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 المحاضرة السابعة 

 النظام االخالقي في االسالم 

  ومنزلتها   ،  ماهيتها  لبيان  باألخالق  التعريف  يستلزم  االخالقي  نظاملا  في  الكالم     

 االفعال  جميع  على وهيمنتها ، بالعقيدة وصلتها ، وخصائصها ، االسالم في  هاتومكان

 : يلي  فيما سنبينه ما وهذا  ، واالقوال

 االول  المبحث

 االسالم في ومكانتها ومنزلتها االخالق  تعريف                 

 : االخالق  تعريف: اوالا 

 .  والدين والمروءة  والطبع السجيةيعني :  لغةعند أهل ال  الخلق       

) هيئة   :بأنه    ( تعالى  هللا  رحمه)   الغزالي  االمام  اعرفه   :   العلماء  اصطالح  وعند     

في النفس راسخة ، عنها تصدر االعمال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية 

تعريفا مشابها وذلك أنها : ) مجموعة من المعاني والصفات   وعرفها بعض العلماء(  

يقبح ومن   المستقرة في النفس وفي ضوئها وميزاتها يحسن الفعل في نظر االنسان أو  

عنه ( ، فمستقر االخالق داخل في النفس االنسانية ، والنفس ثم يقدم عليه او يحجم  

هي التي تحدد نمط السلوك والتصرف الذي يصدر من االنسان على صعيد الواقع ، 

والسلوك االنساني هو انعكاس لهذه الهيئات والصفات المستقرة في النفس االنسانية ، 

 القلب  في  تظهر  صفة  كلفإن    )  ولذلك يقول االمام الغزالي  ) رحمه هللا تعالى ( :

 .  (ة محال ال  وفقها على  اال تتحرك  ال حتى الجوارح على أثرها يظهر

 وفساد  قلبه  صالح  اهمن أقوال وأفعال منشأو  االنسان  سلوك   صالح  فانولهذا       

 االخالق  تحسين  طريق  هو  أو النفس من الداخل   القلب   بإصالح  فاالشتغال  ،  سلوكه

ه   إِن    : )  تعالى  قال  ،وتغيير أحوال صاحبها   ا  يُغهي ِرُ   اله   ّللا  ت ى  بِقهْوم    مه ا  يُغهي ُِروا  حه هْنفُِسِهمْ   مه  بِأ

 يصدر  الفاسد  والقلب والعمل الصالح ،    الصالح  الفعل   عنه  يصدر  الصالح  فالقلب   ،  (

اْلبهلهدُ   : )  قالف  وقد ذكر القران الكريم هذه الحقيقة بطريق االشارة  ،أضداد ذلك    عنه  وه

ب ِهِ   بِإِْذنِ   نهبهاتُهُ   يهْخُرجُ   الط ي ِبُ  ال ِذي  ره بُثه   وه  أهمية   تبدو  وبهذا  ،  (  نهِكًدا  إاِل    يهْخُرجُ   اله   خه

 وتأثير   ،وسلوكه ارتقاء او انحطاطا    االنسان   تصرفات   تحديد  في  وخطرها  االخالق

ً  تأثيرا ذلك   .نحو السعادة او الشقاء  المجتمع في بالغا



ولهذا السبب الخطير ركزت نصوص الكتاب والسنة على االخالق وجاءت بنظام       

تفصيلي كامل لألخالق أمرا مؤكدا وجازما بالجيد منها ، ونهيا شديدا عن الرديء 

لوسائل والضمانات التي تمكن لسيادة هذا النظام في المجتمع ، وبالتالي هيأت ا  منها

 كله .

ا   : االسالم فيومكانتها  االخالق  منزلة:  ثانيا

 الفرد   سلوك   صالح   في  الكبير  وأثرها  لألخالق  البالغة  االهمية  من  ذكرناه  لما  نظراً      

 االخالق   اهمية  تظهرفإنه    ،   لذلك   تبعا  المجتمع   وسعادة  ،  واالخرة  الدنيا  في   وسعادته

 :  منها  وجوه عدة من  االسالم في  ومنزلتها

 الرساالت السماوية التي اتمها االسالم وعللها   ارسال  من  الهدف  علل   تعالى  هللا  ان   .1

ْلنها  لهقهدْ   : )تعالى  قال  ،  الناس   في  العدل   اي  القسط  بإقامة ْلنها   بِاْلبهي ِنهاتِ   ُرُسلهنها  أهْرسه أهْنزه  وه

عهُهمُ  انه   اْلِكتهابه   مه اْلِميزه  االخالق   معاني  لكل  عامة  دعوة  هذا  وفي  ،  (  بِاْلِقْسطِ   الن اسُ   ِليهقُومه   وه

، إذ جعل القسط أي العدل خصلة خلقية تتفرع الى كل ميادين   االسالم  اليها  دعا   التي

 وانزال كتبه .  الحياة حتى انه جعلها غاية الرسال الرسل

ً   هللا  جعلهاكلها ، وبنفس الوقت    الفاضلة  االخالق  تجمع  االستقامة  .2  بالجنة   للفوز  سببا

بُّنها   قهالُوا  ال ِذينه   إِن    : )  تعالى   قال  ، ُ   ره لُ   اْستهقهاُموا  ثُم    ّللا  ئِكهةُ   عهلهْيِهمُ   تهتهنهز  اله افُوا   أهال    اْلمه   تهخه

اله  نُوا وه أهْبِشُروا  تهْحزه ن ةِ  وه  ، (  تُوعهُدونه  ُكْنتُمْ  تِيال   بِاْلجه

 صلى )  نبيهل  شيئا متميزا  تعالى  هللا  اختارها  فقد  في االسالم  االخالق  منزلة  لعظيم   .3

إِن كه : )تعالى  قال  ،  فيه  المثلى  صورتها  في  الفاضلة  االخالق  الجتماع(  وسلم  عليه  هللا  وه

 . تعالى هللا عند االخالق  ومكانة عظم تبين إذ ،(عهِظيم   ُخلُق   لهعهلهى

 انما (: )وسلم  عليه  هللا  صلى)  قال  تعليل الرسالة االسالمية بإتمام مكارم االخالق ،  .4

 –  االسالم  في  االخالق  مكارم  ان  على  يدل  التعليل  وهذا  ،(االخالق  مكارم  ألتمم  بعثت 

 .  وأسماها المنازل رفعأ في -بعد االيمان  

في حديث   جاء  د فق  ،   الخلق  حسن :    بانه  الدين (  وسلم  عليه  هللا  صلى)  النبي  تعريف  .5

 الدين؟ ما ، هللا  رسول يا: فقال( وسلم  عليه  هللا صلى) النبي الى  جاء رجال مرسل أن

 تحسين  ان  على  ذلك   يدلو  ،  (الخلق  حسن( )وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا  رسول  فقال

بسنده عن النبي الكريم ، وكذلك روى مسلم    به  اال  يقوم  ال  العظيم  الدين  ركن  هو  الخلق

 صلى هللا عليه وسلم قوله ) البر حسن الخلق ( . 

 يدخل  ما  أكثر  عن  النبي  سئل  فقد  التقوى،  مع  الخلق  حسن  الجنة   يدخل  ما  أكثر  .6

)فقال،    الجنة   الناس )  والسالم  الصالة  عليه  وقال  ،(الخلق  وحسن  هللا  تقوى:  ان   : 



وقال عليه الصالة والسالم : ) ما   القائم (المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم  

 يرجح  ما أكثر من الخلق حسن ان ايمن شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ( ، 

 .االخرة في  االعمال وزن حين الحسنات  كفة

 كمال   في  المؤمنين  بين  لتفاضلأقام عليه الصالة والسالم حسن الخلق ميزانا ل   .7

ً   المؤمنين  أكمل(: )وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا   رسول  قال  ،  االيمان ً   أحسنهم  ايمانا  (.اخالقا

االسالم والتقوى شرط الزم لقبول العمل الصالح والفوز والفالح في   وكما ان    .8

وكذلك فان سوء االخرة فال يقبل بدونها ، قال تعالى : ) إنما يتقبل هللا من المتقين ( ،  

الحديث الذي رواه مسلم قوله عليه الصالة الخلق يورث صاحبه االفالس ، جاء في  

والسالم : ) أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من ال درهم له وال متاع ، فقال 

: ان المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 

ته وهذا من وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسنا

حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 

 طرح في النار ( .

( وسلم عليه هللا صلى)  النبي كان فقد االسالم،  في الخلقحسن  منزلة  ولعظيم. 9

  االخالق ألحسن اهدني اللهم: ) قال ، إذ االخالق مراتب   اعلى يبلغه ان  هللا يدعو

 اال سيئها عني يصرف ال  فانه سيئها، عني صرفاو انت، اال  ألحسنها يهدي  ال فانه

 (.   انت 

. ولعظيم منزلة االخالق ومكانتها في االسالم فقد عظمت دعوة القران الكريم اليها 10

، وهذا ما نجده في السور المكية والمدنية ، واستمر    بكثرة تلفت النظر وبشكل تفصيلي

الوحي االلهي في التركيز على موضوع االخالق وكررها ورغب فيها ورهب من 

الخصال السيئة لكي يتربى المؤمن عليها وال ينساها وتتأصل في نفسه حتى تكون  

 طبعا وسجية له .
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