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 فهرس املحتويات 
 

ْخالق  َتْمِهيٌد َحْوَل إِْشََكِِلَّة ََتِْديد َمْفه وم   •
َ
 4 ِعلِْم األ

ل ِقي   • َمانِيِّنَي يِف ِصَياَغِة فِْكٍر خ  لََماءِ الع  ه ود  الع   11 ج 
 11 أوال: اجلانب  الَعَملي  -
 21 َظرِيي ثانيا: اجَلانِب  الَّ  -
ْخالقِ   •

َ
َراسات احلديَثِة عن األ  32 َخاتَِمة يِف ادلِّ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، السالم ىلعاحلمد هلل، والصالة و

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
ْخالق  ●

َ
 : 1َتْمِهيٌد َحْوَل إِْشََكِِلَّة ََتِْديد َمْفه وم ِعلِْم األ

العخرخب(   انر  )لرسخ صاحُب   ُ ْتخِصر لق  َيخ للخ  اللَُّغوِيي  ّم    -  اتلعريَف  بضخ
ا   وُسكونرهخ يّ   –الالم  جر والسَّ بْع  والطَّ ين  »ادلِّ ذلك  يف ثالث لكماٍت:  ويُتبع  ة«. 

نه لرُصورة اإلر 
خ
: »وحقيقته أ وصافُها ومعانيها    -نسان ابلاطنة  قوهلخ

خ
ويه نْفُسه وأ

وصافها ومعانيها«  -املختّصُة برها 
خ
لخةر اخلخلْق لصورته الظاهرة وأ ْْنر  .2برمخ

طيّا ُل يف  ْمر ُز َيخ املوجخ اتلعريُف  اخلُلُق، هذا  ته دالالٍت واسعًة ملفهوم 
يشمل   بْ إذ  يخ َع  الطَّ ما  ُثّم  أوال،  لإلنسان  الفطري  َّ تخ الغريزّي  به    ذُ ويأخُ   هُ فُ كخ

يكون  سخ فْ نخ  حىت  نواياه    َسِجيَّة  ه  تتضمنه  ما  إىل  ذلك  ويتعّدى  ثانيًا،  هل 
عليه   ْرري 

وَتخ والعقاب،  اثلواب  عليه  يرتتب  ومذموٍم  ُْموٍد  َمخ من  ابلاطنة 
 

اإلصدار    أصل   1 هذا  تِب  مادة  األول    ك  ربيع  فرباير  1432يف  مقدمة  2011هـ/  بحثية  ورقة  وهو  م، 

الرفيعة)لندوة   اإلنسانية  اإلساألخالق  للثقافة  قابوس  السلطان  مركز  نظمها  التي  التاريخ (  يف  المية؛ 

 . وهذه نرشة مزيدة منّقحة.مايل الرتاث(أاجلزء األول من كتايب ) ه يف ثم نرشت   املتقدم.

العرب:  انظر 2 مد  منظور  بنال  ؛لسان    -والرتمجة  للتأليف  املرصية   الدار  د. ت.   .اخلزرجي  مكرم  بن  ُم 

 مادة: خلق.  .مرص /القاهرة



 5 

ينأحاكم   يعين  ادلِّ إانقسامخ    –باتلبعية    –. وهذا ما  ٍء،  اخلُلُق  ِّ ٍن وَسخ سخ ىل حخ
ْطلرقخ عن اتلقييد.

ُ
 غري أن املعىن ينِصف إىل األول إذا أ

اذلي  بِعلِْم الَّْفِس  وبناًء ىلع ذلك نُدرك أّن لألخالقر ارتباًطا كبرًيا  
ٌّ بدراسة انلفس وطبائعها وغرائزها وتوج   ْعينر مخ ارتباٌط  هو  ا  خهخ ول ا،  بِِعلِْم  هاترهخ

بَِية ْ يناذل  الرتَّ ترتبط ي  كما  وتقويمها.  وتخْهذيبها  انلفس  تزكية  ىلع  ب   صخ
ينية ادلِّ أصول    بالع لوم  ألن  رية،  وسر وحديٍث  وتفسرٍي  وفقٍه  عقيدةٍ  من 

كما   بأحاكمها.  ا مضبوطٌة  الرشعية، واغياترهخ املصادر  ٌة من  دَّ ُمْستخمخ األخالق 
 ق والقيم. املقاصد الرشعية منفًذا واسًعا إىل احلديث عن األخالأّن يفر 

ّ من    بالفلسفةواألخالُق لصيقٌة   العلم اإلنساِنر اليت تتعلق بطبيعة 
ُن  . وغرُي خاٍف أنه ال ُتْمكر جهة إماكنه، وطبيعته، ووسائله، وصوابه وخطئرهر

بني   االجتماعاتلفرقة  االجتماع    علم  ُسُس 
ُ
أ األخالقخ يه  واألخالق، ألن 

يقوُدنا   وهذا  البرش.  بني  اتلواصل  اُد  مخ جوانب  وعر من  ٍمّ  ُمهر جانٍب  إىل 
خطَّ اهتماٍم كبري يف عِصنا، وال ريب  )احلقوق(االجتماع هو   ؛ اذلي صار َمخ

 .3أن األخالق رافٌد رئيٌس لقوانني احلقوق واحلُّريات العاّمة 
سخ  ىلع  وإشاكيلُّة  أيًضا  تنسحب  املفهوم  ة  األخالق«عخ حسبخ    »ِعلِْم 

أن ُن  ويُْمكر ابلخْحت،  املكتيب  ثخاًل    اتلصنيف  مخ تلعريفه  بخنْير    –نخْْضربخ  ْن  مر
العلوم   تأريخ  اتر  نَّفخ من   –ُمصخ الظنون(  )كشف  صاحُب  عليه  نخصَّ  ا  برمخ

 
:  6ط.  جزآن.  امليداين  حبنكة  حسن  الرمحن  عبد:  تأليف  سسها؛وأ  اإلسالمية  األخالق:  انظر  لالستزادة 3

 . سورية /دمشق -القلم  دار. م2002 /هـ1423
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برهخ  انلفُس  تلتحّّل  اقتنائها  وكيفية  بالفضائل  لٌْم  عر »هو  وبالّرذائل قوهل:  ا، 
وانلَّْفُس  ُت،  لخاكخ والمخ األخالُق،  فموضوُعه:  عنها،  تلتخّل  قِّيها  تخوخ   وكيفية 

ا«   .4انلاطقة من حيث االتصاُف برهخ
العلوم،   مؤرِّيخ  من  األقدمني  عند  ُده  ر

َنخ ال  ْرُز  والفخ احلخد   وهذا 
الة  قخ مخ األخالق  لعلم  ْد  ْعقر يخ خْم  ل ْهررْست(  )الفر يف  يُم  صاعد    ،5فانلَّدر وابُن 

خْم يتعرَّْض هل من قريب وال بعيد  ون يف الفصل  6األندليس ل ْْلُ ، ونرى ابن خخ
وأصنافها    السادس »العلوم  يتناول  مقدمته  وسائر  من  وطرقه  واتلعليم 

 .7وجوهه« فيرسد علومخ املسلمني اكفًّة دون أدىن إشارةٍ لألخالق
ُد   ر

تختخب عر املصنفات األوىل َنخ ًة    علم األخالق أن  وعند  ياغخ ْغ صر خْم يُصخ ل
عن ُُه  ِّيِّ ُيمخ ٍْو  َنخ ُه ىلع  قوابلر  ْ َّكَّ تختخشخ خْم  ول فيها،  أحيانا    واضحًة  ُده  ر

َنخ إذ  غريه، 
برُغ   أدبيةيخْصطخ تخهذيب  بصبغة  يف  »رسالة  مثال:  اجلاحظر  مؤلفات  يف  كما   ،

 
والفنون 4 الكتب  الظنون يف أسامي  العريب  ؛ حلاجي خليفة.كشف  الرتاث  إحياء  دار  بريوت/    -د.ت. 

 . 122/ ص1لبنان. ج

مقدمة طبعة   5 فؤاد    الفهرستانظر  أيمن  للرتاث  0201هـ/  1431سيد.  بتحقيق  الفرقان  م. مؤسسة 

 لندن.  -اإلسالمي

  . هـ 462  سنة   املتوىف  األندلس   صاعد  بن  أمحد  بن   صاعد   القاسم  أيب للقايض  األمم طبقات  كتابانظر:  6

  املطبعة  م. 1912  .اليسوعي  شيخو  لويس   األب  والفهارس  بالروايات  وأردفه   باحلوايش  وذيله  نرشه

 .بنانل /بريوت -اليسوعيني لآلباء الكاثوليكية

  دار .  م1996  /هـ1417:  1ط(.  هـ808ت)  خلدون  بن  ُممد  بن  الرمحن  عبد  ؛خلدون  ابن  مقدمة 7

 .   398ص.  لبنان /بريوت -العريب الكتاب
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انل  األخالق يف  و»رسالة  اللسان«،  وحفظ  الرّسّ  كتمان  يف  و»رسالة  بْلر  « 
قتيبة   ابن  ومؤلفات  ة«.  واخلرلْطخ املوّدة  يف  و»رسالة  ْْب«،  الكر وذّم  واتلَّنخب لر 

 .8الاكتب« و»عيون األخبار« ه(: »أدب 276)ت
ُد   ر

عليه واضحًة، وهذا يتجّل    الصبغة الفلسفيةومن جانٍب آخر َنخ
ماء، كأيب نِص الفارايب   فُوا باحلُكخ ْن ُعرر ه( يف كتابخيْه:  339)تيف تصانيف مخ

يْه )ت وخ ْسكخ ه(  421»آراء أهل املدينة الفاضلة« و»اآلداب امللوكية«. وابن مر
األخالق يب  »تخْهذر )ت يف  ينا  سر وابن  وابن  428«.  رسائله،  من  عدٍد  يف  ه( 
)ت األندليُّس  ة  )ت533باجخ رُْشٍد  وابن  يْل،  ُطفخ وابن  وغريهم. 595ه(    ه( 

رَّدخة ومن املالحظ ىلع هذه املؤل   .9فات إغراقُها يف املباحث انلظرية الُمجخ

 
  إبراهيم : تعليق. اجلاحظ بحر بن عمرو عثامن أليب  .األخالق هتذيب: كتاب مقدمة: الفائدة لزيادة انظر 8

  فلسفة :  وكتاب.  مرص  /طنطا   -للرتاث  الصحابة  دار  .م1989  /هـ1410:  1ط.  حذيفة  أبو  ُممد  بن

  -العرب  الكتاب  احتاد  منشورات.  م2005:  1ط.  أمحد  السيد  عزت:  تأليف  .اجلاحظ  عند   األخالق

 . 68ص/ 1ج. سورية /دمشق

ْول  هذه املالحظة يقول أبو حيّان التوحيدي يف كتابه   9   صالح،   متويل  عيل  حتقيق)  والصديق« »الصداقةح 

  من  اكثرير   وجدت    ما   غري   عل   واسع    كالم    األخالق   ويف (: »73ص  القاهرة،  -اآلداب  ة مكتبم،  1972

 رّ ُم    بتأليف    منه  املرام  ضونرويع  فيه،  اخلوض  يطيلون  احلكامء
  ،نشاط    ساعد  ولو  .املألوف  املنهج  عن  ف 

  بني   واسطة  رسالة،  األخالق  يف  رنحرّ   كنا   لعلنا   القوت  بتعذر  اهلم  وزال  ،عني  م    ض وقيّ   ،عتاد    والتأم

  ذلك   دون  ولكن   واالستنباط،  وبالنظر  والعيان  باملشاهدة  لنا   وضح  ما   منها   يستفاد  والقصرية،  الطويلة

أيضا:  املستعان  واهلل  طويل،  وعوق  ثقيل،  أرق انظر  حيان «.  أيب  عند  والتصوف  األخالق  نظرية 

 سورية.  -م. دار دمشق1994: 1؛ تأليف: وسيم إبراهيم. طالتوحيدي
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علم   يف  األوىل  اتلصانيف  ىلع  الغابلة  الصبغة  نرى  املقابل  ويف 
ا بالرتغيب  عليه أحيانً   حُ لخ طخ ، أو ما يُْص املواعظ والرقائق صبغة  األخالق يه

انلظري،   ابلحث  ىلع  ِلر   مخ العخ لويك   الس  اجلانُب  َغخ  طخ وفيها  والرتهيب، 
ابن   مثل:  والز ّهاد،  ثني  دِّ والُمحخ الفقهاء  طائفة  ىلع  ُْسوبُون  َمخ ومؤلُِّفوها 

)ت ا181املبارك  بن  ووكيع  الزهد«  »كتاب  يف  )ته(  يف  197جلراح  ه( 
ُد العنوان  ر

ذاته يف ُكتٍُب منسوبٍة ألمحد بن حنبل    »كتاب الزهد« أيًضا. وَنخ
ري )ت241)ت  ه(.  243ه( وهنَّاد بن الرسَّ

ّ )ت يبر اسر ه( يف »رسالة املسرتشدين«،  243ومنهم: أبو عبد اهلل الُمحخ
وجاوزت  ه( اذلي برزت مصنفاته يف هذا اجلانب،  281وابُن أيب ادلنيا )ت

ُْموعًة   ًرا َمخ ُثّم   .10يف قرابة أربعة آالف صفحة اخلمسني رسالًة، ُطبرعخْت ُمؤخَّ
)ت املّّك  طالب  أبو  وأبو  386جاء يف عِص الحق:  القلوب«.  »قُوت  يف  ه( 

)ت الغزايل  ادلين« 505حامد  علوم  »إحياء  الشهري:  كتابه  يف  مع  11ه(   ،

 
ب يْد  بن  ُممد  بن  اهلل  عبد  بكر  يبأل  والورع؛  والرقائق  الزهد  يف  الدنيا  أيب   ناب  رسائل 10  الدنيا   أيب  ابن  ع 

  املنتدى.  م2000  /هـ1421:  1ط.  سعداوي  اهلل  عبد  بن  بكر  أبو:  عليها   علق(.  هـ281ت)

:  3مج.  ص1425:  2مج.  ص1258:  1مج.  املتحدة  العربية  اإلمارات  -الشارقة  /اإلسالمي

 .ص1335

 ع   11
املخطوطة يف  نيون كثرير العام  ي  نِ النسخ  له عرشات  الدين، ونجد  بإحياء علوم  املتأخرة  العصور  ا يف 

)تخزائنهم.   اخلرويص  بن مخيس  جاعد  نبهان  أبو  الشيخ  عليه  و1237وعلق  بن  هـ(  سليامن  الشيخ 

 هـ( وغريمها.  13قسعيد بن أمحد الكندي )
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الك هذا  يف  أحيانًا  الغزايل  تأثر  إىل  رسائله  اإلشارة  من  غريه  ويف  تاب 
 .12بانلظريات الفلسفية 

»األخالق«  ون مصطلح  أن  فُه    -الحظ  ادر يُرخ شيئًا    -وما  يْبز  بدأ 
بكر   أيب  عند  ذلك  نرى  كما  اإلسالمية،  املصنفات  عناوين  يف  فشيئًا 

)ت  ومعايلها327اخلرائطي  األخالق  »ماكرم   : كتابخيْهر يف  و»مساوئ    «ه( 
بك وأيب  ومذمومها«.  )ت األخالق  اآلُجرِّي  »أخ360ر  كتابيه:  يف  الق  ه( 

ال  )ت محلة  األندليس  ْزٍم  حخ وابن  العلماء«.  و»أخالق  يف  421قرآن«،  ه( 
ّي   رْدر املاوخ احلسن  وأيب  انلفوس«.  مداواة  يف  والسري  »األخالق  كتابه 

)ت450)ت وابليهيق  وادلين«.  ادلنيا  »أدب  يف  موسوعته  458ه(  يف  ه( 
 .13»اجلامع لشعب اإليمان« 

تنثُ  ذلك،  بعد  عديدة  نَّفاٌت  ُمصخ ظهرخْت  األخالق مَّ  علم  اولْت 
بعلم   اخلالق  »نور  كتاب  مثل  واضًحا،  ا  ً ِّي  تخمخ فيها  خ  ِّيَّ وتخمخ مبارشة،  بطريقة 

 
  الل   صىل  الكريم  الرسول  أخالق  مكارم  يف  نعيمال  نرضة  موسوعة  مقدمة:  املؤلفات  من  للمزيد  انظر 12

 ُممد  بن  الرمحن  وعبد  محيد،  بن  اهلل  عبد  بن  صالح:  بإرشاف  املختصني؛  من  جمموعة:  إعداد  .وسلم  عليه

لُّوح  ابن   العربية  اململكة  /جدة  -والتوزيع  للنرش   الوسيلة  دار.  م2006  /هـ1426:  4ط.  جملدا  12.  م 

ا.  السعودية ناقش طرفا منها  مي يف األدب  لتصوف اإلسالالدكتور زكي مبارك يف أطروحته عن »وقد 

   دمشق/ سورية.  -م. دار سعد الدين2003هـ/  1423: 2. ط«واألخالق

  عبد   العيل  عبد:  حتقيق.  البيهقي  احلسني  بن  أمحد:  تأليف  .اإليامن  لشعب  اجلامع:  كتاب  مقدمة  انظر 13

 .   قطر دولة -اإلسالمية والشؤون وقافاأل وزارة: إصدار. م2008 / هـ1429: 1ط. حامد احلميد
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)ت  ّ يِجر اإلر ين  ادلِّ لعخُضد  علم 756األخالق«  يف  اخلالق  و»فتح  ه(، 
)ت ادلمشيق  ُطولُون  ابن  يلع  بن  د  مَّ لرُمحخ و953األخالق«  »لوامع  ه( 

مَّ  ّ )تاإلرشاق يف ماكرم األخالق« لرُمحخ اِنر وَّ  . 14ه(918د بن أسعد ادلَّ
يد   ْدر َتخ ْولخ  اتلمهيُد هنا حخ رر    مفهوم علم األخالقوهذا  و  تخصخ مٌّ يف  ُمهر

اإلساليم   الرتاث  يف  فابلاحُث  ابلحث،  هذا  خاوررر  َمخ من  ْكُره  ذر سيأيت  ما 
ُْطوطاته  َمخ فخْرزر  يف  صعوبًة  ُف  املتعارف    يُصادر العلوم  حسب  وتصنيفها 

ْخُذه بعني االعتبار هنا هو تكاُمُل العلوم وترابُطها    عليها.
خ
غري أن الالزمخ أ

ٌظ ينبيغ استحضارُه عند دراسة العلوم   لْحخ وافتقاُر بعضها إىل بعٍض، وهو مخ
حنيٍ وتطو رها،   قديما    فيف  املسلمني  الخ  إرْهمخ ينتقد  ابلاحثني  بعض  نرى 

دلراسا غريهوحديثا  ُد  ر
َنخ األخالق؛  علم  إن    أحيانا  تر  موضوع  يقول 

الرتاث   يف  مكثفة  بصورة  تناوهُل  جرى  واألخالق  واآلداب  الفضائل 
أسٍس   ىلع  تنبين  أن  بّد  ال  تصّوراٍت  عن  متفرّعة  أحاكٌم  وهذه  اإلساليم. 

 ثابتة واضحة.  
 

 
الفلسفية  األخالق:  لالستزادة  انظر 14 وجذورها  الدينية  البار.أصوهلا  عيل  ُممد  تأليف:  :  1ط  ؛ 

الطب2010هـ/  1431 أخالقيات  كريس  العزيز  -م.  عبد  امللك  العربية   -جامعة  اململكة  جّدة/ 

 . فيها  ف  ل  أ    ما  اني  وب    اإلسالمي   لتأليفا  يف  املطروقة  املوضوعات  عجمم  :  و  ة.صفح  998السعودية.  

  اإلمارات  / أبوظبي  -الثقايف  املجمع.  م2009  /هـ1430:  1ط.  جزآن.  احلبيش  ُممد   اهلل  عبد :  تأليف

 . 95ص/ 1ج. املتحدة العربية
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●  : ل ِقي َمانِيِّنَي يِف ِصَياَغِة فِْكٍر خ  لََماءِ الع  ه ود  الع   ج 
: : أوال -  اجلانب  الَعَملي

ريةخ العطرة للرعيل   ةخ احلسنة والسِّ ا ال ينبيغ إغفاهُل ُهنا أن الُقْدوخ مَّ مر
  ، ّ يًّا يف صياغة الفكر اخلُلُيقر األول من الصحابة واتلابعني ُتعخد  اعماًل أساسر

وال ُهم،  بخْعدخ أىت  ْن  لرمخ فَّاقًا  دخ منهاًل  ْم  يخاترهر حخ اقرُف  وخ مخ خْت  كَّ شخ أ شكَّ إذ  خ    ري  تغخ ن 
القرون   يَّةر  رْير خخ استشعار  وراءخ  دافًعا  اكن  العصور  أحوال  لخ  وتخبخد  روف  الظ 
لخفر   خخ فيها رضورةخ تداُولر أخبار السَّ ق يف انلفوس ورخسَّ مَّ السالفة، وهو ما عخ

ا واقتفاءر أثرها.    وتقييدها لالتساء برهخ
ال يف  نيا  ادل  أيب  ابن  موسوعة  يف  واألخالق  وامل زهد  وتُصادفنا  واعظ 

كثريٌة   يَّة  ُخلُقر مواقُف  واملناقب؛  ر  ريخ السِّ نَّفات  ُمصخ من  ويف غريها  ُخصوًصا، 
ّ )ت أيب الشعثاء  لإلمام اتلابيع   اِنر ّ الُعمخ ْرِقر ه(،  93جابر بن زيد األزدي الفخ

وُمعارصيه   أشياخه  مع  تعامالته  يف  املعتادة  احلياة  شؤون  ىلع  تقتِص  خْم  ل
انلا ةر  واعمَّ إر وتالمذته  مع  نَّ س،  اتلعامل  أخالق  من  أمثلٍة  إىل  ا  ْتهخ دَّ تخعخ ا  مخ

يور واحليوانات  قرني، واألطفال، بل والط  وَّ ولعلَّ من الكمات اجلامعة    .15الُمعخ
أخْبنا   قال:  القطان؛  سعيد  بن  رواه َيىي  ما  جابر  اإلمام  قر 

ُخلُ وخْصفر  يف 
واعرم  سليمان حرب  ّاد بن  محخ حدثنا  قاال:  الفضل  قاب بن  زيد  ُسئرل ن    ل: 

 
:  1مجع وترتيب وتعليق: إبراهيم بن عيل بولرواح. ط  موسوعة آثار اإلمام جابر بن زيد الفقهية.انظر   15

   . 167/ ص1سلطنة عامن. ج /م. مكتبة مسقط 2006هـ/ 1427
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جابر أيوٌب  رأيتخ  هل   :] ّ بليبًا   ]السختياِنر بليبًا  اكن  نعم؛  قال:  زيد؟  بن 
 .16بليبًا 

لريل   للخخ ُمضيئة  اقرفخ  وخ برمخ واألدب  واللغة  اتلاريخ  كتُب  تُتحفنا  كما 
ّ ابلخِْصرّي )ت  اِنر ّي الُعمخ يدر راهر ْمرو الفخ ه(، تكاد تكون  170بن أمْحخد بن عخ

ّل اتفاقٍ  قديما وحديثًا ىلع ما تتمتع به شخصيتُه    ني وادلارسني  بني املؤرخَمخ
ريُة العملية للخليل  من عبقريٍة فّذةٍ، وُخلٍُق قويم، وتفكرٍي سديد. وهذه السِّ
ويدور   يّة،  اخلُلُقر ُة  مخ السِّ عليها  تخغلب  عنه،  وشعرية  نرثية  مأثوراٌت  تخْرفرُدها 

يخم اإلسالمية. ذللك بخ أ   كثرٌي منها حول القر جخ  بن ُعيخيْنخة  ن يقول سفيانُ ال عخ
إىل   فخلْيخنُْظْر  ْسٍك  مر وخ ٍب  ذخهخ ْن  مر ُخلرقخ  رخُجٍل  إىل  نُْظرخ  يخ ْن 

خ
أ بَّ  حخ

خ
أ ْن  »مخ فيه: 

 » مْحخدخ
خ
 .17اخلخليلر بنر أ

يف   احلسنة  ة  الُقْدوخ ْورر  دخ ُد ىلع  خْشهخ ي رأيتُه  ما  رْير  خخ ْن  مر املثاالن  هذان 
ّ ترسيخ اخلُلُق. وكتُب ا اِنر خرى، أرْضرُب صفًحا   حافلٌة بنماذج أتلاريخ الُعمخ

تخُكْن   خْم  ل يّة  اخلُلُقر املواقف  ًدا أن مثل هذه  ا خشية اإلطالة، مؤكِّ هخ ْدر عن َسخ

 
:  1هـ(. حتقيق: عيل ُممد عمر. ط230؛ تأليف: ُممد بن سعد بن منيع الزهري )تالطبقات الكبري 16

 .  180/ 7القاهرة/ مرص.  -م. مكتبة اخلانجي2001هـ/ 1421

  مكتبة .  م1985  /هـ1405:  1ط.  السامرائي  إبراهيم :  حتقيق  األنباري؛  البن   األلباء  نزهة:  انظر 17

  ؛ الفراهيدي  محدأ  بن  اخلليل  عن  الدولية  الندوة  أوراق:  لالستزادة  وراجع.  58ص.  األردن  /املنار

  / هـ1428:  1ط.  م2006  /هـ1427  سنة  اهلاشمية  األردنية  باململكة  البيت  آل  جامعة  يف  املنعقدة

 . اجلامعة منشورات. م2007
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رصني   منهاج  ىلع  ًة  سخ ُمؤخسَّ اكنت  بل  األعالم،  حياة  يف  َسيعًة  اٍت  خطَّ َمخ
 . لخفر  يتناقله اخلخلخُف عن السَّ

عخ وهذه يه القضية اثلانية 
ُ
جخ إيلها، ويه اليت أوّد أن أ مسألة اتلَّلخيقِّ  رِّ

ّ والرتبوي للمتليّق. إذ نرى   املبارش عن الشيوخ وأثر ذلك يف اتلكوين اخلُلُيقر
ٌة   ْداعخ مخ هل  تُُه  ومالزمخ شيخه  مع  اتللميذ  فإقامُة  ذلك،  األقدمني ىلع  ْرصخ  حر

وتقديرره العلماء  توقري  واستشعارر  ائله،  مخ شخ من  وتقويم  الستفادته  م، 
وتراْعورجخ  لوك،  الس  ىلع  اجر  وتوطيدها   ، ّ اخلُلُيقر ال  مخ الكخ ىلع  انلفس  ويض 

محيدةً  اعداٍت  ا  واكتسابرهخ مستدامة،  يُْْضخُب    .18تربية  ما  نر  أحسخ ْن  مر ولعل 
ّ )ق يمر الُكدخ عيٍد  ْنُموذخُج أيب سخ

ُ
أ الُعمانيني:  ُهنا عند  ثخاًل  ُُجْلخًة  4مخ مخ  إذ الزخ ه( 

بخُهم زمنًا طوي  من أشياخه حر ُخ ذلك بنوصخ خ أنه نشأ  ال كما يؤرِّ فسه، بل ُحّكر
بر  رخ واكن ذللك أعمُق األثر    .19منذ صغره يف بيت شيخه َُمخّمد بن رخْوح بن عخ

 يف تكوينه اخلُلُيق.  

 
.  سيف  نور  ُممد  أمحد:  تأليف  ؛والتعليم  الرتبية  يف  املحدثني  أدب  من:  كتاب:  املوضوع  هذا  حول  انظر 18

 العربية   اإلمارات  /ديب  -الرتاث  إحياءو  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار.  م1998  /هـ1418:  2ط

.  البصل  أبو  الرزاق  عبد:  بقلم  ؛ثنياملحد    عند  املبارش  للتلقي  والتعليمي  الرتبوي  األثر:  ومقال.  املتحدة

 . األردن / الريموك جامعة منشورات. م2001 حزيران/ 2 العدد/ 17 لداملج الريموك؛  أبحاث جملة

كتاب   19 يراجع  أيب سعيد  األعيانإحتاحول سرية  تأليف:  ف  :  الثانية  الطبعة  البطايش؛  محود  بن  سيف؛ 

  سلطنة  /والتارخيية  الدينية  للشؤون  السلطان  جلاللة  اخلاص  املستشار  مكتب.  م1998  /هـ1419

 . 285/ 1. عامن
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الزمان   قديم  انلاس من  مخ: ما اكن َيرص عليه  تقدَّ ما  ُف ىلع  ُيْعطخ
إىل   أبنائهم  إرسال  ْن  ممر فرتًة  وانقطاعهم  لْم،  العر عند حلقات  الزمن  ن 
ّلَّ  أشياخهم الكتساب اخلُ  يل العلم انلافع. وهو أمٌر تختخجخ ْصر

قر احلسن قبل َتخ
لُ

املتخرِّجني   اذلين    يف آثارُه بوضوح يف اتلالمذة  الساليم؛  ادلين  نور  مدرسة 
وهنا    .20م اكنت ثُلٌَّة منهم ناشئًة يف بيت اإلمام الساليم منذ نعومة أظفاره

ُْدر اإلشارة إىل مبا ْذبر اتلالمذة  درة الشيوخ يف كثري من األحاي َتخ ني إىل جخ
ْونخُه عبئًا   ُضونخ منه أو يخرخ ْمتخعر خْم يخُكْن يخ إيلهم وتنشئتهم وتقويمهم، وهو أْمٌر ل
ويستووا   ب وا  خشر ي حىت  والراعية  بانلصح  ُطالبخُهم  يتعّهدون  اكنوا  بل  عليهم، 

ُسوقرهر  بخيِّنًا ىلع  شاهًدا   ُ أستحْضر وأراِنر  املرّب    ْم.  الشيُخ  به  قام  ما  ذلك  ىلع 
الكندي )تسع أمحد  بن  أيب  1207يُد  تلميذه  توجيه  دوٍر كبري يف  من  ه( 

هر وإرشاده مذ اكن يف  1237نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص )ت ه( ونُْصحر
 .21زمن اتلحصيل 

الع  حافظت  بعُ   مليةُ وقد  أنظمةٍ اتلعليمية  ىلع  عْب    دخ وتقايل  مان 
خ  ت عهل  دُ هخ شْ العصور،  املب   رشاُت ا  الفقهية  املطوالت،  انلوازل  يف  ثم  ثوثة 

اكملة تْ صَّ خخ  بأبواب  املتأخرة  املصنفات  بعض  هل،  22ها  رخ  أبو   شيخال  اوذخكخ
 

اهلل الساملي. د.ت. د.    . تأليف: ُممد بن عبدهنضة األعيانحول سرية اإلمام الساملي يراجع كتاب:   20

   .  117نرش. صمعلومات ال

 (. سلطان بن مبارك الشيباين. )غري منشور . بقلم: الشيخ املريب  -سعيد بن أمحد الكنديانظر:  21

كتاب    انظر 22 من  الرابعة  القطعة  من  عرش  الثالث  الباب  اآلثارمثال:  موس  خزائن  عيسى للشيخ  بن  ى 

 البرشي. 
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أحاكمً  واملدارسنبهان  املساجد  أحاكم  يف  أفرده  اذلي  كتابه  يف  كثرية    ،23ا 
خخ  تصلح    صَّ كما  بابها،  يف  فريدة  بنصيحة  دستورً املعلمني  تكون  ا  أن 

ر    ويف اإلرث الزاخر اذلي خلفه األجدادُ   .24يل مهنة اتلعليم يف لك زمان اور زخ مُ ل
»اتلَّ  اخللق،    حظٌّ  25ات« ينخ مر يْ من  وحسن  األدب  من  من    مُ لخ عْ يخ عظيم  ذلك 

 باية والسياسة يف الكتاتيب القرآنية.أدرك شيئا من الرِّ 
يْنا اإلطارخ اتلعلييم نرى   رى  يف جوانب احلياة العملية األخوإذا تخعخدَّ

. ومن الالفت للنظر أن نلتمس يف الرتاث  شواهردخ ىلع صياغة الفكر ا ّ خلُلُيقر
ُّص   َتخ قاعدة خلقية  وفٍنّ تلأسيس  أرباب لك صنعة  َُماوالٍت من   ّ اِنر الُعمخ

نَُّهم، فرنى   قًة عن أخالق األطباء،    كتب الطب  يفصنعتهم وفخ شذراٍت متفرِّ
السلوك واآلداب الزتاُمه من  ينبيغ هلم  رُي ادلين  هر ظخ   هلخ قخ نخ . خذ مثال ما  وما 

بُو اخلخرْير  فقال   يخ حكماء اإلسالم(ه( يف كتاب )تار564ابليهيق )ت
خ
: »اكنخ أ

 
ال  672يف    نسخ عديدة، منها نسخة بخط املؤلف  له 23 محد البوسعيدي،  سيد ُممد بن أصفحة؛ بمكتبة 

. واستخلص الدكتور خلفان بن نارص اجلابري املادة املتعلقة باملدارس يف كتاب صدر مستقال.  38برقم  

؛ تأليف: جاعد بن مخيس اخلرويص. حتقيق: خلفان بن  املدارس وأمواهلا والقول يف املتعلمني فيهاانظر:  

 سلطنة عامن.   -م. دون نارش2017هـ/ 1438: 1نارص اجلابري. ط

 .  1194سخة يف دار املخطوطات العامنية برقم وطة عديدة، منها نطهلا نسخ خم 24

ا التيمينة، أو التأمينة، أو التومينة:   25 اء  منظوم  ي قرأ يف الكتاتيب العامنية عند ختم القرآن، احتفاءر ع  هي د 

له وحثا  للطالب  ونصيحة  له،  ودعاءر  للمعلم  حتية  وتتضمن  القرآن    بخاِِتِِه.  خلاتم  وهتنئة  التعلم،  عل 

اعتنى بجمعها    وشكرا لألهل عل عنايتهم ورعايتهم.  العرشين،  تزيد عل  وهلا نصوص عديدة خمتلفة 

 (.  م2018هـ/ 1440: 1وحتقيقها الدكتور خلفان بن نارص اجلابري؛ يف دراسة صدرت مؤخرا )ط
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ْن لكماترهر قخْوهُلُ:   انر يف صناعته. ومر مخ قْوخى أْهلر الزَّ
خ
: ُهو أ ، وقخالخ ّ اِنر خ الُعمخ ثىْنخ ىلعخ

خ
أ

خنْير  ِلر اكخ ُه  عخ مخ خ  ِّكِّ يُوخ ْن 
خ
أ املرء  قٌّ ىلع  ْن  حخ مر ُر  هر واآلخخ أمامر ْن  مر يخْكلخُؤُه  أحُدهما   :

، وهما عقلُه وأخوه ا  رخائرهر ُعكخ يف ذاتك فاْطلُبْه، وإْن لم يخُكْن  وخ نْفخ نلاصح. ما يخ
ن   مخ افتخار.  به  وإْن اكن  فاتُْرْكُه  واآلخرة  ادلنيا  يف  كخ  يخُْض  وما  افتخار،  فيه 

وإرنْ  هر  رخضر مخ حالر  يف  بُمعاجلته  للخطأ    اْستخبخدَّ  ُيعخرُِّض  فقد  قًا  حاذر طبيبًا  اكن 
ذكرها ابليهيق َتت عنوان:    ات لعبارجبهده. واالستشارُة أداٌة اكملة«. وهذه ا

ويه    .26اِن الطبيب(؛ دون أدىن إشارةٍ إىل اسمه أو حىت لقبه أو كنيته مخ )العُ 
يُض حكمًة وتخنرم  عن َتربة وُدْربخٍة وممارسة.   عباراٌت تخفر

ابن   اهليقخ   األمر وهذ   ة  رْيخ ُعمخ تماًما فيما بعُد من الطبيب راشد بن 
)ق الرستايق  الُقرِّي  البنه  11هاشم  لَّفخ  وخخ وشعًرا،  نرًثا  فيه  تخبخ  فكخ ه( 

يّة الطبّية  ة َمموعًة من انلصائح اخلُلُقر رْيخ  .27الطبيب ُعمخ
د السَّ  د بن َُمخمَّ يّ كما َند ابلحار الشهري أمْحخد بن ماجر ّي انلَّْجدر   ْعدر

)ت  ّ تقايلد  ه906الُعماِنر من  قبله  من  ابلحارُة  عليه  تعارف  ما  يأخذ   )
يُشبه ادلستور األديّب اخلليق، يف   ُهم ما  بخْعدخ ْن  وآداب، ثم يسّن تلالمذته ومخ
ابلخْحر   لْمر  عر أُصولر  يف  وخائد  »الفخ املعروف  كتابه  نها  مَّ ضخ عديدة  فوائد 

 
هـ(. عني بنرشه وحتقيقه: ُممد كرد  564هقي )تتأليف: ظهري الدين عيل بن زيد البي  تاريخ حكامء اإلسالم؛ 26

 . 75 -74م. مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق/ سورية. ص2012هـ/ 1433: 2عيل. ط

م. وزارة الرتاث القومي والثقافة/  1984هـ/  0414:  1ط؛  السبيل  ابن  فاكهةانظر عل سبيل املثال:   27

 . 87/ 1 سلطنة عامن. 
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بعُض   وظلَّْت  متبعً والقواعد«.  أمًرا  يف  تقايلده  ابلحارة  عند  املرشق ا 
 .28واملغرب، حىت عند ابلحارة األوروبيني غري املسلمني

عبد الصغري  عبيدة  أبو  شيُخهم  اكن  الزمان  قديم  ْن  فمر اُر  اتل جَّ   أما 
)ق البرْسيخورّي  القاسم  بن  أسفاره  2اهلل  يف  عنه  يخْت  وُرور نًا،  ُمتْقر فقيًها  ه( 

مواقُف     اتلجارية 
ُ
أ كما  جليلة،  متع ُخلُقية  جواباٌت  عنه  فقه  ثررخْت  يف  ددة 

يف    .29املعامالت خصوًصا   ) ّ الُعماِنر )أبا يلع  املسّّم  رخ  اتلاجر بعده  ْن  مر ُد  ر
وَنخ

حىت   وحكومة،  شعبًا  ينيّني  الصِّ عند  بأخالقه  يشتهُر  تقريبًا  السابع  القرن 
 .30الطيبة« أسبل عليه االمْباطور الصيين  لقبخ »جرنال األخالق

 
كتاب: 28 .  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز   طبعة .  والقواعد  البحر  علم  أصول  يف  الفوائد  انظر 

 اهلادي   عبدل  .والربتغال  ماجد  ابن:  وكتاب.   137ص.  الغنيم   يوسف  اهلل  عبد :  بإرشاف.  م2004

  . 38  -37ص.  م1994  /هـ1415:  2ط.  عامن  سلطنة   /والثقافة  القومي   الرتاث   وزارة   طبعة .  التازي

األريب  وكتاب:   املعلم  ماجد  اللبيبإفيف  ابن  قدهام  نجيب  ُممد  تأليف:  هـ/  1436:  1طورة.  ؛ 

 الشارقة/ اإلمارات العربية املتحدة.  -م. منشورات القاسمي2015

  مصطفى   :حتقيق.  اخلراساين  غانم  بن   برش   غانم   أيب :  تأليف  ؛الكربى  املدونة:  وآثاره  حياته  حول  انظر 29

  ؛ السري  كتاب:و.  عامن  سلطنة  /والثقافة  الرتاث  ةوزار.  م2007  /هـ1428:  1ط.  باجو  صالح  بن

  القومي   الرتاث  وزارة  م؛1978  /هـ1407:  1ط.  الشامخي  الواحد  عبد   بن  سعيد   بن  أمحد:  تأليف

»ومقال.  عامن  سلطنة   /والثقافة   جملة  يف   منشور .  السيايب  سعود   بن   أمحد :  بقلم  «؛الصغري  عبيدة  أبو: 

امن املضريب نادي عن  الصادرة الغدير؛  .   م1979 مارس /هـ1399 اآلخر ربيع: 16 العدد. بع 

:  1ط.  يان  زون   تشانغ:  تأليف  ؛التاريخ  عرب  وعامن  الصني  بني  املتبادلة  الودية  االتصاالت:  انظر 30

  احلضاري  الدور  : و.  عامن  سلطنة  /والثقافة  القومي  الرتاث  وزارة.  تراثنا   سلسلة.  م1981  /هـ1401

  الوطنية  اللجنة:  إصدار.  م2007  / هـ1428:  1ط.  دأمح  كرار   جعفر.  د :  تأليف  ؛الصني  يف  للعامنيني



 18 

مفردة يف أحاكم النسخ وأخالق    طلب العلم فصوالونقرأ يف أبواب  
انلاسخ، وما ينبيغ هل الزتاُمه من األدب يف نفسه أوال، ثم مع الكتاب ثانيًا.  

لخٍف  سخ عن  لخًفا  خخ وتوارثوها  العصور  عْب  اُخ  الن سَّ ا  برهخ بَّعخ  خشخ ت مبادئُ   .31ويه 
 ْ يَّْدتُه من َمخ ا قخ مَّ أن الشيخ ماجد بن   ُفوظات ُجلة من أشياخنا املعارصينومر

)ت العْبي  أو  1346مخيس  ناسًخا  ثالثون  احلمراء  بْلة  عنده يف  ه( اكن 
يقرأو حىت  والكتابة  بالنسخ  ُهْم  يومخ يستفتحون  ال  جامع    ا يزيدون؛  باب 

 اآلداب من كتاب »جوهر انلظام« ويتذاكرونه فيما بينهم.
ا  ئْنخا إىل جانب  انتخاولو جر ْن رُشوط  ب اإلمام  لسياسة لوجدنا أنَّ مر

ان    – أن يكون من أهل الفضل    –حسب نصوص فقهاء اإلباضية يف ُعمخ
اخلُلُيق؛   الكمال  صفات  خاعخ  ُجر عندهم:  ثِّالن  ُتمخ لفظتان  وهاتان  والعدالة. 

انلفس  ونزاهة  اجلوارح،  وسالمة  االعتقاد،  صحة  حيث  ال    .32من  ذللك 
يف نشهد  أن  ْروخ  نخمخ   غخ العماِنر  اتلاريخ  عْب  األئمة  ر  ريخ رائعة،  سر خلقية  اذجخ 

منهم  ْرٌص  حر بأخالقها.    يُقابلها  مخ  مخ
ُ
األ أّن  بابر  من  ا،  برهخ يّة  عر الرَّ قر 

خل  َتخ ىلع 
 

اهلندي(:  و  .والعلوم  والثقافة  للرتبية  العامنية املحيط  يف  وجتارهتم  املسلمني  )ثقافة  واإليامن  ار  ؛ التج 

ط العبايس.  العزيز  عبد  أمحد  ترمجة:  ريسو.  باتريشيا  أبوظبي  2009هـ/  1430:  1تأليف:  هيئة  م. 

 مارات العربية املتحدة.  للثقافة والرتاث )كلمة(/ اإل

العامنيةانظر:   31 املخطوطات  باء  الشيباين.    .ألف  مبارك  بن  سلطان  م.  1820هـ/  1439:  1طبقلم: 

امن  مسقط/ سلطنة عامن.   -ذاكرة ع 

الرشيعةانظر:   32 خمطوطة    قاموس  العامنية)نسخة  املخطوطات  رقم  بدار  الثامنون،  2336؛  اجلزء   )

 .23ص
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ى   لريًّا يف وصف الشيخ ُمنرري بن انلَّريِّ لسرية اإلمام اجلُلخنْدخ وهذا ما نلمُسه جخ
مسعود   ع  هل»  بقوهل:بن  لك  مؤدٌِّب ىلع  أصحابه  من  الفقه،    رشة  أهل  من 

ُ يُ  وي املعروف،  ىلع  ويؤّدبُهم  ادلين،  ىلع  علمهم  ويقيمهم  الزيغ،  عن  سّددهم 
 .33الطريقة، ويهديهم سبيل الرشاد«

ال القواعد  واحلرب،  هذه  السلم  يف  سلوكهم  ىلع  انعكست  رزينة 
ْن   نراه » عهد اإلمام الصلت بن مالك إىل جنده إىل سقطرى«  »فعندما نقرأ   مر

ادلويلة   الشؤون  يف  ُكتب  ما  األأرىق  بة  َُمخارخ يف  ٍة  اصَّ وِبر عداء  اإلسالمية 
ْل إىلخ جزٍء يسرٍي منها مواثيُق  وكيفية معاملتهم خْم تخصر ثّل قرّمًة اعيلًة ل ، ويه ُتمخ

م يف القرن العرشين حقر بعد ذلك  ، وال نست34«األمم املتحدة وُعْصبخُة األمخ
 . 35األثر اذلي تركه العمانيون يف بعض الشعوب إىل ايلوم

 
النري    العالمة  سرية 33 بن  اليحمدي  منري  الل  عبد  بن  غسان  اإلمام  إىل  نقيقحت؛  اجلعالين  عيل  :  بن  ارص 

 .103مسقط/ سلطنة عامن. ص -م. ذاكرة عامن2016هـ/ 1437: 1ط. الندايب

؛ منشور يف  كعهد اإلمام الصلت بن مالالعبارة مقتبسة بنصها من مقال للدكتور ُممد عيل البار عن   34

 جتمع الكويتية.  جملة امل

األدب السواحيل  دراسة مفيدة عن تأثري العامنيني يف األدب السواحيل؛ بعنوان:    راجع يف هذا اجلانب 35

م. منشورات جامعة اإلمام 2002هـ/  1422:  1ُممد إبراهيم ُممد أبو عجل. ط  ؛ تأليف:اإلسالمي

أيضا:   وانظر  السعودية.  العربية  اململكة  اإلسالمية/  سعود  بن  السلوك  أُممد  تشكيل  يف  اإلسالم  ثر 

القمر كرهيال. طاالجتامعي يف جزر  تأليف: حامد  الثقافة واإلعالم2008هـ/  1429:  1؛  دائرة   -م. 

اإل والشارقة/  املتحدة.  العربية  إفريقيا خالل  :  مارات  اإلسالمية يف رشقي  الثقافة  نرش  يف  العامنيني  أثر 

البوسعيد دولة  بن صعرص  خلفان  بن  مجعة  تأليف:  ط ؛  البطراين.  مكتبة  2019هـ/  1440:  1الح  م. 

 السيب/ سلطنة عامن.   -الضامري للنرش والتوزيع
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اخلُلُ واتلجرب بـ  ة  يسّم  بات  ما  تنسحب ىلع  ُعمان  لريَُّة يف  مخ العخ قية 
« أو اجلخمخايع، وال أدلَّ   ّ ان عْب تارَيها  »اتلفكري اجلخْميعر تُْه ُعمخ دخ هر ا شخ مَّ عليه مر

تعايٍُش سليم بني أبناء املذاهب اإلسالمية املختلفة،   اإلساليم احلافل من 
اضع متعددة، وتُثبته كتاباُت الرّحالة  وهو أمٌر تؤّكده املصادُر العمانية يف مو

ّ املتنوعة  ُد عليه َمطوطات الرتاث الُعماِنر خْشهخ وهذا    .36العرب واألجانب، وت
انية    –املبدأ   الُعمخ انلفس  يف  التسامح  عديدة    –مبدأ  اذرجخ  نخمخ من  أنموذٌج 

ُْدها يف هذا اإلطار.    يُمكن َسخ
فنقول:  و به،  بدأنا  ما  إىل  انلبالء نعود  أعالم  سري  يف  أن  ريب    ال 

قال اإلمام نور ادلين  كما    –  اتلاريخ   مُ لْ عر قهم، ولُ ق ِبُ لّ للمتخا حافال  ينً عر مخ 
األعيان(   مقدمة )َتفة  يُ مَّ مر »  –الساليم يف  بالصاحلنيا  االقتداء    ، عني ىلع 

صالح وطالح؛    نْ ألن فيه ذكر أخبار من مىض مر ،  ىل طريقة املتقنيإرشد  ويُ 
اقت إىل  نفسه  اشتاقت  الصاحلني  أخبار  العاقل  سمع  آثارف فإذا  وإذا    ،هماء 

أشفقْت  الطاحلني  أخبار  ُجلتهمنفسُ   سمع  من  يكون  أن  بذلك    .ه  فرتاه 
صلح من  آثار  طلحو  ،يقتيف  من  أحوال  األ يتجنب  ومرايث    غري   سالف«. 

ل امليت  بكاء  مبدأ  ىلع  قائمة  فيه  املرىم،  هذا  عن  اليح، بعيدة  تشجيع 
 .37وتأبني املفقود لرسم املثل األىلع للموجود 

 
)ضمن كتاب: أمايل   ان بن مبارك الشيباينبقلم: سلط  . ةعىل وحدة األم  د  املخطوط العامين شاه  انظر:   36

 مسقط/ سلطنة عامن(.   -م. ذاكرة عامن 2015هـ/ 1436: 1. ط138الرتاث؛ اجلزء األول ص

: دون تاريخ. دار الكتاب  10)ط  341/  3  ضحى اإلسالم  :قتباس من عبارة األستاذ أمحد أمني يفا 37

 بريوت/ لبنان(.   -العريب
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:  ثانيا: اجَلانِب  ا -  لََّظرِيي
من   فيه  أرى  ا  لرمخ العمِل  اجلانب  عن  احلديث  تقديمخ  ْدُت  مَّ تخعخ

، وتصويٍر   ّ ّ لألخالق الفاضلة، بعيًدا عن  ُمالمسٍة ُمبارشة للفكر اخلُلُيقر ٍ
حخ

اتلأثر بالفلسفات وانلظريات، أو اتلداخل مع العلوم األخرى. وأرشُت فيما  
ان ُعمخ علماء  عن  مأثورة  أقواٍل  إىل  ْت    تقدم  عخ ُُجر لو  األوىل،  القرون  يف 

عليها  يستند  ُخلُقيّة  قاعدةٍ  صياغة  يف  به  بأس  ال  رصيًدا  نخْت  وَّ لخكخ
 الالحقون. 

ُْدرُ  تنطبُق ىلع    وَيخ اتلمهيد  السابقة يف  أن اإلشاكيلة  إىل  اتلنبيه هنا 
يخُكن اتلأيلُف يف علم األخالق   خْم  ل إذ   ، اِنر الُعمخ الرتاث  اجلانب انلظري يف 

أو  واضحخ   الفقه  األخالق ضمن كتب  تناوُل  ْرري 
َيخ إنَّما  الغالب،  املعالرمر يف 

وَّالت نخ الُمطخ الفقهية الُعمانية اليت احتوت    األدب أو اتلاريخ أو الرقائق. فخمر
إبراهيم   بن  َُمخّمد  للشيخ  الرشع«  »بيان  كتاب  األخالق:  يف  أبواٍب  ىلع 

للش  ،38ه( 508الكندي )ت »قاموس الرشيعة«  ُُجخيِّل بن مخيس  وكتاُب  يخ 
 .39ه( 13)ق السعدي

، نْض ّ ٍ نخْت حديثًا عن األخالق يف قالخٍب أديبر ةخ ُمصنَّفاٌت تضمَّ ُب وثخمَّ
« بأرجوزة  العمانيني  عند  مثال  ا  خهخ ةل القرن  انلِّْعمخ إىل  ينتيم  ُْهوٍل  َمخ لعالرٍم   »

« املخطوطة  أحيانا يف بعض نسخها  ّّم  وتُسخ اهلجري،  الاكفالسابع  ية  انلعمة 

 
 .   عامن سلطنة /والثقافة القومي الرتاث وزارة. م1984 /هـ1404: 1ط. منه اخلامس اجلزء انظر 38

 .   عامن سلطنة /والثقافة القومي الرتاث وزارةم. 1983هـ/ 1403: 1ط. منه العارش اجلزء انظر 39
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رْشرّي سعيد بن  جامعة اآلدابوأرجوزة »  .40« الشافيةواملوعظة   « للشاعر الغخ
)ق اخلرويص  راشد  بن  و12َممد  واآلداب  ه(،  م  احلركخ يف  نظٌم  يه 

ر  وكتاب »  .41واألخالق، ُمْدرخجٌة بآخر ديوانه املطبوع اهر وخ م األخالق وخجخ رر
اكخ مخ

ْعالق«؛  
خ
عبداأل بن  اعمر  األديب:  غري  تأيلف  بن  الاهلل  العقري  ْورّي  ب  ْنَّ
ه(، وهو َمموع شعري منتىق يف احلكم واملواعظ واألخالق، مرتٌب  11)ق

وين شعراء عمان من  وال َتلو دوا  .42حسب قوايف أبياته   ىلع حروف اهلجاء
 .43ضرخ لغخ قصائد رائقة يف هذا ا

 
 . 56انظر نسخة خمطوطة هلا بمكتبة نور الدين الساملي؛ رقم  40

الغرشي 41 ط  ؛ديوان  اهليميل.  نارص  بن  سعيد  بن  سامل  حتقيق:  اخلرويص؛  راشد  بن  ُممد  بن  :  1سعيد 

   . 578ص ن. وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامم. 2014هـ/ 1435

من   42 األصل  طبق   نةر  ملوَّ صورةر  املتحدة  العربية  باإلمارات  أبوظبي  يف  والتاريخ  الرتاث  جلنة   ْت  ن رش  

ْت بقلم: ُممد بن    504خمطوطة هلذا الكتاب )يف   الوّهاب   عبد   اهلل بن   اهلل بن عبد  عبد صفحات. ن ِسخ 

هْت ا بتقديم لعضو    هـ(،1287وىل سنة  البالغاين الفاريس الشافعي. بتاريخ: السابع من مجادى األ ر  دَّ وص 

الوهاب )والصواب    اهلل بن عبد   ُممد رشاد ُممد صالح؛ جاء فيه نسبة  الكتاب إىل ُممد بن عبد اللجنة: 

ه(.   ف  بسلطنة    املخطوطات  بدار  ُمفوظة عديدة، منها نسخةخمطوطة    نسخ  لكتاب ولأنه ناسخه وليس مؤلِّ

 .   349ص/ 3ج البطايش للشيخ األعيان؛ إحتاف: انظر ومؤلفه الكتاب وحول.  3516 رقم حتت عامن

عليها: قصائد   43 األمثلة  املنتفقي )قمن أحسن  بن صالح  املتصوف ُممد  انظر:  12الشيخ  ديوان هـ(. 

هـ/  1436:  1عبد اهلل بن قاسم القاسمي. ط  ؛ مجع وحتقيق:الشيخ حممد بن صالح املنتفقي ريشاعر الص  

 ايِبّ ي  ل السِّ يَّ ان بن مج   ف  لْ للشيخ خ  و  العربية املتحدة.  أبوظبي/ اإلمارات  -م. نادي تراث اإلمارات2015

خ   املجضمَّ بديعة  ة  يَّ قِ ل  مقطوعات  »هبجة  النظمي:  كتابه  انظر:  نها  املجالسالس«.  عل هبجة  املشتملة   ؛ 
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لْنا يف هذا اجلانب: كتاُب »  خْم تخصر ْدحر  ومن املصنفات العمانية اليت ل مخ
ورّي )ق   « أليب َُمخّمد عبدأهلهالعلم و

ة ابُلْهلخ كخ ُه 4اهلل بن َممد بن بخرخ رخ ه(، ذخكخ
ي  يف رساتله  ادر َّ »  .44الْبخ ة األدبوكتاب  ّي  زخْهرخ در ْعقر المخ ّ  « لعمرو بن يلع  بِْلر الوخ

)ق يّة 6الرستايق  ْرضر المخ ة  الل ْمعخ يف  الساليم  ادلين  نوُر  إيله  نسبه  ويف    .45ه( 
اآلخ املعقدي  »كتاب  بـ  املوسوم  والصلةر  الة  األخالق  الصَّ يف  أبواٌب   »

يف   تأثريها  بيان  خالل  من  واخلُلُق  الصالة  بني  ُجيٌل  بٌْط  ورخ واآلداب، 
 .46رذائل انلفوس ونخْهيرها عن الفحشاء وال 

املواعظ   يف  العمانيني  عند  ابلاقية  املؤلفات  أقدم  من  ولعل 
 « األعمال:  وفضائل  مُ واألخالق  يف  القلوب  اهرم  رخ املحبوب مخ وهو  ناجاة   ،»

مْحخد    ذو عنوان لطيف،   كتاٌب 
خ
أ يم بن  اهر إربْرخ مْحخد بن 

خ
أ د بن  َُمخمَّ ألفه الشيخ: 

ج ْورّي )قالشَّ الْنَّ  ّ صغرية، تشتمل ىلع ثالثة ه( ووضعه يف ثالثة أجزاء  6يبر
ايلوم   يف  املسلم  عمل  يف  وآخُرها:  اإليمان،  فضائل  يف  أوهلا:  بابًا،  ومخسني 

 

نظم  واملواعظ؛  واحلكم  العلوم  من  كثرية  السيفنون  مجيل  بن  خلفان  )ت:  ط1392ايب  :  2هـ(. 

 م. وزارة الرتاث القومي والثقافة/ سلطنة عامن.  1989هـ/ 1409

  أيب تأليف:    (الكايف  عبد  عامر  أليب   املوجز  بكتاب  ملحقة)  أصحابنا  كتب  تقييد  فيها  رسالةانظر:   44

/  2.  اجلزائر  -والتوزيع  للنرش  ةالوطني  الرشكة.  م1978  /هـ1398  :1ط  الربادي؛  إبراهيم  بن  القاسم

283. 

الساملي.  .اإلباضية  أشعة  من  املرضية  اللمعةانظر:   45 الدين  ذاكرة    . م2014  / ـه1435:  1ط   لنور 

 . 158سلطنة عامن. ص /مسقط -عامن

 . 67له نسخة خمطوطة بمكتبة نور الدين الساملي؛ رقم  46
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من اكإلخالص،   والليلة  متعددة،  أبوابًا  فيه  وتناول  ومندوٍب.  واجٍب 
ومد  ادلنيا  وذّم  واملعصية،  والطاعة  واتلوِّك،  وفضائل  واتلقوى،  اآلخرة،  ح 

امل والصيام  السنن،  وصلوات  وقيام  اذلكر،  وادلاعء،  القرآن،  وقراءة  ندوب، 
الليل، وانلصيحة، والّصمت وحفظ اللسان، واتلحذير من العجب، والكْب،  

 .لغضب، والرياءوا 
أنه   نبّه يف مقدمته ىلع  لكنه  ادره يف كتابه،  برمخصخ املؤلُف  ح  ِّ يُِصخ خْم  ل

الّروايات من الرقائق واملواعظ اليت سبقته، ونقل كثرًيا من  ها  اعتمد كتب 
للتطويل، وأضاف عدًدا من أخبار أهل ُعمان   أسانيدها َتن بًا  بعد حذف 

 .47تِصًة مرّكزة يف هذا اجلانب. وجاءت أكرُث أبوابه َم
 « كتاُب  ظهر  اهلجري  اتلاسع  القرن  الزهد  ويف  يف  ابلصائر  الء  جخ

والروايات عبدواملواعظ  بن  َممد  بن  موىس  تأيلف:  من  أمحد    «،  بن  اهلل 
السَّ  ْوريّ الكندي  الْنَّ دّي  والزهد    .48مخ العلم  يف  عديدة،  أبوابًا  فيه  تناول 

خ  ورشخ والقناعة،  واتلواضع  واألجل  واألمل  البنه،  وانلعيم  لقمان  وصايا  حخ 
الظل وعواقب  والقْب  املوت  بذكر  تخمخ  وخخ األعمال،  فضائل  دخ  دَّ عخ م.  كما 

 
  بدار   أخرى  خمطوطة  ونسخة.  3  ، 2  ، 1  م رق.  مسقط  -احيالرو  مكتبة  يف  خمطوطة  نسخة للكتاب   47

 .2890 رقم حتت ،العامنية املخطوطات

سنة 48 األوىل  طبعته   اخلاص   املستشار  مكتب:  النارش.  فحةص478  يف  . م2003  /هـ1424  صدرت 

:  رقم  حتت  ، تاملخطوطا   بدار   خمطوطة  نسخ  عدة   وله .  والتارخيية  الدينية  للشؤون   السلطان  جلاللة

 . 3360و ،2943
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أن غري  بابا،  وعرشين  تسعٍة  ىلع  يشتمل  الكتاب  من  ٍخ  واملطبوُع  نُسخ يف  ه 
 أخرى َمطوطة يزيد ىلع ذلك بأبواب عدة.  

يق  الرقائق واألخالق واألدب.  وُل  واملؤلُِّف جامٌع يف كتابه هذا بني 
لخُف إيله من ذوي العلوم وا  بخقخ السَّ آلداب، إذ لُك  أحٍد  يف مقدمته: »هذا ما سخ

لخكخ طريقًة ابتدعها... ونظرُت مع قلة فهيم، وانلاقص من بص  رييت منهم سخ
خْعُت   وُجخ أبواب،  ُجلة  بْتُُه  وبخوَّ الكتاب،  هذا  تأيلف  فاعتمدُت ىلع  وعليم، 

رواية  لك  بُْت  وأْعقخ الروايات،  ويتذاكره   فيه  القاري،  فيه  يلنشط  بأبيات، 
ثوابه...« وطلب  اهلل  من  اخلري  رجاء  والساري،  أشعار    .49الُمْدلرُج  من  وكثرٌي 

 ر معارصه الشيخ َممد بن مداد.  الكتاب يه من نظم املؤلف، أو من شع 
براثن   من  الُعمانيني  خل صر  وَتخ ايلعربية  ادلولة  ظهور  مع  وتزاُمنًا 

بخ  الْبتغايل  دخيمر   االحتالل 
خ
األ ْحُروِق  المخ ُجعة  بن  درويش  الشيُخ  زخ  رخ

تربوية  1086)ت وهو صاحُب مدرسة  الُعماِنر من  ه(،  ط  الوخسخ واضحة يف 
ها: » م  وقد استفاد فيه   50«تنبيه الغافل وتنشيط املتثاقلخالل تآيلفه اليت أهخ

« وكتاُب  كثرًيا.  القرطيب  تذكرة  واالعتبارمن  ْكر  اتلأ 51«الفر يف  مل  وأكرثه 
ْلُو من فصوٍل يف أمراض القلوب ومداواة األنُفس.  واتلدبر واتل  فكر، وال َيخ

 
 . 22؛ صجالء البصائر 49

وصدر مطبوعا بتحقيق: سيف بن .  2935  رقم  حتت  ،املخطوطات  دار  يف  ُمفوظة  خمطوطة  نسخة  له 50

ط  العامري.  سعيد  بن  سيف  بن  وُممود  املحروقي،  سعيد  بن  مكتبة  2012هـ/  1433:  3مسلم  م. 

 السيب/ سلطنة عامن.   -زيعالضامري للنرش والتو 

 م. 2009هـ/ 1430طبع بمكتبة الضامري/ سلطنة عامن.  51
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« املشهور  كتابه  والوسائلأما  اللوازم  غري   52« ادلالئل ىلع   ، فقيهٌّ فمضمونُه 
خ فيه ُد لَّك باب برُمقّدمة وعظية،    أنه ُعينر هِّ باجلانب الرتبوي كثرًيا، فاكن ُيمخ

خلخيقِّ  ا القارئخ تلر يُِّئ برهخ خرْسُده عليه، مع تأكيد اخللق اإلساليم الرفيع يف  ُيهخ  ما ي
 لك شعريةٍ يخْذُكرها من شعائر ادلين. 

عبد بن  سالم  الشيخ  رهر  ْور   ولرُمعخارصر الْنَّ يدّي  عر احلخْمسخ راشد  بن  ي  اهلل 
»11)ق عنوانه  ُْطوٌط  َمخ كتاٌب  اآلثار ه(  »ُخالصة  بعنوان  ُطبرعخ  األخبار  « 

نْ   ،53واآلثار«  ، يستفتح لُكَّ باب منها برُمقّدمة تخْمهيدية  سبعني بابًا  يف أكرث مر
اهلل  صّل  الرسول  أحاديث  ا  برهخ )ويخْعينر  لألخبار  فصال  يعقد  ثم  وُْضوعه،  لرمخ

ا أقوال الصحابة واتلابعني ومن    عليه وسلم( وفصال آخر لآلثار برهخ )ويعين 
 تبعهم(.  

ياتر القرن  ويف انلصف اثلاِن من القرن اثلاِن عرش اهلجري، وبدا 
اكن أعالٍم،  ثالثُة  فُنا  يصادر يليه  جانب  اذلي  يف  واضحة  بصماٌت  خُهم  ل ت 
 الرتبية والسلوك واألخالق واملواعظ. 

 
 -الضامري  مكتبة.  م2004  /هـ 1425.  بابزيز  سليامن:  بتحقيق  طبعة :  آخرها   من  عدة،  مرات  طبع 52

 . عامن سلطنة /السيب

  لرتاث ا  وزارة .  م1985  /هـ1405:  1ط.  جزآن.  الصليبي  عيل  بن  ُممد :  حتقيق  واآلثار؛  األخبار 53

  ، 2326  رقم   حتت  ؛املخطوطات  بدار  ُمفوظة  خمطوطة  نسخة  وله.  عامن  سلطنة  /والثقافة  القومي

   .«اآلثار خالصة» عنوان وحتمل
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الكن أمحد  بن  سعيد  ّب  الُمرخ الشيخ  )تأّولُُهم:  وقد  1207دي  ه( 
« هل  عنه.  احلديث  بخقخ  املباركةسخ رية  واملواعظ السِّ الزهد  يف  تتضمن    ،54« 

وإرشادات   واكنصائح  انلفس،  يب  تخْهذر الفاضلة.  يف  األخالق  تساب 
ويفرّسها   به،  تتصل  قرآنية  بآية  موضوع  لك  رخ  دِّ يُصخ أن  فيها  ومنهُجه 

نَّةر  الس  مأثور  ُج ىلع  رِّ ُيعخ ثُم   انلبوية وأقوال علماء املسلمني. كما  باختصاٍر، 
ُن جواباته الفقهية نصائحخ تخْهذيبية تلالمذته، وسار ىلع نخ  مِّ هر هذا  اكن يُضخ ْهجر

ْن بعدهم العالمُة املحقق  من بعده تلميُذه الشيخ أبو نبهان اخلرويصّ  ، ُثمَّ مر
ان اخلليِل.   لْفخ  سعيُد بن خخ

بن يلع   ة  ُُجُعخ الزاهُد  الشيخ  ُثّم  ثانيهم:   ّ نخيحر المخ الصائيغ  بن مسعود 
)ت ْوري  »1198الْنَّ كتاب  هل  َُمخاهده(،  بٍْد  عخ لَُّكّ  كتاٌب الفوائد  وهو   »  

مغم فيه  َمطوٌط  َّصخ  وخلخ ها،  ورُشوحر العطائية  م  احلركخ من  انتخبه  وٌر، 
ْدر األقوال املأثورة فيها   .55القواعد اخلُلقية والفوائد الوعظية دون َسخ

ال )ق ثاثلهم:  ْورّي  الْنَّ بَّادي  العخ يلع  بن  اعمر  رسالة  13شيخ  هل  ه( 
 « ا:  ُعنواُنهخ الُعمانية،  املصنّفات  يف  ريُها  نخظر قخلَّ  ا  بابرهخ يف  رسالة  فريدٌة 

الوادليْنر واألوالد ة والّزاد، يف حقوق  ُم  االستعداد، وابُللْغخ يخلْزخ تختخبَّعخ فيها ما   ،»

 
 . 45العوايب. رقم  -نسخة خمطوطة بمكتبة الشيخ نارص بن راشد اخلرويصهلا  54

  172  يف .  3392  رقم  حتت  عامن؛  بسلطنة  املخطوطات  دار   يف  الكتاب  هلذا  طةخمطو  نسخة  انظر 55

  يف حني هـ،1202 سنة هو الصائغي الشيخ وفاة تاريخ يف املشهور  أن هنا  إليه اإلشارة  جتدر ومما . صفحة

 . هـ1198 وىلاأل مجادى 23 بتاريخ وفاته عل  املخطوط هذا ينص 
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اخلُ  الرتبية وتقويم  جخ  ىلع األب البنه من  زخ ومخ اته،  مخ مخ نشأته إىل  يوم  ْن  مر لُق 
 .56فيها بني الفقه واحلقوق واملواعظ والرتبية واألخالق 

اهلجري:   عرش  اثلالث  القرن  ُمصنّفات  من  عليه  ْفُت  قخ وخ ا  مَّ ومر
د بن سالم بن  كتاٌب يف األخالق واآلداب ُْهوُل العنوان، ألفه الشيخ َُمخمَّ ؛ َمخ

د بن سالم ادلَّ  ّ َُمخمَّ ورّي، وهو َمطوٌط، عرثُت ىلع قطعٍة فريدة منه  ْرمخّكر
ْزكخ  اإلر

خّط مؤلفها، وىلع بعض حواشيها تعليقاٌت   منقطعة الطرفنْير لألسف، ويه ِبر
لر سالم بن َممد ادلرمّك  ْحوخ

خ
 .57بقلم ودله الشاعر أيب األ

مَّ  وضخ والشعر،  انلرث  بني  فيه  خعخ  ُجخ مادته،  يف  يٌِّد  جخ الكتاُب  نخُه  وهذا 
ثْبختخ بعضخ الشعر  أبياتً 

خ
. كما أ ّ ّ واحلخبيْسر تخايلر ان اكلسِّ ا يف األخالق لشعراء ُعمخ

ثخمانية   يتناول  عليه  عرثُت  اذلي  الكتاب  هذا  من  املتبيق  واجلزُء  نلفسه. 
يف  اثلاِن:  اهلل.  طاعة  ىلع  واتلنبيه  واحلث  انلفس  أدب  يف  األول:  أبواب: 

اكلصالة   والعبادات  الفرائض  وا آداب  يف والزاكة  اثلالث:  واحلج.  لصوم 
الرابع: يف   واجلريان.  واملمايلك  الوادلين  مع  انلاس؛  بني  ا  برهخ املأمور  احلقوق 
الكريم.   انليب  أخالق  يف  اخلامس:  والصحبة.  واألخّوة  القرابة  حقوق 
وانلوايه   األوامر  يف  السابع:  األخالق.  وفضائل  الفطرة  سنن  يف  السادس: 

واذلم احلسن  اخللق  اثلامنمن  وتخ يم.  واحلرام،  احلالل  يف  ىلع  رر اوُ عخ :  هما 
 األخالق واآلداب.  

 
 «. نسخة مصورة بحوزيت. الرصاط املستقيمصفحة، ضمن كتابه: » 166يف الرسالة خمطوطة   56

 . 4865يف دار املخطوطات العامنية؛ برقم  نسخة خمطوطة  57
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ل اإلرشاقات املمزوجة بطابع صويف سلويك عند أهل القرن  فر غْ وال نُ 
وتزكية القلوب.  ، ففيها زاد وفري يف تهذيب األنفس،  اثلالث عرش فما بعده

المُ ؛ مثل: » ت الشيخ أيب نبهان اخلرويص َندها مودعة يف مصنفا   « جهخ حياة 
معويه بائية  قصيدة  أيب  .  58رشحها     بن  نارص  الشيخ  ابنه  مصنفات  ويف 

م1262)ت  نبهان املهج ثل:  ه(؛  حياة  أبيهرشح  رشح  غري  رشح  و  ،، 
السينية أيضا   القصيدة  السلوك إىل حْضات ملك  ، و»59ألبيه  نظم  إيضاح 

بعدها َمموعة  و 61« ملْ الظ    م، واخلالص منلْ اإلخالص بنور العر »و،  60«امللوك 
ا كتب  ) من  اخلليِل  خلفان  بن  سعيد  مسلم 1287تلشيخني:  وأيب  ه(، 

 . ه(1339)ت ابلهالِن
املختارات كتب  يف  لل  ترويحٌ   خباتواملنت  ويف  تلتقطه  بما  نفس 

تُ  ال  فوائد،  من  أقدمها:  أدبً   مُ دخ عْ ثناياها  من  ولعل  وتربية،  وخلقا  كتاب ا 
ي  األزد« إلمام اللغة واألدب أيب بكر َممد بن احلسن بن دريد  املجتىن»

 
؛ تأليف: أيب نبهان حياة املهجورشحها نسخ خمطوطة عديدة. وقد طبع الرشح مؤخرا. انظر:  للقصيدة   58

اخلرويص مخيس  بن  ط1237ت)  جاعد  السليمية.  ُمفوظ  بنت  انتصار  حتقيق:  ـ/  ه1439:  1هـ(. 

 م. وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامن.  2018

 .1456، و2857يف دار املخطوطات العامنية؛ برقم  نالرشحان خمطوطا  59

 مسقط/ سلطنة عامن.   -امشَّ م. بيت الغ  2016هـ/ 1437: 2صدر بتحقيق: وليد ُممود خالص. ط 60

مكتبة الضامري للنرش  م.  2019هـ/  1440:  1صدر بتحقيق: إبراهيم بن حييى بن محدان العربي. ط 61

 امن.  السيب/ سلطنة ع   -والتوزيع
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)ت ابلِصي  »  ،62 ه(321العماِن  كتاب  ماكرم  ثم  حلسن  ابليان  َمموع 
الزمان مر  ىلع  الغافري األخالق  الشكيِل  سعيد  بن  مبارك  للشيخ   »

للشيخ َممد بن راشد    «الزمرد الفائق يف األدب الرائق، وكتاب »63ه( 12)ق
)ت املسكري  و  64ه( 1410اخلصييب  سعيد  بن  سلطان  الشيخ  َمتارات 

 .65ه( 1428)ت
)ت  ّ يايبر السِّ مُحُود  بن  رُم  سال الشيُخ  ألَّفخ  املتأخرين:  ه(  1414ومن 

« منها:  باألخالق،  مرتبطة  ُكتٍُب  ةخ  دَّ نخانعر للجخ ّهر  الُمطخ اإليمان   ،66« نور 
سوو» من  بتمامها  العدل  آية  رشح  يف  ْصُل  الفخ انلحلالقوُل  أىلغ  و»  ،67« رة 

خف ف يف أصول الرشَّ ا  ؛68«اتل حخ عخ فيه األصول  ا البرُش ىلع  وخضخ برهخ خرْشُُف  ي ليت 
دَّ منها سبعة   ةخ لك منها    –غريهم من املخلوقات، وعخ رخ   -ذاكرًرا فروعها وثخمخ

 
م.  1982هـ/  1402:  2هـ(. ط321)تمد بن احلسن بن دريد األزدي  ؛ تأليف: أيب بكر ُماملجتنى 62

 . دمشق/ سورية -دار الفكر

م. وزارة الرتاث والثقافة/  2013هـ/  1434:  1: هالل بن ُممود بن عامر الربيدي. طصدر بتحقيق 63

 . امنسلطنة ع

 . صدر يف أربعة أجزاء عن وزارة الرتاث القومي والثقافة بسلطنة عامن 64

 . م2018هـ/ 1439: 1. طصدر بعناية: ُممد بن عبد اهلل السيفي 65

 . 3421. رقم بدار املخطوطاتصفحة، 128خمطوط يف  66

     بحوزيت نسخة مصورة منه.صفحة،  140خمطوط يف  67

 سخة مصورة منه. صفحة. عندي ن 234خمطوط يف  68
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فرغ   والصدق.  واألخالق،  والكرم،  واتلقوى،  واملال،  والعلم،  العقل،  ويه: 
 ه.  1400وال ش  6منه يف  

عبد بن  سيف  الشيُخ  تخبخ  كخ )ت  كما  الرواح  ه(  1412العزيز 
يّةرسالًة  » ُخلُقر »انلبع  تخْهذيبيّة  ُطبعت يف عرش صفحات ملحقة بكتابه   »

أكرثُها يف فضل العلم واحلث عليه، وما ينبيغ لطالب العلم أن   ،69الفائض«
 يتخلق به، مع نصائح وإرشادات يف الطلب واتلحصيل. 

األخري:   يف  إيله  اإلشارة  تلزم  ا  مَّ مر فإّن  انلصائح  بابخ  طرقنا  وإذا 
الرتاث   خْم  غزارةخ  ل جانٌب  وهذا  اخلليق،  واإلرشاد  انلصح  برسائل   ّ اِنر الُعمخ

ىلع  ْ ْقتخِصر إىل  يخ اُه  دَّ تخعخ بل  وقرابته،  ألبنائه  أٍب  أو  تلالمذته،  شيٍخ  نصيحة   
مبدأ   وتفعيل  السلطان،  أو  اإلمام  هو  اذلي  احلاكمة  السلطة  رأس  نُْصحر 

هذ يف   ّ الُعماِنر املوروث  ولعل  حقه.  يف  انلصيحة«  ين  ى  »ادلِّ يتعدَّ اجلانب  ا 
شؤون  يف   ّ اخلُلُيقر اتلنظرير  من  فيها  رسالة،   ْ ئخيتخ اليشُء    المر والرعيّة  الرايع 

 الكثري.  
جانبً  ننىس  مهمًّ وال  وادلا  ابلحث  من  حظه  ينل  لم  عند  ا  راسة 

س العلم،  أهل  بني  املتبادلة  الرسائل  هو  شيخ  العمانيني؛  بني  أكانت  واء 

 
  سامل  بن   ُممد  بن  العزيز  عبد  بن  سيف:  تأليف  ؛الفرائض   أصول  يف  الفائض   النبعانظر ملحق كتاب:   69

 . عامن سلطنة /والثقافة القومي الرتاث وزارة . م1981/  هـ 1401: 2ط .الرواحي
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: اإلنشايئ  األدب بمعنييه   منها مصداُق وتلميذه، أو قرين وقرينه، فيف كثري  
 .70والرتبوي
ْخالِق:  ●

َ
َراسات احلديَثِة عن األ  َخاتَِمة يِف ادلِّ

ا،   ّ أن العلوم تتطور حسب ظروف العصور وُمستجّداترهخ يهر نخ ابلخدخ مر
لُْم األخالق بصبغة أدبية وفلسفية وُصوفيّة عْب   وقد رأينا كيف اصطبغخ عر

النف  واكن  الزمن،  من  اعمٌل  تاح  مراحل  األخرى  اثلقافات  ىلع  املسلمني 
رخ   تتعاوخ أن  احلياة  هذه  يف  اإلهلية  ر  ننخ الس  من  اكن   ْ ولخِئر ذلك،  يف  كبري 
ىلع   انلاس  أقدر  ْن  مر املسلمني  فإّن  وتؤثِّر؛  وتتأثر  ا،  ثقافاترهخ احلضاراُت 
ُثّم اتلأصيل لعلوم إسالميٍّة خالصة، لوجود مرجعيّة   االستمداد واتلصحيح 

نّة.ة بني ثابت ُمون إيلها، يه القرآن والس  ْتخكر انيهم َيخ ْهرخ   ظخ
اغخ الشخصيُّة اخللقية املسلمة وفق   اًما يف عِصنا أن تُصخ ذلا صار لرزخ
أبرزها   ْن  مر لعّل  متعددة،  إيله دراساٌت حديثة  ْت  هخ توجَّ ما  وهو  انلهج،  هذا 

 
أقدمها:   70 األزديمن  زيد  بن  جابر  اإلمام  وتالميذه؛    رسائل  أتباعه  واعتنإىل  عنها  بتخري كشف  ها  ى 

النامي )ط الد2018هـ/  1439:  1الدكتور عمرو خليفة  ليبيا(.  -عوةم. دار  ومنها: رسائل    نالوت/ 

البسيوي الرابع اهلجري  أيب احلسن  القرن  بعنوان:  إىل تالميذه،    يف  منثورة أيب احلسن يف خمطوطة فريدة 

املنحي  .البسيوي الشيخ صالح بن وضاح  من  و( وقد طبع كثري منها يف جواباته.  هـ875)ت  ورسائل 

؛ مجع حوارات فكرية بني العاملني: خلفان بن مجي ل السيايب وسامل بن محد بن سليامن احلارثي:  املتأخر منها 

   م. دون نارش.2007هـ/ 1428: 1وحتقيق: عبد اهلل بن سامل بن محد احلارثي. ط
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الكريم« الرسول  أخالق  ماكرم  يف  يم  انلَّعر ة  »نخْْضخ ومعجم  71موسوعة   ،
   .72األخالق ضمن مرشوع »قاموس القرآن الكريم«

عبد َُمخّمد  الشيخ  بأطروحة  هنا  اإلشادة  من  بُّد  رخاز    وال  در اهلل 
القرآن«، 1958ه/  1377)ت يف  األخالق  »دستور  عنوان  خلخْت  محخ اليت  م(؛ 

الرتاث   يف  السابقني  العلماء  مناهج  ْت  خالفخ رائدة،  تأصيلية  دراسة  ويه 
االستئناس   مع  املبارشة،  القرآنية  املرجعيّة  لخت  ْعمخ

خ
وأ رُشوح  باإلساليم، 

ثني، وتوثيق اجلانب العمِل يف السرية انلبوية  دِّ ين والُمحخ  .73املفرسِّ
مِّيٌة   رخاز  در الشيخ  أطروحة  يف  واتلأصيل  السبق  مِّية  إىل  وتُضاف 
املفاهيم   وفق  األخالقخ  ت  دخرخسخ إذ  ا،  برهخ املكتوبُة  العخِْصية  اللغة  يه  ثاثلة، 

ثر  صني الُمْحدخ مع الكشف عن الطابع العام  ني،  السائدة دلى العلماء املتخصِّ
 

 سبق توثيقها.  71

الكريم 72 القرآن  للقاموس  الكويت  مؤسسة  تنفيذه  عل  تقوم  علمي  مرشوع  العلمي؛  :  برئاسة تقدم 

تأليف  اضطلع أستاذنا الدكتور فيصل عبد السالم احلفيان باألستاذ الدكتور عبد اهلل يوسف الغنيم. وقد  

األخالقمع» سنة  جم  األوىل  طبعته  صدرت  منه.  يف  2019هـ/  1440«  القطع    صفحة  595م  من 

 الكبري. 

  األصل   يف  وهو.  الكريم  القرآن  يف  النظرية  لألخالق  مقارنة  دراسة«  القرآن  يف  األخالق  دستور» 73

  من   عرش  اخلامس  يف  وناقشها   بالفرنسية،  دراز  الشيخ  قدمها   السوربون،  جامعة  من  دكتوراه  أطروحة

  الدكتور   وحققها   ترمجها   ثم   م،1950  عام األصلية بلغتها يف مرص    األزهر  ونرشها   م، 1947  عام  ديسمرب

مقاال  .  م1973  عام  بالعربية  األوىل  طبعتها   ونرشت  شاهني،  الصبور  عبد الدراسة  هذه  حول  انظر 

.  ملكاوي  حسن  فتحي:  بقلم   ؛«األخالق  لعلم   اإلسالمي  التأصيل  يف  دراز  الل  عبد  حممد   منهج»بعنوان:  

 . ياإلسالم للفكر العاملي املعهد املعرفة؛  إسالمية 53 العدد
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ًة   حاجخ تُلخيبِّ  اللغة  وهذه  الكريم.  القرآن  يف  والعملية  انلظرية  لألخالق 
ا ال شك فيه أن األخالق ركِّية أساسيّة يف تشكيل   مَّ ًة يف زماننا، إذ مر ُملرحَّ
استكشافها   إىل  لآلخرين  ًة  دخْعوخ ُل  ْمر

َتخ ا  ذاترهخ خّد  ِبر ويه  املسلمة،  الشخصية 
أبوُولُو ا ج  املعارصة    .74وابرهخ ادلراسات  بعُض  زخْت  خاوخ َتخ املنطلق  هذا  ومن 

ْفُهومها   يخم اإلنسانية« برمخ يخم احلضارية« أو »القر ُحُدودخ »علم األخالق« إىل »القر
وهذا   رفيعة.  راقيٌة  يخٌم  قر لُك ُه  اإلساليم  يُن  وادلِّ ٌة،  يمخ قر واألخالُق  الواسع. 

ُه بدأ يخْْبُُز ىلع  .75بصورة كبرية الساحة  اتلوج 
ًة يف املكتبة األوروبية،   ثْلخ هذه ادلراسات تخْمأل فخْجوخ وغرُي خاٍف أّن مر
املؤلفات   »ألّن  القرآنية،  لألخالق  احلقييق  الوخْجهخ  الغرب  يرى علماُء  حني 
ْمترهم   صخ عن  نشأ  وعميقاً،  هائاًل  فرااغً  تشهد  األخالق  علم  يف  الغربية 

 
  رجب   يف  عامن؛  األردنية  العاصمة  يف  املنعقد   األول  القرآين  املؤِتر  أبحاث  من)  قرآين   جيل  نحو:  انظر 74

  اململكة  /عامن  -الكريم  القرآن  عل  املحافظة  مجعية:  إعداد  ؛(م2006  أغسطس  -آب  /هـ1427

 .   م2008 / هـ1429: 1ط. اهلاشمية األردنية

»بـ  املعنون   املقال  املوضوع   هذا   يف   يراجع 75   حسن   فتحي :  بقلم  «القيم  ملفهوم  اإلسالمي  التأصيل: 

. األمريكية املتحدة الواليات /اإلسالمي للفكر العاملي املعهد -املعرفة إسالمية من  54 العدد. ملكاوي

 السنة  يف  احلضارية  القيم»  ندوة  أبحاث:  اإلسالمية  القيم   عن  املعارصة  الدراسات  عل  مثاال  وانظر

:  1ط.  أجزاء  3.  املتحدة  العربية  اإلمارات  / ديب  -والعربية  اإلسالمية  الدراسات  بكلية  املنعقدة  «النبوية

  أمحد  للشيخ  مؤخرا  صدرت  بدراسة  –  العامين  اجلانب  يف  –  له  نمثل  أن   ويمكن .  م2007  /هـ1428

»عنواهنا   اخللييل؛  وقبلها.  «العاملية  البيئية  للمشكالت  احللول   تقديم  يف  ودورها  اإلسالمية،  القيم: 

  الدولية،  اإلسالمية  السياسة  يف  احلضارية  القيم  عن  العربي؛  زاهر   للشيخ  منشورة  غري   عديدة  ُمارضات

 . سقطرى إىل جيشه قواد إىل مالك بن الصلت اإلمام عهد خالل من
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هذا من انلاحية انلظرية، أما انلاحية   .76«ألخالق القرآِنالُمْطلخق عن علم ا
أن   نُه  ُيْمكر ال  األخالقخ  دخ  قخ فخ اذلي  ْعُب  و»الشَّ شاهٍد،  رْيُ  خخ فالواقرُع  العملية 

برَينسّك   قال  كما  خم«  للعال ي ا  ُخلُقر قانونًا  خُسنَّ  مهندُس    Brejenskyي
اإلمريكية  متخبّ   .77السياسة  ايلومخ  اتلصو  والبرشّيُة  ضالالت  يف  ر،  طٌة 

أوهام املادية، تنتظر حضارًة جديدة تنتشلها من   قرّمة رأسها يف  واغرقٌة إىل 
 الضياع.   
 
 
 
 
 
 

 

 
سبق  .  ملكاوي  حسن  فتحي:  بقلم   ؛ األخالق  لعلم  اإلسالمي   التأصيل  يف  دراز  الل   عبد  حممد  منهج 76

 توثيقه. 

:  ترمجة برينسكي، زبغنيوتأليف:  ؛والعرشين احلادي القرن مشارف عند العاملي الضطرابا الفوىض، 77

القيادة »:  كذلك  وانظر.  لبنان  بريوت/  -والتوزيع  للنرش  األهلية  م.1998:  1ط  فاضل،  مالك

يف   العرشيناإلسالمية  عبد القرن  فاروق  بقلم:  بدمشق  «  النور  أيب  جممع  من  مصورة  نسخة    -احلق. 

 سورية.   


