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 :الممخص
يمكف الفصؿ بينيما  ُتعد األخبلؽ مف مصاديؽ اإليماف في االسبلـ ولذا ال

يمكف لسىء الُخمؽ أف يكوف مؤمنًا لتعارضيما في المبدأ فالمؤمف وال ، 
اهلل ورسولِو الكريـ واإليماف البد أف يكوف عمى ُخمؽ عظيـ متمثبًل تعاليـ 

ىنا باهلل وربوبيتِو وعنايتِو بالخمؽ في تدبير أمورىـ وُحسف المعاممة فيما 
 بينيـ .

والعمماء مف حيث وجوب التحمي باألخبلؽ في الدرجة مف حيث األىمية 
بعد الرسوؿ األعظـ صمى اهلل عميو وسمـ وفي بحثنا ىذا نقؼ عمى أحد 

األخبلؽ أاّل وىو كتاب " أخبلؽ العمماء" لمعالـ  المؤلفات الميمة في باب
والفقيو اآلجرُي بياف مكانة العالـ في االسبلـ ، وبياف منزلتُو في الكتاب 

 والُسنة السيما األلتزاـ باآلداب واألخبلؽ بطمب العمـ ونشرِه .
تضمف البحث التعرؼ إلى سيرة اآلُجري ، ومكانة األخبلؽ في االسبلـ 

ؼ عمى األخبلؽ عند بعض الفبلسفة المسمميف ، والتعريؼ فضبًل عف التعر 
 بأىمية الكتاب ، ثُـ التطرؽ إلى منيج اآلُجري وأسموبوِ 
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Abstract: 

Ethics are among the affirmations of faith in Islam, and 

therefore it is not possible to separate them. A bad 

character cannot be a believer because they contradict 

each other in principle. The believer must be of great 

morals, imitating the teachings of God and His Noble 

Messenger, faith here in God and his lordship, and his 

care of creation in managing their affairs and treating 

one another well. 

And the scholars in terms of the necessity of having 

morals in terms of importance after the greatest 

Messenger, may God’s prayers and peace be upon him. 

Especially adherence to morals and ethics by seeking 

and spreading knowledge. 

The research included identifying the biography of Al-

Ujri, the status of ethics in Islam, as well as identifying 

the ethics of some Muslim philosophers, defining the 

importance of the book, and then addressing Al-Ujri's 

approach and style. 
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 المقدمة
لـ يترؾ المسمموف بابًا مف أبواب العمـ إاّل وألفوا فيِو الرسائؿ والكتب مستوفيف كؿ 
ف التأليؼ في باب آداب المعمـ والتعميـ  جوانبِو حتى أحكموا دقائقِو وقعدوا أصولِو وفروعِو ، وا 

شبعوىا بحثًا وتنظيرًا وىي في غاية األىمية لما ليا مف وأخبلؽ العمماء أحد ىذِه األبواب التي أ
 إتصاؿ بالمبادىء التربوية ومفاىيميا .

ونظرًا ألىمية ىذا الجانب مف التأليؼ وجدنا مف الضرورة التوجو نحو دراسة جيود 
المسمميف وأىـ ماكتبوا في ذلؾ لما لُو مف تأثير إيجابي في إنماء الجانب التربوي كأساتذتنا 

لتزاـ بآداب العالـ والمتعمـ ، وقد وقع اليو  ـ وما يجب أف يكونوا عميو مف أخبلؽ العمماء وا 
األختيار في ىذِه الدراسة عمى كتاب أخبلؽ العمماء لآلجري ، ولسنا ىنا بصدد التنظير لمف 

اإلماـ أبي  االسبلميألؼ في ىذا الباب حتى التكامؿ عمى يد أحد أىـ أعبلـ الفكر التربوي 
لغزالي إلى جانب ما أشتير بِو مف عمـ الفقو واألصوؿ والفمسفة والتصوؼ وعمـ حامد ا

 األخبلؽ . 
ف سبب إختيار الموضوع ىو الوضع الراىف لذا نحف بحاجة لمتعرؼ إلى بناء أمتنا  وا 

ياتي إاّل إذا كانت األخبلؽ العميا والمثؿ الرفيعة األساس في  عمى أسس قوية ، فأف ذلؾ ال
ّي نحف بحاجة ليكذا مرجع ُتستميـ منُو اآلداب والقيـ والمبادىء واألخبلؽ سواء ىذا البناء .أ

رشادات ونصائح تربوية  في نشر العمـ أو لطالبيِو فضبًل عما يتمتع بِو الكتاب مف منيجية وا 
 .  االسبلميلخدمة المجتمع والعالـ 

مما تقدـ  ويقوؿ الُمحدث اآلجري عف أخبلؽ العالـ " متف كانت صفاتُو في عمموِ 
يؤاخذ  ذكرنا لُو مف أخبلقِو واهلل أعمـ أف يأمف شّره مف خالطو ، ويأمؿ خيره مف صاحبو .ال

ُيفشي ِسّر مف عاداه ، وال  يقطع بالببلغات ، وال ُيشبع الذنوب عف غيره ، وال بالعثرات ، وال
كاظـ لمغيظ ينتصر منُو بغير حؽ ، ويعفو ويصفح عنو ، ذليؿ لمحؽ ، عزيز عف الباطؿ ، 

 (1)عّمف آذاه ػ شديد الُبغض لمف َعصى مواله "

 أواًل  :  سيرة اآلجري 
محمد بف الحسيف بف عبداهلل أبو بكر البغدادي اآلُجّري ، واألًجّري بفتح اليمزة   

الفقيو الشافعي الُمحدث نسبتُو إلى " اآلُجّر" ، ودرب  (2)الممدوة وضـ الجيـ وتشديد الراء .
ولد  (3)كانت ببغداد مف ِمحاؿ نير طابؽ بالجانب الغربي سكنيا مف أىؿ العمـ ، اآلُجّر محمة
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، وكاف يذىب إلى مجالس عمماء بمدتِو يتُمو : الّميـ (4) ىػ" وعاش أوائؿ حياتِو فييا280سنة " 
بارؾ لي في الُغُدو والبُكور ، والـز الحشمَة والوقار والورع المتيف ، وسمَؾ في الزىِد والعبادة 
ُسنف الّسادة الّسالفيف ، وَجّد في القياـِ  في جوؼ الّدياجي قانتًا ، يتُمو بمساِف التذّلؿ واالعتذاِر 

 ( 6)ىػ 330وحّدث ببغداد قبؿ سنة ( 5)َوالرَجا .
" أبومسمـ الكجي إبراىيـ بف  (7)تتممذ اآلُجّري عمى يد عدد مف شيوخ عصرِه ومنيـ 

ىػ" 304ر بف موسى بف زنجويو أبو العباس القطاف "تىػ" ، و أحمد بف عم292عبد اهلل " ت
و أبو ُشعيب الحداني وأحمد بف يحيى الحمواني ، وجعفر بف محمد الفرياني ، والمفضؿ بف 

ىػ" و 305ىػ" و قاسـ بف زكريا المطرز البغدادي "ت308حباب الجندي أبو سعيد الحافظ "ت
هلل بف سميماف بف األشعث السجستاني ىاروف بف يوسؼ بف زياد و أبو بكر بف أبي داود عبدا

ىػ" فضبًل عف 301ىػ" وجعفر بف محمد بف الحسف أبو بكر الفرياني ثـ التركي "ت316"ت
آخريف منيـ إبراىيـ بف موسى الجوزي و إبراىيـ بف الييثـ الناقد وأحمد بف الحسف الصوفي 

 . (8)وأحمد ابف سيؿ اأُلشناني وجعفر بف محمد الّصندلي وغيرىـ 
ثـُ إنتقؿ اآلُجّري إلى مكة المكرمة وسكف فييا حتى وفاتِو ، سمع منُو عدد مف تبلميذِه 
وحّدث عنُو  " عمي بف محمد بف عبداهلل بف بشراف وعبد الممؾ بف محمد بف عبداهلل بف بشراف 

ىػ( وعمي بف أحمد بف عمر المقرىء ومحمود بف عمر العكبري ومحمد بف 403البغدادي  )ت
الفضؿ القطاف وأحمد بف عبد الدائـ أبو ُنعيـ األصبياني وخمؼ بف القاسـ األزدي الحسيف بف 

ة المكرمة مف الحجاج والمغاربة وُيضيؼ الذىبي أيضًا " روى عنُو خمؽ كثير في مك( 9)" 
"(10 ) 

بينما ُيشير الذىبي في ( 11)وقد وصفُو الخطيب البغدادي بأنُو " كاف ثقة صدوقًا ّدينًا " 
 (12)اظ " اإلماـ الُمحّدث القدوة ، وكاف عالمًا عامبًل صاحب ُسّنة وأتّباع " تذكرة الحف

ولسعة عممِو فقد ترؾ مصنفات مفيدة كثيرة  منيا " األربعيف في الحديث وأخبار عمر 
بف عبد العزيز وأخبلؽ حممة القرآف و أحكاـ النساء و أخبلؽ العمماء ، وىو موضوع بحثنا ، 

والمبلىي والتصديؽ بالنظر إلى اهلل عز وجّؿ وماأعده ألوليائِو والتّفرد  وتحريـ النرد والشطرنج
والعزلة وتغير األزمنة وُحسف الُخمؽ والشبيات  وفرض طمب العمـ و كتاب الشريعة والغرباء 

 وغيرىا (13)مف المؤمنيف وأدب النفوس وفضؿ قياـ الميؿ والتيّجد " 
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المكرمة في أوؿ يـو مف المحـر سنة ستيف توفي العالـ والفقيو والُمحّدث بمكة 
 (14)ىػ".360وثبلثمائة "

  االسالمثانيًا   :   مكانة األخالق في 
نية االنسااألخبلؽ ركف مف أركاف الوجود األجتماعي ، ونسقًا حيويًا في نسيج الحياة 

المعاصرة . فاألخبلؽ نظاـ مف القيـ يوجو حياة الفرد وينيض بيا إلى أرقى مستوياتيا 
ف حياة المجتمعات  (15) نيةاالنسا فاألخبلؽ ( 16)نية التستقيـ مف غير القيـ األخبلقية .االنسا.وا 

ستمرارىا ، لذا إف  إنييار األمة ىو إنييار األخبلؽ وُحسف الُخم ؽ ىو ىي أساس لبقاء األمـ وا 
ستمرار األمة .  بقاء وا 

صطبلحًا :   أما تعريؼ "األخبلؽ" لغًة وا 
إف تعريؼ "عمـ األخبلؽ " ىو عمـ الفضائؿ وكيفية إقتنائيا لتتحمى النفس بيا . 

 ( 17)وبالرذائؿ وكيفية توقييا لتتخمى عنيا .
األخبلؽ في المغة : ىي جمع الُخمؽ والُخُمؽ ، وبضـ البلـ وسكونيا : ىو الّديف 

ف الباطنة وىي نفسو وأوصافيا ومعانييا االنساوالطبع والسجية والمروءة ، وحقيقتُو أف صورة 
  (18)المختصة بيا بمنزلة الُخُمؽ لصورتِو الظاىرة وأوصافيا ومعانييا .

واألخبلؽ إصطبلحًا  : وىي ىيئة لمنفس راسخة تصدر عنيا األفعاؿ بسيولة ويسر 
عنيا أفعاؿ حسنة كانت الييئة خمقًا حسنًا ، والصادر  بدوف حاجة غمى فكر وروية فالصادر

 ( 19)منيا أفعاؿ قبيحة ىي مصدر خمقًا سيئًا. 

لذا إف معنى األخبلؽ تتمثؿ بمبدأ الرسوخ والثبات والدواـ والطبع فضبًل عف التمقائية 
فتعاؿ . أّي إف األخبلؽ ُتشكؿ منبع السموؾ  نفعاؿ وا  التمقائي فالسموؾ يكوف مف غير تكمؼ وا 

 (20)لما تصدر منيا أفعاؿ الخير والّشر.

ني االنساىي مجموعة مبادىء وقواعد منظمة لمسموؾ  االسبلـوُتعرؼ " األخبلؽ" في 
ف وتحديد عبلقتِو بغيرِه ويحقؽ الغاية مف وجودِه في ىذا االنسا، يحددىا الوحي ، لتنظيـ حياة 

 ( 21)العالـ عمى أكمؿ وجو .

لغزالي األخبلؽ ىي " عبارة عف ىيئة في النَّفس راسخة ، تصدر بينما ُيعرؼ األماـ ا
عنيا األفعاؿ بسيولة وُيسر مف غير حاجة إلى فكر وروية ، ألف مف تكمؼ بذؿ الماؿ أو 

 ( 22)الّسكوت عند الغضب بجيد وروّية الُيقاؿ ُخمُقُو الّسخاء والحمـ " 
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ف أفعالو االنساس بيا يفعؿ وُيشير يحيى بف عدي التكريتي " أف الُخمؽ ىو حاؿ لمنف
ببل روية وال أختبار ، والخمؽ قد يكوف في بعض الناس غريزة وطبعا ، وفي بعضيـ اليكوف 

 ( 23)إاّل بالرياضة واألجتياد .

وُيضيؼ بأف األخبلؽ المحمودة كالسخاء والشجاعة والحمـ والعفة والعدؿ عند كثير 
ناس يوجد فييـ ذلؾ فمنيـ مف يصير إليو مف الناس مف غير رياضة وال تعمد ، وكثير مف ال

 (24)بالرياضة ، ومنيـ مف يبقى عمى عادتِو ويجري عمى سيرتِو .

وأما األخبلؽ المذمومة كالبخؿ والجبف والظمـ والتشرر فأنيا موجودة في كثير مف 
الناس فيذِه عادات غالبة عمى أكثر الناس مالكة ليـ ، وقمما يوجد في الناس مف يخمو مف 

 (25)مكروه ، ويسمـ مف جميع العيوب . ُخمؽ

صبلح  االسبلـوُتعد األخبلؽ الفاضمة مف أىـ األسس التي أعتمدىا  في بناء الفرد وا 
لذا إىتمت الشرائع واألدياف ( 26)المجتمع ، إذ بيا يتـ دينو وتصمح بيا دنياه وأخراه جميعًا .
فتعاليـ ومبادىء ىذِه األدياف  بحماية أبنائيا مف األمراض األخبلقية التي تفتؾ بالمجتمع ،

ف االنساأّي كانت ليا دعوة ىادفة إلى تحرير ( 27)حذرت األفراد مف خطر األخبلؽ الفاسدة .
رشاده إلى الفضائؿ ، فالخمؽ الكريـ واألستقامة والفضيمة أساس مف أسس  مف العقائد السابقة وا 

التاريخ إف كؿ أمة نيضت ، ، فبيف لنا (28)السعادة ، وىدؼ مف أىداؼ الرساالت السماوية 
والحضارات التي ازدىرت وتطورت بفضؿ أبنائيا ألنيـ ممكوا نفوس قوية وعزيمة صادقة ، 

 ( 29)وأخبلؽ حميدة .

بأف الغاية األولى التي حددىا الرسوؿ الكريـ صمى اهلل  االسبلـوقد بات واضحًا في 
وكذلؾ ( 30)عثُت ألتمـ مكاـر األخبلؽ " عميو وسمـ مف بعثتِو والمنياج في دعوتِو بقولِو " إنما بُ 

نؾ لعمى ُخمٍؽ عظيـ "  وُيعد   (31)قولو تعالى بوصفِو لمرسوؿ األعظـ صمى اهلل عميو وسمـ " وا 
كالديانات السابقة يتضمف دعوة أخبلقية متكاممة األركاف وقد شممت أرقى الفضائؿ  االسبلـ
يذا أستطاع بقيميِو األخبلقية أف ينتشر في ف ، وباالنساف إلى أخيِو االنسانية التي تشد االنسا

  أرجاء األرض .

عمى مكاـر األخبلؽ ودعا الناس إلى الفضيمة والخير ، أّي إف  االسبلـوبيذا حّث 
القرآف الكريـ يدعو إلى مكاـر األخبلؽ ويحث عمى الفضيمة والخير وينيى عف الّشر ، قاؿ 

يتاء ذي القربى وينيى عف الفحشاء والمُنكر والبغي  تعالى " إف اهلل يأمر بالعدؿ واإلحساف وا 
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فأف القرآف يرسـ لئلنساف طريؽ الخير في الحياة ويدفعو إلى ( 32)يعظكـ لعمكـ تذكروف " 
 ف وىو يعمـ ما يصمح لئلنساف وما الاالنساالسير فيو ويعمؿ إلبعادِه عف الّشر ، فاهلل خمؽ 

 ( 33)يصمح لُو .

ُحسف الُخمؽ في قمة األىداؼ التي ينبغي أف يتنافس فييا األفراد ،  االسبلـوقد جعؿ 
 (34)ويجعؿ ُحسف الُخمؽ لذاتو درجة دينية ترفع قدر صاحبيا عند اهلل .

ومف يطمع عمى أخبلؽ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، فإنُو سيجد أف جميع أخبلؽ 
د الرسوؿ األعظـ صمى اهلل عميو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مستقاة مف الديف ومبادئِو ، فق

وبيذا ( 35)وسمـ أعظـ نموذج أخبلقي ُيحتذى بِو مثااًل واقعيًا ُيدركُو الناس قبؿ البعثة وبعدىا .
 ( 36)كؿ أصالة أخبلقية . االسبلميإف القرآف والسنة سندًا قويًا وأساسًا متينًا ُيستقى منُو الفكر 

 االلتزاـعميو وسمـ ُيشجع عمى فضبًل عف ذلؾ كاف الرسوؿ األعظـ صمى اهلل 
عف الفاحش منيا ، فقد روى الترمذي عف أبي الدرداء " رضي اهلل  واالبتعادباألخبلؽ الحسنة 

عنو" أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ : " ما مف شيء أثقؿ في ميزاف المؤمف يوـ القيامة 
 ( 37)"  البذيءمف ُحسف الُخمؽ ، وأف اهلل ليبغض الفاحش 

نية قبؿ كؿ شيء ، االنسايعتمد في إصبلح العاـ عمى تيذيب النفس  االسبلـف لذا إ
فيو ُيكرس جيودًا ضخمة لمتغمغؿ في أعماقيا وغرس تعاليمو في جوىرىا حتى تستحيؿ جزءًا 

ف  االنساالتي تعمؿ عمى تنظيـ سموؾ  والمبادئمنيا . وبيذا إف األخبلؽ ىي بمثابة القواعد 
 (38)، وىي ُتعد جوىر وروح الرسائؿ السماوية .وبدورِه ُيسيؿ حياتو 

وأصبحت األخبلؽ ليا دور في بناء المجتمع ، وىو القاعدة األساسية ببناء المجتمع 
عمى أساسِو تُبنى جميع األحكاـ والقوانيف المختمفة ، وىي األساس التي تقوـ عمييا الشريعة 

 ( 39)جتمع مف األنييار . ة وىذا يؤدي إلى صبلح المجتمع ألنيا تحمي الماالسبلمي

ولمفيوـ األخبلؽ إرتباط وثيؽ مع مفيوـ األيماف فأي تقصير في أحدىما البد أف 
يكوف لُو صدى في الجانب اآلخر فيقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ " أكمؿ المؤمنيف إيمانًا 

  ة صدى لئليماف والعمؿ بِو . االسبلميوبيذا إف األخبلؽ ( 40)أحسنيـ ُخمقًا " 
 ثالثًا   ـ  األخالق عند بعض الفالسفة المسممين 

ُيعد الفكر اليوناني المتمثؿ في فكر إفبلطوف وأرسطو  ذا تأثير عمى الفبلسفة 
المسمميف في بناء نظرياتيـ وتحديد المواقؼ الفمسفية في طروحاتيـ التي إختمفت بينيـ ، وفي 
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ة أضافت االسبلميإاّل إف العقيدة  جعؿ العقؿ األساس الذي يقوـ عميو أّي تنظير أخبلقي ،
إلى عقوليـ ُبعدًا آخر كاف معينًا خصبًا ليـ في فمسفتيـ األخبلقية وىو الشرع ، فقد كاف 
الشرع إلى جانب العقؿ معيارًا أخبلقيًا يقيسوف بِو صحة الفعؿ مف خطئِو ، وحسنِو مف قبحِو ، 

، كما كانت الغاية األخبلقية مبنية في  كما كاف إلزامًا أخبلقيًا ُيمـز بالخير ويردع عف الشر
 (41)األساس عمى أساس عقدي ، سواء أبتعدوا عف ىذا األساس أـ ظموا قريبيف منُو .

، عممية المستقاة مف القرآف والسنةوىناؾ إتجاىات ُتعنى باألخبلؽ وىي إتجاه يكوف ال 
تجاه غمبت عميو 450ىػ"  والماوردي " ت110كالحسف البصري "ت النزعة الدينية ىػ" ، وا 

ىػ" ، أما األتجاه اآلخر بنى نظرياتِو عمى أسس فمسفية 505والصوفية كاإلماـ الغزالي " ت
خواف 427ىػ" وابف سينا "ت339ىػ" والفارابي "ت259متأثرة بالفمسفة اليونانية كالكندي "ت ىػ" وا 

وابف رشد ىػ" 581ىػ" وابف طفيؿ "ت421الصفا في القرف الرابع اليجري ، ابف مسكويو "ت
  (42)ىػ" 520"ت

 هـ"  339ـ   األخالق عند الفارابي "ت1
تأثر الفيمسوؼ الفارابي بفكر الفيمسوؼ اليوناني أفبلطوف في األخبلؽ والسياسة كما 

 (43)تأثر بأفكار الفيمسوؼ أرسطو في المنطؽ والطبيعيات والذي أعتبر األخبلؽ فرعًا لمسياسة 
ففي نظر الفارابي بأف األخبلؽ يشبو دور عمـ المنطؽ " فأف ىذا العمـ يضع قوانيف لممعرفة ، 

ف في سموكِو بالرغـ االنساوعمـ األخبلؽ يضع القوانيف األساسية التي ينبغي أف يسير عمييا 
  (44)مف أف شأف العمؿ والتجربة في األخبلؽ أكبر مما ىو في المنطؽ " 

وُيشير الفارابي إلى عمـ األخبلؽ بأنُو " عمـ األفعاؿ الجميمة واألخبلؽ التي تصدر 
 (45)عنيا األفعاؿ الجميمة ، والقدرة عمى أسبابيا ، وبِو ُتصير األشياء الجميمة قنية "ممكة" لنا " 

" وقد كانت الغاية مف األخبلؽ عند الفارابي ىو " تحصيؿ السعادة " لذا في كتابِو الموسوـ 
نية التي حصمت في األمـ االنساتحصيؿ السعادة " تحدث عف األخبلؽ وعالج فيو األشياء 

وفي أىؿ المدف حصمت ليـ السعادة في الحياة الدنيا ، والسعادة القصوى في الحياة اآلخرى 
ولُو تعريؼ آخر ( 46)أربعة أجناس ىي الفضائؿ النظرية والفضائؿ الفكرية والفضائؿ الخمقية "

خبلؽ  بقولِو " أما العمـ المدني فإنُو يفحص عف أصناؼ األفعاؿ والسنف األرادية ، لعمـ األ
وعف الممكات واألخبلؽ والسجايا والشيـ التي تكوف عنيا األفعاؿ والسنف ، وعف الغايات التي 

ف ، وكيؼ الوجو في ترتيبيا عمى االنساألجميا تفعؿ ، وكيؼ ينبغي أف تكوف موجودة في 
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نبغي وجودىا فيو ، والوجو في حفظيا عميو ، ويميز بيف الغايات التي ألجميا النحو الذي ي
تفعؿ األفعاؿ وتستعمؿ السنف ...وُيبيف أف التي بيا ماىو في الحقيقة سعادة ىي الخيرات 

 ( 47)واألفعاؿ الجميمة والفضائؿ ..."

السعادة  وبيف الفارابي بأف السعادة التكتسب إال بممارسة الخصاؿ الحسنة ، وترتبط
بالحكمة التي تقوـ عمى صناعة المنطؽ ولذلؾ فأف أوؿ مراتب السعادة ىي تحصيؿ صناعة 

 (48)المنطؽ .

 هـ"414ـ    األخالق عند أبي حّيان التوحيدي "ت2   
أورد الفيمسوؼ أبي حّياف التوحيدي في مؤلفاتِو أكثر مف تعريؼ لمخمؽ فمنيا " الخمؽ 

نفس الفاضمة في ذي المزاج المعتدؿ ، والمذموـ منُو ما توريو شعار المحمود منُو ما أوريو ال
وكذلؾ أشار إلى إف الخمؽ كؿ فعؿ صدر عف ىيئة ( 49)الطبيعة في ذي المزاج التفاوت "

 ( 50)نفسانية مف غير فكروية ُسمي خمقًا .
يؤكد أبي حياف التوحيدي أف األخبلؽ اليمكف أف تكوف واحدة ألف الناس قد فطروا 

ع مختمفة ، فميس مف الحكمة أف يتـ األتفاؽ في جميع األفعاؿ ، بؿ عمى العكس عمى طبائ
مف ذلؾ البد مف التفاوت واألختبلؼ فيما بينيـ في العادات واألفعاؿ والسموؾ واألخبلؽ ، 

 ( 51)ويسري األختبلؼ ىذا في كؿ ما نختار ونجتنب .
مؽ إما طبيعيًا أو مكتسبًا وقسـ الخمؽ عمى ثبلثة أسس ىي " األوؿ التكويف : وفيو الخ

، والثاني التطبيؽ : يكوف إما نظريًا أو عمميًا ، والثالث الكيؼ : الخمؽ إما محمودًا أو مذمومًا 
 (52)، ويؤكد أبو حّياف إف الخمؽ ينقسـ بيف ماىو غريزي أو طبيعي تابع لممزاج في األصؿ .

الّتوحيدي ىو أف ينظر إلى  لذا وفؽ ىذِه األسس يكوف المقياس الواقعي لؤلخبلؽ في نظر
نسبة الفضائؿ والرذائؿ والمحاسف والمساوىء في الناس ، فيحكـ عمييـ بحسب تغمب الواحدة 

 ( 53)منيا عمى اآلخرى .

الذيف تابعوا أفبلطوف في تقسيـ  االسبلـوبيذا يتفؽ التوحيدي مع أغمب فبلسفة 
 (54)األخبلؽ إلى أخبلؽ فاضمة ممدوحة وأخبلؽ رديئة مذمومة والمتعمقة بالعقؿ وبالبدف .

 هـ"421ـ     األخالق عند مسكويه " ت3
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،  االسبلميمسكويو مف الفبلسفة المسمميف لُو مساىمة في تحميؿ الفكر األخبلقي 
د فمسفتو األخبلقية عبارة عف مزيج مف آراء أفبلطوف وىو أكبر باحث عربي في األخبلؽ وُتع

 ( 55)ة وتجاربِو الشخصية . االسبلميوأرسطو وجالينوس والشريعة 

ويبيف بأف األخبلؽ " ىي حاؿ لمنفس داعية ليا إلى أفعاليا مف غير فكر وال روية .  
أدنى شيء نحو  ف الذي يحركواالنساومنيا يكوف طبيعيًا مف أصؿ المزاج والّسجية والطبع ، ك

غضب ويييج مف أقؿ سبب ، وحالو كحاؿ الذي يجف مف أيسر شيء أو يفزع مف أدنى 
صوت بطرؽ سمعو أو يرتاع مف خبر يسمعو ، ومنيا يكوف مستفادًا بالعادة والتدريب ، وربما 

  (56)يكوف مبدؤه الفكر ، ثُـ يستمر عميِو أواًل فأواًل حتى يصير ممكة وخمقًا " 
ؾ ُيشير ابف مسكويو ىدفُو مف األىتماـ باألخبلؽ ىو " أف نحصؿ وفضبًل عف ذل

ألنفسنا خمقًا تصدر بو عنا األفعاؿ كميا جميمة ، وتكوف مع ذلؾ سيمة عمينا ، ال كمفة فييا 
ف األخبلؽ أو الفضائؿ التصدر ( 57)وال مشقة ، ويكوف ذلؾ بصناعة وعمى ترتيب تعميمي "  وا 

يف ابف مسكويو إف النفس تتألؼ مف ثبلثة قوى وىي : القوة نية وقد باالنساإاّل عف النفس 
 ( 58)العاقمة ، والقوة الغضبية ، والقوة الشيوانية .

ويرى أيضًا "  إف السعادة ىي أفضؿ الخيرات ولكننا نحتاج في ىذا التماـ الذي ىو 
وىذا يوضح بأف  ( 59)الغاية القصوى إلى سعادات آخرى وىي التي في البدف وخارج البدف " 

ف أف يكوف قوي وسميـ الجسـ معتدؿ المزاج ألف الحالة الصحية تؤثر عمى الحالة االنسا
 (60)العقمية وبدورىا تؤثر عمى األتجاه األخبلقي.

 رابعًا   :   سبب تأليفُه لمكتاب وأهميته 
رِه مف ػ    إف تأليؼ اآلُجّري لكتابِو " أخبلؽ العمماء "  ليس " التكسب بالعمـ " كغي

األقدميف لتقديمِو لشخص معيف بؿ قدمُو لجيمِو ولمعاصريو ولؤلمة كميا مف العمماء وطالبي 
  العمـ بتوالي العصور وذلؾ لما أقتضتُو الحاجة لمنزلة العمماء وطبلبِو  .

ُيعد كتابُو الذي إختص بشؤوف العمـ والعمماء مف الكتب القيمة كثيرة النفع ، وذا منزلة 
ا بتناوؿ مواضيع رفيعة وميمة في المجتمع . فضبًل عف إنُو رسالة إخبلقية رفيعة السيم

متنوعة مف سنف وآثار التي تخص فضائؿ العمماء في الدنيا واآلخرة ، وذلؾ لِما حواُه الكتاب 
مف قيـ إخبلقية لمعمماء وطالبي العمـ .ولما قدمُو مف نصائح وتجارب وخبرات لطبلب العمـ 

ف ماذكرُه اآلُجّري ىو نابع مف واقع  لما تمقوُه مف شيوخ وعمماء متميزيف وبارعيف في عموميـ وا 
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عصره الذي إقتدى بِو عمماء ذلؾ العصر.أّي إف أختيارُه لمعنواف كاف موفؽ وذلؾ ألىمية 
 العمماء وطالبي العمـ ومايترتب عمى ذلؾ مف األخبلؽ .

عامة ، ومع طمبة العمـ ، وكذلؾ وصفِو لمعمماء مف أخبلؽ مع اهلل عز وجّؿ ، ومع ال
 وعف غيرىـ مف العمماء .مبينًا أخبلؽ العالـ في طمبِو لمعمـ ، وفي بذلِو لمناس وفي مناظراتِو .

وُيشير اآلجري إلى منزلة العمماء وىي أشرؼ منزلة خمقًا بعد األنبياء وىـ ورثتيـ 
لقرآف والسنة ثـُ ينتقؿ السيما مف النصوص التي تناوليا اآلجري وىي تكريـ اهلل لمعمماء مف ا

 إلى الصفات التي تميز بيا العمماء إتجاه عبادِه مف الناس .
 خامسًا   :  منيج اآلُجّري وأسموبو   

إف كتاب " أخبلؽ العمماء " ىو عبارة عف منظومة أخبلؽ وقيـ تبيف حركة الِعالـ في 
عرض اآلُجّري ليذا  المجتمع ، وىو فريد مف نوعو ألنُو يجمع بيف القيـ واآلخبلؽ ، فأف

 الكتاب إمتاز كاآلتي  :
يبدأ اآلُجّري كتابُو بالبسممة  ، فيقوؿ " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ . والحوؿ وال قوة إاّل 
ـُ زيف الديف أبو العباس أحمد بف عبد الدائـ بف نعمة  باهلل ، وبِو ثقتي أخبرنا الشيخ الثقة اإلما

  ( 61)المقدسي إذنًا قراءًة عميو ...."
لـ يكف اآلُجّري كغيرِه مف المؤرخيف ُيشير في مقدمة كتابِو سبب تأليفُو لمكتاب بؿ 

الناسخ بقولِو عف مؤلؼ الكتاب بدأ قوؿ اآلُجّري بتواجدِه في مكة المكرمة بقولٍو " أنبأنا  ُيشير
ُـّ الصالحاُت ، وصمى  أبو بكر محمد بف الحسيف اآلُجّري بمكة قاؿ : الحمد هلل الذي بنعمتِو تت

 (  62)اهلل عمى سيدنا محمد النبي األمي وآلو وسّمـ ، وباهلل أستعيف ، وحسبي اهلل ونعـ الوكيؿ "
ُيبيف اآلُجّري بمقدمة ُمشيرًا إلى فيما يخص العمماء وذلؾ بذكر مايتحموف مف صفات 

سماؤه أختّص وبماذا عمميـ اهلل سبحانُو وتعالى بقولِو  " أما بعد : فأّف اهلل عّز وجّؿ وتقّدست أ
مف َخمقو َمف أحّب ، فيداىـ لئليماف ، ثـ أختّص مف سائر المؤمنيف مف أحب ، فتفّضؿ 
عمييـ فعّمميـ الكتاب والحكمة ، وفقييـ في الديف ، وعّمميـ التأويؿ ، وفّضميـ عمى سائر 

الحبلُؿ مف  المؤمنيف ، وذلؾ في كؿ زماِف وأواِف ، َرفعيـ بالعمـ ، وزّينيـ بالِحمـ ، بيـ ُيعرؼُ 
 ( 63)الحراـ ، والحؽُّ مف الباطؿ ، والضاُر مف النافع ، والحسُف مف القبيح " 

وعف مكانتيـ ومنزلتيـ عند اهلل يقوؿ اآلُجّري " فضُميـ عظيـ ، وخطُرىـ جزيؿ ، وَرثُة 
ـ األنبياء ، وُقّرُة عيف األولياء ، الِحيتاف في البحار ليـ تستغفر ، والمبلئكة بأجنحِتيا لي
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تخضع ، والعمماء في القيامة بعد األنبياء تشفع ، مجالُسيـ تُفيد الحكمة ، وبأعماليـ ينزجر 
أىُؿ الغفمة ، ىـ أفضُؿ مف الُعّباد ، وأعمى درجة مف الُزىاد ، حياتيـ غنيمة ، وموُتيـ مصيبُة 

"...(64) 

اد بآيات الذكر وفضبًل عف ذلؾ ذكر العالـ والفقيو اآلُجّري في إفتتاحية كتابِو األستشي
بقولِو تعالى " ُيؤِتى ( 65)الحكيـ ُمبينًا فييا أىمية وفضؿ العمماء ُمشيرًا إلى عبلقة العمـ والفقو 

( 68)بقولِو تعالى " إتينُو ُحكمًا وِعممًا "( 67)، وعبلقة الفقو والعقؿ والعمـ ( 66)الحكمة مف يشآُء "

فقياء جعميا مقرونة بطاعة اهلل ورسولو في وُيضيؼ لممكانة المميزة التي يتمتع بيا العمماء وال
 ( 69)قولِو تعالى" أطيُعوا اهلل وأطيعوا الّرُسوؿ وأولي األمر منكـ"

إّف الكتاب  قسـ إلى ثبلثة أبواب وتتضمف بعضيا إلى تقسيمات والبعض اآلخر يخمو 
نما إقتصر عمى عنواف الباب فقط ، فضبًل عف إف األبواب تختمؼ عف بعضيا  طواًل منيا ، وا 

لى جانب ىذِه  وقصرًا ، وذلؾ حسب المواضيع التي تعالجُو واليدؼ الذي يرمي إليِو ، وا 
األبواب يوجد كتاب الموسوـ " أخبلؽ العالـ الجاىؿ الُمفتتف بعممِو" وتضمف فيِو أيضًا " 

 وصؼ مف نفعيـ اهلل بالعمـ " . 
 كاآلتي ػ   لذا رتب اآلُجّري كتابُو 

 السنف واآلثار مف فضؿ العمماء . ػ  باب ذكر ماجاءت بوِ 
 ػ  باب أوصاؼ العمماء الذيف نفعيـ اهلل بالعمـ .تتضمف .

 ػ  ذكر صفتِو في طمب العمـ .1
 ػ ذكر صفتِو في مشيِو إلى العمماء .2
 ػ صفة مجالستِو لمعمماء .3
 ػ صفتِو إذا عرؼ العمـ .4
 ػ  صفة مناظرة ىذا العالـ إذا أحتاج إلى المناظرة .5
 ذكر أخبلؽ ىذا العالـ وأوصافو فيما بينو وبيف ربو عز وّجؿ .  ػ6

 ػ  باب ذكر سؤاؿ اهلل ألىؿ العمـ عف عمميـ ماذا عمموا فيو .     
 ػ   كتاب أخبلؽ العالـ الجاىؿ المفتتف بعممِو .

 ػ  وصؼ مف نفعيـ اهلل بالعمـ .   



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)971 ) 
 

عمى عاتؽ العمماء  كاف أسموب اآلُجّري واضح وسمس ممزوج بالمسؤولية التي تقع
فضبًل عف إعتمادِه عمى الروايات واألحاديث الُمسندة التي دائمًا يستشيد بيا لمنزلة العالـ عند 
اهلل تعالى ومكانة عممِو وبياف آجرُه عند اهلل كقولِو " .. عف أبي الدرداء قاؿ : سمعت رسوؿ 

القمر ليمة البدر عمى سائر  اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ : " فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ
ف العمماء ليـ ورثة األنبياء ، إف األنبياء لـ ُيوّرثوا دينارًا وال درىمًا ، ولكنيـ وّرثوا  الكواكب ، وا 

وقولِو أيضًا " ..عف عائشة أنيا قالت : قاؿ رسوؿ  (70)العمـ ، فمف أخذه فقد أخذ بحّظ وافر"
ع العمـ مف الناس بعد أف ُيؤتِييـ إياه . ولكنو يذىب اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : " إّف اهلل الينز 

،  (71)بالعمماء ، فكمما ذىب بعالـٍ ذىب بما معُو مف العمـ حتى يبقى مف اليعمـ ، فيِضّموف "
وعف خالد بف أبي عمراف عف أبي أمامة أّف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ : " أربعُة 

رابط في سبيؿ اهلل ، ومف عّمـ ِعممًا أجري لُو ماُعمؿ بِو تجري عمييـ أجوُرىـ بعد الموت : المُ 
( 72)، ورجؿ تصّدؽ بصدقٍة فأجرُه يجري ماجرُت ، ورجؿ ترؾ أوالدًا صغارًا منيـ يدُعوف لُو "

وقولِو عف عبّلؽ بف أبي مسمـ عف أباف بف عثماف عف أبيِو عثماف رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ 
 . (73)" يشفع يوـ القيامة األنبياُء ثُـ العمماُء ثـُ الشيداء "رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : 

إف تأليؼ الكتاب مف قبؿ الفقيو والعالـ اآلُجّري ليس إستعراضًا لقيـ وفضائؿ األخبلؽ 
فحسب ، وىو منيج أىؿ الحديث بؿ ىو إخضاع الروايات إلى التأمؿ والنظر لبياف فضؿ ىذِه 

 ي الحجاج العقمي .األخبلؽ ثُـ األستدالؿ باألحاديث ف
أعتمد اآلُجّري في كتابة كتابِو " آخبلؽ العمماء" عمى القرآف الكريـ والسنة النبوية 
الشريفة وبعض أقواؿ ،الصحابة أّي لكثرة ماورد عف العمماء وطالبي العمـ في القرآف والسنة 

ّف النيج الذي إتب عُو ىو منيج جعؿ اآلُجّري مصدر كتابِو عمى ىذيف المصدريف األساسييف وا 
 أىؿ الحديث في إدراج ماروي عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في عمـ األخبلؽ وفضائمِو .

إمتاز اآلُجّري في كتابِو التوثيؽ باألحاديث النبوية الشريفة وذلؾ بايراد األسانيد في 
صدر كؿ حديث مف األحاديث وتكوف سمسمة األسناد متصمة وذلؾ ليبيف قيمتيا وأىميتيا 

لِو " ...عف األوزاعي عف عبد السبلـ بف سميماف عف يزيد بف َسمرة عف ُكثير بف قيس كقو 
عف أبي الدرداء قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : " ولَفضُؿ العالـ عمى العابد 
كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر الكواكب ، إّف العمماء ورثة األنبياء ، إّف األنبياء لـ ُيوَرثوا 

 (74)دينارًا وال درىمًا ، إنما وَرثوا العمـ ، َفمف أخذه أخذ بحظ وافر " 
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ذكر اآلُجّري في كتابِو أحاديث بأسانيدىا التي تختمؼ في درجتيا مابيف الحديث 
ف األحاديث التي ذكرىا أغمبيا مرفوعًا عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ  الصحيح والحسف ، وا 

نُو سمع أنس بف مالؾ يقوؿ : قاؿ النبي صمى اهلل عميو كقولِو " ..عف أبي حفص حّدثو أ
وسمـ : " إّف مثؿ العمماء في األرض كمثؿ نجوـ السماء ُييتدى بيا في ظممات البر والبحر ، 

، والبعض اآلخر مرفوعًا عف الصحابة كقولِو ( 75)فإذا أنطمس النجوـ ُيوشؾ أف تِضّؿ الُيداة " 
عمي بف أبي طالب ، يومًا : ًسموني ماشئتـ فقاؿ ابف " ..عف ربيع بف كثير ، قاؿ : قاؿ 

الكوَّاء : مالسواُد الذي في القمر ؟ قاؿ: " قاتمؾ اهلل ، أال سألت عّما ينفُعؾ في دنياؾ وآخرتؾ 
وقولِو أيضًا " ..بمغنا أف سمماف الفارسي كتب إلى أبي الدرداء : "  (76)؟ ذاؾ محُو آيِة الميؿ " 

ف حكمًة أّف العمـ كالينابيع ،  يغشى الناس ، فيختِمجُو ىذا وىذا ، فينفع اهلل بِو غير واحِد ، وا 
نما مثُؿ المعمـ كمثؿ رجؿ  ف عممًا اليخرج ككنٍز الُينفُؽ ، وا  الُيتكّمـ بيا كجسٍد الروح فيِو ، وا 

، وقولِو ( 77)حمؿ ِسراجًا في طريؽ مظمـ يستضيء بِو مف مّر بو ، وكُؿ يدعو إلى الخير"
، (  78)اذ بف جبؿ أنُو قاؿ: " إذا أحببت أخًا فبل ُتماٍره وال ُتشاِره وال ُتماِزحو " وروي عف مع

وكذلؾ قولِو " ... قاؿ : سمعت األوزاعي يقوؿ : " كاف ُيقاؿ : ويُؿ لممتفقييف لغير العبادة ، 
 وغير ذلؾ .(79)والمستحميف الُحرمات بالّشبيات "

األبيات الشعرية كغيرِه مف العمماء كقولِو " في بعض األحياف يستشيد اآلجري ببعض 
 (80)قاؿ عمي بف أبي طالب "رضي اهلل عنو" .

يذكر اآلُجّري بعض الروايات صادرة مف بعض العمماء والمؤرخيف كقولِو " ...عف 
عبد اهلل ، قاؿ سمعت وىب بف منّبو يقوؿ : قاؿ اهلل عّز وجّؿ فيما ُيعاتب بِو أحبار بني 

لغير الديف ، وتعمموف لغير العمؿ وتبتاعوف الدنيا بعمؿ اآلخرة ، تمبسوف  أسرائيؿ : تفقيوف
جمود الضآف ، وُتخفوف أُنفس الذئاب ، وتُنُقوف القذى مف شرابكـ ، وتبتمعوف أمثاؿ الجباؿ مف 

 (81)الحراـ ، ......" 

إمتاز المحدث اآلُجّري كغيرِه مف المؤرخيف بتكرار بعض األحاديث مف حيث 
ع أختبلؼ السند المنقوؿ بِو وبصيغ عدة وذلؾ رغبتِو في تأكيد صحة لبعض المضموف م

األحاديث الميمة وفي كثرة طرقيا قطع لحجِة مف يتعمؿ بردىا ، وكذلؾ ىذا األمر يعطي 
النصوص قوة ولُو فوائد آخرى . كقولِو  " .. عف صفواف بف ُسميـ عف ُسميماف بف يسار ، عف 

ف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ : " ماُعِبداهلل بشيء أفضؿ أبي ىريرة رضي اهلل عنو ، ع
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مف فقِو في ديف ، ولفقيُو واحُد أشدُّ عمى الشيطاف مف ألِؼ عابد ، ولكَؿ شيء عماُد ، وعماُد 
وقولِو أيضًا " .. عف روح بف جناح ، عف مجاىد ، عف أبف عباس ، عف ( 82)الديف الفقو " 

وعف ( 83): " فقيُو واحد أشدُّ عمى إبميس مف ألؼ عابد "النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ 
أختبلؼ السند يذكر اآلُجّري " .. عف الزُّىري ، عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة رضي 

اهلل بو خيرًا يفّقيو في اهلل عنو ػ قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : " مف ُيرد 
ي ، عف ُحميد بف عبد الرحمف ، قاؿ : سمعت معاوية وقولِو أيضًا " ..عف الزُّىر ( 84)الديف"

يخطب يقوؿ : سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ : " مف ُيرد اهلل بو خيرًا ُيفقيو في 
وقولِو " ..عف أبف عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : " مف ُيرد اهلل ( 85)الديف "

وكذلؾ قولِو " .. عف عبد اهلل بف الوليد بف الوليد الُتجيبي عف ، ( 86)بِو خيرًا ُيفقيو في الديف"
أبي حفص حدَّثو أنُو سمع أنس بف مالؾ يقوؿ : قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ : " إفَّ مثؿ 
العمماء في األرض كمثؿ نجوـ السماء ُييتدى بيا في ظممات البر والبحر ، فإذا أنطمس 

وكذلؾ " عف الحسف : أف أبا الدرداء قاؿ : " مثُؿ العمماء ( 87)" النجوـُ ُيوشؾ أف تِضؿَّ الُيداة
 ( 88)في الناس كمثِؿ النجوـ في السماء ُييتدى بيا " 

ألمانة ودقة اآلُجّري في نقمِو لمخبر يستعمؿ عدة أسانيد مف قبؿ شيوخِو وذلؾ إلثبات 
الواسطي ، أنبأنا زىير أىمية وصحة  الخبر كقولِو " أخبرنا أبو بكر عبد اهلل بف عبد الحميد 

بف محمد ، أنبأنا ُىدبة ، أنبأنا حـز قاؿ : سمعت مالؾ بف دينار يقوؿ : إنكـ في زماف أشيب 
، الُيبصر زمانكـ إاّل البصيُر ، إنكـ في زماٍف كثيٍر نفخاُتيـ ، قد إنتفخت ألنتيـ في أفواىيـ 

، وقولِو أيضًا " أخبرنا أبو بكر ، أنبأنا عمر بف أيوب الّسقطي ، أنبأنا الحسف بف ( 89)..." 
حّماد الكوفي ، أنبأنا أبو أسامة ، عف عيسى بف سناف قاؿ : سمعت وىب بف ُمنّبو يقوؿ 
لعطاء الخراساني : كاف العمماء قبمنا أستغنوا بعمميـ عف دنيا غيرىـ ، فكانوا ال يمتفتوف إلى 

فكاف أىُؿ الدنيا يبُذلوف ليـ دنياىـ رغبة في عمميـ ، فأصبح أىؿ العمـ مّنا اليـو  دنياىـ ،
 ( . 90)يبذلوف ألىؿ الدنيا عمميـ رغبة في دنياىـ ..." 

ُيعّمؽ اآلُجّري في نقمِو وعرضِو لمخبر كغيرِه مف المؤرخيف كقولِو " فأذا كاف ُيخاؼ 
فما ُظّنؾ بِو في زماننا ىذا ؟ اهلل المستعاف . عمى العمماء في ذلؾ الزماف أف تفتنيـ الدنيا 

، وقولِو  " ... مف تخّمؽ بيذِه ( 91)ماأعظـ ماقد حّؿ بالعمماء مف الفتف وىـ عنُو في غفمة " 
، وقولِو " ... قوُؿ الفضيؿ ( 92)األخبلؽ كانت أوصافُو تمؾ األوصاؼ التي تقّدـ ذكرنا ليا "
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اية  باب ذكر ماجاءت بِو السنف واآلثار مف فضؿ وُيعمؽ أيضًا  في ني (93)واهلل أعمـ " 
العمماء في الدنيا واآلخرة  يقوؿ " قد أختصرُت مف فضؿ العمماء ، وماخّصيـ اهلل عّز وجّؿ 
عمى سائر المؤمنيف مافيِو ببلُغ لمف تدّبره ، فألـز نفسو الطمب لمعمـ ليكوف معيـ ، وذلؾ 

ب ذكر سؤاؿ اهلل ألىؿ العمـ عف ِعمميـ ماذا عمموا وقولِو في " با (94)بتوفيؽ اهلل عّز وجّؿ " 
فيو ؟ " يقوؿ اآلُجّري " مف تدّبر ىذا أشفؽ مف عممِو أف يكوف عميو ، ال لُو ، فإذا أشفؽ مقت 
نفسو ، وباف بأخبلقو الشريفة التي تقّدـ ِذكرنا ليا ، واهلل الموفؽ لنا ولكـ إلى الّرشاد مف القوؿ 

أخبلؽ العالـ الجاىؿ الُمفتتف بعممِو " ُيقدـ اآلُجّري بعض النصائح وفي كتاب "  (95)والعمؿ " 
لمعالـ الجاىؿ ألجؿ األلتزاـ بيا  فيقوؿ " مف تدّبر ىذِه الخصاؿ فعرؼ أّف فيو بعض ماذكرنا 
وجب عميو أف يستحي مف اهلل ، وأف ُيسرع الرجوع إلى الحّؽ . وسأذكر مف اآلثار بعض 

 ( 96)إف شاء اهلل "  ماذكرُت ليتأّدب بِو العالـ

أستعمؿ اآلُجّري في كتابِو صيغة السؤاؿ والجواب لبعض المسائؿ لكي تصبح أكثر 
( 97)وضوحًا لمفرد المسمـ ولمقارىء عمى حٍد سواء وتكوف الصيغة بقولِو " فإف قاؿ قائؿ " 

ُو : إذا في عمـٍ قد أشكؿ عميِو ؟ قيؿ ل وكذلؾ قولِو بيذِه الصيغة " فأف قاؿ قائؿ : فما يصنع
كاف كذلؾ ، وأراد أف يستنبط عمـ ما أشكؿ عميو قصد إلى عالـ ممف يعمـ أنُو يريُد بعممِو اهلل 

، وقولِو " إف قاؿ قائؿ : فإف العمماء لُيسألوف عف ( 98)ممف يرتضي عممو وفيمو وعقمو ..." 
لـ أنتبو مف عمميـ ما عمموا فيو ؟ قيؿ : نعـ . فإف قاؿ : فاذكر مف ذلؾ ما إذا سمعُو العا

( 99)رقدتِو ، وأخذ نفسو بمزوـ أخبلؽ مف ذكرت ، واهلل ُموفقنا . قيؿ : نعـ إف شاء اهلل تعالى " 

وقولِو أيضًا " فإف قاؿ قائؿ : مف عّمـ العمـ وحفظو وناظر فيو يدخؿ في ىذا الفضؿ الذي 
ِه الذي وعد بو ذكرت ؟ قيؿ لُو : أرجو أف الُيخمي اهلل كّؿ مسمـ طمب الخير والعمـ مف خير 

 ( 100)العمماء ، ولكف قد ُذكرت لو أوصاؼ وأخبلؽ فنحف نذكرىا ..."

في بعض األحياف يستعمؿ اآلُجّري اإلحاالت التي تـ ذكرىا أو سوؼ يأتي ذكرىا مف 
 (101)المؤلؼ كغيرِه مف المؤرخيف فيقوؿ " ...التي ذكرناىا " 

والصبلة عمى نبينا الكريـ محمد يختـ اآلُجّري كتابِو كغيرِه مف المؤرخيف بالتحميد 
صمى اهلل عميو وسمـ فيقوؿ " آخر كتاب أخبلؽ العمماء ، والحمد هلل وحده ، وصمى اهلل عمى 

   (102)سيدنا محمد النبي وآلو وصحبو أجمعيف " 
 الخاتمة
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كما ىو معروؼ إف اهلل عز وّجؿ إختار العمماء فكمفيـ بميمة األنبياء والصالحيف 
المجاىديف ، وعمييـ خدمة الديف والبشرية جمعاء ، وجعموا طمبيـ لمعمـ رسالة وجعميـ بمنزلة 

 يستطيعوف توصيميا ألىميا . ال جعميا وظيفة الكسب مف ورائيا الماؿ .
وقد يكوف ىؤالء  العمماء حريصيف عمى إحياء العمـ والعمؿ بِو ، وىـ قادة األمة 

 وخمفاء الرسؿ وورثة األنبياء .
لفقيو اآلُجري رحمُو اهلل منشغبًل بكيفية وضع حدود بيف أىؿ العمـ كاف العالـ وا 

 والناس أجمعيف وأف تكوف ىذِه الحدود بحكـ الوازع الديني ممزوجة بحس األخبلؽ العالية .
لذا إف كتاب " أخبلؽ العمماء " مف أجّؿ المصنفات التي صنفت أخبلؽ العمماء 

السمؼ الصالح وماحدث بعد ذلؾ مف مخالفات جعمت وآدابيـ والتي تكوف ُمستقاة عمى طرائؽ 
بعض العمماء أمثاؿ اآلُجري أف يؤلفوا في ىذا الباب مف المفاىيـ التربوية  . فرصد ىذا 
الكتاب حركة العاِلـ داخؿ المجتمع لِما إمتاز بِو مف أخبلؽ وقيـ ، فضبًل عف تيذيب القموب 

صبلح الفيـ والسموؾ وىذا ُيبيف المسؤولية ال تي فرضت عمى العمماء السيما مف النصوص وا 
التي وردت في الكتاب والُسنة مبينًا إف مف أخبلؽ العاِلـ أف يكوف قدوة لؤلمة وذلؾ األلتزاـ 

 بشرع اهلل والتحمي بالفضائؿ .
  االحاالت

 

                                                 

 58.1ىػ( ، تحقيؽ ، أمينة عمر الخراط ، ص360ػ   اآلجري ، محمد بف الحسيف بف عبداهلل )ت
ىػ( ، تاريخ بغداد ، دار الكتاب العربي ،  بيروت ػ 463)تػ الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بف عمي 

ىػ( 681، ابف خمكاف ، أحمد بف محمد بف أبراىيـ بف أبي بكر ويكنى أبا العباس )ت  243، ص2لبناف ، ـ
،  الذىبي ، شمس 488، ص1، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ ، د.إحساف عباس ، بيروت ، ج

ىػ( ، سير أعبلـ النببلء  ، تحقيؽ ، شعيب األرماؤوط وآخريف ، 748مد بف قايماز )تالديف محمد بف أح
،  ابف تغري بردي ، جماؿ الديف أبي 134الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، ج  ، الطبقة العشروف ،  ص

زارة الثقافة ىػ(  ، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، و 874المحاسف يوسؼ بف تغري بردي األتابكي )ت
،  الزركمي ، خير الديف ، األعبلـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمستعربيف 60، ص4، مصر ، ج

ىػ( ، كشؼ 1067، الحاج خميفة ، مصطفى بف عبد اهلل  )ت328، ص6، بيروت ، ج 3والمستشرقيف ، ط
، 1ار إحياء التراث العربي  ، جالظنوف عف أسامي الكتب والفنوف  ، تحقيؽ ، محمد شرؼ الديف يالتقيا ، د

 37.2ص
 15.3، ص1ىػ( ، معجـ البمداف ، بيروت ، ج626ػ  الحموي ، ياقوت بف عبد اهلل )ت
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ىػ( ، سير أعبلـ النببلء ، تحقيؽ ، شعيب 748ػ  الذىبي ، محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز ) ت
 134.4، ص 16، ج 1982ىػ ػ  1402، األرناؤوط ، بشار عواد وآخروف ، مؤسسة الرسالة ، سنة النشر 

https://www.ajurry.com/WhoIsAjurry.htm5 -    
 328.6، ص6ػ  الزركمي ، االعبلـ ، ج

 243.7، ص2ػ  الخطيب ابغدادي ، تاريخ بغداد ، ـ
( ، أخبلؽ العمماء ، تحقيؽ ، أمينة عمر الخّراط ، ىػ360ػ  اآلجري ، محمد بف الحسيف بف عبداهلل )ت

 7.8، ص2001ىػ ػ1422الطبعة األولى ، 
 9؟243، ص2ػ  الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ـ

،  3ػ  شمس الديف أبو عبداهلل ، تذكرة الحفاظ ، مصورة عف طبعة حيدر آباد ، دار إحياء التراث العربي ، ج
 .936ص

 243.11، ص2ػ  تاريخ بغداد ، ـ
 936.12، ص3ػ   ج

 328.13، ص6، الزركمي ، األعبلـ ، ج 9ػ 8ػ  اآلُجّري ، أخبلؽ العمماء ، ص
 243.14، ص2ػ  الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ـ

 61.15، ص2020/ 11/ 21ػ  وطفو ، عمي أسعد ، في مفيـو األخبلؽ : قراءة فمسفية معاصرة ، 
 16ػ  ـ ، ف .

، 1933ىػ ػ 1352، نقميا إلى العربية ، محمد ثابت أفندي ، جمادي الثانية ،  ػ  دائرة المعارؼ اإلسبلمية
 521.17، ص1ـ

 18. 86، ص 10ػ  ابف منظور ، جماؿ الديف محمد بف مكـر األفريقي المصري ، بيروت ، ـ
ىػ( ، التعريفات ، المحقؽ ، مجموعة مف العمماء ، 471ػ  الجرجاني ،  عمي بف محمد بف عمي الجرجاني )ت
 101.19ـ   ، ص1983ىػ ػ 1403دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف ، الطبعة االولى ، 

 62.20ػ   وطفة ،  في مفيـو األخبلؽ : قراءة فمسفية معاصرة ، ص
ػ  يالجيف ، مقداد ، التربية اإلخبلقية اإلسبلمية ، مكتبة الخانجي لمطباعة والنشر ، 

 21.                       75،ص1،30/5/1905ط
ىػ" ، إحياء عمـو الديف ، دار المعرفة لمطباعة والنشر ، بيروت ، بدوف تاريخ ، 505ػ أبو حامد الغزالي " ت

 53.22، ص3ج
ىػ ػ 1412ؽ وترجمة د. ناجي التكريتي ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،ػ   تيذيب الخبلؽ ، تحقي

 7.23، ص1992
 24ػ  ـ ، ف .

 8.25ػ  7ػ   ـ ، ف ، ص

https://www.ajurry.com/WhoIsAjurry.htm
https://www.ajurry.com/WhoIsAjurry.htm
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ػ  أبو عوؼ ، أسماء حسف ، مقدمة في عمـ األخبلؽ ، مجمة َحولّية ، كمية أصوؿ الديف والدعوة األسبلمية 
 749.26، ص  2017، 9، العدد 9بطنطا ، ـ

 27ف . ػ  ـ ،
ػ  معمر ، جموؿ خدة ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكرالمغاربي المعاصر ، رسالة ماجستير في الفمسفة 

 29.28، ص2011ػ  2010، جامعة وىراف ،
 29ػ  ـ ، ف .

ىػ ( ، األدب المفرد  ، تعميؽ محمد ناصر 256ػ  أخرجُو البخاري ، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ )ت   
 30"273األلباني ، "الديف 

 31" .4ػ  سورة القمـ ، آية "
 90.32ػ  سورة النحؿ ، آية 

 30.33ػ  معمر ، جموؿ خدة ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر ، ص
 34ػ   ـ ، ف .
 35ػ  ـ ، ف .

 31.36ػ   ـ ، ف ، ص
، مف  2003ىػ( ، 279السممي )تػ   أخرجُو الترمذي ، محمد بف عيسى بف سورة بف موسى بف الضحاؾ 

 37حديث أبي الدرداء .
ػ    أبو عوؼ ، أسماء حسف ، مقدمة في عمـ األخبلؽ ، جامعة األزىر ػ كمية أصوؿ الديف والدعوة 

 753.38،  ص2017اإلسبلمية بطنطا،مصر ، 
 39ػ    ـ ، ف .

، اآلداب ، باب في ُحسف  ىػ(275ػ   أخرجُو أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير األزدي )ت
 4798.40،  رقـ 4الُخمؽ ، ج

خواف الصفا دراسة مقارنة ،  ػ   كيشانو ، محمود أحمد عبد الرحمف عمي ، فمسفة األخبلؽ بيف الفارابي وا 
 41، ص "ص" .2013ىػ ػ 1434أطروحة دكتوراه ، جامعة القاىرة ، كمية دار العمـو ، 

،  معمر 164، ص 1953، 3، مطابع دار الكتاب ، مصر ، ط ػ   يوسؼ ، موسى محمد ، تاريخ األخبلؽ
 42 .32، جموؿ خدة ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر ، 

 43. 32ػ      معمر ، جموؿ خدة ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر ، 
 141ػ     موزة ، أحمد راشد العبار ، القيـ األخبلقية بيف الفكريف األسبلمي والغربي في عصر العولمة ، ص

 44.    32،  معمر ، جموؿ خدة ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر ، 
فمسفية ، تحقيؽ وتقديـ وتعميؽ ، د. ػ  الفارابي ، أبو نصر  ، التنبيو عمى سبيؿ السعادة ، الفارابي األعماؿ ال
. 21ػ  20، ص 1992ىػ ػ 1413جعفر آؿ ياسيف ، مطبعة دار المناىؿ ، بيروت ػ لبناف ، ط األولى ، 
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كيشانو ، محمد أحمد عبد الرحمف عمي ، فمسفة األخبلؽ بيف الفارابي وأخواف الصفا دراسة مقارنة ، إطروحة 
 3.45، ص2013ىػ ػ 1434دكتوراه ، 

 46. 34معمر ، جموؿ خدة ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر ، صػ    
خواف الصفا دراسة مقارنة ،  ػ   كيشانو ، محمود أحمد عبد الرحمف عمي ، فمسفة األخبلؽ بيف الفارابي وا 

 47. 3، ص 2013ىػ ػ 1434أطروحة دكتوراه ، جامعة القاىرة ، كمية دار العمـو ، 
 36.48عمر ، جموؿ خده ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر  ، صػ    م

،  1986ػ  التوحيدي ، أبو حياف ، المقابسات ، تحقيؽ عمي شمؽ ، دار المدى لمطباعة والنشر ، بيروت ، 
 141.49ص

 26.50، ص 1950، ػ  التوحيدي ، ومسكويو ، اليوامؿ والشوامؿ ، نشره أحمد أميف الصقر ، القاىرة 
ػ  طراد ، مجيد مخمؼ ، مفيـو األخبلؽ عند أبي حياف التوحيدي ، نقبًل عف كتاب األمتاع والمؤانسة ، وزارة 

 112.51الثقافة ،دار ميزوبوتاميا لمطباعة والنشر ، بغداد ، الطبعة االولى ، ص
 52. 113ػ  طراد ، مجيد مخمؼ ، مفيـو األخبلؽ عند أبي حياف التوحيدي ، ص

ػ  التوحيدي ، أبو حّياف ، أخبلؽ الوزيريف ، حققو وعمؽ عمى حواشيِو محمد بف تاويت الطنجي ، دمشؽ ، 
1957 ،26.53 

 54. 117ػ  طراد ، مجيد مخمؼ ، مفيـو االخبلؽ عند أبي حياف التوحيدي ، ص
طباعة والنشر ، ػ   صبحي ، أحمد محمد ، الفمسفة األخبلقية في الفكر األسبلمي ، دار النيضة العربية لم

 310.55، ص 1992، 3بيروت ػ لبناف ، ط
، تقديـ حسف تميـ ، دار مكتبة الحياة لمطباعة 2ػ  ابف مسكويو ، تيذيب األخبلؽ وتطيير األعراؽ ، ط

 51.56والنشر ، بيروت ، ص
 7.57ػ  ـ ، ف ، ص
 12.58ػ  ـ ، ف ، ص

 59. 40ػ  معمر ، جموؿ خده ، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي المعاصر ، ص
 60ػ   ـ ، ف .

 13.61ػ  اآلُجّري ، أخبلؽ العمماء ، ص
 14.62ػ  ـ ، ف ، ص

 63ػ  ـ ، ف .

 64ػ  ـ ، ف .
 17.65ػ  ـ ، ف ، ص

 269.66ػ  سورة البقرة / آية 
 18.67ػ  اآلُجّري ، آخبلؽ العمماء ، ص
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 22.68سورة يوسؼ ، آية  ػ 
 59.69ػ  سورة النساء ، آية 

 24.70ػ  اآلُجّري ، آخبلؽ العمماء ، ص
 35.71ػ   ـ ، ف ، ص
 46.72ػ  ـ ، ف ، ص
 43.73ػ  ـ ، ف ، ص

 23.74ػ  اآلُجّري ، أخبلؽ العمماء ، ص
 30.75ػ   ـ ، ف ، ص
 107.76ػ  ـ ، ف ، ص
 32.77ػ  ـ ، ف ، ص
 55.78ػ  ـ ، ف ، ص
 84.79ػ  ـ ، ف ، ص
 36.80ػ  ـ ، ف ، ص
 85.81ػ  ـ ، ف ، ص
 25.82ػ  ـ ، ف ، ص

 83ػ  ـ ، ف .
 28.84ػ  ـ ، ف ، ص
 29.85ػ  ـ ، ف ، ص
 30.86ػ 29ػ  ـ ، ف ، ص
 30.87ػ  ـ ، ف ، ص
 31.88ػ  ـ ، ف ، ص
 91.89ػ  ـ ، ف ، ص
 89.90ػ ـ ، ف ، ص

 91ػ ـ ، ف .
 114.92ػ  ـ ، ف ، ص
 86.93ػ  ـ ، ف ، ص
 48.94ػ  ـ ، ف ، ص

 77.95، ف ، صػ  ـ 
 94.96ػ  ـ ، ف ، ص
 97. 78،  56ػ  ـ ، ف ، ص 
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 56.98ػ  ـ ، ف ، ص
 70.99ػ  ـ ، ف ، ص
 48.100ػ  ـ ، ف ، ص
 115.101ػ   ـ ، ف ، ص
 119.102ػ ـ ، ف ، ص
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