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 المحاضرة الثامنة 

 االسالم في االخالقي النظام  خصائص

         

 الفلسفات  عنها  تتحدث   التي  االنسانية  االخالق  عن  تختلف  االسالمية  االخالق         

 : وهي بها تنفرد التي خصائصها في يظهر االختالف وهذ المختلفة،

 اليها  وتستند:    االسالمية  بالعقيدة  متصلة  االسالمية  االخالق   :  االولى  الخصيصة

عنها بنفسها  مستقلة  ذاتها  قائمة  وأ   وليست   االخالق   حال  هو  كما  فراغ  على   بحد 

 بها   يأخذ  ان  يشاء  لمن   معروضة  ملزمة  غير  توجيهية  همسات   تمثل  التي  االنسانية

 .رغبته ومزاجه  حسب 

 ،   االسالمية  االخالق   مفردات   عليها  تستند  التي  القاعدة  هي  االسالمية  ةفالعقيد       

 او   منها  الحسن  بفعل  سواء  الخلقية   والخصال  المفردات   بتلك   نفسه  يلزم  حين  واالنسان

 انما   فهو  وايمانه،  االسالمية  عقيدةال  على  بناء  ذلك   يفعل  انما  منها  القبيح  عن  بالكف

 من   يحمل  ما  وبقدر  ،(وسلم  عليه  هللا  صلى)  ورسوله  تعالى  هللا  ألمر  اتباعا    ذلك   يفعل

  صدور   منه  يكثر  العقيدة  من  قلبه  خلو  وبقدر  نفسه،  في  ورسوخها  العقيدة  معاني

 . اضدادها

متمثلة   والعقيدة  االخالق  بين  الترابط  هذا  على  والسنة  القرآن  نصوص  دلت   ولقد       

 :  ذلك  ومن بااليمان وتقوى هللا ،

 يورث   سيء  خلق   فالكذب   ،(ّللاَِّ   بِآيَاتِ   يُْؤِمنُونَ   الَ   الَِّذينَ   اْلَكِذبَ   يَْفتَِري   إِنََّما: )تعالى  قال  -

، وأما الوفاء بالعهد مع الناس فهو دليل على التقوى ، قال تعالى   االيمان  وينفي  النفاق،

 ) فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان هللا يحب المتقين ( . 

 كانت  ومن  خالصا    منافقا    كان   فيه  كن  من  أربع(: )وسلم  عليه  هللا   صلى)  النبي  قول  -

 وعد  وإذا   كذب،  حدث  إذا  يدعها،   حتى  النفاق  من  خصلة   فيه  كانت   منهن  خصلة   فيه

 السنة  جعلت  فقد ،اخرجه البخاري ومسلم  (فجر خاصم وإذا  غدر، عاهد وإذا اخلف،

 ودليال    سببا    الخصومة  في  والفجور  األمانة،  وخيانة  الوعد،  واخالف  الكذب،  اجتماع

 .  النفاق على



وهكذا ترى في الكتاب والسنة صلة ترابط دائمة بين الخصال الخلقية الخالصة وبين    

المجتمع  في  االخالق  سيادة  في  االسالم  من  رغبة   ، واثباتا  نفيا  والتقوى  االيمان 

 والتمكين لها .

 

 شرعت  االسالمية  االخالق  :  االفعال   جميع  على  االخالق   هيمنة:    الثانية  الخصيصة

 مهيمنة  فهي ،  كلها  االنسان افعال وتسود ، الحياة   ميادين كل في  كلها  العالقات  لتسود

) العالقة مع الفرد واالسرة والمجتمع والدولة   والعالقات   واالقوال  االفعال  جميع   على

 :  يلي البد لنا ان نتناول ما وللبرهنة على ما ذكرنا ،والمجتمع الدولي ( 

 تفصيليا    نظاما    االسالم  وضع  لقد  :  تفصيلي  نظام  االسالم  في  االخالق   نظام  .1

  يأت  لم   لذلك   ،  احواله  كل  وتحكم  واقواله  االنسان  افعال  كل  تناولت   لألخالق

  ما   للحياة  يقدم  فهو  ،ايضا    لييتفص  بشكل  جاء   بل  مجمل  بشكل  االخالق  نظام

 اتوالجزئي  التفصيالت   ويترك   العامة   مبادئه  فيه  يشرع  موجز  اجمالي   هو

  فيها   الفقهاء  الجتهاد  خاضعة  والمكان  الزمان  لتطور  وفقا  شكلها  تأخذ  والفروع

)تعالى  قوله  في  كما  ، ثْمِ   َعلَى  تَعَاَونُوا  َوالَ   َوالتَّْقَوى  اْلبِر ِ   َعلَى  َوتَعَاَونُوا:   اْْلِ

 توفصل  جزئيات،  من  والتقوى  البر  تحت   يدخل  ما  كل  اآلية   فصلت   ،(َواْلعُْدَوانِ 

  تفصيلال  من  والحكمة  ،من جزئيات ايضا    والعدوان  االثم  تحت   يدخل  ما  كل

  بكل  ، وتفصيال  جملة  به  الناس  الزام  :  هو   اإلسالم  في  االخالق   لنظام  الشامل 

  واحواله  االنسان  أفعال   كل   على  تهيمن  ان  يجب  التي   وتفاصيله  دقائقه

 الطريق   وقطع  وفروعه،  جزئياته  مفهوم  تحديد   على  اختالف   دون  والحيلولة

 بهذا جاءت ان بعد االخالق  معاني لتحديد تتدخل ان والفلسفات االهواء على

 : مفصلتين  قائمتين اْلسالم قدم فقد وعليه ، في النصوص الثابتة االيضاح

القران    شرعا    المطلوبة  االخالق    -أ بها  أمر  السنة  )  امتدحها واثنى الكريم و  او 

 : ومنها ، عليها (

ُ   َربُّنَا  قَالُوا   الَِّذينَ   إِنَّ ):    تعالى  قال:    بوجه عام  االستقامة   •  لُ   اْستَقَاُموا  ثُمَّ   ّللاَّ  َعلَْيِهمُ   تَتَنَزَّ

وقال ) فاستقم كما (تُوَعُدونَ   ُكْنتُمْ   الَّتِي  بِاْلَجنَّةِ   َوأَْبِشُروا  تَْحَزنُوا  َوالَ   تََخافُوا  أاَلَّ   اْلَماَلئَِكةُ 

 صلى )  هللا  رسول  لسأ  وقد  معك وال تطغوا انه بما تعملون بصير ( ،أمرت ومن تاب  

 قل : )قال   غيرك،  حدا  أ  لأسأ  ال  قوال    اْلسالم  في  لي   قل  هللا  رسول  يا (:  وسلم  عليه  هللا

 (. استقم ثم  باهلل منت آ

اَها  َوَما  َونَْفس  : )  تعالى  قال:  وتزكيتها وسالمة القلب    النفس  طهارة •  (  7)  َسوَّ

 (.َدسَّاَها َمنْ  َخابَ  َوقَدْ ( 9) َزكَّاَها َمنْ  أَْفلَحَ  قَدْ ( 8) َوتَْقَواَها  فُُجوَرَها  فَأَْلَهَمَها



 ، ( َمْسئُوال    َكانَ   اْلعَْهدَ   إِنَّ   بِاْلعَْهدِ   َوأَْوفُوا: )تعالى   قال:    وبالعقود  بالعهد  الوفاء • 

 يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( .وقال ) يا أ

 أَْبَصاِرِهمْ   ِمنْ   يَغُضُّوا  ِلْلُمْؤِمنِينَ   قُلْ : )تعالى  قال:    واالحتشام  والعفة  البصر  غض   • 

َ   إِنَّ   لَُهمْ   أَْزَكى  ذَِلكَ   فُُروَجُهمْ   َويَْحفَُظوا  ِلْلُمْؤِمنَاتِ   َوقُلْ (  30)  يَْصنَعُونَ   بَِما  َخبِير    ّللاَّ

 ِمْنَها   َظَهرَ   َما  إاِلَّ   ِزينَتَُهنَّ   يُْبِدينَ   َوالَ   فُُروَجُهنَّ   َويَْحفَْظنَ   أَْبَصاِرِهنَّ   ِمنْ   يَْغُضْضنَ 

 ...(.ُجيُوبِِهنَّ  َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َوْليَْضِرْبنَ 

)تعالى  قال:    السديد  قول الو   الصدق    •  َ   اتَّقُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ   أَيَُّها  يَا:   َمعَ   َوُكونُوا   ّللاَّ

اِدقِينَ   هللا  رسول  وقالوقال ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا ( ،    (الصَّ

 وإن   الجنة،  إلى  يهدي  البر  وإن  البر،  إلى   يهدي  الصدق  إن(: )وسلم  عليه  هللا  صلى)

 الفجور   وإن  الفجور،  إلى  يهدي  الكذب   وإن .  صديقا  هللا  عند  يكتب   حتى  ليصدق  الرجل

 (.كذابا هللا عند  يكتب  حتى  ليكذب  الرجل وإن النار، إلى يهدي

 ِمنْ   َواْغُضضْ   َمْشيِكَ   فِي  َواْقِصدْ : )تعالى  قال:    الصوت   وخفض  التواضعو  اللين  • 

 (.اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِنَّ  َصْوتِكَ 

قال تعالى ) وسارعوا الى مغفرة من ربكم   ،  كظم الغيض والتسامح والحلم -

السماوات  عرضها  السراء    وجنة  في  ينفقون  الذين  للمتقين  أعدت  واالرض 

 والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس وهللا يحب المحسنين ( .

 صلى)   هللا  رسول  وقال  ،(بِاّللَِّ   إاِلَّ   َصْبُركَ   َوَما  َواْصبِرْ : )  تعالى  قال :    الصبرالثبات و   • 

 (.األولى الصدمة عند الصبر انما(: )وسلم عليه هللا

 أََخَوْيُكمْ   بَْينَ   فَأَْصِلُحوا   إِْخَوة    اْلُمْؤِمنُونَ   إِنََّما: )تعالى  قال:    البين  ذات  وإصالح  االخاء   • 

َ  َواتَّقُوا  (.تُْرَحُمونَ  لَعَلَُّكمْ  ّللاَّ

د  : ) تعالى  قال:    لكافرينل  التذلل وعدم    المؤمنين  بينالمتبادل    التراحم  •   َرُسولُ   ُمَحمَّ

 (.بَْينَُهمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّاءُ  َمعَهُ  َوالَِّذينَ  ّللاَِّ 

العدل في جميع االحوال حتى مع الكافر ،   أضف الى ذلك أخالقيات كثيرة منها :     

والتعاون على البر والتقوى والخير العام ، والبر بالوالدين واالحسان لكل محتاج وال  

سيما لذوي القربى والجار ورعاية اليتامى واصالحهم ودفع السيئة بالحسنة والحب 

االحوال وايضا   في هللا وااليثار وتحرير االرادة من االهواء والكرم والعطاء في كل 

في  التسرع  وتجنب  والقربى  االرحام  وصلة  السوء  ومجالس  اللغو  عن  االعراض 

 االحكام وسوء الظن والتكلم بالكلمة الطيبة والمسارعة الى كل خير ...الخ . 



 

 

أو ذمها  وعاقب    والسنة) نهى عنها القران الكريم    شرعا    المرفوضة  االخالق  -ب 

 :  منهاعليها ( 

  قال تعالى ) إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات هللا،    الكذب وقول الزور -

 وأولئك هم الكاذبون ( وقال ) واجتنبوا قول الزور ( . 

 هللا  رسول  وقال  ،(اْلُمْستَْكبِِرينَ   يُِحبُّ   الَ   إِنَّهُ : )تعالى  قال:    بالنفس  والعجب  الكبر   • 

 (.كبر من ذرة مثقال قلبه  في من الجنة يدخل ال(: )وسلم عليه  هللا صلى)

ا  َعذَاب ا  نُِذْقهُ   ِمْنُكمْ   يَْظِلمْ   َوَمنْ : ) تعالى  قال  :  الظلم   •   هللا   صلى  هللا  رسول  وقال  ،(َكبِير 

 (. القيامة  يوم ظلمات   الظلم فان الظلم  اتقوا(: )وسلم عليه

 لَُهمْ   آَمنُوا  الَِّذينَ   فِي  اْلفَاِحَشةُ   تَِشيعَ   أَنْ   يُِحبُّونَ   الَِّذينَ   إِنَّ : )تعالى  قال:    ةالفاحش  إشاعة  • 

ْنيَا فِي  أَِليم   َعذَاب   ُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  (. تَْعلَُمونَ  الَ  َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوّللاَّ

ا  بَْعُضُكمْ   يَْغتَبْ   َوالَ   تََجسَُّسوا  َوالَ : )تعالى  قال:    والغيبة  التجسس   •   أََحُدُكمْ   أَيُِحبُّ   بَْعض 

 (.فََكِرْهتُُموهُ   َمْيت ا أَِخيهِ  لَْحمَ  يَأُْكلَ  أَنْ 

 قَْوم    يَْسَخرْ   الَ   آَمنُوا   الَِّذينَ   أَيَُّها   يَا: )تعالى  قال:  والتنابز بااللقاب    واللمز  السخرية     • 

ا  يَُكونُوا  أَنْ   َعَسى  قَْوم    ِمنْ  ا  يَُكنَّ   أَنْ   َعَسى  نَِساء    ِمنْ   نَِساء    َوالَ   ِمْنُهمْ   َخْير   َوالَ   ِمْنُهنَّ   َخْير 

يَمانِ   بَْعدَ   اْلفُُسوقُ   ااِلْسمُ   بِئْسَ   بِاأْلَْلقَابِ   تَنَابَُزوا  َوالَ   أَْنفَُسُكمْ   تَْلِمُزوا  فَأُولَئِكَ   يَتُبْ   لَمْ   َوَمنْ   اْْلِ

 وال  بالطعان  المؤمن  ليس)(:  وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا  رسول  وقال  ،(الظَّاِلُمونَ   ُهمُ 

 (.البذيء وال الفاحش وال  اللعان

النفاق والبخل وكنز االموال واالسراف والرياء   ، النهي عن  أضف الى ذلك          

الخبيث والرشوة وأكل  بالنفس والحسد والطمع والكسب  واالختيال والكبر والعجب 

األمانة ونسب الكيل والميزان وخيانة  اليتيم والغش وتطفيف  الى بريء مال  الذنب  ة 

التي  الشهادة  كتمان  وكذلك  الخونة  والدفاع عن  والخيانة  الشر  الغير على  ومعاونة 

توصل الى الحق وسوء معاملة اليتيم والفقير والتجسس والغيبة والقذف والكالم الخبيث 

 والال مباالة أمام المنكر والشر العام ...الخ . 

 

 



 

 االسالمية   االخالق  تكون  لكي:    الحياة  ميادين  لكل   اإلسالمية  االخالق   شمول  .2

 استثناء  غير  من  االنسان   عالقات   كل  تغطي  ان  البد  االفعال   كل  على   مهيمنة

 او  االسرة  الغير  ذلك  كان  سواء  بغيره  الفرد  وعالقة  بنفسه،  الفرد  عالقة)

 .  (الدولي بالمجتمع الدولة عالقة وكذلك  الدولة، او المجتمع

فكيف تغطي االخالق االسالمية كل هذه الميادين ؟ وتشملها بدون استثناء       

 ؟    

 منفصلة   القانون  دائرة   يعتبر  ال  االسالم  ان  على هذا يكمن في :الجواب  و       

فالتشريعات االسالمية في ميدان    ،  واحد  مزيج  هما  وانما  ،  االخالق  دائرة  عن

وممزوجة   كلها  مطعمة   ، ذكرناها  التي  الميادين  كل  تنظم  التي  المعامالت 

باالخالق االسالمية ، فما من معاملة تخص الفرد او االسرة او المجتمع او  

الدولة او المجتمع الدولي ) العالقات الدولية ( اال وقد جرى تشريعها بشكل 

  وتسري في روحها بشكل ظاهر .المية ممزوج باالخالق االس

البشر يضعها  التي  البشرية  للقوانين  بالنسبة  كذلك  االمر  فالقوانين    وليس   ،

مع أنها عنوان لسوء   ال تمنع الزنا والميسر والخمر والربا  –مثال    -االوروبية  

الخلق بل تترك ذلك لتقدير االفراد في ممارسة هذه االفعال او عدم ممارستها  

تقع ضمن دائرة االخالق ، ودائرة االخالق تعتبر في ميدانا مستقال عن    ، النها 

ال يتوجب على االفراد انقاذ النفس البشرية    – مثال    – ميدان القانون ، ولذلك  

التي توشك ان تموت حتى مع القدرة على انقاذها الن ذلك مسألة اخالقية تعود  

كما  ( القانون  ميدان  مستقل عن  االخالق وهو  القوانين    لميدان  في ظل  قلنا 

، وكذلك ال توجب على الفرد  الصدق والتعامل بالحسنى او الرحمة   البشرية (

او فعل الخير او البر ، الن ذلك كله يستقل به ميدان االخالق ، بالنتيجة ال 

 شأن للقانون بأخالق الفرد ) وفق القوانين الوضعية البشرية ( .

 على   االسالم  حث  فقد  ،  بينهما  الفصل  هذا  يوجد  ال  االسالمية  الشريعة  في  ماأ       

الخ ، ولذلك اينما وليت ...والتسامح    والمحبة  واالمانة  بالعقود  والوفاء  والعفة  الصدق

نظرك في تشريعات االسالم تجد االخالق مهيمنة على كل افعال االنسان التي يمارسها 

 في كل ميادين الحياة . 

 

 بين   العالقة  في  االسالمية  االخالق  تسود  ان  الى  دعا  باألسرة  الفرد  عالقة  ففي        

 وذوي   االرحام،  ذوي  مع  العالقة  وكذلك   والعكس،ا  واالبناء   االباء   بين  او  الزوجين،

 .االسالمية االخالق  فيه تسود بشكل ،القربى



 جوانب  كل  في  االسالمية  االخالق  روح   تسري  بالمجتمع  الفرد   عالقة  وفي       

  اخالقية   اسس  على   بنيت :  مثال    الجنائية  فالتشريعات   التصرفات،  ومختلف  التعامل

انِيَةُ ا: )تعالى   قال  عليه،  والمعاقبة  الزنا  تحريم  في  واضحة  تظهر انِي  لزَّ   فَاْجِلُدوا   َوالزَّ

) وهو    القذفكذلك  و  ،(هللا    ِدينِ   فِي  َرأْفَة    بِِهَما  تَأُْخْذُكمْ   َوالَ   َجْلَدة    ِمائَةَ   ِمْنُهَما  َواِحد    ُكلَّ 

) عنه  نسبه  نفي  او  بالزنا  الغير  )تعالى  قال  ،  عليه   والعقوبة  اتهام   يَْرُمونَ   الَِّذينَ : 

وال تقبلوا لهم شهادة أبدا   َجْلَدة    ثََمانِينَ   فَاْجِلُدوُهمْ   ُشَهَداءَ   بِأَْربَعَةِ   يَأْتُوا  لَمْ   ثُمَّ   اْلُمْحَصنَاتِ 

 .) 

 بقية  وهكذا  واالقوال،  األفعال  في  العفة  تسوده  طاهرا    مجتمعا    ينشد  فاْلسالم       

 وهيمنتها   االخالق  سيادة  اجل  ومن  أخالقي،  أساسه  اْلسالم  في  العقوبة   فمبنى  الحدود،

 وشهادة   سالتجس  وحرم  والنميمة،  والغيبة  والشتم  السب  في  السان  بذاءة  اْلسالم  حرم

 .ونحو ذلك  من جوانب التحريم  والغش الغبن الزور

 والتراحم   التودد  ذلك   عوض  اْلسالم  شرع  فقد:    والندب   اْليجابي  الجانب   في  ماأ       

 المجتمع  في  متداولة  عملة  تكون  ان  لها  واراد  شيء  كل  في  واْلحسان  واألمانة  والصدق

 العالقات  في  ان تسود  وكذلك   والتصرفات،  والعقود  واالفعال  االقوال  في  االفراد  بين

 .ايضا  الدولية

 

 : المصادر 
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