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 التاسعة   المحاضرة

 :   لتطبيقه والضمانات الوسائل  االسالمي االخالق  نظام امتالك:  الثالثة الخصيصة

 االخالق   مفردات   تنقل  التي  والوسائل   الضمانات   يمتلك   االسالم  في  االخالق  نظام      

على صعيد   والمجتمع  الفرد  العالقات  كل  لتسود  ،  التطبيق  الى  النظريةمن    االسالمية

 يتجلى   وهذا  ،  التطبيق   الواجب   القانون  صفة  االخالق  اعطاء  طريق  عن  وذلك   ،الواقع  

 : بأمرين

  االخالق   الى  االسالم  دعوة  ان:    بالجزاء  المقترن  القانون  صفة  االخالق   اعطاء :  اوال

 ال،   او  يستجيب   ان  في  حرا    بعدها  االنسان  يكون  توجيهية  دعوى  ليست   المجتمع   في

 االتباع   واجب   دينا    االسالم  جعلها  نماإو   بها،  االخذ  يحب   لمن  معروضة  نظريات   كأنها

 .خروياألو دنيويال بالجزاء مقترنة الجميع على يسري  وقانونا  

 التي   المعاصي  على  والتعزير   عموما    الشرعية  العقوبات   في  يتمثل:    الدنيوي  فالجزاء

 االمانة،   وخائن  الزور،  اهدوش  اللسان،  فبذي  خاص،  بوجه  قصاص  وال  فيها  حد  ال

 االسالمي   القضاء  من  التعزير  لعقوبة  معرضون  وامثالهم   هؤالء  كل  الوالدين،  وعقوق

 .  في الدنيا 

 هي   اخرى  دنيوية  لعقوبة  سببا    المجتمع  في  الرذيلة  االخالق  هذه  شيوع  يكون  فقد      

  قال   ،  الظلم  سهرأ   وعلى  الرديء  الخلق  فيه  يشيع  الذي  ) الجماعة (  المجتمع  هالك 

ة   ِمْنُكمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  تُِصيبَنَّ  الَ  فِتْنَة   َواتَّقُوا: )تعالى  (.َخاصَّ

 قال   فقد  ،  المجتمع  في  لسيادتها  اخرى  ضمانة  مثلي   االخالق  على:    االخروي  والجزاء

: ايضا    وقال  ،(بِاْلُحْسنَى  أَْحَسنُوا  الَِّذينَ   َويَْجِزيَ   َعِملُوا  بَِما  أََساُءوا  الَِّذينَ   ِليَْجِزيَ : )تعالى

ْنيَا  فِي   أَِليم    َعذَاب    لَُهمْ   آَمنُوا  الَِّذينَ   فِي  اْلفَاِحَشةُ   تَِشيعَ   أَنْ   يُِحبُّونَ   الَِّذينَ   نَّ إ)  َواْْلِخَرةِ   الدُّ

 ُ  (.تَْعلَُمونَ  الَ  َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوّللاَّ

 جملة   االسالم  في  االخالق  النظام  يمتلك :    وتقويمها  االخالق   اكتساب  وسائل :    ثانيا  

مثلها في ذلك كمثل وصفة طبية   ،  وتقويمها  االخالق  اكتساب   تحقق  التي  الوسائل   من

 وال  لها  مقابل  ال  خالصة  اسالمية  وسائل  وهي  ناجعة تفضي الى الشفاء من المرض ،

 .لديها الوسائل هذه النعدام المختلفة الفلسفات  في االنسانية االخالق في نظير

      



        

 

 قابلية االخالق لالكتساب والتقويم :

 تقويم   على  بناء  للتقويم  وقابلة  لالكتساب   قابلة  بالسلوك   المتمثلة  العملية  االخالق  نإ      

،   فاألخالق  ،  أصلها النفس  في  المستقرة  والصفات  المعاني  : هي مجموعة  القلبية 

الجوار  تعمل  ال  وبمقتضاها والتي  وفقها  اال    لالكتساب  قابلة  الحميدة  فاألخالق،    ح 

 . سنوردها بعد قليل التي بالوسائل للتقويم قابلة السيئة واالخالق  ،والتقويم 

قابلية       يدلل على  كلف    ومما  تعالى  أن هللا  للتقويم  وقابليتها  لالكتساب  االخالق 

االنسان بالجيدة منها كما كلفه بالتخلي واالبتعاد عن المنهي عنها او المحرمة ، وهذا 

التكليف بال شك يدل على قدرة االنسان عليه واستطاعته ، قال تعالى ) ال يكلف هللا 

 - وقالوا ايضا :    – ال تكليف اال بمقدور    -:  نفسا اال وسعها ( وقد وضع الفقهاء قاعدة  

 . -ال تكليف بالمستحيل 

الجيد         واالهلية الكتساب  والقابلية  القدرة  يمتلك  انسان  فكل   ، ذلك  وبناء على 

والتخلي عن الرديء ، وبالمقابل فالنفس البشرية ألهمت معاني الفجور ومعاني التقوى  

فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب   ، قال تعالى : ) ونفس وما سواها فالهمها

 من دساها ( .

 

 : وتقويمها االخالق  كتسابال وسائل أهم ال

وهي كثيرة نختار  االخالق، الكتساب  وسائل بعدة االسالمي االخالقي النظام ينفرد 

 : منها 

 دعا   االسالم  ان  معرفة  يكفي  فال  ،  االسالمية  االخالق  بمعاني  التفصيلي  العلم .1

 معرفة   بد منالبل    ،  الخلق  سوء  عن  ونهى  االخالق  مكارمالى    عامة  دعوة

) قلنا سابقا أن االخالق    االسالم  اليها  دعا  التي  االخالق  مفردات   لكل  تفصيلية

نوعين : مطلوبة شرعا  ومنهي عنها شرعا وبينا جزاء كل منهما ثوابا وعقابا  

. ) 

 يعرض   ان  اال  عليه   ما  جاهز  اخالقي  ميزان  مامأ  المسلم  يجعل  وهذا         

 ونشاط   بهمة  يعمل  ثم   ،  االسالمية  االخالق  من  موقعه  ليرى  ،   عليه  حاله



المعوج عنده    الخلق  وتقويم  ،  منه  نفسه  خلت   الذي  الحسن   الخلق  الكتساب 

 . محله  الكريم الخلق واحالل ،

  الخلق   ضرر  وعظيم  ،  واالخرة  الدنيا   في  له   الحسن   الخلق  نفع  عظيم  يعرف  نأ .2

 متصل   الحسن  الخلق  ان  يعرف  بان   ،  ايضا    واالخرة  الدنيا  في  عليه   السيء

 والفوز   تعالى  هللا  رضوان  نوال  الى  الموصل  وانه  ،  تعالى  هللا  وتقوى  باإليمان

وكذلك    انعدامه   او  االيمان  ضعف  على  دليل  السيء  الخلق  وان  النعيم،  بجنات 

 العبد  على  وسخطه  تعالى  هللا  غضب   اب باس  من  اسبب  وسيكون  ،مرض القلب  

( 88)  بَنُونَ   َوالَ   َمال    يَْنفَعُ يوم ال    : )  تعالى  قال  القيامة،  يوم  المبين  والخسران

َ   أَتَى َمنْ  إاِلَّ   . (َسِليم   بِقَْلب   ّللاَّ

ولهذا فان محاسن االخالق التي أوجبها االسالم تعد من أساسيات االيمان     

حتى أن االمام الغزالي رحمه هللا تعالى يقول : فإن حسن الخلق ومقوماته ،  

هو االيمان ، وسوء الخلق هو النفاق ، وقد ذكر هللا تعالى صفات المؤمنين  

ثم قال : فمن أشكل    في كتابه واستدل باآليات من سورة المؤمنون وغيرها

عليه حاله فليعرض نفسه على اآليات فوجود جميع الصفات عالمة حسن 

الخلق ، وفقد جميعها عالمة سوء الخلق ، ووجود بعضها دون البعض يدل  

 على البعض دون البعض فليشتغل بحفظ ما وجد وتحصيل ما فقد . 

 ،  منها  اإلسالم  حذر  التي  السيئة  االخالق  لمفردات   والمستمر  الدائم  االستحضار   .3

 فرصة   أي  ويتحين  يتربص  الذي  الغادر  العدو  خطر  كاستحضار  باستمرار،  منها  للحذر

 السيئة  االخالق  من  شيء  منه   صدر  فان  يقضا ،  القلب   يجعل  االستحضار  وهذا  للهجوم،

 سبب   ان   تعالى   هللا  بين   وقد   عليه،   يتعود  وال   يألفه   فال  االستثناء،  سبيل  على  ذلك  فيكون 

 فَنَِسيَ   قَْبلُ   ِمنْ   آَدمَ   إِلَى  َعِهْدنَا  َولَقَدْ : )قال  إذ  النسيان،  هو(  السالم  عليه)  ادم  سيدنا  خطيئة

ا  لَهُ  نَِجدْ  َولَمْ   .  (َعْزم 

 وفعاال    منتجا    تعميقا    النفس  في  اإلسالمية  العقيدة  معاني  بتعميق  البالغ  االهتمام   .4

  االخر  واليوم باهلل االيمان:  المعاني هذه رأس وعلى المسلم،  اخالق على آثاره تظهر

 وان   ،  الدنيا  هذه  في  بالغربة  واالحساس  ،  (وسلم  عليه  هللا  صلى)  محمد  النبي  وبرسالة

 اخالقه   االعمال  تلك   ومن  ،  اعماله  على  وسيجازى  ،  عنها  سيرحل  قريب   عما  المسلم

 بالعقاب وعد  و  ،   الحسنة  الخالقاب  للمتخلقين  بالثواب   الصدق  وعد  وعد  تعالى  هللا  وان   ،

 لمن رفض اخالق االسالم . على

 ربه،   عرف  ان  بعد  نفسه  قدر   عرف  ألنه   متواضعا    اال  المسلم  يكون   ال  ولهذا        

،   ال يخالطها قلق التي  الطمأنينة  وبهذا تكون      ،  ابدا   يتكبر  لن  نفسه  قدر  عرف  ومن



قال تعالى ) اال بذكر هللا تطمئن القلوب ( فال داعي للقلق واالضطراب ، قال تعالى )  

 . قل لن يصيبنا اال ما كتبه هللا لنا ( 
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