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  مقدمة
عبارة عن املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين، واليت حيددها الوحي لتنظيم حياة 
اإلنسان على حنو حيقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على الوجه األكمل واألمت ويتميز 

  : هذا النظام اإلسالمي يف األخالق بطابعني
  .  مبعىن أنه مراد اهللا سبحانه وتعاىلأنه ذو طابع إهلي،: األول
أنه ذو طابع إنساين أي لإلنسان جمهود ودخل يف حتديد هذا النظام من الناحية : الثاين
وهذا النظام هو نظام العمل من أجل احلياة اخلريية، وهو طراز السلوك وطريقة . العملية

  . التعامل مع النفس واهللا واجملتمع
نب النظري مع اجلانب العملي منه، وهو ليس جزء من وهو نظام يتكامل فيه اجلا

إذ : النظام اإلسالمي العام بل هو جوهر اإلسالم ولبه وروحه السارية يف مجيع نواحيه
مبين على مبادئه اخللقية يف األساس، بل إن األخالق -على وجه العموم -النظام اإلسالمي 

إمنا بعثت ألمتم  {: يقول هي جوهر الرساالت السماوية على اإلطالق فالرسول 

 هو إمتام األخالق، والعمل على تقوميها،  فالغرض من بعثته )١( } مكارم األخالق

القي، والدين نفسه هو حسن وإشاعة مكارمها، بل اهلدف من كل الرساالت هدف أخ
  .اخللق

 يف جانب العقيدة حيث يربط اهللا سبحانه وتعاىل وملا لألخالق من أمهية جندها
سئل  {بني اإلميان وحسن اخللق، ففي احلديث ملا -صلى اهللا عليه وسلم -ورسوله 

ّ  مث إن اإلسالم عد   )٢( } )أحسنهم أخالقا ( أي املؤمنني أفضل إميانا؟ قال الرسول              
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  ). ٢/٣٨١(أمحد ) ١(
  ). ٢٧٩٢(الدارمي الرقاق  ،)٢/٥٢٧(أمحد  ،)٤٦٨٢(أبو داود السنة  ،)١١٦٢(الترمذي الرضاع ) ٢(
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٣  
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  .  والرب صفة للعمل األخالقي أو هو اسم جامع ألنواع اخلري)٢( } حسن اخللق

لعبادة إذ إن وكما جند الصلة بني األخالق واإلميان، جندها كذلك بني األخالق وا
وهي -وجندها يف املعامالت . العبادة روح أخالقية يف جوهرها ألهنا أداء للواجبات اإلهلية

  . الشق الثاين من الشريعة اإلسالمية بصورة أكثر وضوحا
وهكذا نرى أن اإلسالم قد ارتبطت جوانبه برباط أخالقي، لتحقيق غاية أخالقية، 

اإلسالم، وأن النظام التشريعي اإلسالمي هو األمر الذي يؤكد أن األخالق هي روح 
  . كيان جمسد هلذه الروح األخالقية

                                                 
  . ١٧٧: سورة البقرة آية) ١(
  ). ٢٧٨٩(الدارمي الرقاق  ،)٤/١٨٢(أمحد  ،)٢٣٨٩(الترمذي الزهد  ،)٢٥٥٣(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(
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  أنواع اخللق 
  : اخللق نوعان

  . وهو األدب والفضيلة وتنتج عنه أقوال وأفعال مجيلة عقال وشرعا:  خلق حسن- أ
وهو سوء األدب والرذيلة وتنتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقال :  خلق سيئ- ب
  . وشرعا
 إىل فضائل األخالق سامية زاكية، فقد روي عن أسامة بن قد جاءت دعوته ول

 كأمنا على رؤوسنا الطري، ما يتكلم منا متكلم، كنا جلوسا عند النيب  {: شريك قال

 وحسن اخللق } )أحسنهم خلقا: ( أحب عباد اهللا تعاىل؟ قالمن: إذ جاءه أناس فقالوا

 والظفر بقربه يوم من أكثر الوسائل وأفضلها إيصاال للمرء للفوز مبحبة رسول اهللا 
لسا يوم القيامة أحسنكم إن أحبكم إيل وأقربكم مين جم {: القيامة حيث يقول

  . )١( }  أخالقا

                                                 
  ). ٢٠١٨(ذي الرب والصلة الترم) ١(
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  األخالق واملمارسة اإلميانية 
إن األخالق يف اإلسالم ال تقوم على نظريات مذهبية، وال مصاحل فردية، وال عوامل 
بيئية تتبدل وتتلون تبعا هلا، وإمنا هي فيض من ينبوع اإلميان يشع نورها داخل النفس 

صلة، وإمنا هي حلقات متصلة يف سلسلة واحدة، وخارجها، فليس األخالق فضائل منف
  . عقيدته أخالق، وشريعته أخالق، ال خيرق املسلم إحداها إال أحدث خرقا يف إميانه

ن، وال يشرب اخلمر حني ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤم { يقول الرسول 

أيكذب املؤمن؟  {  وسئل )١( } يشرهبا وهو مؤمن وال يسرق السارق وهو مؤمن
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ãΝèδ šχθç/É‹≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )فاألخالق دليل اإلسالم وترمجته العملية، وكلما كان } )٢ 

  . اإلميان قويا أمثر خلقا قويا
  هتا دوام األخالق وثبا

كما أن األخالق يف اإلسالم ليست لونا من الترف ميكن االستغناء عنه عند اختالف 
البيئة، وليست ثوبا يرتديه اإلنسان ملوقف مث يرتعه مىت يشاء، بل إهنا ثوابت شأهنا شأن 

NtôÜ|  {األفالك واملدارات اليت تتحرك فيها الكواكب ال تتغري بتغري الزمان ألهنا الفطرة  Ïù 
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  طبيعة السلوك اإلنساين 
. اإلنسان خملوق مزدوج الطبيعة فهو من طني وروح وهو كذلك مزدوج االستعداد

ود باستعدادات متساوية للخري والشر، واهلدى والضالل، وإنه قادر على التمييز وهو مز
                                                 

أبو  ،)٥٦٥٩(النسائي األشربة  ،)٢٦٢٥(الترمذي اإلميان  ،)٥٧(مسلم اإلميان  ،)٦٣٩٠(البخاري احلدود ) ١(
  ). ٢١٠٦(الدارمي األشربة  ،)٢/٤٧٩(أمحد  ،)٣٩٣٦(ابن ماجه الفنت  ،)٤٦٨٩(داود السنة 

  . ١٠٥: سورة النحل آية) ٢(
  . ٣٠: سورة الروم آية) ٣(
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$  {: قال تعاىل. بني ما هو خري وما هو شر على وجه اإلمجال غالبا yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé 
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االستعدادات الفطرية الكامنة، فإن هناك قوة واعية مدركة مغروسة يف البشر، فمن 
استخدمها يف تزكية نفسه وتطهريها من الشر أفلح، ومن أمخد هذه القوة خاب وخسر، 

ô‰s% yx  {: قال اهللا تعاىل n= øùr& tΒ $ yγ8 ©.y— ∩∪ { )٣( }  ô‰s% uρ z>%s{ tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ { )٤( .  

                                                 
  . ٨: سورة الشمس آية) ١(
  . ١٠: سورة البلد آية) ٢(
  . ٩: سورة الشمس آية) ٣(
  . ١٠: سورة الشمس آية) ٤(
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  السلوك وأنواعه 
السلوك هو عمل اإلنسان اإلرادي املتجه حنو غاية معينة مقصودة، هتدف إىل حتقيق 

  . روحية أو فكريةمطالب جسدية أو نفسية أو 
  : والسلوك نوعان

وهو ما كان نابعا عن صفة نفسية قابلة للمدح أو الذم كإعطاء الفقري، :  خلقي-١
واإلنفاق يف وجوه اخلري حال كونه نابعا عن جود وكرم، وكذلك اإلقدام دفاعا عن 
احلق، وإزهاقا للباطل حال كونه نابعا عن الشجاعة، فهذه صفات محيدة ألهنا من 

 عن روى أبو سعيد اخلدري . ائل األخالق، فآثارها تابعة هلا يف احلكمفض
يا رسول اهللا كيف حيقر أحدنا :  قالوا ،ال حيقرن أحدكم نفسه {:   قال  النيب

 يوم القيامة، ما منعك مث ال يقول فيه، فيقول اهللا يرى أن عليه مقاال، : نفسه؟ قال
فإياي كنت أحق أن (خشيت الناس، فيقول اهللا : أن تقول كذا أو كذا؟ فيقول

  . )١( } )ختشى

منه ما هو استجابة لغريزة جسدية كاألكل املباح عن :  سلوك إرادي غري خلقي-٢
بيا حاجة عضويته، وهنا جوع، والشرب املباح عن ظمأ، فقد جيوع اإلنسان فيأكل مل

إن تناوله للطعام بتأثري دوافع اجلوع سلوك ال عالقة له مبيزان األخالق إجيابا أو : نقول
سلبا، ولكن شرهه الزائد عن احلاجة واملوقع له يف املضرة سلوك ناتج عن خلق غري 

سلوك -ذلك بضبط نفسه عن دوافع الشره -حممود، أما قناعته فيه والتزامه مبقدار احلاجة 
  . أخالقي كرمي، ناشئ عن قوة إرادته العاقلة اليت متنعه عن مواقع الضرر

  : ومن هذا يتبني لنا اآليت
 أن السلوك إما أن يكون سلوكا خلقيا، وإما يكون سلوكا ال عالقة له -١

                                                 
  ). ٣/٣٠(أمحد  ،)٤٠٠٨(ابن ماجه الفنت ) ١(
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  . باألخالق
 أن السلوك اإلرادي غري اخللقي يكون استجابة لغرائز، شريطة أن يكون على قدر -٢
األكل قدر احلاجة سلوك إرادي خلقي إذا كان : فمثال. جة بال زيادة وال نقصاناحلا

استجابة لغريزة اجلوع، فإذا زاد عن احلاجة أو نقص حتول إىل سلوك أخالقي ذميم عند 
الزيادة، ألنه نابع عن صفة مرذولة هي الشره، أما عند النقص فيكون حممودا إذا كان نابعا 

  . ألهنا من الفضائلعن قناعة مع نية صاحلة 
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  األخالق بني اجلبلة واالكتساب 
إن األخالق ليست مكتسبة على إطالقها، كما أهنا ليست موهوبة على إطالقها، وإمنا 
تتضافر الفطرة السليمة مع داللة العقل التام السوي يف إدراك وتقرير جانب من األخالق 

 الضوابط العامة، اليت ترقى بالفرد مث يأيت دور الشرع ليكمل الفطرة، وحيمي العقل، ويضع
  . واجملتمع من الوجهة اخللقية

 مييلون إىل النماذج والصفات اخللقية -مع توفري الظروف املالئمة-والناس بفطرهتم 
اخلرية، ويشعرون بالراحة التامة عند ممارسة مثل هذه األدوار اليت توصف بالعدل واحلق 

جتاهات اخللقية الشاذة، ويتذمرون من النماذج واجلمال، كما ينفرون بفطرهتم، من اال
  . اخللقية املنحرفة، إذ يشعرون بغرابتها على فطرهتم، ومناقضة تلك النماذج هلا

وكذلك فإنه إذا ما التقت طبيعة القوى الفطرية هنا مع وظيفة العقل، فإنه يكون 
  . ماضيا يف حتقيق كماله الوظيفي يف اجلانب العملي

هذين اجلانبني الفطري والعقلي يف جمال األخالق يظل ناقصا متاما، ومع هذا فإن أثر 
وغري قادر على حتقيق الكمال اإلنساين املنشود، ومن مث يأيت دور الشرع ليكمل الفطرة 
ويقوم العقل، ويرشد أحكامه، وبذلك تصبح معامل الشرع وتوجيهاته، مع سالمة الفطرة 

  . ء الكمال اخللقي لإلنسانوصحة النظر العقلي ركائز تتضافر يف بنا
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  األخالق الفطرية 
  : من خالل العرض السابق يتبني لنا أن األخالق تنقسم إىل قسمني

  : األخالق الفطرية: األول
وقد دلت أحاديث كثرية على أن من األخالق ما هو فطري، يتفاضل به الناس يف 

  : أصل تكوينهم الفطري، ومن ذلك

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة،  {:  قال ما روى عن أيب هريرة عن النيب

خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا، واألرواح جنود جمندة، فما تعارف 
ا احلديث دليل على فروق اهلبات الفطرية  وهذ)١( } منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

 أن خيار الناس يف التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا، اخللقية، وفيه يثبت الرسول 
  . وهذا التكوين اخللقي يرافق اإلنسان ويصاحبه على مجيع أحواله

 حديثني، - صلى اهللا عليه وسلم-حدثنا رسول اهللا: وروي عن حذيفة بن اليمان قال
إن األمانة نزلت يف جدر قلوب الرجال، مث  {: أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثناقد رأيت 

 يف هذا احلديث بيان عن األمانة يف )٢( } نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة

 حقيقة من حقائق التكوين اخللقي ري إليه فيهم، فقد أبان الرسول الناس وعما تص
  . الفطري يف الناس، وهذه احلقيقة تثبت أن األصل يف الناس أن يكونوا أمناء

صلتني حيبهما اهللا احللم واألناة، فقال يا إن فيك خل {:  للمنذر بن عازروقوله 

فقال احلمد هللا الذي جبلين على خصلتني ) بل قدمي: (رسول اهللا كان يب أم حدثا؟ قال
  . )٣( } حيبهما

                                                 
  ). ٢/٥٢٥(أمحد  ،)٢٦٣٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
أمحد  ،)٤٠٥٣(ابن ماجه الفنت  ،)٢١٧٩(الترمذي الفنت  ،)١٤٣(مسلم اإلميان  ،)٦٦٧٥(البخاري الفنت ) ٢(

)٥/٣٨٤ .(  
  ). ٤/٢٠٦(أمحد  ،)٥٢٢٥(أبو داود األدب ) ٣(
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  : مواقف عملية شاهدة على األخالق الفطرية
مب كان يتجنبها يف اجلاهلية :  مل يشرب اخلمر قط، وملا سئل هذا أبو بكر -أ
 أصون عرضي وأحفظ مروءيت، فإن من شرب اخلمر كان مضيعا يف عقله كنت: [فقال

  ] ومروءته
 أول نبوءته وهو يقول  حني جاءها رسول اهللا - وهذه خدجية رضي اهللا عنها - ب

إنك لتصل الرحم، وتكسب : واهللا ال خيزيك اهللا أبدا:  قالت)١( } زملوين، زملوين {

  . املعدوم، وتعيني على نوائب الدهر
 ومن خالل املثالني السابقني نالحظ إن ذلك كان قبل البعثة ومع ذلك كانت -ت

هناك آداب وأخالق متأصلة فيهم وقد أقرها الشرع فيما بعد، مثل الكرم، وإكرام الضيف 
  . وغريه مما اتصف به العرب قبل البعثة

بايعنين على أن ال تشركن باهللا  {: قال النساء -  وحني بايع رسول اهللا - ث

 فسؤاهلا يدل )٢( } هل تزين احلرة؟: قالت هند بنت عتبة) وال تزنني: (شيئا إىل أن قال

رهن اهللا عليها تعرف احلق، على أنفة وعفة وطهارة، وتلك هي الفطرة السوية اليت فط
والفطرة حني تسلم من العوارض املشوشة عليها، والتأثريات املخدرة هلا . وتتجه للخري

  . وتسقط عنها احلوائل، فإهنا عندئذ تستقيم لرهبا وتعرف احلق، وتدعو إىل كل خلق مجيل

                                                 
  ). ٦/٢٣٣(أمحد  ،)١٦٠(مسلم اإلميان  ،)٤(البخاري بدء الوحي ) ١(
  ). ٦/٣٦٥(أمحد ) ٢(
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  األخالق املكتسـبة 
يكتسب بعض الفضائل فكما أن هناك أخالق فطرية، كذلك بإمكان أي إنسان أن 

واألخالق، وذلك بالتربية املقترنة باإلرادة والقيم، والناس يف ذلك متفاوتون مبدى سبقهم 
وارتقائهم يف سلم الفضائل كما أن كل إنسان عاقل يستطيع مبا وهبه اهللا من استعداد عام 
ن أن يتعلم نسبة من العلوم، والفنون وأن يكتسب مقدارا ما من أي مهارة عملية م

  . املهارات
وتفاوت االستعداد والطبائع ال يناىف وجود استعداد عام صاحل الكتساب مقدار من 
الصفات اخللقية، ويف حدود هذا االستعداد العام، وردت التكاليف الشرعية الربانية 
العامة، مث ترتقي من بعده مسؤوليات األفراد حبسب ما وهب اهللا كال منهم من فطر، 

ووفق هذا األساس، وضع اإلسالم .  منهم من استعدادات خاصةوحبسب ما وهب كال
  . قواعد التربية على األخالق الفاضلة



  األخالق يف اإلسالم 

١٣  

  أمهية األخالق يف حياة البشر 
إن أي جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية ال يستطيع أفراده أن يعيشوا متفامهني سعداء ما 

  . مل تربط بينهم روابط متينة من األخالق الكرمية
 وجود جمتمع من اجملتمعات على أساس تبادل املنافع املادية فقط، من غري ولو فرضنا

أن يكون وراء ذلك غرض أمسى، فإنه ال بد لسالمة هذا اجملتمع من خلقي الثقة واألمانة 
  . على أقل التقدير

فمكارم األخالق ضرورة اجتماعية ال يستغين عنها جمتمع من اجملتمعات، ومىت فقدت 
 الوسيط الذي ال بد منه النسجام اإلنسان مع أخيه اإلنسان، تفكك األخالق اليت هي

  . أفراد اجملتمع، وتصارعوا، وتناهبوا مصاحلهم، مث أدى هبم ذلك إىل االهنيار مث الدمار
فإذا كانت األخالق ضرورة يف نظر املذاهب والفلسفات األخرى فهي يف نظر 

اط الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة، اإلسالم أكثر ضرورة وأمهية، وهلذا فقد جعلها من
  . فهو يعاقب الناس باهلالك يف الدنيا لفساد أخالقهم

$ ô‰s)s9uρ  {: قال تعاىل uΖõ3n= ÷δ r& tβρãà)ø9$# ÏΒ ôΜä3Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θßϑ n= sß   { )قال تعاىل و)١ :}  $ tΒ uρ 

tβ% Ÿ2 š •/u‘ š Ï= ôγãŠÏ9 3“ tà)ø9$# 8Νù= ÝàÎ/ $ yγ è= ÷δ r&uρ šχθßs Î= óÁ ãΒ ∩⊇⊇∠∪ { )بل إن اإلسالم خيضع )٢ 

النشر األعمال العلمية للمبادئ األخالقية، سواء كان ذلك يف جمال البحث أو يف جمال 
ولقد أهتم اإلسالم باألخالق ألهنا أمر ال بد منه لدوام احلياة االجتماعية . لتوصيله للناس

حباجة ماسة إىل نظام خلقي -دائما -وتقدمها من الناحيتني املادية واملعنوية، فاإلنسان 
حيقق حاجته االجتماعية، وحيول دون ميوله ونزعاته الشريرة ويوجهه إىل استخدام قواه يف 

إن اإلسالم يدرك متام اإلدراك ماذا حيدث لو أمهلت . جماالت يعود نفعها عليه وعلى غريه
املبادئ األخالقية يف اجملتمع، وساد فيه اخليانة والغش، والكذب والسرقة، وسفك الدماء، 

                                                 
  . ١٣: سورة يونس آية) ١(
  . ١١٧: سورة هود آية) ٢(



  األخالق يف اإلسالم 

١٤  

والتعدي على احلرمات واحلقوق بكل أنواعها، وتالشت املعاين اإلنسانية يف عالقات 
إنه بال شك .  وال مودة، وال نزاهة وال تعاون، وال تراحم وال إخالصالناس، فال حمبة

سيكون اجملتمع جحيما ال يطاق، وال ميكن للحياة أن تدوم فيه، ألن اإلنسان بطبعه حمتاج 
  . إىل الغري، وبطبعه يرتع إىل التسلط والتجرب واألنانية واالنتقام

>̄’sŒÎ)uρ 4#  {: قال تعاىل uθ s? 4 të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î= ôγ ãƒ uρ y^öys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ït ä† 

yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄⊃∈∪ { )لذا جاء اإلسالم بأسس ومعايري يتحتم علينا السري وفقا هلا وهي ليست )١ 

ايري وضعية، وإمنا وحي يوحى على هيئة أوامر ونواه ومباحات وحمظورات فمن أسسا ومع
ومتتاز األخالق اإلسالمية بأهنا واقعية عملية وليست . أطاع اهللا أثابه ومن عصاه عاقبه

مثالية، كما أهنا تؤكد حرية اإلنسان واختياره ومسئوليته عن فعله، وتتميز أيضا بأهنا 
كما أن . الحنراف والغلو، وهي بذلك صاحلة لكل زمان ومكانإجيابية شاملة بعيدة عن ا

اإلسالم شرع أحكاما حلماية اجملتمع من التردي اخللقي الذي يؤدى إىل اهلالك، وذلك 
  . واضح يف العقوبات احلدية والتعزيرية

                                                 
  . ٢٠٥: سورة البقرة آية) ١(



  األخالق يف اإلسالم 

١٥  

  اإللزام اخللقي 
زام هو واإلل. اإللزام من أهم األسس اليت يقوم عليها النظام األخالقي يف اإلسالم

االلتزام من اإلنسان يف مواجهة البشرية كلها بناء على كونه مكلفا يف هذه احلياة، وله 
أمانة ورسالة وله حرية اإلرادة اليت حتكم عمله، وتكون مناطا للجزاء، لذا كان االلتزام 

  . األخالقي أبرز معامل املسئولية الفردية
  : لك يف املعاين التاليةأما أمهيته فهو دعامة األخالق الكربى، وتتضح ذ

 إن زوال فكرة اإللزام يقضي على جوهر الغاية اليت حتققها األخالق، فإذا اتعدم -١
اإللزام انعدمت املسؤولية، وإذا انعدمت املسؤولية ضاع كل أمل يف وضع احلق يف نصابه 

  . وإقامة العدالة
بتلك الضرورة اليت  إن اخلري األخالقي متميز بتلك السلطة اآلمرة جتاه اجلميع -٢

وهي ضرورة جتعل من العصيان -أيا كانت احلالة الراهنة لشعوره -يستشعرها كل فرد 
  . أمرا حقيقيا مستهجنا



  األخالق يف اإلسالم 

١٦  

  مصادر اإللزام اخللقي 
استكمل القرآن طرق اإللزام وأنواعها، وسلط الوازعات على عقل املؤمن مث على قلبه 

زع الدواء من مكمن الداء، ومشل هبذا وضمريه، ونفسه وغرائزه، وطباعه وحسده، فانت
اإللزام الكبائر والصغائر، واألخالق واآلداب، وجعل الفرد رقيبا على نفسه وعلى اجملتمع، 

  : وجعل اجملتمع رقيبا على الفرد وتكاد هذه االلزامات تنحصر يف األيت
قال . حيث أن الدين يدل اإلنسان على اخلري، واألخالق احلميدة:  الوحي الديين-١
uθ  {: تعاىل èδ “ Ï% ©!$# y]yè t/ ’ Îû z↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷Ftƒ öΝÍκö n= tã Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# 

sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β ∩⊄∪ { )١( .  

فهو الذي يرشد اإلنسان إىل األخالق احلميدة السليمة واجتناب الرذائل :  العقل-٢
وقد ذكر القرآن الكرمي الرباهني العقلية، واحلكمة يف كثري من العبادات واملعامالت، من 

$  {: ذلك قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø—F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ 

È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßs Î= øè? ∩⊃∪ { )٢( .}  $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ 

nο uρ≡y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’ Îû Ì÷Κ sƒ ø: ∆tβρâß {:  وقوله تعاىل)٣( } #$ ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡ r& 

öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθè= É)÷è s? ∩⊆⊆∪ { )٤( .  

سلكت التربية اإلسالمية يف اإللزام هبذا الوازع :  اإللزام بوازع الترهيب والترغيب-٣
  : طرقا كثرية منها

  {: نتقام اهللا يف الدنيا من العاصي الظامل قال تعاىلالترهيب با- È⌡s9 óΟè?öx6 x© 

                                                 
  . ٢: سورة اجلمعة آية) ١(
  . ٩٠: سورة املائدة آية) ٢(
  . ٩١: سورة املائدة آية) ٣(
  . ٤٤: سورة البقرة آية) ٤(



  األخالق يف اإلسالم 

١٧  

öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ (  È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨β Î) ’Î1# x‹tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪ { )١( .  

 %Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§è  {: ال تعاىلوق. والترغيب مبا عنده سبحانه وتعاىل-

&ãôãr& L!#t“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )٢(قال تعاىل  :}  öθs9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& #“tà)ø9$# (#θãΖtΒ#u (#öθs)̈?$#uρ $uΖóstGxs9 

ΝÍκön=tã ;M≈x.tt/ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ Å3≈s9uρ (#θç/¤‹x. Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∉∪ { )٣( .  

إن بعض الناس ال ينفع معهم وازع العقل، وال وازع : طاناإللزام بوازع السل-٤
الترغيب والترهيب، فكان ال بد من وازع أعظم يف نفوسهم هو وازع السلطان، وهو 

  . العقوبات اليت فرضتها الشريعة، وفوض أمرها إىل احلاكم

$‘ä−Í  {: يقول اهللا تعاىل ¡¡9$#uρ èπs% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ zÏiΒ «!$# 3 
ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ { )ويقول تعاىل)٤  :}  èπ u‹ÏΡ#¨“9$# ’ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ 

;ο t$ ù#y_ ( Ÿω uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû È ÏŠ «!$# { )فاجتماع الوازعات كلها يف اإلسالم )٥ 

  . استكمال لطرق اإللزام لكل من سول له شيطان اهلرب من أمر الطاعة وااللتزام

                                                 
  . ٧: سورة إبراهيم آية) ١(
  . ١٧: سورة السجدة آية) ٢(
  . ٩٦: سورة األعراف آية) ٣(
  . ٣٨: سورة املائدة آية) ٤(
  . ٢: سورة النور آية) ٥(



  األخالق يف اإلسالم 

١٨  

  ألخالق اإلسالمية ثبات ا
يقصد بثبات األخالق اإلسالمية إن الفضائل األساسية للمجتمع من صدق ووفاء 
وأمانة وعفة وإيثار من الفضائل االجتماعية املرتبطة بنظام الشريعة العامة كالتسمية عند 
الطعام وإفشاء السالم وحترمي اخللوة باألجنبية، كلها أمور ال يستغين عنها جمتمع كرمي، 

  . هما تطورت احلياة، وتقدم العلم بل تظل قيما فاضلة ثابتةم
إن األخالق يف اإلسالم ال تتغري وال تتطور تبعا للظروف االجتماعية واألحوال 

  {: االقتصادية، بل هي حواجز متينة ضد الفوضى والظلم والشر، كما قال اهللا تعاىل
y7 ù= Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰tG ÷è s? 4 { )١( .  

  : أما مربرات خاصية الثبات فتتمثل يف األمور التالية

كل  { ألن الفطرة البشرية ثابتة يف عمر اإلنسانية يرثها األحفاد عن األجداد -١

  .  فاخللق فطرة وكذلك القيم االجتماعية ثابتة)٢( } مولود يولد على الفطرة

 إن األخالق االجتماعية نابعة عن الدين، وتصلح جلميع الناس، وتفترض اخلري - ٢
: املطلق، ألن شارعها هو اهللا سبحانه وتعاىل، الذي راعى فيها اخلري العام قال تعاىل

}  Ÿω r& ãΝ n= ÷è tƒ ô tΒ t, n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î7 sƒ ø: $# ∩⊇⊆∪ { )٣( .  

 إن املنهج اإلسالمي يقوم أساسا على عناصر ثابتة مرنة قادرة على استيعاب -٣
تغريات احلياة بأزماهنا املرتبطة باإلنسان نفسه، وباحلدود والضوابط اليت ال سبيل إىل 

اوزها ويف مقدمتها قاعدة االلتزام األساسية اليت تقيم لإلسالم أصوله األخالقية ومن هذه جت
  . األصول ثبات القيم األخالقية الرتباطها باإلنسان وفطرته البشرية

                                                 
  . ٢٢٩: سورة البقرة آية) ١(
أمحد  ،)٤٧١٤(أبو داود السنة  ،)٢١٣٨(الترمذي القدر  ،)٢٦٥٨(مسلم القدر  ،)١٢٩٣(جلنائز البخاري ا) ٢(

  ). ٥٦٩(مالك اجلنائز  ،)٢/٣٤٧(
  . ١٤: سورة امللك آية) ٣(



  األخالق يف اإلسالم 

١٩  

  آثـار ثبـات األخالق 
  : يترتب على خاصية الثبات يف األخالق اإلسالمية اآلثار واملزايا التالية

ات من ظاهرة القلق واإلضرابات اليت تسودها، ومتكني األواصر  ختليص اجملتمع-١
اإلنسانية بالود والرمحة بينهما، خالفا للمجتمعات اليت تتبدل فيها القيم االجتماعية حبسب 

  . التغريات االقتصادية، حيث جندها تعيش يف قلق واضطراب
ن الدين املوصى به،  التفريق بني األخالق والتقاليد، فاألخالق ثابتة ألهنا جزء م-٢

أما التقاليد فمن طبيعتها أن تتغري . وهي بذلك كيان متكامل رباين املصدر، إنساين اهلدف
كلما تغريت مربرات وجودها، ولكن ليس باإلمكان تغري األخالق، ألهنا تقوم على أسس 

  . ثابتة كاحلق والعدل واخلري
. اة الفرد، ويف حياة اجملتمع إن عامل الثبات يف األخالق يبعث الطمأنينة يف حي-٣

والثبات على األخالق مطلوب ألن األمور خبواتيمها وبدون االستقامة والثبات على احلق 
  . تفوت الثمرة، وال يصل املسلم إىل الغاية



  األخالق يف اإلسالم 

٢٠  

  قيم خلقية يف اإلسالم 
  العدل  -١

ف العدل بني الناس على اختال: أقام اإلسالم اجملتمع على دعائم قوية ثابتة، ومنها
والعدل صفة خلقية كرمية تعين التزام احلق واإلنصاف يف كل أمر من . أجناسهم وطبقاهتم

أمور احلياة، والبعد عن الظلم والبغي والعدوان والعدل يف اإلسالم هو مما يكمل أخالق 
املسلم ملا فيه من اعتدال واستقامة وحب للحق وهو كذلك صفة خلقية حممودة تدل على 

:  يتحلى هبا وعلى كرامته واستقامته، ورمحته وصفاء قلبه، قال تعاىلشهامة ومروءة من
}  * ¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈ |¡ôm M}$#uρ { )وقال تعاىل)١  :}  * ¨β Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? 

ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )وقد ورد يف احلديث )٢ 

 واإلسالم يربأ باملسلم عن الوقوع يف أي } تعدل بني اثنني صدقة { الشريف قوله 

لون من ألوان الظلم، فالظامل مطرود من رمحة اهللا، ولقد أوعد اهللا سبحانه وتعاىل الظاملني 
Ÿω  {: قال تعاىل. بأشد العقوبات r& èπ uΖ÷è s9 «!$# ’ n?tã tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ { )وقال تعاىل)٣  :}  Ÿω uρ 
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 كما تضمنت السنة النبوية الشريفة جمموعة من األحاديث اليت تقر العدل وحترم الظلم )٤(

  : منها

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم  { ألصحابه رضوان اهللا عليهم قوله -

   )٥( } القيامة

                                                 
  . ٩٠: سورة النحل آية) ١(
  . ٥٨: سورة النساء آية) ٢(
  . ١٨: سورة هود آية) ٣(
  . ٤٢: سورة إبراهيم آية) ٤(
  ). ٣/٣٢٣(أمحد  ،)٢٥٧٨(لصلة واآلداب مسلم الرب وا) ٥(



  األخالق يف اإلسالم 

٢١  

يا  {:  فيما روى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال عن النيب وروى أبو ذر -

   )١( } عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا

 الكامل بني الناس، قيد اهللا سبحانه وتعاىل حرية ومن أجل إزالة الظلم وتوطيد العدل
تلك : قال تعاىل. بين البشر ببعض القيود وهي احلدود الشرعية اليت جعلها واجبة التنفيذ

  . حدود اهللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون
يف  مضمون هذه اآلية، وذلك الستتاب العدل، كما ثبت وقد طبق رسول اهللا 

 تنفيذ احلد عليها، فعظم ذلك املرأة املخزومية القرشية اليت سرقت، وقرر رسول اهللا 
  أن يشفع هلا عند رسول اهللا على رجال من قريش، فطلبوا من أسامة بن زيد 

أتشفع يف  {:  وقال ألسامة مستنكرا يف أمرها، غضب فلماا حتدث أسامة إليه 

حد من حدود اهللا، إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، 
وامي اهللا لو  {  مث ختم حديثه بقوله )٢( } وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

 وقد أعلن اإلسالم مبدأ العدل يف )٣( } أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها

ومن هنا صار العدل . العقيدة والشريعة واألسرة والعهود والقضاء وكل شئون احلياة
احل األعمال، التزاما للمسلم يف كل ميادين حياته الروحية واملادية، ومناطا للثواب على ص

فالعدل احلقيقي ال يكتمل بعيدا عن شريعة اهللا، ألن شريعة اهللا تعاىل هي العدل وبناء على 
كل مسلم حيتكم إىل قاضي وهو يعلم أنه ظامل ال مظلوم فإن - هذا فقد حذر النيب 

                                                 
  ). ٥/١٦٠(أمحد ، )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
النسائي قطع  ،)١٤٣٠(الترمذي احلدود  ،)١٦٨٨(مسلم احلدود  ،)٣٢٨٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(

الدارمي احلدود  ،)٦/١٦٢(أمحد  ،)٢٥٤٧(ابن ماجه احلدود  ،)٤٣٧٣(أبو داود احلدود  ،)٤٩٠٣(السارق 
)٢٣٠٢ .(  

النسائي قطع السارق  ،)١٤٣٠(الترمذي احلدود  ،)١٦٨٨(مسلم احلدود  ،)٤٠٥٣(البخاري املغازي ) ٣(
الدارمي احلدود  ،)٦/١٦٢(أمحد  ،)٢٥٤٧(ابن ماجه احلدود  ،)٤٣٧٣(أبو داود احلدود  ،)٤٨٩٨(
)٢٣٠٢ .(  



  األخالق يف اإلسالم 

٢٢  

  . جزاءه النار
ت ومن جماالت العدل يف اإلسالم، العدل مع األهل، وهو أن حيسن املسلم معامال

زوجته وأوالده، ويساوى بينهم، يف املعاملة والعطية، وال يفضل بعضهم على بعض، فلقد 
 ليشهد على إعطائه ابنه بستانا، صحابيا جاء إىل رسول اهللا  {جاء يف احلديث أن 

فقال رسول . ال:  أأعطيت كل أوالدك مثله؟ قال الصحايب -سول اهللا فقال له ر
   )١( }  فإين ال أشهد على ظلم اهللا

وأخريا فلنعلم أن يف توطيد العدل وحماربة الظلم واحليلولة دون وقوعه إقرار لألمن 
وحتقيق للمساواة بني أفراد اجملتمع، واألمر الذي ميكن لكل فرد الوصول إىل حقه دون 

شقة وعناء، وإذا فقد العدل أكل الناس بعضهم حق بعض، وسادت الفنت، وكثرت م
اجلرائم واملنكرات وأصبح كل فرد من أفراد اجملتمع عرضة العتداء األشرار، وضعاف 

  . النفوس، فتفقد احلياة هبجتها ومجاهلا

                                                 
 ،)١٣٦٧(الترمذي األحكام  ،)١٦٢٣(مسلم اهلبات  ،)٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

مالك  ،)٤/٢٧٠(أمحد  ،)٢٣٧٥(ابن ماجه األحكام  ،)٣٥٤٢(أبو داود البيوع  ،)٣٦٨١(النسائي النحل 
  ). ١٤٧٣(األقضية 



  األخالق يف اإلسالم 

٢٣  

  احلياء  -٢
 املنكرات، ويصونه احلياء خلق نبيل حيول بني من يتمتع به وبني فعل احملرمات وأتيان

من الوقوع يف األوزار واآلثام وهو كذلك االمتناع عن فعل كل ما يستقبحه العقل وال 
يقبله الذوق السليم، والكف عن كل ماال يرضى به اخلالق واملخلوق فإذا حتلى املسلم هبذا 
 اخللق، صحت سريرته وعالنيته، وعامل اخللق مبا يرضاه مواله، وكذلك فإن هذا املسلم
احليي ال يقبل إال احلالل من كل شيء ويف املطعم، واملشرب، وامللبس وغري ذلك كما يعد 

 احلياء دليال صادقا على مقدار ما يتمتع به املرء من أدب وإميان، وقد روي عن النيب 
سالمية املسلمني على التحلي  ولقد حثت الشريعة اإل)١( } احلياء من اإلميان {: أنه قال

 أن هذا اخللق الشريف هو أبرز ما يتميز به اإلسالم من فضائل بفضيلة احلياء وبني النيب 
 وإذا )٢( } إن لكل دين خلقا، وخلق اإلسالم احلياء {: فقال عليه الصالة والسالم

 احلياء يف نفس املسلم، صده عن كل قبيح وقاده إىل كل أمر حسن طيب، استحكم خلق
واحلياء ال يأيت إال خبري، أما إذا ضعف هذا اخللق فلن حيل حمله إال السفه والوقاحة 
والفحش، وجيد اإلنسان نفسه أمام أبواب مفتوحة من السوء واملنكر فيرتلق إليها لذا 

 أسوة حسنة يف  ولنا يف رسول اهللا )٣( } إذا مل تستح فاصنع ما شئت {  قال

 واصفا رسول اهللا التمسك خبلق احلياء، فقد قال الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدري 
 أشد حياء من العذراء يف خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه يف كان رسول اهللا (

اء من الناس حسنا، فإن األحسن منه كثريا أن يكون احلياء من اهللا وإذا كان احلي) وجهه
:  أنه قال ألصحابهتعاىل ألنه مينع اإلنسان من العاصي دائما، وقد روي عن الرسول 

يا رسول اهللا إنا لنستحي من اهللا واحلمد هللا، : فقالوا) احلياء حق استحيوا من اهللا  {
                                                 

 ،)٥٠٣٣(النسائي اإلميان وشرائعه  ،)٢٦١٥(الترمذي اإلميان  ،)٣٦(مسلم اإلميان  ،)٢٤(البخاري اإلميان ) ١(
  ). ١٦٧٩(مالك اجلامع  ،)٢/١٤٧(أمحد  ،)٤٧٩٥(داود األدب أبو 

  ). ٤١٨١(ابن ماجه الزهد ) ٢(
  ). ٥/٢٧٣(أمحد  ،)٤١٨٣(ابن ماجه الزهد ، )٤٧٩٧(أبو داود األدب  ،)٥٧٦٩(البخاري األدب ) ٣(
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٢٤  

ليس كذلك ولكن االستحياء من اهللا حق احلياء، أن حتفظ الرأس وما وعى، والبطن : (قال
وما حوى، وتذكر املوت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد 

إين ألغتسل : ( قولهن عثمان بن عفان  وقد نقل ع)١( } استحى من اهللا حق احلياء

  ) يف البيت املظلم فأنطوي حياء من اهللا 

                                                 
  ). ١/٣٨٧(أمحد  ،)٢٤٥٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(



  األخالق يف اإلسالم 
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  احللم  -٣
احللم هو ضبط النفس عند الغضب، والصرب على األذى، من غري ضعف وال عجز 
ابتغاء وجه اهللا تعاىل وتتفاوت قدرات الناس يف ضبط النفس، والصرب على األذى، فمنهم 

ويقابل األذى دون النظر يف العواقب، ومنهم من يتمالك نفسه، من يكون سريع االنفعال 
ويكبح مجاح غضبه، ويتحلى بالصرب واحللم ويتلمس األعذار واملربرات ملن أساء إليه، 

 يوصي أصحابه رضوان اهللا عليهم بالتحلي وهذا هو الرجل احلليم وقد كان رسول اهللا 
لذي حيثهم على طلب العلم وكان مع باحللم يف تعاملهم، وحيثهم عليه بنفس القدر ا

: ما أعطاه اهللا من خلق عظيم وصفات محيدة يدعو اهللا بأن جيعل احللم زينة له فيقول
 كما يرفع اهللا }  بالعافيةاللهم أغنين بالعلم، وزيين باحللم، وأكرمين بالتقوى، ومجلين {

أن  {تعاىل مرتلة الرجل احلليم، فإنه يناصره ويقف إىل جواره أمام من يعاديه، فقد روي 

م ويقطعوين، وأحسن يا رسول اهللا إن يل قرابة أصله:  فقالرجال جاء إىل الرسول 
 إن كان كما قلت إليهم ويسيئون إيل، وجيهلون علي، وأحلم عنهم، فقال له الرسول 

 ويعد احللم )١( } فكأمنا تسفهم املل، وال يزال معك من اهللا ظهري ما دمت على ذلك

) من حلم ساد: (وسيلة إىل تبوء املراكز اهلامة يف اجملتمع، وكانت العرب تقول يف أمثاهلا
من هؤالء الذين تزعموا أقوامهم بسبب حلمهم عرابة بن أوس، واألحنف بن قيس، و

مب سدت قومك يا عرابة؟ فقال : وروي أن معاوية بن أيب سفيان قال لعرابة بن أوس
يا أمري املؤمنني كنت أحلم عند جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى يف حوائجهم، : عرابة

وزين فهو أفضل مين، ومن قصر عين فأنا خري منه فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي، ومن جا
وإن احللم فضيلة تقع بني رذيلتني متباعدتني، فمن وراء ميني احللم يأيت التباطؤ والكسل، 
والتواين واإلمهال، وتتبدل الطبع عند مثريات الغضب، ومن وراء يسار احللم يأيت التسرع 

عل احللم فضيلة خلقية هو اعتداله، يف األمور واستعجال األشياء قبل أواهنا، والذي ج
                                                 

  ). ٢/٤١٢(أمحد  ،)٢٥٥٨(داب مسلم الرب والصلة واآل) ١(
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ومسايرته ملقتضى العقل السليم، واآلثار النافعة املفيدة اخلرية اليت تترتب عليه ولقد ضرب 
 أروع املثل للمسلمني يف احللم فقد روى البخاري عن -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا

 دعوه بال أعريب يف املسجد، فقام الناس ليقعوا فيه، فقال النيب  {: أيب هريرة قال

 فقد علم )١( } وأريقوا على بوله سجال من ماء، فإمنا بعثتم مسريين، ومل تبعثوا معسرين

ومن . هبم يف هذا أصحابه، كيف يكون احللم باجلاهلني وكيف يكون الرفق الرسول 
 عدم دعائه على الذين آذوه من قومه، وقد كان باستطاعته أن يدعو حلم الرسول 

عليهم، فيهلكهم اهللا، وحللمه هبم غاية يهدف إليها فهو يرمحهم لعلهم بعد مدة يؤمنون 
فينجون من عذاب النار، فيحلم هبم رجاء إصالحهم روى البخاري ومسلم عن عبد اهللا 

 حيكي نبيا من األنبياء صلوات اهللا كأين أنظر إىل رسول اهللا  {: بن مسعود قال

اللهم أغفر لقومي فإهنم ال : عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول
لشر، فالشخص الذي يغضب سريعا، كثريا ما تصدر  والغضب هو مفتاح ا)٢( } يعلمون

يا رسول اهللا دلين على عمل  {: عنه تصرفات خاطئة، لذا روي أن أبا الدرداء قال

 وقد مدح عليه الصالة } نة ال تغضب ولك اجل: يدخلين اجلنة، قال رسول اهللا

 )٣( } إنك فيك خصلتني حيبهما اهللا، احللم واألناة {: والسالم أشبح عبد القيس فقال
ومن أن عمر بن عبد العزيز دخل املسجد يف أحد الليايل، وكان مظلما ال نور فيه فعثر 

ال، فهم : أجمنون أنت؟ فقال عمر بن عبد العزيز:  فرفع الرجل رأسه إليه وقالبرجل نائم،
ال تفعل إمنا سألين أ جمنون : (الشرطي الذي كان يصحبه بضرب الرجل، فقال له عمر

                                                 
ابن  ،)٣٨٠(أبو داود الطهارة  ،)٥٦(النسائي الطهارة  ،)١٤٧(الترمذي الطهارة  ،)٥٧٧٧(البخاري األدب ) ١(

  ). ٢/٢٨٢(أمحد  ،)٥٢٩(ماجه الطهارة وسننها 
ماجه الفنت ابن  ،)١٧٩٢(مسلم اجلهاد والسري  ،)٦٥٣٠(البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ) ٢(

  ). ١/٤٥٧(أمحد  ،)٤٠٢٥(
  ). ١٧(مسلم اإلميان ) ٣(
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وكما رغب اإلسالم باحللم وحث عليه، حذر من األخالق املنافقية له، ) أنا؟، فقلت ال
  . ملية تأخذ بأيديهم حىت يكونوا حلماءوعمل على تربية املسلمني تربية ع

وإن احللم لفضيلة حيوية للمسلمني، فهو يصون عالقاته مع أهله، وجريانه، وزمالئه، 
وشركائه، وكل من يتعامل معه، وكلما زادت سلطاته وقدراته ونفوذه، كان حلمه أنفع 

  . له وملن حيكم
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  ٦.........................................................................قد أفلح من زكاها
  ٢............................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن

  ١٦....................نهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمهو الذي بعث يف األميني رسوال م
  ١٦...........................وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد

  ١٤.........................وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال
  ١٧..............................والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا

  ٦.......................................................................وقد خاب من دساها
  ٢٠...........................سنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخصوال حت

  ١٣............................ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا وجاءهتم رسلهم بالبينات
  ١٧........................ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

  ١٣.........................................وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
  ٢٠.........................على اهللا كذبا أولئك يعرضون على رهبم ويقولومن أظلم ممن افترى 

  ٦...........................................................................وهديناه النجدين
  ١٦............................ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من



  األخالق يف اإلسالم 

٢٩  

  فهرس األحاديث
  ٢١........................أتشفع يف حد من حدود اهللا، إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا

  ٢٣...............................................................إذا مل تستح فاصنع ما شئت
  ٤.................................ربكم مين جملسا يوم القيامة أحسنكم أخالقاإن أحبكم إيل وأق

  ١٠.....................إن األمانة نزلت يف جدر قلوب الرجال، مث نزل القرآن فعلموا من القرآن
  ٢٥...................أن رجال جاء إىل الرسول فقال يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين،

  ١٠.........................إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا احللم واألناة، فقال يا رسول اهللا كان يب
  ٢٣...................................................ن لكل دين خلقا، وخلق اإلسالم احلياءإ

  ٢٦................................................إنك فيك خصلتني حيبهما اهللا، احللم واألناة
  ٢..............................................................إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق

  ٥...........................أيكذب املؤمن ؟ قال ال مث تال قوله تعاىل إمنا يفتري الكذب الذين ال
  ٢٠...................................................اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

  ٢٣....................لوا يا رسول اهللا إنا لنستحي من اهللا واحلمداستحيوا من اللهحق احلياء  فقا
  ٣............................................................................الرب حسن اخللق
  ٢٣..........................................................................احلياء من اإلميان

  ٢٥..........................اللهم أغنين بالعلم، وزيين باحللم، وأكرمين بالتقوى، ومجلين بالعافية
  ١٠................الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم

  ٢٦.........................اس ليقعوا فيه، فقال النيب دعوه وأريقوابال أعريب يف املسجد، فقام الن
  ١١.........................بايعنين على أن ال تشركن باهللا شيئا إىل أن قال وال تزنني  قالت هند

  ٢٠.....................................................................تعدل بني اثنني صدقة
  ١١..........................................................................زملوين، زملوين

  ٢....................................سئل الرسول أي املؤمنني أفضل إميانا ؟ قال أحسنهم أخالقا
  ٢٢....................بستانا، فقال له رسولصحابيا جاء إىل رسول اهللا ليشهد على إعطائه ابنه 

  ٢٦.....................كأين أنظر إىل رسول اهللا حيكي نبيا من األنبياء صلوات اهللا عليهم، ضربه
  ١٨...............................................................كل مولود يولد على الفطرة

  ٤.........................كنا جلوسا عند النيب كأمنا على رؤوسنا الطري، ما يتكلم منا متكلم، إذ
  ٧......................القالوا يا رسول اهللا كيف حيقر أحدنا نفسه ؟ ق} ال حيقرن أحدكم نفسه

  ٥...................ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن
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٣٠  

  ٢١....................................وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت، لقطع حممد يدها
  ٢٦...............يا رسول اهللا دلين على عمل يدخلين اجلنة، قال رسول اهللا ال تغضب ولك اجلنة

  ٢١........................ا فال تظاملوايا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرم
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٣١  

  الفهرس
  ٢.................................................................................مقدمة

  ٤............................................................................أنواع اخللق
  ٥..............................................................انيةاألخالق واملمارسة اإلمي
  ٥...................................................................دوام األخالق وثباهتا

  ٥.................................................................طبيعة السلوك اإلنساين
  ٧....................................................................واعهالسلوك وأن

  ٩.........................................................األخالق بني اجلبلة واالكتساب
  ١٠..................................................................األخالق الفطرية

  ١٢............................................................... املكتسـبةاألخالق

  ١٣...........................................................أمهية األخالق يف حياة البشر

  ١٥.........................................................................اإللزام اخللقي

  ١٦..............................................................صادر اإللزام اخللقيم

  ١٨...............................................................ثبات األخالق اإلسالمية

  ١٩...........................................................آثـار ثبـات األخالق

  ٢٠..................................................................قيم خلقية يف اإلسالم

  ٢٠........................................................................العدل -١

  ٢٣........................................................................احلياء -٢

  ٢٥.........................................................................ماحلل -٣

  ٢٨.........................................................................فهرس اآليات

  ٢٩......................................................................فهرس األحاديث

  ٣١..............................................................................الفهرس

  


