، سنفحص عن قرب أكثر 
  :املطلق األخالقي عن املعيار الكتاب 

  :كمعيار أخالقي مطلقالذات اإلهلية    أوالً

يف كون اليت ميكن تناوهلا  اجلوانبإن هنالك الكثري من  )٢(" فرمي. جان م"أورد الربفسور 
  :تتضمن نقطتني أساسيتني وهي ٬،طلقاملخالقي األ املعيار 8اهللا 

 .الصالح كصفة للذات اإلهلية

  .حقيقة أن صالح اهللا هو املعيار املطلق لكل أنواع الصالح

أنه ليس  إىلأو من خالل اإلشارة  ٬،تشبيهها بالنور ميكنالصالح يف الذات اإلهلية  حيث أن
أن النبع  إىل إشارةوهنا  ٬،كمثل اهللا شيء يف الصالح واخلري والعدل والكمال واالستقامة

  .ننهل منه القيم األخالقية أنطهر منبع ممكن أو وأصفىميثل أفضل  اإلهلي األخالقي
                                                            

فريم، بروفيسور في الالهوت النظامي . للمعلم الدآتور جان م ١٤ – ١ص :البعد المعياري اهللا وآلمتهمحاضرة في  -١
ألنه  ؛المعيار األخالقي المطلقإن اهللا عز وجل هو ذآر فيها (في أورالندو، فلوريدا ، معهد الالهوت المصلحوالفلسفة، 

إنه يتمتع بالسلطان األخالقي المطلق  لذلك، ليس لغير اهللا . ليس عرضة للمسائلة من مقياس ما خارجَا عنه أو أعلى منه
الحق المطلق في أن يقرر ما هو صالح وما هو شرير، آما ليس لغيره أن يسّلم بما هوُ ملزم، وأن األحكام األبدية 

  ).يره عز وجلأسست على تقد
فريم، بروفيسور في الالهوت النظامي . للمعلم الدآتور جان م ١٤ – ١ص :البعد المعياري اهللا وآلمتهمحاضرة في  -٢

في المقام األول الصالح آصفة من صفات اهللا، ذآر فيها (، في أورالندو، فلوريدا معهد الالهوت المصلحوالفلسفة، 
وعلى الرغم من أنه في بعض األحيان قد يشار بشيء  ،معنى ذلك إن اهللا نفسه هو المعيار الذي تقاس به آل األخالقيات

ألشياء أو " صحيح"و " جيد"من التجريد عن مفاهيم الصالح أو االستقامة، ومع إنه يمكننا تطبيق مصطلحات مثل 
فبعيدًا عن  ،اس أعمق من ذلك بكثير وهو صالح الذات اإللهيةألفكار غير مشخصة، فهذه المفاهيم مستمدة حقًا من أس

فالقيمة األخالقية توجد فقط آشيء منعكس عن اهللا عز وجل حقًا، ليس اهللا  ،الذات اإللهية ال يوجد أي صالح أو استقامة
  ).صالحًا أو مستقيمًا فحسب ولكنه هو الصالح واالستقامة بعينهما
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إِنْ قُلْنäا إِنê لَنäا شäرِكَةً . إِنê اَهللا نÇورè وäلَيæسä فåيهå ظُلْمäةٌ الْبäتَّةَ( ):٧   ٥(    ١   إجنيلُ  يوحنا يف 
وäلَكåنæ إِنْ سäلَكْنäا فåي النُّورِ كَمäا هÇوä فåي . مäعäهÇ وäسäلَكْنäا فåي الظÿلْمäة٬å، نäكْذåبÇ وäلَسæنäا نäعæمäلُ الْحäقَّ

æعäرِكَةٌ بäا شäالنُّورِ فَلَنõيَّةåطäخ éكُل æنåا مäنÇطَهِّرÇي åنِهæِسيحِ ابäالْم äوعÇسäي Çمäدäضٍ وæعäب äعäا مäنåض(.  

فَكُونÇوا أَنæتÇمæ كَامåلåنيä كَمäا أَنê أَبäاكُمÇ الêذåي " :حيث أعلن يسوع ٤٨(: ٥   مىت إجنيلُ   ويف
  )."فåي السَّمäوäاتå هÇوä كَامåلٌ

عäدæلُكä  ...بäارٌّ أَنæتä يäا رäبُّ وäأَحæكَامÇكä مÇسæتäقåيمäةٌ(): ١٤٢و  ١٣٧( :١١٩   ويف املزمور 
  .)عäدæلٌ إِلَى الدَّهæرِ وäشäرِيعäتÇكä حäقٌّ

أن القيم األخالقية حىت  إىلوهذا يوضح لنا مبا ال يقبل الشك أن الكتب السماوية تشري 
ومنبعها من صفاته الكمال الالحمدود املرته عن  أصلهاتكون صحيحة وكاملة جيب أن يكون 

بنص صريح يف أن الصالح املطلق هي  Xوهذه بيCنها املسيح  ٬،واالحنراف واالختالفاخلطأ 
  . صفات اهللا سبحانه وال ينازعه فيها أحد من خلقه

  ).."اللêهÇلَيæسä أَحäدè صäالåحاً إالê وäاحåدè وäهÇوä " ١٨(: ١٠  مرقس إجنيلُ   يف X عيسىعن 

  :القاضي املطلق لألخالقياتالذات اإلهلية     ثانياً

جيب أن يكون هو  األخالق مفرداتن يكون من يضع أالعدالة والكمال ال  قتتحقولكي 
 "فرمي. جان م"الربفسور يفترض و .)١( حيث هو من يثيب ويعاقب املطلق لألخالقياتالقاضي 

أو للرسل واألنبياء  من الناسكان ألي  إنحيدد  مللكن (للبشر يفوCض  8أن اهللا يف حماضرته 
نه أونرى أيضاً . حكام أخالقيةوتطبيق األبعض املسؤولية ليقوموا بصنع  )؟ واألوصياء فقط
؟ إذ ال  أو أحكام للمقومات واألخالق اإلهلية أخالقياتهل يقصد استنباط  ٬،ليس واضحاً

                                                            
فريم، بروفيسور في الالهوت . الدآتور جان م: للمعلم – ١٤ -١البعد المعياري اهللا وآلمته ص محاضرة في  -١

ذآر فيها باإلضافة إلى حقيقة أن اهللا هو المعيار ( ، في أورالندو، فلوريدا معهد الالهوت المصلحالنظامي والفلسفة، 
أي إن اهللا له االمتياز المطلق ليحكم . هو القاضي المطلق لألخالقيات اهللا أيضًا أناألخالقي المطلق، فسوف نكتشف 

آما أن له مطلق الحق . خالفهاواألفكار المعينة تتوافق مع مطالبه األخالقية أو ت ،والعواطف ،فيما إذا آانت األعمال
اهللا للكائنات البشرية بعض المسئولية  على هذا األساس، هو أمر صحيح أن يفّوض. والقوة ليتصرف بناًء على أحكامه

، وحسب الكتاب المقدس، قد ُأعطَيت الحكومات البشرية الشرعية مسئولية محدودة مثًال. ليقوموا بصنع أحكام أخالقية
لكن الكتاب يعّلم أيضًا بأن أحكامنا األخالقية ال تكون صحيحة وفعالة إال عندما .  في إآرام الصالح ومعاقبة الشرير

  ).أحكام اهللا تعكس
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 أوأو األوصياء بوضع  األنبياء يوجد هنالك نص يف الكتب السماوية يكلف الناس أو الرسل أو
نشر وتوضيح ووضع هذه القيم والقوانني األخالقية موضع  وإمنا ٬،استنباط قيم وقوانني أخالقية

  .  التطبيق من خالل سلطان مينحه اهللا سبحانه

فَإِنَّهÇ تäأْتåي  ...وäأَعæطَاهÇ سÇلْطَاناً أَنْ يäدåينä( :Xوع قال يس )٣٠ – ٢٧( :٥يوحنا  يف إجنيل
åةäامäيåإِلَى ق åاتäحåلُوا الصَّالäفَع äينåذêال ÇجÇرæخäفَي Çهäتæوäورِ صÇي الْقُبåف äينåذêال Çيعåمäج Çعäمæسäا يäيهåةٌ فäاعäس  åاةäيäالْح

وäدäيæنÇونäتåي عäادåلَةٌ َألنِّي الَ أَطْلُبÇ مäشåيئَتåي بäلْ مäشåيئَةَ  ...يæنÇونäةåوäالêذåينä عäمåلُوا السَّيِّئَاتå إِلَى قåيäامäةå الدَّ
   ).اآلبِ الêذåي أَرæسäلَنِي

وحسب الشريعة اليت  8ته يدين أعمال الناس مبشيئ أنلرسوله سلطان  أعطىاهللا تعاىل 
  .الرسول إىلأنزهلا وأوحاها اهللا 

األخالقي الذات اإلهلية معيار أن  جندلألخالقيات  مطلقاً قاضياًسبحانه كونه وبصفته 
املطلق يف كل حكم يصدره وأحكامه كاملة وتدل على بصرية وحكمة وعدل ال ينضب٬، هذا 

  .باإلضافة إىل أخالقيات خالية من األخطاء

من حيث أنه جيمع بني كونه النموذج األخالقي الذات اإلهلية Êذا الفهم األساسي عن 
لنتCجه اآلن بأنظارنا إىل  اليت تدل أحكامه على احلكمة ألخالقيات املطلقاملطلق وقاضي ا

فعندما على احلياة٬، هذه األمور  تأثري مضامني إىلالكتاب  أهلالكيفية اليت ينظر من خالهلا 
عند هذه النقطة سنلتفت إىل  قاضي األخالقيات املطلقواهللا املعيار األخالقي املطلق٬، يكون 

 وأحكامهاييسه مقمتليه حقيقة أن سلطان اهللا وقدرته يف القضاء تلزم خالئقه بأن حتيا كما 
  . سبحانه

بäلْ نäظåريä الْقُدُّوسِ الêذåي دäعäاكُمæ " ١٥( :)١٦   ١٥( :١يف رسالة بطرس الرسول األوىل 
åس éي كُلåف äدِّيِسنيåضاً قæأَي æمÇتæوا أَنÇكُونõةä٦١. ري èوبÇكْتäم Çَألنَّه èا قُدُّوسäَألنِّي أَن äدِّيِسنيåوا قÇكُون.(  

أَحæِسنÇوا إِلَى ( :Xقال يسوع  )٤٨ – ٤٤( :٥يف املوعظة على اجلبل يف إجنيل مىت و
æيكُمåضåغæبÇم. æكُمäونÇدÇطْرäيäو æكُمæِسيئُونَ إِلَيÇي äينåذêلِ الæوا َألجÿلäصäي  .وåي فåذêال Çاَء أَبِيكُمäنæوا أَبÇكُونäت æكَيåل
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åاتäوäالسَّم. äنيåمåالêالظäارِ وäرæلَى اَألبäع ÇرåطæمÇيäو äنيåحåالصَّالäارِ وäرæلَى اَألشäع Çهäسæمäش ÇرِقæشÇي Çفَإِنَّه.. .
 äوÇه åاتäوäي السَّمåي فåذêال Çاكُمäأَب êا أَنäكَم äنيåلåكَام æمÇتæوا أَنÇلٌفَكُونåكَام.(  

وعلينا أن  ٬،اليت هي أصل مكارم األخالق اإلهليةبالصفات  وااللتزامنه جيب التحلي أأي 
يغفر  8فاهللا  ٬،جنسدها يف تصرفاتنا وعالقتنا حىت نستحق أن نكون عباد مطيعني مؤمنني

فلماذا ال نغفر ملن خيطأ حبقنا ونرحم اآلخرين كما يرمحنا اهللا  ٬،اإلساءة ويتقبل من املسيئني
  .ويغفر لنا لنكون قديسني يف تصرفاتنا

    :ا سبحا�ه أصل األخالق ٣ -  ٤
اهللا سبحانه بإمجاع الديانات  نفإ ٬،كما بيCنا سابقاً ال ميكن أن يكون الناس مصدر األخالق

ونشرها  ٬،الثابتة واليت ال تتغري بتغري الزمان واملكان األخالقيةوضع القواعد والقيم  واملعتقدات
الثواب ( األخالق مبادئعلى االلتزام أو االحنراف عن  األحكامن وبيC ٬،يف مجيع كتبه السماوية

ألنه  ؛األمر من أصفيائه إليهمنه هو وحده املثيب واملعاقب عليها أو من يوكل أو ٬،)والعقاب
ينفد أما عطاء الناس  وما عنده باق ال ٬،يعلمون ال لم مااخلالق يعلم ما يف نفوسهم ويعهو 
  . وسنته مل تتبدل ومل تتحول منذ أن ابتدأ اخللق ٬،فينفد

  .)١(﴾س+نَّةَ الل>ه$ ال>ت$ي قَد: خ&لَت: م$ن قَب:لُ و&لَن ت&جِد& ل$س+نَّة$ الل>ه$ ت&ب:د$يالً﴿ :قال تعاىل

ب&اقٍ و&لَن&ج:زِي&نَّ ال>ذ$ين& ص&ب&ر+واْ أَج:ر&ه+م بِأَح:س&نِ م&ا كَان+واْ م&ا ع$ند&كُم: ي&نفَد+ و&م&ا ع$ند& اللّه$ ﴿
  .)٢(﴾ي&ع:م&لُونَ

واملقومات  ساسياتاألالذي ميثل الكمال املطلق هو وحده القادر على وضع  8اهللا 
  .هو شر لتتجنبه هو خري لتعمل به وما م النفس البشرية مااألخالقية وأهل

  .)٤(﴾و&ه&د&ي:ن&اه+ النَّج:د&ي:نِ﴿ .)٣(﴾ه&د&ي:ن&اه+ السَّبِيلَ إِمَّا ش&اك$راً و&إِمَّا كَفُوراًإِنَّا ﴿ :قال تعاىل

                                                            
  .٢٣: الفتح -١
  .٩٦: النحل -٢
  .٣: اإلنسان -٣
  .١٠: البلد -٤
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و&ما كانَ الل>ه+ ل$ي+ض$ل> قَو:ماً ب&ع:د& إِذْ ﴿ :8فåي قَوæلِ اللêهX  åعن اإلمام جعفر الصادق 
 :و&قَالَ ٬،ح&تَّى ي+ع&رِّفَه+م: م&ا ي+ر:ض$يه$ و&م&ا ي+س:خ$طُه+( :قَالَ ٬،)١(﴾ه&داه+م: ح&تَّى ي+ب&يِّن& لَه+م: ما ي&تَّقُونَ

إِنَّا ه&د&ي:ناه+ السَّبِيلَ ﴿ :وäقَالَ ٬،ب&يَّن& لَه&ا م&ا ت&أْت$ي و&م&ا ت&ت:ر+ك+ :قَالَ ٬،)٢(﴾فَأَلْه&م&ها فُج+ور&ها و&ت&قْواها﴿
و&أَمَّا ثَم+ود+ ﴿ :وäعäنæ قَوæلåهå ٬،آخ$ذٌ و&إِمَّا ت&ارِكRع&رَّفْن&اه+ إِمَّا  :قَالَ ٬،)٣(﴾إِمَّا شاك$راً و&إِمَّا كَفُوراً

ع&رَّفْن&اه+م: فَاس:ت&ح&بُّوا الْع&م&ى ع&لَى الْه+د&ى  :قَالَ ٬،)٤(﴾فَه&د&ي:ناه+م: فَاس:ت&ح&بُّوا الْع&مى ع&لَى الْه+دى
  .)٥() ب&يَّنَّا لَه+م :وäفåي رِوäايäةõ ٬،و&ه+م: ي&ع:رِفُونَ

 åهêلِ اللæقَو æنäالصادق  قَالَ ٬،﴾و&ه&د&ي:ن&اه+ النَّج:د&ي:نِ﴿ :8وعX : )ِّ٦( ) ن&ج:د& الْخ&ي:رِ و&الشَّر(.  

)٦(.  
 

إِن> الل>ه& ال ي&ظْل$م+ م$ثْقَالَ ذَرَّة� و&إِنْ ت&ك+ ح&س&ن&ةً ي+ض&اع$فْه&ا و&ي+ؤ:ت$ م$ن: لَد+ن:ه+ أَج:راً ﴿ :قال تعاىل
  .)٧(﴾ع&ظ$يماً

  .)٨(﴾و&م&ن: ي&ع:م&لْ م$ثْقَالَ ذَرَّة� ش&ر¬اً ي&ر&ه+ #فَم&ن: ي&ع:م&لْ م$ثْقَالَ ذَرَّة� خ&ي:راً ي&ر&ه+ ﴿

جعل هلم . ٣ أعاده إليهاو. ٢ األرضمن  اإلنسانخلق الرب  .١(: ١٧   ويف سفر يشوع 
قوة حبسب طبيعتهم وصنعهم  وألبسهمعلى كل ما فيها  معدودة واتاهم سلطاناً وأياماً وقتاً

خلق منه عونا . ٥رعبه على كل ذي جسد وسلطه على الوحش والطري  ألقى. ٤على صورته 
ومالهم من معرفة احلكمة . ٦يتفكر  وقلباً وأذننيوعينني  ولساناً اختياراً وأعطاهم بإزائه

ليحمدوا امسه . ٨ أعمالهوجعل عينه على قلوÊم ليظهر هلم عظائم . ٧ واراهم اخلري والشر
  ).شريعة احلياة وأورثهمو زادهم العلم . ٩ أعمالهالقدوس وخيربوا بعظائم 

                                                            
  .١١٥: التوبة -١
  .٨: الشمس -٢
  .٣: اإلنسان -٣
  .١٧: فصلت -٤
    .١٦٣ – ١٦٢ص ١ج :الكافي -٥
       .١٦٣ص ١ج :الكافي -٦
  .٤٠: النساء -٧
  .٨ – ٧: الزلزلة -٨
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 ٬،أو احلقيقة املطلقة فاخلري هو إرادة اخلالق ٬،اإلنسانيةخلري تدعو  اإلهلية األخالقيةإن املبادئ 
 وايسعوعلى الناس أينما كانوا ومهما كان إمياFم أن  ٬،اإلنسانيةالسعادة  حتقيق أساسوهي 
وهذا ما  ٬،العدالة واملساواةأساس لى ات سليمة مبنية عمن خالل عالقملمارسة حياZم  ينجاهد

وتبقي الناس على  آالف السنني دىن تنظمه وتقيمه وتقويه على مأخالقية ألحتاول القواعد ا
  .الصراط املستقيم

يؤمنون حبقيقة قد بالتسمية وهم مع اآلخرين ال يؤمنون بوجود اهللا أو خيتلفون حىت الذين (
 ونال يؤمنحىت الذين أو  ٬،يسموFا احلقيقة الكربى أو املطلقة أو غريها من التسميات األخرى

هل يريدون نشر العدالة واملساواة  ؟ بسالم وأمانم العيش هل يهمه مباحلقيقة بل بالصنم نسأهل
يت تؤدي با�تمع إىل غتصاب وغريها من األمور الاالقتل والسرقة وهل يرفضون ال ؟ يف ا�تمع
   .)١() ؟ ... االFيار

عكس الناس  ٬،يوم الدين مبنظار واحد إىلكل اخللق من زمن آدم  إىلواهللا سبحانه ينظر 
بعضهم البعض بنظرة التفرقة العنصرية والطبقية والعرقية والقومية والدينية  إىلالذي ينظرون 

إن ربكم واحد٬، وإن أباكم واحد٬، كلّكم  ٬،أيها الناس( : رسول اهللا حممدفعن  ٬،وغريها
آلدم٬، وآدم من تراب٬، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم٬، وليس لعريب على عجمي فضل إالّ 

  .)٢() بالتقوى

وتتطلب أن يكون  ٬،أسلفنازمان ومكان كما تطبيقها ال حيدها  األخالقية املبادئومبا أن 
Cاحمليط فهو وحده  ٬،اهللا سبحانه إالفال ميكن أن يكون مصدرها  ٬،ع هلا مطلعاً على الغيباملشر

 ومبادئيضع مقومات  أنوهو القادر على  ٬،عامل الغيب ويعلم ما تسر النفوسبكل شيء و
 األمورويوحي ملن يشاء من عباده علوم الغيب وبواطن  ٬،ال حيدها زمان ومكان أخالقية

  .عليهم يف تطبيقها ونوا شهوداًويك املبادئليكونوا معلمني يشرحون للناس هذه 

                                                            
  .Xعن وصي ورسول اإلمام المهدي  -١
  .١٣ح ٣٥٠ص ٧٦ج :وبحار األنوار ،٣٤ص: البحراني، تحف العقول -٢
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و&ي&ع:لَم+ م&ا ف$ي الْب&رِّ و&الْب&ح:رِ و&م&ا ت&س:قُطُ و&ع$ند&ه+ م&فَات$ح+ الْغ&ي:بِ الَ ي&ع:لَم+ه&ا إِال> ه+و& ﴿: قال تعاىل
إِال> ف$ي ك$ت&ابٍ م$ن و&ر&قَة� إِال> ي&ع:لَم+ه&ا و&الَ ح&بَّة� ف$ي ظُلُم&ات$ اَألر:ضِ و&الَ ر&طْبٍ و&الَ ي&ابِسٍ 

  .)١(﴾مُّبِنيٍ

و&م&ا كُنت& لَد&ي:هِم: إِذْ ي+لْقُون أَقْالَم&ه+م: أَيُّه+م: ي&كْفُلُ م&ر:ي&م& ذَل$ك& م$ن: أَنب&اء الْغ&ي:بِ ن+وح$يه$ إِلَيك& ﴿
  .)٢(﴾و&م&ا كُنت& لَد&ي:هِم: إِذْ ي&خ:ت&ص$م+ونَ

وäتåلْكä السَّاعäةُ فَالَ يäعæلَمÇ بِهِمäا أَحäد٬è، وäالَ مäالَئåكَةُ وäأَمَّا ذلåكä الْيäوæمÇ  ٣٦( :١٩إجنيلُ مäتَّى 
Çهäدæحäأَبِي و ê٬، إِالåاتäاوäالسَّم(.   

كما إن وجود قواعد وحمددات أخالقية بدون ثوابت واضحة وثواب وعقاب فهي ال معىن 
وهو من يثيب الناس على  ٬،هو أصل األخالق 8اهللا  أنلذلك نقول  ٬،هلا وال حكمة فيها

عن القيم األخالقية ما ظهر  واحنرفواوهو من يعاقبهم إذا جتاوزوا  ٬،التزامهم بالقيم األخالقية
  .يعلم السرائر وما ختفي الصدور ألنه ؛وهو من يغفر هلم أن تابوا وأنابوا ٬،منها وما خفي عنهم

  . )٣(﴾و&الْأَر:ضِ إِنَّه+ ع&ل$يمR بِذَات$ الصُّد+ورِإِن> الل>ه& ع&ال$م+ غَي:بِ السَّم&او&ات$ ﴿: قال تعاىل

لTل>ه$ ما ف$ي السَّم&اوات$ و&م&ا ف$ي اَألر:ضِ و&إِن ت+ب:د+واْ م&ا ف$ي أَنفُِسكُم: أَو: ت+خ:فُوه+ ي+ح&اس$ب:كُم ﴿
  .)٤(﴾د$يرRبِه$ اللّه+ فَي&غ:ف$ر+ ل$م&ن ي&ش&اُء و&ي+ع&ذTب+ م&ن ي&ش&اُء و&اللّه+ ع&لَى كُلT ش&ي:ٍء قَ

حىت يستطيعوا أن  وإدراكهايف تعلم القيم األخالقية  يبذلوا جهداً أنكان املفروض بالناس و
يعملوا Êا بدالً من أن يبذلوا جهداً يف استنباط أحكام ومعاين أخالقية وضعية جديدة تالئم 

  .أهواءهم وتفكريهم وأنفسهم األمارة بالسوء

على األقل يف هذه الدنيا دون العدالة واملساواة املطلوبة ن يصلوا إىل أأما الذين ال يريدون 
  .اجلدال معهم عقيموث بهم يريدون أن يعيشوا حياة العفربطهم باآلخرة 

                                                            
  .٥٩: األنعام -١
  .٤٤: آل عمران -٢
  .٣٨: فاطر -٣
  .٢٨٤: البقرة -٤
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 حمدداتوضع قانوناً شامالً ضمن  وإمنااألخالقية  املبادئواهللا سبحانه مل حيدد فقط 
  .العدالة واملساواة للناس كافة قلتتحقوشروط حىت تكون هذه األخالق موضع التطبيق 

  

  

٥Jא   Wא
كل ما يبقي الناس على الصراط املستقيم وجيمع املتطلبات اليت تضع مبادئ  :القانون هو

يكفي لتكون القيم األخالقية موضع  فالنص وحده ال .ونصوص القيم األخالقية موضع التطبيق
وضع أنظمة متكاملة يسري الكون من خالهلا وفيها تتضح عظمة وكمال  8فاهللا  ٬،التطبيق
  .اخلالق

يوصلنا  اهلداية الذي وهو قانون٬، )١(ملعرفة احلجة  اًهناك قانون مثل ما عرفنا يف السابق بأنّ(
كان  الذي هدانا Êذا القانون ماالرحيم اهللا  أننفهم  أنفالبد  الواجب اتباعه٬، ملعرفة احلق

   .)٢( )سبل االرتقاء واملعرفةلناس تبني ل أخرىوضع قوانني  دونتركنا لي

  :ما يلي اإلهليةويتضمن قانون األخالق 

  :والقيم األخالقية األخالقيالنص للقا�ون  ١ -  ٥
وهذا جنده يف الشرائع  ٬،كل ما يبني وحيكم القيم األخالقية :هوللقانون األخالق النص 

يهم مفردات احلياة والعالقات اإلنسانية جبميع  ويشمل كل ما ٬،والكتب السماوية مفصالً
  ....)واالجتماعيةوالسياسية  االقتصادية(فروعها 

وبدون نص سوف تكون  ٬،لضمان التطبيق الصحيح للقيم األخالقية أساسيوالنص شيء 
وضعها فعلى سبيل املثال نرى إن األنظمة اإلدارية احلديثة اليت . واجتهاداتإضافات وحذف 

تتطلب توثيق السياسات واألهداف لتضمن التطبيق ) الذين لديهم بعض احلكمة(الناس 

                                                            
   .٢ق ٣ج :نص القانون في آتاب اإلضاءات -١
   .Xعن وصي ورسول اإلمام المهدي  -٢
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أو الفساد اإلداري٬، فهل من املمكن أن  االحنرافوبالتايل التقليل من  ٬،الصحيح هلذه السياسات
  احلكيم الناس بدون نص أو قوانني أخالقية موثقة تنري هلم الطريق ؟  8يترك اهللا 

   .)١(﴾و&لَقَد: جِئْن&اه+م بِك$ت&ابٍ فَصَّلْن&اه+ ع&لَى ع$لْمٍ ه+دÁى و&ر&ح:م&ةً لTقَو:مٍ ي+ؤ:م$ن+ونَ﴿ :قال تعاىل

إذ بني  ٬،االجتماعيةحيث فصلت الكتب السماوية كل ما يعين الناس يف حياZم وعالقاZم 
 ٬،هو مذموم وبني الشر وما ٬،هو حممود من القيم األخالقية اهللا تعاىل يف كتبه وشرائعه اخلري وما

وأمرنا اهللا تعاىل أن . هو شر أو مذموم وكذلك بني لنا الثواب لكل خري والعقاب لكل ما
 األحكامالذين أرسلوا ليبينوا هذه (نتمسك بكتبه وشرائعه السماوية اليت جاء Êا املرسلون 

  .ما هو أقوم إىلفهي تنذرنا وتذكرنا وZدينا  ٬،)والقيم حىت ال خيتلف عليها الناس

إِنَّا أَن:ز&لْن&ا التَّو:ر&اةَ ف$يه&ا ه+دىÁ و&ن+ورR ي&ح:كُم+ بِه&ا النَّبِيُّونَ ال>ذ$ين& أَس:لَم+وا ل$ل>ذ$ين& ﴿: قال تعاىل
ت&خ:ش&و+ا و&كَان+وا ع&لَي:ه$ ش+ه&د&اَء فَال  ه&اد+وا و&الرَّبَّانِيُّونَ و&الْأَح:ب&ار+ بِم&ا اس:ت+ح:ف$ظُوا م$ن: ك$ت&ابِ الل>ه$

النَّاس& و&اخ:ش&و:ن$ و&ال ت&ش:ت&ر+وا بِآي&ات$ي ثَم&ناً قَل$يالً و&م&ن: لَم: ي&ح:كُم: بِم&ا أَن:ز&لَ الل>ه+ فَأُولَئ$ك& ه+م+ 
  .)٢(﴾الْكَاف$ر+ونَ

عäدæلُكä عäدæلٌ  ١٤٢ ...يäا رäبُّ وäأَحæكَامÇكä مÇسæتäقåيمäةٌبäارٌّ أَنæتä  ١٣٧(: ١١٩   ويف املزمور
  .)إِلَى الدَّهæرِ وäشäرِيعäتÇكä حäقٌّ

ولكي نضمن صالح وجناح القوانني الوضعية اقتصادية أو تنظيمية أو سياسية أو دولية أو 
غريها من القوانني وتوافقها مع القيم األخالقية جيب أن تكون كما بيCنا سابقا٬ً،  دستورية أو
الظاهر والباطن ومبا يتناسب مع مصدر ال خيطأ ومييز القبيح واحلسن مطلع على نابعة من 

الشرائع والنصوص اليت وردت يف الكتب السماوية اليت ولن جند ذلك إال ب ٬،الزمان واملكان
والرسل  األنبياءويف سنن  ٬،أحصتها إالفصلت لنا كل شيء ومل تترك صغرية وال كبرية 

الناس كغاية وهذا كفيل بضمان العدالة والتطور والتنظيم وكل ما ينشده  ٬، واألوصياء
  . وهدف من وضع وتطبيق هذه النصوص

                                                            
  .٥٢: األعراف -١
  .٤٤: المائدة -٢
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 ٬،والكتب والشرائع السماوية نصوصها متكاملة ال ميكن أخذ شيء منها ونكران شيء آخر
فَم&ا ج&ز&اء م&ن ي&فْع&لُ ذَل$ك& م$نكُم:  أَفَت+ؤ:م$ن+ونَ بِب&ع:ضِ الْك$ت&ابِ و&ت&كْفُر+ونَ بِب&ع:ضٍ... ﴿: قال تعاىل

ا إِال> خ$ز:يR ف$ي الْح&ي&اة$ الدُّن:ي&ا و&ي&و:م& الْق$ي&ام&ة$ ي+ر&دُّونَ إِلَى أَش&دِّ الْع&ذَابِ و&م&ا اللّه+ بِغ&اف$لٍ ع&مَّ
  .)١(﴾ت&ع:م&لُونَ

ه+و& ال>ذ$ي& أَنز&لَ ﴿: قال تعاىل ٬،والنصوص والشرائع السماوية فيها احملكم وفيها املتشابه
م: ع&لَي:ك& الْك$ت&اب& م$ن:ه+ آي&اتR مُّح:كَم&اتR ه+نَّ أُمُّ الْك$ت&ابِ و&أُخ&ر+ م+ت&ش&ابِه&اتR فَأَمَّا ال>ذ$ين& يف قُلُوبِهِ

إِال> اللّه+ و&الرَّاس$خ+ونَ ف$ي أْوِيلَه+ ز&ي:غٌ فَي&تَّبِع+ونَ م&ا ت&ش&اب&ه& م$ن:ه+ اب:ت$غ&اء الْف$ت:ن&ة$ و&اب:ت$غ&اء ت&أْوِيل$ه$ و&م&ا ي&ع:لَم+ ت&
  .)٢(﴾ي&قُولُونَ آم&نَّا بِه$ كُل� مِّن: ع$ند$ ر&بِّن&ا و&م&ا ي&ذ>ك>ر+ إِال> أُو:لُواْ األلْب&ابِ الْع$لْمِ

 بالعلم ليبينوا لنا املتشابه نيالراسخ واألوصياءالرسل واألنبياء  إىلالرجوع أيت ضرورة توهنا 
  .من اهللا سبحانهبعلم أتاهم 

واآلية  ٬،واهللا العزيز احلكيم ال جيرب الناس على الطاعة واإلميان بل خريهم وأختربهم
املتشابه  إىلجيد منفذاً خيرج به عن النص اإلهلي يركن  أنفالذي يف قلبه زيغ ويريد  ٬،واضحة
م ويرد احملك إىليركن  اإلهليةيلتزم بالنصوص  أنوالذي يريد  ٬،حسب رأيه ويؤولهليفسره 
  . ىل الراسخون بالعلم الذي آتاهم اهللا علم الكتابإاهللا و إىلاملتشابه 

ومتشاµات بني  ٬،وأمر بي¬ن غيه فيجتنب ٬،أمر بي¬ن رشده فيتبع( :حممد  رسول اهللاقال 
  .)٣( )ىل الراسخني يف العلم العاملني بتأويلهإذلك يرد حكمها إىل اهللا و

إذ وضح سبحانه أنه هو  ٬،ليقول أنه راسخ بالعلمما كان اهللا ليترك كل من هب ودب ف
وحكمته سبحانه أن كل من آتاه احلكم . اصطفاهممن يأيت علمه من يشاء من عباده الذين 

  .سبحانهله والقضاء بني الناس آتاه العلم الذي ميكنه من حتقيق العدالة اليت نسبها 

   .)٤(﴾و&كَذَل$ك& ن&ج:زِي الْم+ح:ِسنِني& اً و&ع$لْماًآت&ي:ن&اه+ ح+كْمو&لَمَّا ب&لَغَ أَش+دَّه+ ﴿: قال تعاىل

                                                            
  .٨٥: البقرة -١
  .٧: آل عمران -٢
  .٥ص :للفيض الكاشاني -الحق المبين  -٣
  .٢٢: يوسف -٤
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 و&الْح$كْم&ةَ و&ع&ل>م&ه+ م$مَّا ي&ش&اُء و&آت&اه+ اللّه+ الْم+لْك&فَه&ز&م+وه+م بِإِذْن$ اللّه$ و&قَت&لَ د&او+ود+ ج&الُوت& ﴿
و&لَو:الَ د&فْع+ اللّه$ النَّاس& ب&ع:ض&ه+م: بِب&ع:ضٍ ل>فَس&د&ت$ اَألر:ض+ و&لَك$نَّ اللّه& ذُو فَض:لٍ ع&لَى 

  .)١(﴾الْع&الَم$ني&

أين الذين زعموا أ½م الراسخون يف العلم دوننا (: قال هنأ Xن أمري املؤمنني علي ع
وحرمهم٬، وأدخلنا وأخرجهم٬، بنا كذباً وبغياً علينا٬، أن رفعنا اهللا ووضعهم٬، وأعطانا 

   .)٢( )يستعطى اهلدى٬، ويستجلى العمى

 ٬،ومن حيكم برأيه ويفسر الشرائع السماوية برأيه فقد اختار أن ينازع اهللا يف ملكه وأرادته
٬، وهم من وÊتاناً ٬، وهؤالء هم الذين ادعوا العلم زوراًواهللا سبحانه ال يشرك يف حكمه أحداً

  .مذاهب شىت إىلهدم سنن األنبياء والرسل السابقني وفرقوا الناس 

إياكم وأصحاب  ٬،يا معشر شيعتنا واملنتحلني واليتنا(: قال ٬،أيضاً Xعن أمري املؤمنني 
تفلتت منهم األحاديث أن حيفظوها٬، وأعيتهم السنة أن يعوها٬، . الرأي فأ½م أعداء السنن

وأطاعهم اخللق أشباه الكالب٬،  ٬،فذلت هلم الرقاب ٬،وماله دوال٬ً، فاختذوا عباد اهللا خوالً
وهم من اجلهال ) الصادقني(ونازعوا احلق وأهله فتمثلوا باألئمة املعصومني الصاحلني 

عن ما ال يعلمون٬، فأنفوا أن يعترفوا بأ½م ال يعلمون٬، فعارضوا الدين  فسألوا. املالعني
دين بالقياس لكان باطن الرجلني أوىل باملسح من أما لو كان ال. بآرائهم٬، وضلوا فاضلوا

  .)٣( )ظاهرمها

إن اهللا أمت لكم ما  ٬،أيتها العصابة املرحومة املفلحة( :Xالصادق  جعفر اإلماموقال 
واعلموا نه ليس من علم اهللا وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق اهللا يف أتاكم من اخلري٬، 

وجعل . ن٬، وجعل فيه تبيان كل شيءآنزل اهللا القرأقد . دينه µوى وال رأي وال مقاييس
أن يأخذوا فيه  ال يسع أهل علم القران الذين آتاهم اهللا علمه٬، ن ولتعلم القران أهالًآللقر

                                                            
  .٢٥١: البقرة -١
  .٢٧ص ٢ج :نهج البالغة -٢
  .٥٦ص ١ج :أصول الكافي -٣
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أغناهم اهللا عن ذلك مبا آتاهم من علمه٬، وخصهم به٬، ووضعه . µوى وال رأي وال مقاييس
  .)١( )وهم أهل الذكر ٬،عندهم كرامة من اهللا أكرمهم µا

  

  

  :حاكم عادل أو سلطة صاحلة وعادلة تضع القا�ون موضع التطبيق ٢ -  ٥
 اإلهليولضمان إدارك صحيح وتطبيق متكامل ملفردات ونصوص القانون األخالقي 

والتشريعات املرتبطة به البد من حكومة أو سلطة عادلة متمثلة حباكم عادل يكون مثاالً أعلى 
 االجتهادبعيداً عن  ٬،وقادراً على شرح املفاهيم األخالقية بصورة صحيحة ٬،للقيم األخالقية

ويعمل  ٬،قادر على التمييز بني الصواب واخلطأ ٬،بالرأي واالستنباط العقلي وبالتسديد اإلهلي
ويعمل على نشر الشرائع  ٬،طريق الصالح واحلق إىل وإرشادهم وإنذارهمعلى تذكري الناس 

وا�تمع  لناساFا تكليف إهلي خلدمة السلطة على أ إىلوينظر  ٬،قهاوالقوانني السماوية وتطبي
  .وحتقيق العدالة بني الناس وليس منصباً لتحقيق أهداف شخصية وعلوا يف األرض

مثل هؤالء الرسل واألنبياء واألوصياء نقرأ ما جاء عن األمام  إىلولتبيان سبب احلاجة 
أنه ملا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن مجيع ما خلق٬، : (إذ قال Xجعفر الصادق 

وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً مل جيز أن يشاهده خلقه٬، وال يالمسوه فيباشرهم 
خلقه وعباده٬،  إىلويباشروه٬، وحياجهم وحياجوه٬، ثبت أن له سفراء يف خلقه٬، يعربون عنه 

٬، فثبت اآلمرون به بقاؤهم ويف تركه فناؤهم وما. ويدلو½م على مصاحلهم ومنافعهم
٬، وهم األنبياء وصفوته من خلقه٬، 8والناهون عن احلكيم العليم يف خلقه واملعربون عنه 

على مشاركتهم هلم يف اخللق    حكماء مؤدبني باحلكمة مبعوثني µا٬، غري مشاركني للناس 
يف أحواهلم مؤيدين من عند احلكيم العليم باحلكمة٬، مث ثبت ذلك يف كل دهر    والتركيب 

                                                            
  .٥ص: روضة الكافي -١
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وزمان مبا أتت به الرسل واألنبياء من الدالئل والرباهني لكيال ختلوا أرض اهللا من حجة 
  .)١( )يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته

فكما إن الناس ال تنقطع عن  ٬،مةاحلكمة إن كانوا يقر العباد لرÊم باحلك أموربسط أوهذه 
ن إف ٬،أهلها وال تترك بيوZا بدون راعٍ يرعى مصاحلهم٬، وكما أن الراعي الصاحل ال يترك أغنامه

السماء ويتركهم بدون أن يكون هنالك راعٍ  اتصالاهللا العزيز احلكيم ما كان ليقطع عنهم 
ليكال يكون للناس حجة على اخلالق يف يوم  ٬،صاحل يرعى مصاحلهم ويبني هلم ما اختلفوا فيه

  .احلساب

و&كَانَ رُّس+الً مُّب&شِّرِين& و&م+نذ$رِين& ل$ئَال> ي&كُونَ ل$لنَّاسِ ع&لَى اللّه$ ح+جَّةٌ ب&ع:د& الرُّس+لِ ﴿: قال تعاىل
   .)٢(﴾اللّه+ ع&زِيزاً ح&ك$يماً

ال يستطيعون متييز النوايا وما خفي من األعمال حىت يقضوا  فالناس كما بينا سابقاً
 إليهميف خلقه فأن اهللا سبحانه يوحي  إرادتهولكن من خيتارهم سبحانه لينفذوا  ٬،باألحكام

النصوص اإلهلية تتكامل مع من خيتارهم اهللا  إنأي ٬، وينبئهم مبا خيفى على العباد اآلخرين
  .ليكونوا تراجم شريعته ووحيه

و&م&ا كُنت& لَد&ي:هِم: إِذْ ي+لْقُون أَقْالَم&ه+م: أَيُّه+م: ذَل$ك& م$ن: أَنب&اء الْغ&ي:بِ ن+وح$يه$ إِلَيك& ﴿: عاىلقال ت
  .)٣(﴾ي&كْفُلُ م&ر:ي&م& و&م&ا كُنت& لَد&ي:هِم: إِذْ ي&خ:ت&ص$م+ونَ

مَّا كَانَ اللّه+ ل$ي&ذَر& الْم+ؤ:م$نِني& ع&لَى م&ا أَنت+م: ع&لَي:ه$ ح&تَّى& ي&م$يز& الْخ&بِيثَ م$ن& الط>يِّبِ و&م&ا كَانَ ﴿
و&إِن  و&لَك$نَّ اللّه& ي&ج:ت&بِي م$ن رُّس+ل$ه$ م&ن ي&ش&اُء فَآم$ن+واْ بِاللّه$ و&ر+س+ل$ه$اللّه+ ل$ي+طْل$ع&كُم: ع&لَى الْغ&ي:بِ 

  .)٤(﴾م$ن+واْ و&ت&تَّقُواْ فَلَكُم: أَج:رR ع&ظ$يمRت+ؤ:

ومل  اآلنفمن حيكم  ٬،للحكم بأن حيكموا باحلق ويعدلوا بني الناس اصطفاهموأمر اهللا من 
اهللا وقدره  إرادة أFا أو... نه منصب من اهللا أنقول  أنهل من احلكمة  ٬،حيقق العدالة بني الناس
  ؟  أن حيكم الطغاة العباد

                                                            
  .١٦٨ص ١ج :الكافي -١
  .١٦٥: النساء -٢
  .٤٤: آل عمران -٣
  .١٧٩: آل عمران -٤
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ي&ح:كُم+ بِه&ا النَّبِيُّونَ ال>ذ$ين& أَس:لَم+واْ ل$ل>ذ$ين& إِنَّا أَنز&لْن&ا التَّو:ر&اةَ ف$يه&ا ه+دÁى و&ن+ورR ﴿ :تعاىلقال 
فَالَ ت&خ:ش&و+اْ  ه&اد+واْ و&الرَّبَّانِيُّونَ و&اَألح:ب&ار+ بِم&ا اس:ت+ح:ف$ظُواْ م$ن ك$ت&ابِ اللّه$ و&كَان+واْ ع&لَي:ه$ ش+ه&د&اء

ـئ$ك& ه+م+ اس& و&اخ:ش&و:ن$ و&الَ ت&ش:ت&ر+واْ بِآي&ات$ي ثَم&ناً قَل$يالً النَّ و&م&ن ل>م: ي&ح:كُم بِم&ا أَنز&لَ اللّه+ فَأُو:لَ
  .)١(﴾الْكَاف$ر+ونَ

 الْه&و&ىي&ا د&او+ود+ إِنَّا ج&ع&لْن&اك& خ&ل$يفَةً ف$ي الْأَر:ضِ فَاح:كُم ب&ي:ن& النَّاسِ بِالْح&قِّ و&لَا ت&تَّبِعِ ﴿
فَي+ض$ل>ك& ع&ن س&بِيلِ الل>ه$ إِن> ال>ذ$ين& ي&ض$ل£ونَ ع&ن س&بِيلِ الل>ه$ لَه+م: ع&ذَابR ش&د$يدR بِم&ا ن&س+وا ي&و:م& 

  .)٢(﴾الْح$س&ابِ

ه وواجباته جتاه الناس احلاكم العادل عارفاً وملتزماً حبقوق أن يكوناحلكمة تقتضي و
  .وكذلك واجباZم جتاه اهللا واحلاكم وا�تمع والدولة ٬،وحقوقهم

 ٬،إِن> ل$ي ع&لَي:كُم: ح&قّاً و&لَكُم: ع&لَيَّ ح&قٌّ ٬،أَيُّه&ا النَّاس+(: Xعلي بن أيب طالب ومن خطبة ل
و&ت&أْد$يب+كُم:  ٬،و&ت&ع:ل$يم+كُم: كَي:لَا ت&ج:ه&لُوا ٬،و&ت&و:ف$ري+ فَي:ئ$كُم: ع&لَي:كُم: ٬،فَأَمَّا ح&ق£كُم: ع&لَيَّ فَالنَّص$يح&ةُ لَكُم:

  .)٣( )كَي:م&ا ت&ع:لَم+وا

 باإلكراهإن كان األب يف األسرة بشيء قليل من احلكمة ال جيرب أطفاله وعياله أن يطيعوه و
  . فإن اهللا سبحانه العزيز احلكيم شاءت حكمته أن ال تكون طاعته وطاعته رسله باإلكراه

هنالك صفات ومقومات  أننشأ اخللق يف كتبه وشرائعه أوقد بني اهللا سبحانه وهو من 
 ٬،خيص احلكم يف ما 8تنفيذ اإلرادة اإلهلية وحتقيق العدالة واحلكم مبا يرضي اهللا أساسية ل

  :وهي

   :اهللا سبحانه اختيارأن يكون احلاكم    أوالً

النظريات الفلسفية عرب العصور كيف أFا شخصت أمر  استعراضتبني لنا من خالل 
هو وجود حاكم عادل يتمتع مبواصفات معينة  ٬،أساسي لبناء جمتمع فاضل ومثايل تسوده العدالة

يتم عزهلم وتربيتهم  أطفال باختياروضعوا حلوالً عقلية كالقيام  أFموكيف  ٬،األخالقومبكارم 
                                                            

  .٤٤: المائدة -١
  .٢٦: ص -٢
  .٧٩ص :البالغة نهج   -٣
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 ٬،من الناس الذي يعرفوFم أييف  إجيادهاميكنهم  كقادة أو التخلي عن بعض الصفات اليت ال
 أنوغاب عنهم الطريق الصحيح وهو  ٬،ىن هلم االختيارتسفقاموا خبفض املواصفات املطلوبة لي

  .اخلالص إىلاخللق ليعطيهم احلاكم واملعلم واملرشد  مبدأ إىليرجعوا 

اإلهلية بعيداً عن  األخالقيةفمن أجل أن تكون احلكومة عادلة وقادرة على تطبيق املبادئ 
 ٬،احلاكم من قبل اجلهة اليت وضعت مجيع القوانني على األرض اختيارهوى النفس جيب أن يتم 

 يطلع على ما أنألن اهللا وحده قادر على  ؛وهو اهللا سبحانه ٬،ومن ضمنها القوانني األخالقية
ابتدأ اخللق  أنسبحانه منذ  فحكمته. ما هو مناسب لينفذ شريعته وقوانينه واختيار ٬،يف القلوب

م الناس احلكمة ويذكرهم وينذرهم ويأمرهم بإتباع يعلّ) حاكم(أن يكون هنالك خليفة 
وقد بني اهللا سبحانه . موضع التطبيق اإلهليةاألحكام اإلهلية وينفذ العدالة اإلهلية ويضع القوانني 

للعباد هذا األمر العظيم يف كتبه ومل يترك  ٬،نه هو من جيعل اخللفاء واحلكام وامللوك وخيتارهمأ
  :السماوية

   .)١(﴾... قَالَ ر&بُّك& ل$لْم&الئ$كَة$ إِنِّي ج&اع$لٌ ف$ي الْأَر:ضِ خ&ل$يفَةًو&إِذْ ﴿ :قال تعاىل

  .)٢(﴾ ... الل>ه+مَّ م&ال$ك& الْم+لْك$ ت+ؤ:ت$ي الْم+لْك& م&ن: ت&ش&اُء و&ت&ن:زِع+ الْم+لْك& م$مَّن: ت&ش&اُءقُلِ ﴿

  .)٣(﴾ ... إِن> اللّه& قَد: ب&ع&ثَ لَكُم: طَالُوت& م&ل$كاًو&قَالَ لَه+م: ن&بِيُّه+م: ﴿

  .)٤(﴾ص&بِي¬اً و&آت&ي:ن&اه+ الْح+كْم&ي&ا ي&ح:ي&ى خ+ذ$ الْك$ت&اب& بِقُوَّة� ﴿

  .)٥(﴾ ... آت&ي:ن&اه+ ح+كْماً و&ع$لْماًو&لُوطاً ﴿

  .)٦(﴾و&ج&ع&لَنِي م$ن& الْم+ر:س&ل$ني&فَو&ه&ب& ل$ي ر&بِّي ح+كْماً فَفَر&ر:ت+ م$نكُم: لَمَّا خ$فْت+كُم: ﴿

 .)٧(﴾و&كَذَل$ك& ن&ج:زِي الْم+ح:ِسنِني& آت&ي:ن&اه+ ح+كْماً و&ع$لْماًو&لَمَّا ب&لَغَ أَش+دَّه+ و&اس:ت&و&ى ﴿

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
  .٢٦: آل عمران -٢
  .٢٤٧: البقرة -٣
  .١٢: مريم -٤
  .٧٤: األنبياء -٥
  .٢١: الشعراء -٦
  .١٤: القصص -٧
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 اًأَقَامäكä رäئåيسمäنæ : ائåلåنيäهذَا مÇوسäى الêذåي أَنæكَرÇوهÇ قَ ٣٥( :٧   ويف سفر أعمال الرسل 
  .)بِيäدå الْمäالَكå الêذåي ظَهäرä لَهÇ فåي الْعÇلêيæقَةå اًوäفَادåي اًهذَا أَرæسäلَهÇ اُهللا رäئåيس؟  اًوäقَاضåي

  ).لكل أمة أقام رئيساً ١٤(: ١٧    ويف سفر يشوع

مåنæ  ٬، رäجÇالًشäاوÇلَ بæنä قَيæس٬ٍ، فَأَعæطَاهÇمÇ اُهللا اًوäمåنæ ثَمَّ طَلَبÇوا مäلåك ٢١( :١٣ –أعمالُ الرُّسÇلِ 
  .)سåبæطå بِنæيäامåني٬ä، أَرæبäعåنيä سäنäةً

 ليكونوا حكاماً وهؤالء اخللفاء وامللوك واحلكام اصطفاهم اهللا ذرية بعضها من بعض
 ع$م:ر&انَو&آلَ إِب:ر&اه$يم& و&آلَ إِن> اللّه& اص:طَفَى آد&م& و&ن+وحاً ﴿ :قال تعاىل ٬،يوم الدين إىلوملوكاً 

  .)١(﴾ذُرِّيَّةً ب&ع:ض+ه&ا م$ن ب&ع:ضٍ و&اللّه+ س&م$يعR ع&ل$يمR #ع&لَى الْع&الَم$ني& 

عن مناصبهم  وأزالوهملى ما آتاهم اهللا من فضله ولكن الناس حسدت أصفياء اهللا ع
أَم: ﴿: قال تعاىل .من نصب نفسه بغري حق أوواجلسوا على كراسي احلكم من هم اختاروهم 

فَقَد: آت&ي:ن&ا آلَ إِب:ر&اه$يم& الْك$ت&اب& و&الْح$كْم&ةَ  ي&ح:س+د+ونَ النَّاس& ع&لَى م&ا آت&اه+م+ اللّه+ م$ن فَض:ل$ه$
   .)٢(﴾و&آت&ي:ن&اه+م مُّلْكاً ع&ظ$يماً

و&ر&ز&قْن&اه+م: م$ن& الط>يِّب&ات$ و&فَضَّلْن&اه+م:  و&لَقَد: آت&ي:ن&ا ب&نِي إِس:رائيلَ الْك$ت&اب& و&الْح+كْم& و&النُّب+وَّةَ﴿
  .)٣(﴾ع&لَى الْع&الَم$ني&

وäتäكَلêمä اُهللا . فَسäقَطَ أَبæرäامÇ عäلَى وäجæهِهå ٣( :١٧ اإلصحاح  سåفْرÇ التَّكْوِينِ وجاء يف التوراة 
فَالَ يÇدæعäى اسæمÇكä  ٥ذَا عäهæدåي مäعäك٬ä، وäتäكُونُ أَب&ا لåجÇمæهÇورٍ مåنä اُألمäم٬ِ،  أَمَّا أَنäا فَهÇوä« ٤: مäعäهÇ قَائåالً

،٬äيمåاهäرæإِب äكÇمæكُونُ اسäلْ يäب äامäرæأَب Çدæعäمِ بäاُألم äنåورٍ مÇهæمÇجåأَب&ا ل äلُكäعæري ٦. َألنِّي أَجåكَث äكÇرåأُثْمäاًو 
Cماًجِدäأُم äلُكäعæأَجäا٬ً، وåم èلُوكÇمäون٬َ، وÇجÇرæخäي äكæ٧. ن äكäنæيäبäنِي وæيäي بåدæهäع Çيمåأُقäو æنåم äكåلæسäن äنæيäبä٬، و
äدبæهä٬، عæهِمåالäيæي أَجåف äكåدæاًع Cيåدäاًهل٬، َألكُونَ إِاًأَب äكåدæعäب æنåم äكåلæسäنåلäو ä٨. لَك  äكåلæسäنåلäو äي لَكåطæأُعäو

äكåتäبæغُر äضæأَر äكåدæعäب æنåضِ كَمæأَر êلْك٬، كُلÇانَ مäعæاًن Cيåدäاًأَب .æمÇأَكُونُ إِهلَهäو(. 

                                                            
  .٣٤ – ٣٣: آل عمران -١
  .٥٤: النساء -٢
  .١٦: الجاثية -٣
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هكَذَا «: وäحäلَفä سÇلَيæمäانُ الْمäلåكÇ بِالرَّبِّ قَائåالً ٢٣(: ٢ اإلصحاح   ويف سفر اَلْمÇلُوكå اَألوَّلُ
وäاآلنَ حäيٌّ هÇوä الرَّبُّ  ٢٤. بِهذَا الْكَالَمِ ضåدَّ نäفِْسهå اًنَّهÇ قَدæ تäكَلêمä أَدÇونِيCيäفْعäلُ لåيä اُهللا وäهكَذَا يäزِيد٬Ç، إِ

هÇ الْيäوæمä يÇقْتäلُ كَمäا تäكَلêم٬ä، إِنَّ ا٬ً، وäالêذåي صäنäعä لåي بäيæتالêذåي ثَبَّتäنِي وäأَجæلَسäنِي عäلَى كُرæسåيِّ دäاوÇدä أَبِي
CونِيÇاًأَد(.  

الَ تäخäافåي يäا مäرæيäم٬Ç، َألنَّكå قَدæ « :فَقَالَ لَهäا الْمäالَكÇ ٣٠( :)٣٣   ٣٠(   ١إجنيلُ لوقا ويف 
هذَا يäكُونُ  ٣٢. وäتÇسäمِّينäهÇ يäسÇوعä اًسäتäحæبäلåنيä وäتäلåدåينä ابæن وäهäا أَنæتå ٣١. وäجäدæتå نِعæمäةً عåنæدä اِهللا

وäيäمæلåكÇ عäلَى بäيæتå يäعæقُوبä  ٣٣ كُرæسåيَّ دäاوÇدä أَبِيه٬å،وäيÇعæطåيهå الرَّبُّ اِإللهÇ ٬، وäابæنä الْعäلåيِّ يÇدæعäى٬، اًعäظåيم
  .)إِلَى اَألبäد٬å، وäالَ يäكُونُ لåمÇلْكåهå نِهäايäةٌ

وضع هذا النظام يتفكر ويتسائل من  أنباحلكمة كأساس لعقيدته وتعبده عليه إن من يؤمن 
   ؟؟؟ إدارةون يتركه بد أنمن احلكمة كان هل  ٬،الكوين

فهم بقليل مما تعلموه من احلكمة عندما يؤسسون  ٬،كل العجب من بين آدمجب إن الع
شركة أو مدرسة أو مصنع أول خطوة تكون هي تعيني مدير خيتاروه بأنفسهم وضمن معايري 

  .   سبحانه اختيارهيكون من حيكم يف ملكه من  أناحلكمة يف وينكرون على اخلالق  ٬،حمددة

 ٬،أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً :اهللا يرضى لكم ثالثاًإن  ( : قال رسول اهللا حممد 
     .)١( ) وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم ٬،وال تفرقوا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً

إنCما هي لإلمام العامل اتقوا احلكومة٬، فإنّ احلكومة (: Xجعفر الصادق اهللا  عن أيب عبد
    .)٢() لنيبC أو وصيC نيبC ٬،بالقضاء٬، العادل يف املسلمني

وما  األمورلعلمه ببواطن  اختيارهسبحانه شاءت حكمته أن يكون احلاكم واخلليفة إن اهللا 
خيتارون حسب موازين عقلية  ألFم ؛هو صاحل ما اختياروعجز الناس عن  ٬،ختفي نفوس العباد

واهللا خيتار حسب  ٬،مثل الفقر والغىن ولون البشرة واحلسب والنسب ٬،حمدود إدراكهاوحسية 
  .واإلميان واإلخالصنقاء القلوب 

                                                            
  .أخرجه صحيح مسلم  ،١٦١الحديث رقم :لاللكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -١
  .٣ح ٣أبواب صفات القاضي ب ١٧ص ٢٧ج: الوسائل -٢
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ولكن مل جيرب العباد على هذه  وأمر اهللا سبحانه عباده بطاعة من خيتارهم هلم حاكماً
حىت يكون  ٬،ختاره هو سبحانه للحكمامن  إىلوبني هلم أن جناZم يف أن يرجعوا  ٬،الطاعة

فيتحقق للناس العدالة اإلهلية  ٬،احلكم والقضاء حسب أحكامه بعد أن علمهم وآتاهم احلكمة
  . اآلخرة رضوان من اهللا أكربيف احلياة الدنيا ويف

قَالَ ي&ا قَو:مِ أَر&أَي:ت+م: إِن كُنت+ ع&لَى ب&يِّن&ة� مِّن رَّبِّي& و&آت&انِي ر&ح:م&ةً مِّن: ع$ند$ه$ ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾أَن+لْزِم+كُم+وه&ا و&أَنت+م: لَه&ا كَارِه+ونَفَع+مِّي&ت: ع&لَي:كُم: 

قَد تَّب&يَّن& الرُّش:د+ م$ن& الْغ&يِّ فَم&ن: ي&كْفُر: بِالط>اغُوت$ و&ي+ؤ:م$ن بِاللّه$ فَقَد$  الَ إِكْر&اه& ف$ي الدِّينِ﴿
Rع&ل$يم R٢(﴾اس:ت&م:س&ك& بِالْع+ر:و&ة$ الْو+ثْقَى& الَ انف$ص&ام& لَه&ا و&اللّه+ س&م$يع(.  

 ٬،واحتكامهم للطاغوت لن يضر اهللا شيئاً ٬،وليست احلياة األبدية وامتحان اختبارفاحلياة دار 
للطاغوت  احتكامهمن اهللا لن يقبل منهم إن آمنوا باهللا فإواحلساب النهائي يف اليوم اآلخرة و

  .دون من أختارهم هو سبحانه

لَ م$ن قَب:ل$ك& أَلَم: ت&ر& إِلَى ال>ذ$ين& ي&ز:ع+م+ونَ أَنَّه+م: آم&ن+واْ بِم&ا أُنزِلَ إِلَي:ك& و&م&ا أُنزِ﴿: قال تعاىل
و&قَد: أُم$ر+واْ أَن ي&كْفُر+واْ بِه$ و&ي+رِيد+ الشَّي:طَانُ أَن ي+ض$ل>ه+م:  ي+رِيد+ونَ أَن ي&ت&ح&اكَم+واْ إِلَى الط>اغُوت$

  .)٣(﴾ض&الَالً ب&ع$يداً

اَألم:رِ م$نكُم: فَإِن ت&ن&از&ع:ت+م: ف$ي ي&ا أَيُّه&ا ال>ذ$ين& آم&ن+واْ أَط$يع+واْ اللّه& و&أَط$يع+واْ الرَّس+ولَ و&أُو:ل$ي ﴿
ش&ي:ٍء فَر+دُّوه+ إِلَى اللّه$ و&الرَّس+ولِ إِن كُنت+م: ت+ؤ:م$ن+ونَ بِاللّه$ و&الْي&و:مِ اآلخ$رِ ذَل$ك& خ&ي:رR و&أَح:س&ن+ 

  .)٤(﴾ت&أْوِيالً

  :ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من حقمعصوم احلاكم     ثانياً

جيب أن يكون احلاكم املنفذ ألحكام القانون  ٬،األخالقية ال تتحمل اخلطأألن القيم 
  . األخالقي معصوماً من اخلطأ حبيث ال يدخل من يطيعه ويتبعه يف اخلطأ واملعصية

                                                            
  .٢٨: هود -١
  .٢٦٥: البقرة -٢
  .٦٠: النساء -٣
  .٥٩: النساء -٤
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درجات وليست واحدة ( :هي Xاملهدي  اإلمامكما ورد عن رسول ووصي  العصمةو
اختص بدرجة من  واألئمة وكل واحد من األنبياء واملرسلني  ٬،كما يتوهم بعضهم

فاملعصوم هو من اعتصم باهللا عن حمارم اهللا سبحانه  ٬،درجات العصمة حبسب اختياره هو
  .)١() وتعاىل

االعتصام باهللا عن حمارم اهللا وهلا جهة من العبد هي  العصمة هي( :X أيضاًوورد عنه 
  .)٢( )وهي التوفيقاإلخالص٬، وجهة من الرب سبحانه 

 اهللا قال وقد اهللا٬، حمارم مجيع من باهللا املمتنع هو املعصوم(: السالم عليه اهللا عبد وعن أيب
  .)٣( )مستقيم صراط إىل هدي فقد باهللا يعتصم ومن: وتعاىل تبارك

ملنصب  اصطفاهموأوصيائه الذين  وأنبيائهة رسله أمر الناس بطاع ومبا إن اهللا سبحانه
طاعة الرسول قرن طاعته املطلقة بسبحانه  ألنه ؛اخلالفة واحلاكمية على األرض طاعة مطلقة

اخللق العزيز احلكيم  ليس من احلكمة أن يأمرف ٬،)ومل يقيدها بشروط( وطاعة أويل األمر 
وهو  ٬،بشيء يبعده عن الضالل هكان هذا املخلوق قد اختص إذا إالبطاعة مطلقة ملخلوق 

وهذا التسديد والعصمة هي استحقاق وليست منحة٬، استحقاق  ٬،والعصمة اإلهليالتسديد 
  .هللا بإخالصهالعبد 

فَإِنْ  ي&ا أَيُّه&ا ال>ذ$ين& آم&ن+وا أَط$يع+وا الل>ه& و&أَط$يع+وا الرَّس+ولَ و&أُول$ي الْأَم:رِ م$ن:كُم:﴿: قال تعاىل
 خ&ي:رR ت&ن&از&ع:ت+م: ف$ي ش&ي:ٍء فَر+دُّوه+ إِلَى الل>ه$ و&الرَّس+ولِ إِنْ كُن:ت+م: ت+ؤ:م$ن+ونَ بِالل>ه$ و&الْي&و:مِ الْآخ$رِ ذَل$ك&

  .)٤(﴾و&أَح:س&ن+ ت&أْوِيالً

يف احلديثå الذي أخرجäه  رسول اهللا حممد  يف أحاديث وهذه احلكمة نراها أيضاً
 Cاسٍ رضي اهللا عنهما ٬،ومسلم يف صحيحيهماالبخاريCن (: أنه قال عن النيبِّ  ٬،عن ابنِ عبäم

  .)٥( )مات مåيتةً جاهليCة اًفإنّ مäن خرجä من السCلطان شåربفليäصبِر٬،  اًكرِه من أمريِه شيئ

                                                            
  .١ج :آتاب المتشابهات -١
  .Xمام المهدي عن وصي ورسول اإل -٢
  .١٩٥ – ١٩٤ص ٢٥بحار األنوار ج -٣
  .٥٩: النساء -٤
  .١٨٤٩حآتاب اإلمارة : ، صحيح مسلم٧٠٥٣حآتاب الفتن : صحيح البخاري -٥
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ن كره املرء السلطان أو إر من اخلروج على طاعة السلطان حىت وحيذّ هنا رسول اهللا ف
على حق ولكن الناس قد  ن مل يكن السلطان دائماًإأين احلكمة يف هذا احلديث ...  األمري

  .Êذه الطاعة العمياء للسلطان ليكون فيها جناZم يرون خالف ذلك فأمرهم الرسول 

 دينكم على احذروا( :يقول Xطالب  أيبعلي بن مسعت  :قال ٬،عن سليم بن قيسو
 ٬،بالشرك ورماه جاره على سيفه اخترط µجته عليه رأيت إذا حىت القرآن قرأ رجالً :ثالثة
 كلما األحاديث استخفته ورجالً ٬،الرامي :قال ؟ بالشرك أوىل أيهما ٬،املؤمنني أمري يا :قلت

 طاعة طاعته أن فزعم سلطاناً 8 اهللا آتاه ورجال ٬،منها بأطول مدها كذب أحدوثة أحدث
 للمخلوق ينبغي ال ٬،اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال ألنه ؛وكذب اهللا معصية ومعصيته اهللا
 هللا الطاعة إمنا ٬،اهللا عصى ملن طاعة وال معصيته يف طاعة فال اهللا ملعصية حبه يكون أن

 ٬،مبعصية يأمر ال مطهر معصوم ألنه ؛الرسول بطاعة 8 اهللا أمر وإمنا ٬،األمر ولوالة ولرسوله
  .)١( )مبعصيته يأمرون ال مطهرون معصومون أل½م ؛األمر أويل بطاعة أمر وإمنا

وسبب أساسي كما  ٬،اخلراب للبالد وا�تمعجيلب البالء و) السلطة(فساد والة األمر إن 
 وانتشارالفساد اإلداري  انتشاريف ) عن أصل األخالق االحنرافيف سبب (وضحنا سابقاً 

  .وFب اخلريات واالضطهادالتسلط  إىلألن اهلدف يف السلطة ينقلب من خدمة ا�تمع  ؛الظلم

نرى كم من احلكومات جلبت الفساد س واآلنولو تفحصنا حال األمم يف ما سبق 
ومع ذلك فقهاء السوء  ٬،الناس عن النهج الذي ارتضاه اهللا لعباده وأبعدتواملعاصي لبالدها 

م والسري خلفهم وتأييدهم ويدعون الناس لطاعتهم ميدحوFم من حوهل الذين ارتدوا لباس الدين
فهل كل من . وهذه هي كلمة احلق اليت يراد Êا باطل ٬،)أن طاعة ويل األمر واجبة(يعة بذر

  ؟؟؟ نصبه الناس حاكماً كان ولياً لألمر فرض اهللا على الناس طاعته

 :اهللالديه علم وحكمة من احلاكم     ثالثاً

من صدر النصوص والشرائع أعلن خللقه أن من اصطفاهم واختارهم للحكم أواخلالق الذي 
بني خلقه يف ملكه قد آتاهم علم الكتاب واحلكمة اليت حيتاجوFا لوضع شرائعه وكتبه موضع 

                                                            
  .١٣٠ص ٢٧ج :الحر العاملي -وسائل الشيعة , ٣٣٨ص ٧٢ج :بحار األنوار -١



 ٨٥ ................................................... ١ج  /قا�ون األخالق اإلهلية 

 

فحيثما كان تنصيب للحكم كان إتيان  ٬،وذكر ذلك يف مواضع كثرية يف كتبه املقدسة ٬،التطبيق
  .العلم ملن أختارهم اهللا

   .)١(﴾و&كَذَل$ك& ن&ج:زِي الْم+ح:ِسنِني& ماًآت&ي:ن&اه+ ح+كْماً و&ع$لْو&لَمَّا ب&لَغَ أَش+دَّه+ ﴿: قال تعاىل

و&س&خَّر:ن&ا م&ع& د&او+ود& الْجِب&الَ ي+س&بِّح:ن& و&الط>ي:ر&  و&كُلّاً آت&ي:ن&ا ح+كْماً و&ع$لْماًفَفَهَّم:ن&اه&ا س+لَي:م&انَ ﴿
  .)٢(﴾و&كُنَّا فَاع$ل$ني&

قَالُوا أَنَّى ي&كُونُ لَه+ الْم+لْك+ ع&لَي:ن&ا  طَالُوت& م&ل$كاً و&قَالَ لَه+م: ن&بِيُّه+م: إِن> الل>ه& قَد: ب&ع&ثَ لَكُم:﴿
و&ز&اد&ه+ ب&س:طَةً و&ن&ح:ن+ أَح&قُّ بِالْم+لْك$ م$ن:ه+ و&لَم: ي+ؤ:ت& س&ع&ةً م$ن& الْم&الِ قَالَ إِن> الل>ه& اص:طَفَاه+ ع&لَي:كُم: 

  .)٣(﴾ي&ش&اُء و&الل>ه+ و&اس$عR ع&ل$يمRو&الْجِس:مِ و&الل>ه+ ي+ؤ:ت$ي م+لْكَه+ م&ن:  ف$ي الْع$لْمِ

و&قَاال الْح&م:د+ ل$ل>ه$ ال>ذ$ي فَضَّلَن&ا ع&لَى كَث$ريٍ م$ن: ع$ب&اد$ه$  آت&ي:ن&ا د&او+د& و&س+لَي:م&انَ ع$لْماًو&لَقَد: ﴿
  .)٤(﴾الْم+ؤ:م$نِني&

أن يكون لديه  وقادراً على تنفيذ أحكام قانون األخالق جيباحلاكم عادالً  إذن حىت يكون
 8ومتكنه من تطبيق أحكام اهللا  ٬،بظاهر األمور وباطنها اإلحاطةعلم ومعرفة واسعة متكنه من 

ومشرع  لألخالقوهذه املعرفة جيب أن تكون نابعة من الذي هو األصل  ٬،ومسائه يف أرضه
متشابه وفيها هو  هو حمكم وما خاصة وأن الشرائع السماوية فيها ما ٬،سبحانه اهللالقوانني وهو 

قادر غري نه أ تبني لهحاكماً إذا  يطيعوالن والناس الذي يتبعون احلكمة . هو ظاهر وباطن ما
أحكام تنظم هلم  إىلاليت فيها حمكم ومتشابه  اإلهليةيترجم هلم القوانني والشريعة  أنعلى 

صب نفسه مع من ن أواجلهالء تراهم يتبعون من أختارهم الناس  أما .مبختلف جوانبهاحياZم 
  .نه كان يسأل غريه يف أمور احلكم وتعصى عليه األحكام وفهم الشرائع السماويةأمعرفتهم 

فَال و&ر&بِّك& ال ي+ؤ:م$ن+ونَ ح&تَّى ي+ح&كTم+وك& ف$يم&ا ش&ج&ر& ب&ي:ن&ه+م: ثُمَّ ال ي&جِد+وا ف$ي ﴿ :قال تعاىل
  .)٥(﴾ت&س:ل$يماًأَن:فُِسهِم: ح&ر&جاً م$مَّا قَض&ي:ت& و&ي+س&لTم+وا 

                                                            
  .٢٢: يوسف -١
  .٩: األنبياء -٢
  .٢٤٧: البقرة -٣
  .١٥: النمل -٤
  .٦٥: النساء -٥
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عدالة السماء
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٢٤٧: البقرة -١
.٧: القصص -٢
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.٦٨: النحل -٤
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  .لألخالق اإلهليةاحلاكم جيب أن يكون أول من ميتثل إلرادة السماء ومثال أعلى     رابعاً

ويسمعوها أو متثُل أمامهم ليدركوها بالصورة  األشياءيروا  أنبطبيعة الناس حيبون 
لذلك جند الناس  ٬،ومكارم األخالق هي صفات داخلهم ولكنها غري حمسوسة ٬،الصحيحة

ويف  أمامهمويضعون هلا عدة مسميات وتعريفات وهي ماثلة  أماكنيبحثون عنها يف عدة 
  .حىت يدركوا األمور إدراكاً حسياً وتطمئن قلوÊم األمثالضرب هلم  8 واهللا ٬،داخلهم

  .)١(﴾و&ت$لْك& الْأَم:ثَالُ ن&ض:رِب+ه&ا ل$لنَّاسِ و&م&ا ي&ع:ق$لُه&ا إِل>ا الْع&ال$م+ونَ﴿

 فاصطفاهم ٬،أختربهم أنواحلكمة بعد وأوصياءه بالعصمة والعلم  وأنبياءهفضل اهللا رسله و
ليتبينوا من  ٬،ومرجعاً للناس ال يقبل اخلطأ مكارم األخالقحيتذى به يف الً امث جعلهموهلذا األمر 
  .وما هو باطل وقبيح فيجتنبوه ٬،هو صحيح وحسن فيتمسكوا به ويتبعوه خالله ما

  .)٢(﴾ل$ب&نِي إِس:رائيلَ و&ج&ع&لْن&اه+ م&ثَالًإِنْ ه+و& إِل>ا ع&ب:دR أَن:ع&م:ن&ا ع&لَي:ه$ ﴿ :قال تعاىل

م&ن كَانَ ي&ر:ج+و الل>ه& و&الْي&و:م& الْآخ$ر& و&ذَكَر& أُس:و&ةٌ ح&س&ن&ةٌ لTلَقَد: كَانَ لَكُم: ف$ي ر&س+ولِ الل>ه$ ﴿
  .)٣(﴾الل>ه& كَث$رياً

 åهêالل åدæبäعن أيب عX: ) &فَلَمَّا أَكْم&لَ لَه+ الْأَد&ب& قَالَ ٬،أَدَّب& ن&بِيَّه+ فَأَح:س&ن& أَد&ب&ه+ 8إِن> الل>ه: 
ما آتاكُم+  :8فَقَالَ  ٬،ثُمَّ فَوَّض& إِلَي:ه$ أَم:ر& الدِّينِ و&الْأُمَّة$ ل$ي&س+وس& ع$ب&اد&ه+ ٬،إِنَّك& لَع&لى خ+لُقٍ ع&ظ$يمٍ

كَانَ م+س&دَّداً م+و&ف>قاً م+ؤ&يَّداً  و&إِن> ر&س+ولَ الل>ه$  ٬،الرَّس+ولُ فَخ+ذُوه+ و&ما ن&هاكُم: ع&ن:ه+ فَان:ت&ه+وا
   .)٤() ٍء م$مَّا ي&س+وس+ بِه$ الْخ&لْق& فَت&أَدَّب& بِآد&ابِ الل>ه$ بِر+وحِ الْقُد+سِ لَا ي&زِل£ و&لَا ي+خ:ط$ئُ ف$ي ش&ي:

يتميز  يكون من واقع حياة الناس ال أنإدراك الناس جيب  إىلواملثل األعلى ليكون قريباً 
ميشي يف األسواق ويأكل ويشرب ينام ويلبس ويتزوج ويعمل ويعبد اهللا ويتعامل عنهم بشيء 

   .مع مجيع الناس الطيبني واخلبثاء واملؤمنني واملنافقني

                                                            
  .٤٣: العنكبوت -١
  .٥٩: الزخرف -٢
  .٢١: األحزاب -٣
  .٢٦٦ص ١ج :الكافي -٤
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ـك$نَّ اللّه& ي&م+نُّ ع&لَى م&ن ي&ش&اُء ﴿: قال تعاىل قَالَت: لَه+م: ر+س+لُه+م: إِن نَّح:ن+ إِال> ب&ش&رR مِّثْلُكُم: و&لَ
  .)١(﴾و&م&ا كَانَ لَن&ا أَن نَّأْت$ي&كُم بِس+لْطَان� إِال> بِإِذْن$ اللّه$ و&علَى اللّه$ فَلْي&ت&و&ك>لِ الْم+ؤ:م$ن+ونَ ع$ب&اد$ه$م$ن: 

واألوصياء  واألنبياءالرسل  أنىل كتب التاريخ جند إالكتب السماوية و إىلوعندما نرجع 
معتزلني حىت يتمكنوا من  أومل يكونوا متصوفة  ٬،طبيعي بأسلوبمجيعاً عاشوا حياZم  

 ٬،بسيطة بأعمالبل عاشوا حياZم الطبيعية تزوجوا وعملوا  ٬،األخالقيةااللتزام بالضوابط 
كان راعي غنم وكان  وحممد  ٬،كان جناراً Xوعيسى  ٬،كان راعي غنم Xفموسى 

وهكذا سرية كل من اصطفاهم اهللا ... كان يعمل يف سقاية املاء  Xوعلي  ٬،يعمل بالتجارة
وكانت لديهم عالقاZم االجتماعية الطبيعة مبن حوهلم ضمن صعوبات ومتطلبات . سبحانه

الطبيعية وأسلوب  اإلنسانيةمثاالً صادقاً وعملياً للحياة  وأعطونا ٬،الزمان الذي عاشوا فيه
ليكونوا  ٬،املثالية األخالقيةاملقومات  االلتزامسدية ضمن إطار التعايش مع املتطلبات احلياتية واجل

 املبادئومجيع ... والكرم والشجاعة والتواضع والرمحة  واإلحسانمثاالً للصدق والعدل 
  .األخالقية اليت أمرت Êا الشرائع السماوية

ة يعود املريض ويتبع اجلنازة وجييب دعو كان رسول اهللا ( :قال ٬،عن أنس بن مالك
اململوك ويركب احلمار وكان يوم خيرب ويوم قريظة والنضري على محار خمطوم حببل من ليف 

 ٬،جيلس على األرض كان رسول اهللا (: قال ٬،عباس ابنوعن . )٢() حتته أكاف من ليف
  .)٣() وجييب دعوة اململوك ٬،ويعتقل الشاة ٬،ويأكل على األرض

هون عليك فلست مبلك  :فقالرجل يكلمه فأرعد  أتى النيب ( :قال ٬،وعن ابن مسعود
  .)إمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القد

ء الغريب فال  جيلس بني ظهراين أصحابه فيجي كان رسول اهللا ( :قال ٬،عن أيب ذرو
فبنينا له  ٬،يعرفه الغريب إذا أتاه أن جيعل جملساً فطلبنا إىل النيب  ٬،يدري أيهم هو حىت يسأل

  .)٤() وكان جيلس عليه وجنلس جبانبيه من طني دكاناً

                                                            
  .١١: إبراهيم -١
  .٢٢٩ص ١٦بحار األنوار ج -٢
  .٢٢٩ص ١٦بحار األنوار ج -٣
  .٢٢٩ص ١٦ج :األنوار بحار -٤
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لåمäاذَا يäأْكُلُ مÇعäلéمÇكُمæ مäعä « :فَلَمَّا نäظَرä الْفَرِّيِسيُّونَ قَالُوا لåتäالَمåيذåهå ١١( :٩ –جنيل ميت إ
åطَاةÇالْخäو äشَّارِينä١٢» ؟ الْع æمÇقَالَ لَه ÇوعÇسäي äعåمäحَّاُء إِلَى« :فَلَمَّا سåاَألص Çاجäتæحäلِ  الَ يäطَبِيب ب

  .)»الْمäرæضäى

أَنæتÇمæ تäعæلَمÇونَ أَنê رÇؤäسäاَء اُألمäمِ «: فَدäعäاهÇمæ يäسÇوعÇ وäقَالَ ٢٥( :)٢٨   ٢٥: (٢٠إجنيل مىت 
æهِمæلَيäطُونَ عêلäسäتäاَء يäظَمÇالْعä٬، وæمÇهäونÇودÇسä٢٦. ي æيكُمåكُونُ هكَذَا فäفَالَ ي .äأَر æنäلْ مäكُونَ بäأَنْ ي äاد

كَمäا  ٬٢٨، اًوَّالً فَلْيäكُنæ لَكُمæ عäبæدوäمäنæ أَرäادä أَنْ يäكُونَ فåيكُمæ أَ ٬٢٧، اًلَكُمæ خäادåمفَلْيäكُنæ  اًفåيكُمæ عäظåيم
äريِينåكَث æنäةً عäيæدåف Çهäفْسäلَ نåذæبäيåلä٬، وäمåدæخäيåلْ لäب äمäدæخÇيåل åأْتäي æلَم åانäسæاِإلن äنæاب êأَن(.  

وبينوا للناس إن جممل رساالZم هي  واضحاً الرسل واألنبياء واألوصياء مثاالًوهكذا قدم 
  .)١() إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق(: قال فمحمد  ٬،رسائل أخالقية واضحة

حيث متثلت  ٬،جاء به الرسل واألنبياء واألوصياء الذين جاءوا من قبله أي ليتمم ما
لألخالق  وجتسدت فيه أفضل معاين مكارم األخالق٬، وبه أعطانا اهللا سبحانه وتعاىل مثاالً حياً

 وإبراهيموكذلك كان الرسل واألنبياء واألوصياء من قبله آدم ونوح  ٬،ميشي على األرض
ومن بعده  ٬، ....وسليمان وموسى وعيسى  وداودويوسف  وإمساعيلويعقوب  وإسحاق
مل ولن ختلوا من هذا  فاألرض ٬،واملهديني من ذرية احلسني  واألئمةسن واحلسني علي واحل

  .املثال الرباين والراعي الصاحل ألمور العباد

  .)٢( )عنوان صحيفة املؤمن٬، حسن خلقه(: Xعلي  اإلمامقال 

فَام:ت&ح$ن+وا  خ&صَّ ر+س+لَه+ بِم&كَارِمِ الْأَخ:لَاقِ 8إِن> الل>ه& ( :قَالَ ٬،Xعäنæ اإلمام جعفر الصادق 
أَن:فُس&كُم: فَإِنْ كَان&ت: ف$يكُم: فَاح:م&د+وا الل>ه& و&اع:لَم+وا أَن> ذَل$ك& م$ن: خ&ي:رٍ و&إِنْ لَا ت&كُن: ف$يكُم: 

   .)٣() .... فَاس:أَلُوا الل>ه& و&ار:غَب+وا إِلَي:ه$ ف$يه&ا

 

                                                            
آشف األستار  ، ٢٧٤٠ح: والبزار، ٢٧٣ص: له، والبخاري في األدب المفرد واللفظ ٣٨١ص ٢ج :أخرجه أحمد -١

وقال  ،٣٣٣ص ٢٤ج: وابن عبد البر في التمهيد ،٦١٣ص ٢ج: وصححه الحاآم ،١٩١ص ١٠ج: والبيهقي في الكبرى
  .٤٥ص: األلباني في الصحيحة وآذا صححه ،ورجاله رجال الصحيح، ١٨٨ص ٨ج: المجمع الهيثمي في

  ).خلق(مادة  ٤١٠ص :سفينة البحار -٢
  ٥٦: ص   - ٢:الكافي  ج  - ٣
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   :باالستقامة والطاعة لويل األمر الذي خيتاره ا سبحا�هعباد يتحلون  ٣ -  ٥
وقيم  ملبادئيتمثل يف امتثال الناس  اإلهلية األخالقالركن األساسي الثالث لقانون 

مبا جاء يف النصوص والشرائع السماوية وطاعة احلاكم الذي  اإلميانمن خالل  ٬،األخالق
ولو بشكل حمدود (حكم أولياء اهللا فحىت ا�تمعات اليت كانت حتت ظل . اهللا سبحانه اختاره

مفقودة ألنه بقيت حلقة  ؛كانت جمتمعات مثالية ولكن ليس بصورة كاملة) ولفترات حمدودة
التزام من خالل وهذه احللقة تكتمل  ٬،اتا�تمعهذه  صورة الكمال األخالقي يف الكتمال

حنو اهللا وحنو من ميثل اهللا على األرض وهو ويل األمر من خالل طاعته الناس بواجباZا 
  .األخالقية واملبادئبالقيم التمسك و

فَإِذَا أَدَّت:  ٬،و&لَا ت&ص:لُح+ الْو+لَاةُ إِل>ا بِاس:ت$قَام&ة$ الرَّع$يَّة$... ( :Xطالب  أيبقال علي بن 
 ٬،و&قَام&ت: م&ن&اه$ج+ الدِّينِ ٬،الرَّع$يَّةُ إِلَى الْو&ال$ي ح&ق>ه+ و&أَدَّى الْو&ال$ي إِلَي:ه&ا ح&ق>ه&ا ع&زَّ الْح&قُّ ب&ي:ن&ه+م:

م$ع& ف$ي ب&قَاِء و&طُ ٬،فَص&لَح& بِذَل$ك& الزَّم&انُ ٬،و&ج&ر&ت: ع&لَى أَذْلَال$ه&ا السُّن&ن+ ٬،و&اع:ت&د&لَت: م&ع&ال$م+ الْع&د:لِ
  .)١() و&ي&ئ$س&ت: م&طَام$ع+ الْأَع:د&اِء ٬،الدَّو:لَة$

  .واإلميان ال يتمثل مبقدار العبادات وإمنا مبعرفة اهللا وأوامره ونواهيه والعمل Êما

  .)٢( )اإلميان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان( :حممد اهللا قال رسول 

  .)االتصال به أول واإلميانحمبته  أولخمافة الرب  ١٦( :٢٥   ويف سفر يشوع 

إن من حقيقة اإلميان أن تؤثر احلق وإن ضرك ( :قال Xوعن اإلمام جعفر الصادق 
  .)٣( )وأن ال جيوز منطقك علمك ٬،على الباطل وإن نفعك

  . الصرب واملعرفة اللذين مها مبثابة املوجه األساسي للتحلي باإلميانيفترق عن  اإلميان ال و

ال خياف  :مخس لو رحلتم فيهن ما قدرمت على مثلهن( :قال Xعن علي بن أيب طالب 
وال يستحيي اجلاهل إذا سئل عما ال يعلم أن يقول اهللا  8،٬وال يرجو إال ربه  ٬،عبد إال ذنبه

                                                            
  ٩١: ص  -  ١١: البالغة ج   نهج شرح  - ١
  .٥٧ص :تحف العقول -٢
  .١١٤ص ٢ج :بحار األنوار -٣
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 ٬،والصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد ٬،وال يستحيي أحد إذا مل يعلم أن يتعلم ٬،أعلم
  .)١( )وال إميان ملن ال صرب له

عن  واالبتعادفاملعرفة والصرب مفاتيح املؤمن للتحلي مبكارم األخالق والثبات عليها 
  .كبرياً للصابرين 8لذلك كان الثواب واألجر من اهللا  ٬،املعاصي

و&لَن&ب:لُو&نَّكُم: بِش&ي:ٍء مِّن& الْخ&وف: و&الْج+وعِ و&ن&قْصٍ مِّن& اَألم&و&الِ و&األنفُسِ ﴿: قال تعاىل
  .)٢(﴾و&ب&شِّرِ الصَّابِرِين&و&الث>م&ر&ات$ 

 ٬،صرب على املصيبة :الصرب ثالثة( :قال ٬،حممد عن النيب  X قال علي بن أيب طالبو
فمن صرب على املصيبة أعطاه اهللا تعاىل ثالمثائة  .وصرب عن املعصية ٬،وصرب على الطاعة

ومن صرب على الطاعة كان له  ٬،ما بني الدرجة إىل الدرجة ما بني السماء واألرض ٬،درجة
ومن صرب عن املعصية  ٬،ما بني الدرجة إىل الدرجة ما بني الثرى إىل العرش ٬،ستمائة درجة

ما بني منتهى العرش إىل الثرى  ما بني الدرجة إىل الدرجة ٬،أعطاه اهللا سبعمائة درجة
  .)٣()مرتني

ن األميان يكون أل ؛واهللا سبحانه ال يقبل إمياناً من خالل إتباع أعمى بدون علم ومعرفة
  . إذ مل يكن مبنياً على سابق معرفة ويقني ٬،ضعيف وال يصمد أمام االبتالءات

و&لَمَّا ي&ع:لَمِ اللّه+ ال>ذ$ين& ج&اه&د+واْ م$نكُم: و&ي&ع:لَم& أَم: ح&ِسب:ت+م: أَن ت&د:خ+لُواْ الْج&نَّةَ ﴿ :قال تعاىل
   .)٤(﴾الصَّابِرِين&

والعلم  ٬،ولكي يطرق الناس باب اإلميان احلقيقي البد هلم من البحث عن العلم واحلكمة
خشية اهللا سبحانه واملستقى من املعلمني الربانيني الذي  إىلاحلقيقي هو العلم الذي يوصلهم 

املنبع احلقيقي املتصل باهللا وهم  ٬،وهم الرسل واألنبياء واألوصياء  ٬،اهللا سبحانه اختارهم
 إليهمالذي من يستقى العلم واملعرفة واحلكمة إذ أودعها اهللا فيهم وأمر الناس بالرجوع 

  .وإتباعهم
                                                            

  .١١٤ص ٢ج :بحار األنوار -١
  .١٥٥: البقرة -٢
  .٩٢ص ٦٨ج :بحار األنوار -٣
  .١٤٢: آل عمران -٤
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آي&ات$ن&ا و&ي+ز&كTيكُم: و&ي+ع&لTم+كُم+ ر&س+والً م$ن:كُم: ي&ت:لُو ع&لَي:كُم: كَم&ا أَر:س&لْن&ا ف$يكُم: ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾و&ي+ع&لTم+كُم: م&ا لَم: ت&كُون+وا ت&ع:لَم+ونَ الْك$ت&اب& و&الْح$كْم&ةَ

وäأَكْبäرÇكُمæ  ١١. َألنê مÇعäلéمäكُمæ وäاحåدè الْمäِسيح٬Ç، وäالَ تÇدæعäوæا مÇعäلéمåنيä ١٠( :٢٣    يوحنا إجنيل
  .)فَمäنæ يäرæفَعæ نäفْسäهÇ يäتَّضåع٬æ، وäمäنæ يäضäعæ نäفْسäهÇ يäرæتäفåعæ ١٢. لَكُمæ اًيäكُونُ خäادåم

ولكل زمان معلم خيتاره اهللا يعلم الناس ما جاء يف الكتب ويعلمهم احلكمة ويبني هلم 
  .الشرائع وما اختلفوا فيه وتشابه عليهم

 åهêولَ اللÇسäر æنäفَم&ن: أَت&ى م$ن& الْب&ابِ  ٬،أَن&ا م&د$ين&ةُ الْع$لْمِ و&أَن:ت& ب&اب+ه&ا ٬،ي&ا ع&ل$يُّ( :حممد ع
 ٬،فَم&ن: أَت&انِي م$ن: س$و&اك& لَم: ي&ص$لْ إِلَيَّ ٬،أَن:ت& ب&ابِي& ال>ذ$ي أُوت&ى م$ن:ه+ و&أَن&ا ب&اب+ الل>ه$ ٬،ي&ا ع&ل$يُّ .و&ص&لَ

  .)٢() الل>ه$و&م&ن: أَت&ى الل>ه& م$ن: س$و&اي& لَم: ي&ص$لْ إِلَى 

َألنَّهÇ  ٬٢٩، بÇهِتäتå الْجÇمÇوعÇ مåنæ تäعæلåيمåهåفَلَمَّا أَكْمäلَ يäسÇوعÇ هذåهå اَألقْوäالَ  ٢٨( :٧إجنيلُ مäتَّى 
åةäبäكَالْكَت äسæلَيäلْطَانٌ وÇس Çلَه æنäكَم æمÇهÇمéلäعÇكَانَ ي(. 

جناة إال بالطاعة٬،  النصب احلق لطاعة اهللا٬، و ...(: قال ٬،Xالكاظم موسى عن اإلمام و
ومعرفة ٬، وال علم إال من عامل رباين٬، والعلم بالتعلم٬، والتعلم بالعقل يعتقد ٬،والطاعة بالعلم

٬، وكثري العمل من أهل اهلوى قليل العمل من العامل مقبول مضاعف ٬،يا هشام. العلم بالعقل
  .)٣(...) واجلهل مردود

 إبليسيف القلوب ويغلق املنافذ على  اإلمياناهللا سبحانه ويثبت  إىلفالعلم ينري الطريق 
كل  ومبدأاهللا سبحانه مصدر ومنبع  إىلبالتوجه الصحيح  إالوال علم ). لعنهم اهللا(وجنده 
ختارهم ليكونوا وجه اهللا يف األرض مدن علمه وحكمته وأبواب مدينة اومن خالل من  ٬،شيء

  .علمه وحكمته سبحانه

 اإلنسانن أل ؛اإلنسان من معادلة حتصيل املعلومة عند ال ميكن حذف اهللا سبحانه وتعاىلو(
ن العقل أل ؛تدخل اهللا سبحانه وتعاىل موجود ومستمر إني أ .قائم باهللا سبحانه وتعاىل

                                                            
  .١٥١: البقرة -١
  .٧٦ص ٢٧ج :وسائل الشيعة -٢
  .١٧ص ١ج :الكافي -٣



 ٩٣ ................................................... ١ج  /قا�ون األخالق اإلهلية 

 

وهي قائمة ومستمرة يف وجودها به سبحانه  ٬،وكل املوجودات هي خلقه سبحانه واإلنسان
متتنع  وبإرادته ٬،به سبحانه تÇكشف وتÇعرف وتÇعلم وتÇحäصَّل األشياءن حقائق إوبالتايل ف. وتعاىل
  .)١() فتÇجهäل

Cنه اإلمام علي وهذا ما بيX  أنبئنا عن ( :فقيل له روع صورة عندما سئل عن القدر٬،أيف
يا : فقال .وما ميسك فال مرسل هلا ٬،للناس من رمحة فال ممسك هلا ما يفتح اهللا: القدر٬، فقال
استطاعة متلك مع اهللا أم : Êا نقوم ونقعد٬، فقال اليتعن االستطاعة   إمنا سألناك ٬،أمري املؤمنني
إن قلتم إنكم متلكو½ا مع اهللا : ٬X، فقال القوم ومل حيروا جواباً فسكت: قال دون اهللا ؟

متلكو½ا : كيف نقول يا أمري املؤمنني ؟ قال: فقالوا !دون اهللا قتلتكم  قتلتكم٬، وإن قلتم
µا كان ذلك من عطائه٬، وإن سلبها كان ذلك من بالئه٬،  أمدكمفإن  دونكم  ميلكهابالذي 
املالك ملا ملككم٬، والقادر ملا عليه أقدركم٬، أما تسمعون ما يقول العباد ويسألونه   إمنا هو
ال حول : فقال: فسئل عن تأويلها .ال حول وال قوة إال باهللا: والقوة حيث يقولون احلول

  .)٢( )بعصمته٬، وال قوة على طاعته إال بعونهإال  عن معصيته

لألسف جند الكثري من الناس بسبب جهلهم ظلوا أسرى أهواءهم وأنفسهم األمارة بالسوء 
الطرق  خيتصرواحىت املتمثلة بالقيم األخالقية والشرائع تحرر من كافة القيود اليت تسول هلم ال

إلنتاج عدد عقوهلم بعيداً عن الشرائع السماوية  واستخدموا ٬،واملنفعة الدنيويةرفاهية لتحقيق ال
لتلك رى أس واصار مأF شعرواوال مير وقت طويل حىت  ٬،من العادات على املستوى الفكري

  .عن القيم األصيلة العادات وبعيداً

يسار Êم لكان اإلميان  أين إىلاألمارة بالسوء وتعلموا ليعرفوا  أنفسهمالناس جاهدوا  أنلو 
وأصبح كل ما  ٬،ولنالوا السعادة احلقيقة والرفاهية األبدية ٬،بشيء من الصرب أيديهميف متناول 

والتغيري يبدأ عندما يتوجه العبد  .يتمنون يف متناول أيديهم وبدون اخلروج عن القيم األخالقية
  .مرضاة اهللا سبحانه إىلاهلدى والصالح منه سبحانه ويسعى  طالباً بإخالصربه  إىل

                                                            
  .Xوصي ورسول اإلمام المهدي عن  -١
   .١٢٣ص ٥المجلد  :بحار األنوار -٢
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الل>ه& ال ي+غ&يِّر+ م&ا ه+ م+ع&قTب&اتR م$ن: ب&ي:نِ ي&د&ي:ه$ و&م$ن: خ&لْف$ه$ ي&ح:فَظُون&ه+ م$ن: أَم:رِ الل>ه$ إِن> لَ﴿ :قال تعاىل
و&إِذَا أَر&اد& الل>ه+ بِقَو:مٍ س+وءاً فَال م&ر&دَّ لَه+ و&م&ا لَه+م: م$ن: د+ونِه$ م$ن:  بِقَو:مٍ ح&تَّى ي+غ&يِّر+وا م&ا بِأَن:فُِسهِم:

  .)١(﴾و&الٍ

٬، الرمحن أصابعبني إصبعني من  اإلنسانقلب ( :Xعن وصي ورسول اإلمام املهدي و
٬، إصبعوالعقل  إصبعأو اجلهل  إصبع٬،والنور  إصبعو الظلمة ٬، أإصبعوامللك  إصبعالشيطان 

ىل اهللا ونبذ إفجهاد النفس هو السعي مع امللك والنور والعقل  ٬،اإلصبعنيوالقلب بني هذين 
  .)٢( )الشيطان والظلمة واجلهل

اهللا سبحانه  إىلاإلميان احلقيقي والوصول  إىلومن الصعوبات اليت تواجه الناس يف الوصول 
جاء بالكتب السماوية لتبني  ولو تفكروا يف ما ٬،تزكي أنفسها وتفرض على اهللا إمياFا أFاهي 

  .لكان حاهلم غري هذا احلال وحتقق هلم وعد السماء وإالهلم أFم الزالوا بعيدين عن اإلميان 

و&لَو: أَن> أَه:لَ الْقُر&ى آم&ن+واْ و&اتَّقَواْ لَفَت&ح:ن&ا ع&لَي:هِم ب&ر&كَات� مِّن& السَّم&اِء و&اَألر:ضِ ﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾ك$ن كَذ>ب+واْ فَأَخ&ذْن&اه+م بِم&ا كَان+واْ ي&كِْسب+ونَو&لَ

أنا غين ال أفتقر٬، أطعين فيما  ٬،يا ابن آدم(: ويف احلديث القدسي عن رسول اهللا حممد 
 أنا حي ال أموت٬، أطعين فيما أمرتك أجعلك حياً ٬،يا ابن آدم .ال تفتقر أمرتك أجعلك غنياً

 يءكن فيكون٬، أطعين فيما أمرتك أجعلك تقول للش يءأنا أقول للش ٬،يا ابن آدم .ال متوت
  .)٤( )كن فيكون

لَوæ كَانَ : فَالْحäقَّ أَقُولُ لَكُمæ. لåعäدäمِ إِميäانِكُمæ ٢٠( :فَقَالَ لَهÇمæ يäسÇوعÇ ١٧   مىت إجنيل ويف 
انæتäقåلْ مåنæ هÇنäا إِلَى هÇنäاكä فَيäنæتäقåل٬ُ، وäالَ : الْجäبäلِلَكُمæ إِميäانٌ مåثْلُ حäبَّةå خäرæدäل لَكُنæتÇمæ تäقُولُونَ لåهذَا 

æكُمæيäنٍ لَدåكæمÇم äرæٌء غَيæيäكُونُ شäي(....  

  

  

                                                            
  .١١: الرعد -١
  .الجهاد باب الجنة -٢
  .٩٦: األعراف -٣
  .٣٧٦ص ٩٠ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٤
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٦Jא א א א א Wא
ولكي يتم وضع املبادئ األخالقية موضع التطبيق يف ا�تمع والدولة وضع اهللا سبحانه مبدأ 

وهو مبدأ أقرته مجيع األديان واملعتقدات حىت املعتقدات اليت ال تؤمن  ٬،ابالثواب والعق
ي&اْ أُول$ي: اَأللْب&ابِ لَع&ل>كُم:  و&لَكُم: ف$ي الْق$ص&اصِ ح&ي&اةٌ﴿: قال تعاىل. بالرساالت السماوية

  .)١(﴾ت&تَّقُونَ

  ولو فهم الناس هذا املعىن لطلبوا القصاص ألنفسهم وتابوا٬، ٬،والقصاص فيه حياة للناس
فرد حياة لنفس ال(: نه؛ إيف القصاص Xمام املهدي رسول ووصي اإل Xقال اإلمام أمحد 
من خالل يف هذه الدنيا وحياة للمجتمع  ٬،اليت ارتكبهااجلرمية عقوبة عفيه من ييف احلياة اآلخرة 

  .)٢() ارتكاب اجلرائم عن األفرادردع 

فيكون للمقتص منه  ٬،مرتني هعلى ذنباملذنب  عاقبأحكم وأعدل من أن يفاهللا سبحانه 
  .ن القصاص يردعهم عن القيام بالذنبأل ؛حياة يف اآلخرة وللمجتمع حياة

وذنب غري  ٬،فذنب مغفور....  :إن الذنوب ثالثة(: Xطالب  أيبعلي بن  اإلمامقال 
 :Xفبينها لنا٬، قال  Xاملؤمنني  أمرييا : قيل .وذنب نرجو لصاحبه وخناف عليه. مغفور

يعاقب  أنأما الذنب املغفور فعبد عاقبه اهللا تعاىل على ذنبه يف الدنيا فاهللا أحكم وأكرم  ٬،نعم
 إذاإن اهللا تبارك وتعاىل ٬، وأما الذنب الذي ال يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض٬، عبده مرتي¬ن

وعزيت وجاليل ال جيوزين ظلم ظامل ولو كف¬ بكّف٬، : برز خللقه أقسم قسماً على نفسه فقال
الشاة اجلماء٬، فيقتض اهللا للعباد بعضهم  إىلونطحة� ما بني الشاة القرناء  ولو مسحة بكف

الذنب  اوأم .احلساب إىلمث يبعثهم اهللا  من بعض٬، حىت ال يبقى ألحد� عند أحد مظلمة٬،
فنحن  ٬،سترة اهللا على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبه٬، راجياً لربه الثالث فذنب

  .)٣( )له كما هو لنفسه نرجو له الرمحة وخناف عليه العقاب

                                                            
  .١٧٩: البقرة -١
  .Xوصي ورسول اإلمام المهدي عن  -٢
  .٣٠ – ٢٩ص ٦ج :األنواربحار  -٣
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بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف  ن من هم¬أل(: قال ٬،Xعلي بن احلسني  اإلمامعن 
بقتله٬، وحياة هلذا اجلاين الذي أراد أن يقتل٬،  هم¬] كان[لذلك عن القتل كان حياة للذي 

وحياة لغريمها من الناس٬، إذا علموا أن القصاص واجب ال جيرأون على القتل خمافة 
  .)١( )أويل العقول لعلكم تتقون) األلبابيا أويل ( القصاص

  .والكتب السماوية حددت الثواب والعقاب للسلوك األخالقي يف الدنيا ويف اآلخرة

  .)٢(﴾كُل£ ن&فْسٍ بِم&ا كَس&ب&ت: ر&ه$ين&ةٌ﴿: تعاىلقال 

ف$ي الْقَت:لَى الْح+رُّ بِالْح+رِّ و&الْع&ب:د+ بِالْع&ب:د$  كُت$ب& ع&لَي:كُم+ الْق$ص&اص+يا أَيُّه&ا ال>ذ$ين& آم&ن+واْ ﴿
و&اُألنثَى بِاُألنثَى فَم&ن: ع+ف$ي& لَه+ م$ن: أَخ$يه$ ش&ي:ٌء فَاتِّب&اعR بِالْم&ع:ر+وف$ و&أَد&اء إِلَي:ه$ بِإِح:س&ان� ذَل$ك& 

 .)٣(﴾ه+ ع&ذَابR أَل$يمRت&خ:ف$يفR مِّن رَّبِّكُم: و&ر&ح:م&ةٌ فَم&نِ اع:ت&د&ى ب&ع:د& ذَل$ك& فَلَ
سäوæفä إِنê كُلê كَلåمäةõ بäطêالَةõ يäتäكَلêمÇ بِهäا النَّاسÇ : وäلكåنæ أَقُولُ لَكُمæ ٣٦( :١٢    إجنيلُ مäتَّىيف 

   .)َألنَّكä بِكَالَمåكä تäتäبäرَّرÇ وäبِكَالَمåكä تÇدäانُ ٣٧. يäوæمä الدِّينِ اًيÇعæطُونَ عäنæهäا حåسäاب

ن مل يكن القصاص عادالً فأن إف ؟ السؤال هنا ما هي شروط القصاص لضمان عدلهولكن 
يكون للقاضي  أنولكي يكون القضاء بالقصاص عادالً جيب .. جممل الغاية منه تصبح باطلة 

هلذا األمر القدرة على التمييز بني اخلطأ يف كونه متعمداً أو غري متعمد ؟؟؟ وأن تكون  املتصدي
كان من اخطأ لديه رغبة صادقة بالتوبة أو ال ؟؟ فمن هذا  إنمييز  أنله القدرة على 

  القاضي؟؟؟

التارخيية اليت نقلت لنا ما  األحداثالكتب السماوية و إىللنجيب على هذا السؤال نرجع 
ونأخذ مثال يف قضايا متشاÊه وردت عن قضاء من  ٬،حكم به الرسل واألنبياء واألوصياء 

  :أختارهم اهللا سبحانه ليكونوا حكاماً وملوكاً يف أرضه لنرى كيف حكموا فيها

إِلَى الْهäيæكَلِ فåي  اًثُمَّ حäضäرä أَيæض ٢( :٨   إجنيلُ يوحäنا يف  Xورد يف قضاء نيب اهللا عيسى 
æمÇهÇمéلäعÇي äلَسäبِ فَجæالشَّع Çيعåمäج åهæاَء إِلَيäجäح٬ِ، وæ٣. الصُّب äقَدَّمäأَةً  وäرæالْفَرِّيِسيُّونَ امäةُ وäبäالْكَت åهæإِلَي

                                                            
  .٥٩٧ص :وتفسير العسكريين ،١٢ح ٣٨٨ص ١٠٤ج: والبحار ،٨ح ٣٨ص ١٩ج: الوسائل -١
  .٣٨: المدثر -٢
  .١٧٨: البقرة -٣
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رæأَةُ أُمæِسكَتæ وäهåيä يäا مÇعäلéم٬Ç، هذåهå الْمä« :قَالُوا لَهÇ ٤وäلَمَّا أَقَامÇوهäا فåي الْوäسæطå . أُمæِسكَتæ فåي زِن&ا
» ؟ فَمäاذَا تäقُولُ أَنæتä. وäمÇوسäى فåي النَّامÇوسِ أَوæصäانäا أَنê مåثْلَ هذåهå تÇرæجäمÇ ٥تäزæنِي فåي ذَاتå الْفåعæل٬ِ، 

٦ åهæلَيäع åكُونَ بِهäتæشäا يäم æمÇكُونَ لَهäي æكَيå٬، لÇوهÇرِّبäجÇيåقَالُوا هذَا ل .äحæفَان ÇوعÇسäأَمَّا يäفَلُ وæى إِلَى أَسäن
مäنæ كَانَ « :وäلَمَّا اسæتäمäرُّوا يäسæأَلُونäه٬Ç، انæتäصäبä وäقَالَ لَهÇمæ ٧. وäكَانَ يäكْتÇبÇ بِإِصæبِعåهå عäلَى اَألرæضِ
. عäلَى اَألرæضِ إِلَى أَسæفَلُ وäكَانَ يäكْتÇبÇ اًثُمَّ انæحäنäى أَيæض ٨» !مåنæكُمæ بِالَ خäطåيَّةõ فَلْيäرæمåهäا أَوَّالً بِحäجäرٍ

٩ åاحäوا وÇجäرä٬، خæمÇهÇتéكäبÇت æمÇهÇرåائäمäض æتäكَانäوا وÇعåمäفَلَمَّا س æمÇأَمَّا هäد اًدوåاحäاًفَو äنåم äنيåئåدäتæبÇ٬، م
äرِينåوخِ إِلَى اآلخÇالشُّي .åطæسäي الْوåفَةٌ فåاقäأَةُ وæرäالْمäو Çهäدæحäو ÇوعÇسäي äيåقäبä١٠ .و äبäصäتæفَلَمَّا ان  ÇوعÇسäي

؟ أَمäا دäانäكå  امæرäأَة٬ُ، أَيæنä هÇمæ أُولئåكä الْمÇشæتäكُونَ عäلَيæكå يäا« :سåوäى الْمäرæأَة٬å، قَالَ لَهäا اًوäلَمæ يäنæظُرæ أَحäد
èدä١١» ؟ أَح æفَقَالَت :»Çيِّدäا سä٬، يäدäالَ أَح !« .ÇوعÇسäا يäفَقَالَ لَه: »åكÇينåا أَدäالَ أَنäالَ  .وäبِي وäاذْه

 .)»اًتÇخæطåئåي أَيæض

نه خرجت امرأة تريد الصالة٬، فتجللها رجل إ( :وورد يف قضاء رسول اهللا حممد 
هذا الذي : فظنت أنه هو وقالت ٬،فقضى حاجته منها٬، فصاحت وفر٬، ومر عليها غريه فأخذوه

أنا صاحبها٬، : فقام صاحبها الذي وقع عليها٬، فقال; ٬، فأمر برمجهفعل يب٬، فأتوا به النيب 
أال ترجم : فقالوا٬، حسناً وقال للرجل قوالً اذهيب فقد غفر اهللا لك٬،: فقال هلا النيب 
  .)١() ال٬، لقد تاب توبة لو تاµا أهل املدينة لقبل منهم :صاحبها ؟ فقال

 إما: الثالث إحدىاختر (: فقال له .يف رجل فسق بغالم Xعلي  اإلمامقضاء وورد يف 
املؤمنني٬،  أمرييا : فقال ؟ بالنار أحرقك أوربة بسيفي٬، ض أضربك أواهدم عليك احلائط٬،  أن
 أمري فأججفاحرقين٬، : قال .بالنار اإلحراق: X؟ قال  شد يف العقوبةأهذه الثالثة  فأي

فلما فرغ من  .صلّ: قال ٬،ركعتني أصلي أناملؤمنني٬، انظرين  أمرييا : فقال .النار Xاملؤمنني 
وليك  إىلوجئت فاحشة مما Fيت عنها٬،   أتيت إينرب٬،  يا: السماء٬، فقال إىلصالته رفع يديه 
ضربة  إما: الثالث إحدىاختر : ٬، فقاليطهرين أن وسألتهبذلك٬،   فأخربتهوخليفة رسولك 

يف  شد عليCأذلك  أي: بالنار؟ فقلت أحرقك  أن وإماهدم احلائط عليك٬،  وإمابالسيف٬، 
املؤمنني  أمريفبكى   بالنار٬، فاخترته اإلحراق: فقال ؟ به من نار يوم القيامة ألختلصالعقوبة 

                                                            
وأهل أحمد ذآره ( ،)ابن قيم الجوزية( بن أبي بكر الزرعي لمحمد  ٢٨٢ص ٤ج :الموقعين عن رب العالمينإعالم  -١

  .)السنن، وال فتوى وال حكم أحسن من هذا
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Xاملؤمنني أمريفقال . ٬، وبكى الناس حوله X :رجل٬، فقال إليهفقام  .فقد غفر اللّه لك :
كان من  إذا اإلمام إنوحيك٬، : Xفقال  ؟ من حدود اللّه تعاىل حداً أتعطلاملؤمنني٬،  أمرييا 

  .)١( )له يغفر أنذنب بينه وبني اللّه تعاىل فله  املذنب من  مث تاب٬، قبل اللّه تعاىل

لو أن قضايا مشاÊه ملا أوردنا فيما تقدم ترد على الناس اآلن مهما كان معتقدهم مسلمني 
؟ وهؤالء  اهللا غفر له إنن تاب اجلاين من خيربهم إهو احلكم ؟؟؟ و أو يهود أو نصارى ما

هؤالء القضاة أو من ينفذ القصاص مل يرتكبوا  أنالناس  أدراهاالقضاة الذين خيتارهم الناس ما 
يقيم القصاص من قام بنفس الذنب  أنهل من العدالة ؟  معاصي أكرب من اليت تعرض عليهم

  ؟؟؟ ومل يقتص منه

و&د&او+ود& ﴿ :ل تعاىلإذ قا ٬،آيات ألويل األلباب )معليهما السال(ويف قصة داوود وسليمان 
 # و&س+لَي:م&انَ إِذْ ي&ح:كُم&ان$ ف$ي الْح&ر:ث$ إِذْ ن&فَش&ت: ف$يه$ غَن&م+ الْقَو:مِ و&كُنَّا ل$ح+كْم$هِم: ش&اه$د$ين&

و&س&خَّر:ن&ا م&ع& د&او+ود& الْجِب&الَ ي+س&بِّح:ن& و&الط>ي:ر& و&كُنَّا  و&كُلّاً آت&ي:ن&ا ح+كْماً و&ع$لْماً فَفَهَّم:ن&اه&ا س+لَي:م&انَ
  .)٢(﴾فَاع$ل$ني&

إن الغنم ترعى يف الليل بشكل غري منتظم٬، و هكذا حني : وجاء يف تفسري هذه اآلية الكرمية
٬، ال ئاًأنه مل يبق من كرومهم شي رأوادخلت على مزرعة الناس أهلكتها٬، فلما جاء املزارعون 

أن يكون الغنم من نصيب   كما جاء يف بعض النصوص    العناقيد وال األوراق٬، فحكم داود 
بينما  املاشية حفظها ليالً أصحابصاحب احلقل٬، ولعل حكمة هذا القضاء تكمن يف أن على 

٬، حيث جاء يف حديث مأثور عن رسول اإلسالم حممد بن على صاحب الزرع حفظها Fاراً
.  )٬، وقضى حبفظ احلرث على أربابه Fاراًقضى حبفظ املواشي على أرباÊا ليالً إنه(: عبد اهللا 

ال يا أبتاه ليس : عند والده٬، فقام وقال كان سليمان جالساً(: وحسب ما جاء يف احلديث
احلكم هو أن نعطي البساتني اليت أتلفت : فما هو احلكم ؟ قال: ٬، قالاحلكم كما ذكرت

البساتني  ألصحاب٬، ونعطي األغنام بإصالحهاغنام ليقوموا بسبب نفش الغنم ألصحاب األ
يستفيدون من لبنها وصوفها ونتاجها حىت تصلح بساتينهم٬، مث يرجع كل شيء لصاحبه٬، 

                                                            
  .٢٢٢و ٢١ح :Xقضايا أمير المؤمنين  -١
  .٧٩ – ٧٨: األنبياء -٢
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فيكون أصحاب الغنم قد دفعوا مثن إمهاهلم وتفريطهم٬، ويكون أصحاب البساتني قد 
    .)١() عوضوا عن األضرار اليت حلقت مبزروعاîم

نه أوحى باحلكم الصحيح لسليمان مع أن سليمان أإن اهللا تعاىل خيربنا يف هذه اآليات 
X  وداوودX لقد شاءت حكمته سبحانه أن يكون . اختارهم اهللا سبحانه للنبوة واحلكم

اآلن الكثري من القضايا واحلاالت املشاÊة اليت حتدث ... من يوصل حكمه للعباد  Xسليمان 
نزاعات وحروب فمن أين لنا  إىليف زماننا هذا على صعيد ا�تمع والدولة والعامل وتتطور 

؟ ما  وحيكم بالعدل اإلهليةله ارتباط بالسماء ومسدد باحلكمة  Xبقاضٍ مثل سليمان 
ختتلف من  وإرادته؟ وهل مشيئة اهللا  Xن مل يكن فينا مثل سليما إناحلكمة يف هذه اآليات 

من  لألرض ؟ حبيث كان يف زمن ما كان حبل السماء ممتداً )حاشاه سبحانه(زمان آلخر 
؟ وأين احلكمة يف سرد كل  واآلن ترك العباد ليختلفوا فيما بينهم باختيارهخالل خلفاء هللا 

... أساطري األولني  إالهي  نإ؟ أي كأن الناس تقول  تلك القصص واألمثال عن أنبياء ماتوا
  ! كما قال الذين من قبلهم ليطعنوا يف كتاب اهللا ؟؟؟ وهم يزعمون أFم مؤمنون

رجلني اختصما إىل النيب يف بقرة  أن(: Xعن الصادق X علي  اإلماموورد يف قضاء 
Êيمة قتلت  :فلما سأاله قال .بكر واسأاله عن ذلك إىل أيب اذهبا :فقال  ,قتلت محاراً
 ,كما قال أبو بكر فقال ,فأشار Êما إىل عمر, فأخرب رسول اهللا ,على رÊا ء Êيمة ال شي

إن كانت البقرة دخلت : Xفكان قوله . اذهبا إىل علي :فقال  ,رسول اهللا بذلك فأخرب
وإن كان احلمار دخل على البقرة يف , احلمار لصاحبه على احلمار يف مأمنه فعلى رµا قيمة

   .)٢( )لقد قضى بينكما بقضاء اهللا :فقال رسول اهللا .على صاحبها فال غرم مأمنها فقتلته

ال من وضع القوانني وشرعها ويعلم ما يف النفوس إال يستطيع القضاء واحلكم بعدالة  نإذ
  . وهو اهللا سبحانه ومن خيتاره سبحانه ويعلمه ليكون يده يف خلقه اليت تنفذ إرادته وأحكامه

فَإِنَّه+ كَانَ ل$لْأَوَّابِني&  ر&بُّكُم: أَع:لَم+ بِم&ا ف$ي ن+فُوس$كُم: إِنْ ت&كُون+وا ص&ال$ح$ني&﴿: قال تعاىل
  .)٣(﴾غَفُوراً

                                                            
  .٥٨ص ٧ج :مجمع البيان -١
  .٣٥٤ص ٢ج :طالب أبيمناقب آل  -٢
  .٢٥: اإلسراء -٣
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وال يرتكب املعاصي  خيطئيكن القاضي بالقصاص ال مل  ما لن يكون القصاص عادالًو
ويعلم الظاهر والباطن ومطلع على السرائر وال  خيطيال  ٬،وهو اهللا سبحانه الذي وضع القوانني

ميتحنهم من عباده إذ واهللا يطلع على أمره من يشاء  ٬،اهللا سبحانه إاليطلع على السرائر 
  .واعتراضفال يكون للمذنب حجة  ٬،ويصطفيهم على عباده ليكونوا منفذين إلرادته

كُونَ ل$لنَّاسِ ع&لَى اللّه$ ح+جَّةٌ ب&ع:د& الرُّس+لِ و&كَانَ رُّس+الً مُّب&شِّرِين& و&م+نذ$رِين& ل$ئَال> ي&﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾اللّه+ ع&زِيزاً ح&ك$يماً

اخلطأ  إدراكإن و ٬،الرتكاÊاوالقصاص وضع لكي يدرك الناس أخطاءهم فال يعودوا 
ن من أمسى القيم إبل  ٬،خطوة حنو الطريق الصحيح أولوحماولة التصحيح هي به  واالعتراف

فالناس جيب أن يصغوا دائماً لصوت احلكمة  ٬،به واإلقراربالذنب  االعترافاألخالقية هي 
  .والعقل احلقيقي داخلهم ويندموا ويتوبوا فهذا أفضل من التكرب واإلصرار على اخلطأ

   ﴾إِنَّه+ كَانَ ل$لْأَوَّابِني& غَفُوراًفَر&بُّكُم: أَع:لَم+ بِم&ا ف$ي ن+فُوس$كُم: إِنْ ت&كُون+وا ص&ال$ح$ني& ﴿: قال تعاىل

  .)٢(﴾ض&ع$يفاً الْإِن:س&انُ و&خ+ل$ق& ع&ن:كُم: ي+خ&فTف& أَنْ الل>ه+ ي+رِيد+﴿

وخلق لإلنسان عقالً يدرك  ٬،أخالقية اًفاهللا سبحانه وتعاىل وضع لإلنسان قوانني وأحكام
. كيفية العمل Êذه القوانني واألحكام لتبقيه على الصراط املستقيم وتضمن اخلري للناس أمجعني

وحىت إذا كان اإلنسان يعيش يف جمتمع ال أخالقي فيجب عليه أن يتمسك باألخالق وينتصر 
  .)٣( إلنسانيته ويكون بذرة لبداية تغيري ا�تمع

٧Jאאא א א Wא
حممد  إن أعظم مثال ألثر األخالق على بناء ا�تمع والدولة هو ما حققه رسول اهللا
كان  وما ٬،بأخالقه العظيمة مع جمتمع بدوي كان متمسكاً بتقاليد وأفكار متعصبة وجاهلية

  .نواة لدولة وحضارة عظيمةأحد ليظن أنه سيأيت يوم ويتغري هذا ا�تمع ليشكل 

                                                            
  .١٦٥: النساء -١
  .٢٨: النساء -٢
  .Xمام المهدي عن وصي ورسول اإل -٣
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وشيئاً فشيئاً مع ابتعاد الناس عن طاعة خلفاء اهللا يف أرضه اFارت مقومات القانون 
اليت جاءت Êا الرساالت السماوية ال يكفي جلعلها  األخالقفمعرفة مكارم ...  األخالقي

مما جعل  ٬،قاًكما بينا ساب اإلهلي األخالقلقانون  األخرىموضع التطبيق من غياب املقومات 
الروابط األخالقية األصيلة فيها ضعفت الناس يف يومنا احلاضر يعيشون ضمن جمتمعات 

ن إحل فااملص ت هذهنعدمما اوحيث ٬،توازن املصاحلعلى أساس قائمة  اإلنسانية صارت العالقاتو
فسادت  ٬،القرابة والصداقة تصبح غري كافية إلقامة عالقات سليمةك اإلنسانيةالعالقات أسس 

  .واالحترام املتبادل واإلنسانية خوةاألبدالً عن عالقات  واحلسد واخلوف اتالصراعالقطيعة و

وأصبحت  ٬،احنلت بنفس الطريقة ن الروابط أيضاًإوعلى مستوى الشعوب واألمم ف
صادية وسياسية مىت انتهت كان هنالك صراعات وحروب تالعالقات بني الشعوب مصاحل اق

 .مدمرة

وإمنا كان نتيجة طبيعية للنظريات الفلسفية  ٬،من غري أساس وال من فراغ مل حيدث ذلك
النظريات  ونويطور ونالذي يضع مه الناسواالجتماعية اليت حاولت أن تقنع اآلخرين أن 

أخالقي  احنرافوما نتج عنها من كانت نتائج هذه النظريات و ٬،والشرائع الوضعية األخالقية
ىل يومنا هذا إو ٬،من البشريةمليون  ١٢٠حسب بعض التقديرات قتل فيها  ٬،مئات احلروب

 واالجتماعية األسريةما حلق ا�تمعات من تفكك للروابط  إىلهذا إضافة  ٬،الزال القتل مستمراً
  . للموارد وتلوث للبيئة واسترتافو فساد 

هذه الفلسفات اليت تشبع Êا الغرب ظهور ما يسمى بسياسة األمر  من نتائجوكانت 
اليت تقوم على العمل الدائب املتدرج واخلفي يف إجياد الواقع الذي يف خميلتهم لألخالق  ٬،الواقع

وسخروا كافة أنواع اإلعالم خلدمة أهدافهم  ٬،املنحرفة وحماولة تثبيته بكل وسيلة ممكنة
على يد والفجوة األخالقية ويف ظل هذه الظروف و ٬،تنفذ سياساZم استبداديةوأوجدوا أنظمة 

وحمكومني٬، بني  حكاماًاألخالقية يف ا�تمعات والدول نظمة االستبدادية اFارت احلواجز األ
الوفاء واخليانة٬، وبني الوالء والرباء٬، وبني احلالل واحلرام٬، والكرامة والنذالة٬، بني الصدق مع 

  .النفس والوطن واألمة٬، والتعلق بالغزاة واحملتلني
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 اًيستنجدون بالعدو لقمع شعوÊم٬، وشعوب اًحكام وكان من نتائج هذه النظريات أيضاً
حكامها٬، وبني استنصار أولئك باخليانة٬، واستقواء هؤالء  نقاذها منتستغيث باألجنيب إل

خالق٬، ويعبث بالثوابت واملتغريات٬، األتفسخ ويزداد بالغدر٬، تنهار قيم وتنحل جمتمعات 
من األسلحة  ترساناتالناس يف شراء وتصرف املوارد اليت أنعم اهللا Êا على  ٬،دفساينتشر الو

 ٢٠حبدود  أي ٬،إن مل يكن أكثر من ميزانيات الدول%  ٣٠    ٢٠حبدود جلها أيصرف من 
واليت لو استثمرت  ٬،من موارد الكرة األرضية واليت تقدر بترليونات من الدوالرات%  ٣٠   

  .ة والرخاءاالعدل واملساو األرضيةبشكل عادل وصحيح لكانت كافية ألن يسود الكرة 

وهي  :طبقات إىلا�تمعات يف يومنا هذا مقسمة  أن وكان من نتائج هذه النظريات أيضاً
وطبقة الفقهاء الذي حيضون مبكانة خاصة يف ا�تمع كوFم يهادنون  ٬،طبقة احلكام وحاشيتهم

  .وطبقة معدمة وهكذا ٬،وطبقة متوسطة احلال ٬،األغنياءوطبقة  ٬،احلكام

 ٬،سليمة إنسانيةعالقات  إلجيادوهكذا ذهبت هباء حماوالت الناس كمجتمعات أو كدول 
بني العالقات االجتماعية والعقود  إحكاموضعية كان الغرض منها  ماأحكاستنباط  ىلإفتوجهوا 

 ال األسرةولكن ما نفع هذه القوانني والتشريعات بعيداً عن القيم األخالقية٬، فمثالً داخل الناس 
يف  ؟؟ وكيف سيكون مستقبل األسرة كانت نوايا الزواج غري أخالقية إذانفع عقد الزواج ي

  ؟؟  مثل هذه احلالة

شركات مع غياب االلتزام بني ال االقتصاديةالعالقات وما نفع العقود اليت تربم لتنظيم 
هذه  فتلجأ ٬،عقود وضعية ألFا ؛فهذه العقود ال ختلو من الثغرات ٬،باملقومات األخالقية

 إىلأساليب تلغي هذه العقود باملستقبل وبنيات مسبقة بل إن بعضها يلجأ  اعتماد إىلالشركات 
. والعقود للتملص من التزاماZا يف املستقبل االتفاقياتمستشارين إلجياد وتثبيت ثغرات يف 

) لتجاريةاووالسياسية  االقتصادية(نفس الشيء يتكرر يف العقود واملواثيق واملعاهدات الدولية و
فإن النتيجة  االتفاق النوايا الصادقة وغاب الوازع األخالقي عن أحد أطراف فيها غابت إذا

وهذا ما ملسناه ونلمسه كل يوم يف كل اتفاق  ٬،قانون ال حيترم وال خيضع أليورق عبارة عن 
واحملاكم الشخصية واجلنائية والدولية مليئة بقضايا من هذا  .بني الدولالشركات وبني الناس و

  .النوع
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إذاً أية تشريعات أو قوانني أو مواثيق ومعاهدات بني الناس وا�تمعات والدول كقوانني 
ولن تكون  ٬،عن القيم األخالقية سيكون مصريها الفشل وضعية وضعها الناس بأنفسهم بعيداً

أخالقي  احنرافبل إن بعض هذه التشريعات والقوانني هي  ٬،اةلتحقيق العدالة واملساو أساساً
  .وتضارب يف املفاهيم

وحىت قوانني األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان لو ألقينا نظرة سريعة عليها لوجدنا 
فمثالً من جهة ما تشرع األمم املتحدة قوانني حلماية  ٬،تناقضات كثرية بني فقرات هذه القوانني

 ٬،ومن جهة أخرى تشرع قوانني دولية بعدم التدخل يف شؤون الغري بني الدول ٬،حقوق اإلنسان
ولذلك نرى اليوم الكثري  ٬،وهذه تنايف القوانني اإلهلية اليت حتتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

تشاء وال حيق للغري التدخل  تشاء وتنتهك من حقوق اإلنسان ما ما فعلتمن احلكومات 
الذي يدعون  اإلنسانوبذلك انتشر التسلط والدكتاتورية وانتهكت حقوق  ٬،ةبشؤوFا الداخلي

  .محاية حقوقه إىل

 .)١( )مداراة الناس نصف اإلميان والرفق µم نصف العيش(: وقال رسول اهللا حممد 

وحبجة منح احلريات واحلقوق لإلنسان شرعت الكثري من القوانني على حساب القيم 
 ؛األخالقي يف معظم الدول االحنرافوكانت النتيجة انتشار  ٬،الشخصيةاألخالقية حبجة احلرية 

هذه القوانني الوضعية غري متكاملة وينقصها اإلطار األخالقي الذي يقيد احلريات بشكل  ألن
  .ا�تمع املوجودة يف كتبهم السماوية ومبادئميس حرية اآلخرين وأخالقيات  موضوعي ال

 واقتصاديسياسي (إصالح متكامل يشمل كافة احملاور  إىلإن إصالح ا�تمع حيتاج 
بدون قيم أخالقية هي عالقات فاسدة ال حيكمها  اقتصاديةألن عالقات  ؛)واجتماعيوإداري 

والعالقات السياسية بدون قيم . اتفاقات ورقية مليئة بالثغرات يشوÊا الرتاع من أجل املادة إال
مؤامرات ألجل السيطرة والتوسع٬، فبدون قانون أخالقية تصبح سلطات قمعية ودكتاتورية و

  .أخالقي متكامل أصبحت مكارم األخالق جمرد شعارات غري قابلة للتطبيق

  

                                                            
  .٤٢ص :تحف العقول -١
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٨JאW
إن من يؤسس مصنعاً لن يتركه بدون نظام أو مدير قائم  :إن احلكمة بأبسط أشكاهلا تقول

والعزيز احلكيم خالق كل شيء ما كان ليترك هذا الكون بدون أنظمة أو ... على هذا النظام 
  .املختلفة بآرائهم األحكامقوانني ليأيت املخلوقون فيقوموا بوضع هذه القوانني ويستنبطون 

أبسط مفاهيم املنطق والعقل تقول إن املخلوق ن إ :وملن يقول باملنطق والعقل نقول له
  .وال ضراً ال يستطيع أن يضع أنظمة وأحكاماً لغريه من املخلوقني الذي ال ميلك لنفسه نفعاً

وضع هلم قوانني لكل ما يهم حياZم ومن فقد  ٬،إن اخلالق سبحانه مل يترك خلقه عبثاً
 االقتصاديةعلى العالقات  نعكاساتاواليت هلا  االجتماعيةضمنها ما خيص تنظيم العالقات 

فقد علêم  ٬،وهذا كان مع بداية تأسيس أول خالفة هللا يف أرضه ومسائه... والسياسية يف ا�تمع 
و&ع&ل>م& ﴿: كل ما هو ضروري لتأسيس هذه اخلالفة٬، قال تعاىل) Xآدم (اهللا سبحانه خليفته 

ـؤ+الء إِن كُنت+م: آد&م& اَألس:م&اء كُل>ه&ا ثُمَّ ع&ر&ض&ه+م: ع&لَى الْ م&الَئ$كَة$ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس:م&اء ه&
وأرسل الرسل من بعده ليجددوا ما حمي من هذه الشرائع والقوانني نتيجة  ٬،)١(﴾ص&اد$ق$ني&
  .الناس وابتعادهم عن أولياء اهللا وخلفائه يف أرضه احنراف

ال ميكن  ألنه ؛جمتمع فاضلإن جمرد معرفة مسميات مكارم األخالق ال يكفي لتأسيس 
 ٬،قانون متكامل بيCنه لنا األصل الذي نبعت منه األخالق وهو اهللا سبحانه لتطبيقها إال من خال

وهذا القانون كما بيCنا يتضمن نصاً وشرائع . وهذا القانون ال ميكن فصل مفرداته عن بعضها
ومثال  ٬،بالنص وتطبيقاته إهلية وحاكم خيتاره اهللا معصوم ال يدخل من يتبعه يف باطل عارف

اهللا  اختارهحبيث يكون أول من يلتزم Êا وجمتمع مطيع هللا وللحاكم الذي  ألخالقيةاأعلى للقيم 
  .سبحانه

ومن خالل هذا القانون األخالق اإلهلي ميكن وضع املبادئ والقيم األخالقية موضع التطبيق 
مسؤوليات وواجبات وحقوق حمددة ) الناس واحلاكم(فيكون ألطراف ا�تمع  ٬،الصحيح

                                                            
  .٣١: البقرة -١
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ويكون اخللق كلهم أمام اهللا طبقة  ٬،عليها االختالفوواضحة ضمن إطار وحمددات ال ميكن 
  .واحدة ال مييز أحد عن اآلخر سوى درجة اإلميان والتقوى

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

* * *  
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