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  ــةــــــــدمــمق

  أمهية املوضوع :
ألا تقوم على دراسة  رية؛فلسفة األخالق حتتل مكانا مرموقًا يف الدراسات النظ

كثري من الظواهر السلوكية، والتجول يف فحص سلوك الكائن البشري عملية شيقة 
  ومعقدة .

  عملية شيقة :
ه لتمييز اخلري يألا رحلة مع سلوك الكائن البشري ملعرفة بواعثه وأهدافه ، ولتقيم

  من الشر فيه .
  وهي عملية معقدة :

هب واآلراء ، عندما يريد مواضيع بعينها حمددة ، فهو ألن اإلنسان حيار بني املذا
جيد معيارا خلقيا ثابتا حيمل عليه مجيع اتمعات يف أزمنة  ال يستطيع مثالً بسهولة أن

خمتلفة ، وأوطان متباينة ، وبيئات متعددة ، وهو ال يستطيع دون عناء أن جيد نوعا من 
  .، وهنا تأتى أمهية األخالق ىف اإلسالم خالق الشواذ عن قواعد األاإللزام اخللقي حيمل 

  وكان سبب اختيار املوضوع :
حالتنا الراهنة أحوج ما نكون إىل بناء أمتنا على أسس قوية ، فإن ذلك لن يتأتى 

  إال إذا كانت األخالق العليا واملثل الرفيعة هي األساس يف هذا البناء .
ظرية من النظريات ، تتعلق ألفكار ، أو ناوحسبنا يف ذلك أن أي فكرة من 

ألن السلوك أقوى تأثريا من  بسلوك اإلنسان ال تظهر قيمتها إال يف تطبيقاا العملية؛
: إن صالح األمم واجلماعات  يقال القول األجوف ، وليس من قبيل الكالم فقط أن

فكم ألن الواقع أكرب شاهد على ذلك ،  على األخالق ؛ -أساسا  - واألفراد إمنا يعتمد 
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من أمة هي يف مضمار التقدم املادي رصيدها معلى ، ولكنها يف مضمار األخالق مفلسة  
  ال رصيد هلا وال مدخر، فسرعان ما ينهار بناؤها املادي ، وتتراجع نظمها االجتماعية.

وجتد يف املقابل هلذه األمة كم من أمة رصيدها من املادة ال يكاد يذكر ، ولكنها 
ية ذات رصيد مدخر ، فهي ذا الرصيد تطاول الشمس وذلك بفضل يف الناحية األخالق

  أخالقها .
 k l m n   o p q r ] وقد صدق اهللا العظيم حيث قال :

s   t  u v w x y z { | } Z  )١( .  
اه بعض ، نابع من الفرد جت -حسن أو قبيح  - وإذا نظرنا إىل األخالق كسلوك 

أول صورة حية هلذا السلوك الذي ننعته بأنه أخالقي ، فإنه جيب علينا أن نشري إىل األمور
.  

، إذ يوجد سلوك سياسي وثاين  وهناك أنواع متعددة من السلوك اإلنساين
، وثالث ديين ، ورابع نفسي ، ولكن بتدخل بعض العناصر يف هذه األنواع من  اجتماعي

  السلوك ، يصري أي منها سلوكًا أخالقيا .
عمل سلسلة يف السلوكيات وعلم األخالق ،  ومن مث قد عقدت العزم على

متوخية بيان أصوهلا وتطوراا ، وما يتصل بذلك من مباحث الدراسة النظرية ، وجبانب 
هذا سأعمد إىل دراسة اجلانب العملي لألخالق ، الذي يتجلى يف دراسة الفضائل 

عها يف مكاا ، لنض واحلقوق، والواجبات ، حىت نكون على بينة من عالقتنا االجتماعية ،
نتفع ذه الدراسة يف حتسني أن ي -بعد أن أكون قد أرضيت اهللا  -وقصدي من ذلك 

  سلوكياتنا .
   مبقدمة ىف علم األخالق .السلوكيات  وسأحاول أن أبدأ هذه السلسلة يف

                                                
  من سورة الصف . ٣،  ٢اآليتان   )١(
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ا أمهية املوضوع وسبب اختياري هوقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة تناولت في 
ر عليه وهو منهج االستقراء ، مث خطة املوضوع الذي انهج الذي سهلذا املوضوع ، وامل

  : مثانية مباحثقسمته إىل 
  .: مدخل إىل علم األخالق  ولاأل بحثامل

  تعريف علم األخالق . املبحث الثاىن :
  . علم األخالق موضوع املبحث الثالث :
  .، وأقسامه  غايته ومثرته املبحث الرابع :

  خالق فطرية أم مكتسبة ؟هل األ املبحث اخلامس :
  املبحث السادس : هل األخالق قابلة للتعديل والتغيري ؟

  الفرق بينه وبني العلوم اإلنسانية األخرى . املبحث السابع :
  املبحث الثامن : الفرق بني األخالق النظرية والعملية .
  مث اخلامتة وثبت املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات .
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 ولث األـــــــاملبح 
  القــــــم األخــــــــل لعلـــــمدخ

لقد شاء اهللا تعاىل لإلسالم أن يكون الرسالة اخلامتة اخلالدة لكل الناس على 
اختالف ألوام وأجناسهم وأزمام ، وجعل فيه تلك اخلصائص الفريدة املدهشة 

  كالشمولية ، والوسطية ، والواقعية .
سس اليت اعتمدها اإلسالم يف بناء الفرد وتعد األخالق الفاضلة من أهم األ

"  : وإصالح اتمع ، إذ ا يتم دينه وتصلح ا دنياه وأخراه مجيعا ، قال رسول اهللا 
  . )١(إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق " 

ولقد اهتمت الشرائع واألديان بوقاية أبنائها من األمراض األخالقية اليت تفتك 
تمع فتكًا ذريعا ، وسعت بتعاليمها ومبادئها إىل حتذير األفراد من أخطار األخالق با

  الفاسدة .
ويبني لنا التاريخ أن كل أمة ضت ، وكل حضارة ازدهرت وتطورت كان 
بفضل أبنائها الذين ملكوا نفوسا قوية وعزمية صادقة ومهما جبارة ، وأخالقًا محيدة ، 

  وسرية فاضلة .
سفاسف األمور ومل يقعوا فريسة لألغالل والفساد أو فهؤالء ابتعدت نفوسهم عن 

أسرى امللذات والشهوات أو مطية للجهل والتخلف ، بل انطلقوا بقيمهم ومبادئهم 
  حىت بنوا احلضارات .

وهذا يتجلى واضحا يف اإلسالم لكل باحث منصف يرى يف اإلسالم كنوزا حافلة 
والرومان ، فقد قيل لعامل مسلم : هل  بالنفائس دوا ما ورث الناس من فلسفة اليونان

قرأت أدب النفس "ألرسطوا" ؟ فقال : بل قرأت أدب النفس حملمد بن عبد اهللا عليه 
، ولقد حدد رسول اإلسالم الغاية األوىل من بعثته واملنهاج  )٢(الصالة والسالم .. !! 

                                                
  . ٢/٦١٣، واحلاكم  ١٩٢/ ١٠، والبيهقي  ٩٠٤أخرجه مالك يف املوطأ   )١(
 م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨،  ١دار الكتب اإلسالمية ، ط  - ٤ خلق املسلم ، حممد الغزايل ص  )٢(
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وهذا هو البيان اإلهلي ،  )١(املبني يف دعوته بقوله :" إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق "  
، وحيدثنا يف موضع آخر  )٢(  k l   m n o Z ] حيدثنا عن رسول اهللا ويصفه

، ويف  )٣(   : [ E F  G H I J K L Zعن بعض أخالقه 
 صحيح مسلم أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي اهللا عنها عن خلُق رسول اهللا 

  . )٥(مت أن أقوم وال أسأل شيئًا فقال : لقد مه )٤("  " كان خلقه القرآن فقالت :
هذا وقد ربط اإلسالم بني الظاهر والباطن فلم يأمرنا بطقوس مبهمة وال عبادات 
غامضة وال بفرائض غيبية ال معىن هلا . بل هي فرائض وتكاليف لتعويد املرء أن حييا 
 بأخالق صحيحة وأن يظل مستمكسا ا مهما تغريت الظروف ، ملتمسا يف املداومة

 ى :ـعليها عافية البدن وسالمة احلياة ، والقرآن والسنة يؤكدان على ذلك فقال تعال
[ ́ µ ¶ ¸ ¹   »º Z  )ففيها تطهري من سوء القول وسوء  )٦

العمل . والزكاة املفروضة ليست ضريبة تؤخذ من األغنياء بل هى غرس ملشاعر احلب 
 أللفة بني شىت الطبقات. قال تعاىل :واحلنان والرأفة للغري وتوطيد العالقات للتعارف وا

[ j k l m n o p Z  )٧( .  
النيب  عمن أجل ذلك وس يبذهلا املسلم  يف داللة كلمة " صدقة" اليت ينبغي أن

فقال : " تبسمك يف وجه أخيك صدقة ، وأمرك باملعروف ويك عن املنكر صدقة ، 
ذى والشوك والعظم عن وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة ، وإماطتك األ

                                                
  . )٢٧٣(البخارى ىف األدب املفرد أخرجه   )١(
 . ٤سورة القلم :   )٢(
  . ١٩٩سورة األعراف :   )٣(
  ) .٧٤٦(أخرجه مسلم   )٤(
  ) .٧٤٦تكملة احلديث السابق (  )٥(
 . ٤٥:  عنكبوتسورة ال  )٦(
  . ١٠٣سورة التوبة :   )٧(

(٧٥٠)
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الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة ، وبصرك للرجل  
مان مؤقت ر، كذلك الصوم مل ينظر إليه اإلسالم على أنه ح )١(الردئ البصر لك صدقة" 

من بعض األطعمة واألشربة ، بل جعله خطوة إىل حرمان النفس من شهواا احملظورة 
: " ليس الصيام من األكل والشرب إمنا  ة فقال الرسول الكرمي ونزواا املنكور

  . )٢(الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إين صائم" 
 = > ;     :  9 8 7     6 5 4 3 ] وقال اهللا تعاىل :

> ? @ A Z  )ا س، كذلك فريضة احلج قد ينظر إليها اإلن )٣ان على أ
لقية ولكنها رحلة حتمل بني طياا مجلة من األخالق احلميدة ، املعاين اخلُرحلة جمردة من 

 " ! ] ففي كل ركن منه وكل سنة فيه حتث على التحلي خبلق ما قال تعاىل :

$# % & ' ( ) * + , -  . / 10 2 3 4 5 

6 87 9 : ; < >= ? @ A B Z  )٤( .  
املنشود وروافد التطهر  وهكذا يتضح لنا أن تلكم العبادات هي مدارج الكمال

الذي يصون احلياة ، ويعلي شأا فإذا مل يستفد املرء منها ما يزكي قلبه وينقي صدره 
نال به ، وقد جعل اهللا األخالق الفاضلة سببا ت )٥(ويهذب باهللا وبالناس صلته فقد هوى 

 ( ) ' & % $ # " ! ] اجلنة العالية ، فقال تعاىل :

* + , - Z  )٦( .  
                                                

) ، وقال حديث حسن ، غريب ، ويف ١٩٥٦أخرجه الترمذي يف باب ما جاء يف نفائع املعروف برقم (  )١(
  ) .١٥٩٤مذي فيما ذكره الشيخ األلباين برقم (سنن التر

 ) .٣٤٧٩) ، وابن حبان (١٩٩٦(أخرجه ابن خزمية   )٢(
  . ١٨٣:  سورة البقرة  )٣(
  . ١٩٧:  سورة البقرة  )٤(
  . ٩،  ٨خلق املسلم صـ   ) ٥(
 . ١٣٣:  سورة آل عمران  ) ٦(

(٧٥١)



      
 ٨ 

لق هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة واخلُ 
وسيئة ، ومجيلة وقبيحة ، وهي قابلة بطبعها لتأثري التربية احلسنة والسيئة فيها ، فإذا ما 

رت هذه اهليئة على إيثار الفضيلة واحلق وحب املعروف والرغبة يفبي وضت اخلري ، ور
ية القبيح وأصبح ذلك طبعا هلا تصدر عنه األفعال اجلميلة على حب اجلميل وكراه

لق احلياء ، واحللم واألناة والصرب لق حسن كخ: خ بسهولة ودون تكلف قيل فيه
  والتحمل والكرم والشجاعة وما إىل ذلك .

ت تربية سيئة حىت صارت الرذائل تصدر عنها بدون بيمهلت أو رأما إذا أُ    
لق سيء وذلك كاخليانة ، والكذب والطمع واجلفاء والغلظة تكلف قيل فيها : خ

  والفحش وما إىل ذلك .
،  )١(  k l   m n o Z ] لق فقال :سن اخلُحب وقد أثىن اهللا على نبيه 

  . )٢(  a  b c Z̀  ] وأمره مبحاسن األخالق فقال :
منها ، يشجع على االلتزام باألخالق احلسنة واالبتعاد عن الفاحش  والرسول  
"ما من شيء  قال: أن النيب - رضي اهللا عنه  - الترمذي عن أيب الدرداء  ىفقد رو

٣(لق، وأن اهللا ليبغض الفاحش البذئ" سن اخلُأثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من ح( ،
سن اخلُوقال : "الرب حلق" وسسن اخلُئل عن أي األعمال أفضل ؟ فقال : "حئل لق" وس
ئل عن أكثر ما يدخل لق" ، وسسن اخلُ"تقوى اهللا وح دخل اجلنة فقال :عن أكثر ما ي

ن إ" قال : .وروي الترمذي عن عائشة عن النيب  )٤(الفم والفرج" "الناس النار فقال 
  . )٥(أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقًا وخياركم خياركم لنسائهم" 

                                                
  . ٤سورة القلم :   ) ١(
  . ٣٤:  سورة فصلت  ) ٢(
  ) من حديث أيب الدرداء .٢٠٠٣والترمذي ( ) ،٤٧٩٩( أخرجه أبو داود   )٣(
  ) من حديث أيب هريرة .٤٢٤٦وابن ماجة (، ) ٢٠٠٥أخرجه الترمذي (  ) ٤(
  . ٣٦٨) ، والبخاري ٩١٥٤) ، والنسائي (١١٦٢) ، والترمذي (٤٦٨٢أخرجه أبو داود (  ) ٥(

(٧٥٢)



      
 ٩ 

 فطري ، وأن القانون األخالقي قدلقية انبعاث داخلي ويف احلقيقة أن احلاسة اخلُ 
  . )٢(  Z < = > ; : 9 8 ]  )١(طُبع يف النفس اإلنسانية منذ نشأا 

فاإلنسان بفطرته يستطيع أن مييز بني أنواع السلوك وبني ما هو خري وشر وبني ما 
٣(هو مجيل وقبيح. غري أن هذا القانون األخالقي املطبوع فينا ناقص وغري كاف( .  

يعتمد يف إصالح العام على ذيب النفس اإلنسانية قبل كل شيء ، فهو واإلسالم 
يكرس جهودا ضخمة للتغلغل يف أعماقها وغرس تعاليمه يف جوهرها حىت تستحيل جزءاً 

لق القوي هو الضمان اخلالد لكل منها . واألديان مل خترج عن طبيعتها يف اعتبار اخلُ
  حضارة .

لنفسي يف صيانة احلياة وإسعاد األحياء ، فالنفس ويف ذلك تنويه بقيمة اإلصالح ا
، والنفس النفاذ منه إىل أغراضها الدنيئة املختلة تثري الفوضى يف أحكم النظم ، وتستطيع

كان اإلصالح النفسي التصرف واملسري وسط األنواء واألعاصري، ومن هنا حسن الكرمية ت
 ¡ � ~ {  | ] ك يقول املوىل :الدعامة األوىل لتغليب اخلري يف هذه احلياة . ولذل

¢    £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ Z  )٤( 
، فاإلسالم يف عالجه للنفس ينظر إليها على أا فطرة طيبة ترمي إىل اخلري ومنها نزعات 

  طائشة تشرد ا سواء السبيل وتزين هلا الشر .

 > ; : 9 8 ] :فاإلنسان يتنازعه تياران : اخلري والشر قال تعاىل 

                                                
 ١٣٤لم ؛ أليب بكر اجلزائري صـ ، ومنهاج املس ٧٣،  ٧٢، صـ  ٣إحياء علوم الدين ، للغزايل جـ   ) ١(

  .. ٧٢٦يمية ، دار اخلري ، بريوت صـ ت، مكارم األخالق ، البن 
  . ٨،  ٧سورة الشمس :   ) ٢(
 دستور األخالق يف القرآن ، د / حممد عبد اهللا دراز ، مؤسسة الرسالة .  )٣(
  . ١١سورة الرعد :   ) ٤(

(٧٥٣)
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 = > ? @ A B C D E F G H I Z  )١( .  
واإلسالم جاء ليحترم الفطرة اخلالصة ويكبح األهواء اجلاحمة ، ويقيم السدود يف 
وجهها ، وأمر بالفرائض والعبادات بوصفهما ضروريان لتدعيم الفطرة وترويض اهلوى 

  لق احلسن واملسلك املستقيم .لتكوين اخلُ
وي يلد اخللق القوي حتميا وأن ايار األخالق وفساد اتمعات وحقًا فاإلميان الق

  . )٢(مدره إىل ضعف اإلميان أو فقدانه كله حبسب مقدار الشر املوجود
وجمتمع بال عقيدة هو جمتمع بال أخالق ينتشر فيه الفساد واستحالل احملرمات 

  .به كل يوم يف الصحف قي الذي نسمعلكما هو اآلن يف اتمعات الغربية واالحنالل اخلُ
بأسلوب آخر من أساليب التربية النبوية  كذلك يوضح لنا الرسول الكرمي 

لق احلسن يذيب اخلطايا "اخلُ وهو أسلوب ضرب األمثلة للتأكيد على املعىن أكثر فقال :
  .)٤( لق السوء يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل"، "واخلُ )٣(كما يذيب املاء اجلليد" 

على من مل يكن فيه تلك اخلصال احلسنة ال يعد مؤمنا بل  ل الرسول كذلك دل
" آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر  : منافقًا فقال 

  . )٥( وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم"
قد رمسا الطريق  - مصدرا للتشريع اإلسالمي  -وهكذا وجدنا القرآن والسنة 

، واملنهج املستقيم للمؤمن ، وأخذا يرمسان الطريق للمسلم ماله من  القومي للمسلم
حقوق وما عليه من واجبات ما جيب أن يتحلى به من خصال وصفات وما جيب أن 

                                                
 . ١٠:  ٧سورة الشمس :   ) ١(
  . ١٠خلق املسلم ص   ) ٢(
) وهو ١٠٧٧٧ىف املعجم الكبري (، وأخرجه الطرباين  أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق بسند ضعيف  ) ٣(

  .ضعيف 
 . ) وهو ضعيف٧٩٧عبد ابن محيد ىف املنتخب (أخرجه   ) ٤(
  ) .٥٩أخرجه مسلم (  ) ٥(

(٧٥٤)
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سواء  وحتري الصحابة كل ما يفعله الرسول  ينتهي عنه وذلك من خالل حياته  
 Á Â      Ã Ä Å ] قول اهللا تعاىلأكان واجبا أم مباحا أم مندوبا أو مسنونا مصداقًا ل

Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î               Ï Ð Ñ        Ò Z  )مل يسأله أحد ورده  )١ ،
خائبا ، وكان دائم البشر ، سهل الطبع ، لني اجلانب ، ليس بفظ وال غليظ وال صخاب 

رسول اهللا ما وال مداح ، قالت عائشة : ما كان أحد أحسن خلقًا من  ، ، وال عتاب
دعاه أحد من أصحابه وال أهل بيته إال قال : لبيك وحيكي لنا أبو أمامة عن بعض خلق 

متوكئًا على عصا فقمنا له فقال : ال  فقال : خرج علينا رسول اهللا  رسول اهللا 
تقوموا كما يقوم األعاجم يعظم بعضهم بعضا. وقال : إمنا أنا عبد آكل ما يأكل العبد ، 

كما جيلس العبد، وكان يركب احلمار ، ويردف خلفه، ويعود املساكني وجيالس  وأجلس
ما انتهى به الس جلس .. . كان ضحكه ثالفقراء وجيلس بني أصحابه خمتلطًا م حي

  . )٢(تبسما وكالمه فضالً ، ال فضول فيه وال تقصري 
الدنيا حيب الطيب والرائحة الطيبة ، وقد سيقت إليه  وكان رسول اهللا 

حبذافريها وترادفت عليه فتوحها . فأعرض عن زهرا ومات ودرعه مرهونة عند يهودي 
  يف نفقه عياله .

كثرية جدا ال حتصى واملعاملة احلسنة مل تكن مقتصرة  واألمثلة يف حياة الرسول 
ديان األخرى، فقد ورد عن ني مع بعضهم البعض ولكن كذلك مشلت أهل األمعلى املسل
أنه ذحبت له شاه يف أهله فلما جاء قال : أهديتم جلارنا اليهودي ؟ أهديتم جلارنا  ابن عمر

"ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه  اليهودي ؟ مسعت رسول اهللا يقول :
، وكذلك أمرنا اإلسالم بصلة الرحم حىت وإن كان ذوي الرحم على غري  )٣(سيورثه" 

                                                
  . ٢١سورة األحزاب :   ) ١(
  . ٥٠١صـ  ٣، اإلحياء جـ  ٣٣خلق املسلم صـ   ) ٢(
  . ١٠٩٤، ح  ٧٥، صـــ ١مكارم األخالق للطرباىن جــ  ) ٣(

(٧٥٥)
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  . )١(  f g h ji Z ] اإلسالم ، فقال اهللا تعاىل : 
ومن أقوال اإلمام ابن تيمية : " إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة وال 

  يقيم الدولة الظاملة وإن كانت مسلمة " .
فاخللق هو الدين كله وهو الدنيا كلها . وقال احلسن عن حسن اخللق : حسن 

  اخللق بسط الوجه ، وبذل الندى ، وكف األذى .
: حسن اخللق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا . وقال ال آخر ـوق

  . )٢(خر : هو أن ال يكون لك هم غري اهللا تعاىل آ
واملشكلة اليت نراها يف العامل اإلسالمي أن هناك جفوة بني املسلم وااللتزام 

واد باألخالق اليت نادى ا اإلسالم وحث عليها يف الكتاب والسنة ونرى اإلسالم يف 
وكثري من املسلمني يف واد آخر ، يكتفون من اإلسالم باإلسم واهلوية واجلنسية فحسب 

  ، بعيدين عن تعاليمه غري ملتزمني بتوجيهاته .
وهذا ما يفسر لنا النكبات اليت تالقيها األمة كل يوم واهلزائم العسكرية 

لتبوأ موقع الصدارة ،  عد دعامة للرقي وأساساخالق احلميدة يوالنفسية، فالتمسك باأل
فكانت قوة السلف وسيادم وعزم نابعة من اإلسالم فبالتمسك بالكتاب والسنة حتقق 
العزة والقوة واالزدهار وهذا الكتاب ما هو إال صورة موجزة عن األخالق الفاضلة 

ما ملتز اهللا ون مطبقًا لدينكاحلميدة اليت جيب على املسلم أن يتمسك ا وحييا ا حىت ي
يعيد املسلمني إىل دينهم وقرآم  بشرعه ليفوز إن شاء اهللا جبنته ونعيمه نسأل اهللا أن

  وسنة نبيهم ردا مجيالً إنه مسيع قريب جميب .
  

   

                                                
 . ١٥:  سورة لقمان  ) ١(
  . ٣٣، منهاج املسلم صـ  ٧٧صـ  ٣اإلحياء جـ  ) ٢(

(٧٥٦)
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  الثـانـــــيث ــــــــاملبح 
  القـــــــــم األخـــــــــف علــــــــــتعري

يز املكانة كرمي األهداف لقد ظهر علم األخالق واستوى بني العلوم األخرى ، عز
، وحدد الفضائل والرذائل مجيعا ؛ وبني للناس أن التحلي بالفضائل هو أفضل وأعز ما 

 خرته ، وأن الرذيلة ا آليتحلى به اإلنسان يف احلياة الدنيا ، وأغلى ما ميكن أن يتزود
اليت ينبغي  وبال يف الدنيا واآلخرة ، فهو علم يوضح معىن اخلري والشر ، ويشرح الغاية

  يقصدها الناس يف أعماهلم . أن
ثري يف حد ذاا اهتماما كبريا ، وجيب أوالً أن نعرف توكلمة أخالق أو خلق 

  . كلمة "أخالق"
وملا كان كل علم من العلوم البد أن خيضع ملفهومني ، أحدمها لغوي ، واآلخر 

  اصطالحي .
عند علماء اللغة فقط ، أما الثاين : فاللغوي يعين بيان املعىن املراد من ظاهر اللفظ 

يعين ببيان ما تواضع عليه أرباب العلم موضع التعريف ، من حتديد هلذا العلم ، حتديدا 
جيمع كل مسائله ، حىت ال يتخلف منها شيء ، ومينع من دخول مسائل العلوم األخرى 

  فيه ، وهو ما يعرب عنه املنطقيون بالتعريف اجلامع املانع .
  .ا نعرف علم األخالق لغة واصطالحا وعلى هذ

   التعريف اللغوي :
أي  -تعرض أهل اللغة لبيان معىن اخللق فقالوا : " اخللق من خلقت الشيء 

  ملسته ومنه صخرة خلقاء امللساء أي " املستقيمة واخلالية من النتوء " .
ه ويف لسان العرب : يقول ابن منظور :" تقول للذي ألف شيئًا صار ذلك ل   

خلقًا أي مرن عليه ، ومن ذلك اخللق احلسن" وإن خلق اإلنسان هو ما قدر عليه ورتب 
  عليه ، فكأنه استقر وزال عنه الشك .

(٧٥٧)
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  فاألخالق : مجع خلق ، ومن معانيه يف اللغة : الطبع والسجية والعادة . 
صد رادة منه ودون قإالطبع : وهو الصفة الراسخة اليت جبل عليها اإلنسان دون   - أ 

  إليها أو سعي يف طلبها .
والعادة : هي الصفة الراسخة اليت يكتسبها اإلنسان عن طريق املران والتدريب  - ب 

  أي بإرادته وقصده .
بضم الالم وسكوا وحميطها أوسع يشمل املطبوع واملكتسب الذي أما السجية :  -  ج

أمر قد  ويقال عند احلديث عن السجية ، وذلك أن خلق اإلنسان . صار عادة
  سكن إليه واستقر عليه .

  وقد تفسر كلمة خلق مبعىن الدين أيضا :
 k l   m ] لقوله تعاىل : -رضي اهللا عنه  -ومن ذلك : تفسري ابن عباس 

n o Z   "١(أي "دين عظيم( .  
إذا دلت بعض ألفاظها ، على عدة معان ، مل تكن  -أي لغة  -ويظهر أن اللغة 

  املعاين .هذه الداللة واحدة يف كل 
  ومن هنا يظهر أن القائلني بعدم الترادف يف اللغة العربية كانوا على حق .

فهناك فرق يف املعىن بني الطبع والسجية ، والعادة والدين . فاألول (الطبع) ظاهر 
  يف األمور الفطرية اليت زود اإلنسان ا .

بع وما هو بالتعود بعد العادة) ، تظهران فيما هو بالط -والثانية والثالثة ( السجية 
  اكتسابه .

  كما أن العالقة بني الدين واألخالق كعالمة األصل بالثمرة .

                                                
، جامعة األزهر ــ جامعة قطر ،  ١٥دراسات يف فلسفة األخالق ، د/ حممد عبد الستار نصار ، صـ   ) ١(

 لطباعة األوفست . مكتىب

(٧٥٨)
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واختالف أواضع األلفاظ ، يوحي كذلك بالفرقة يف املعىن ، فاخللق والتخلق ،  
  يشري :

  أوهلما : إىل ما هو بالطبع .
  وثانيهما : إىل ما هو مكتسب .

نشأا األوىل غري مستقرة استقرار األمور  وال شك أن األمور الكسبية تكون يف
  الطبيعية ، حىت إذا أصبحت عادة ، قاربت يف هذه احلالة ما هو بالطبع .

وليس هذا املعىن قاصرا على اللغة العربية وحدها ، بل يشاركها يف ذلك بعض 
يف هذه ، وهي اسم هذا العلم  Ethiqueاللغات احلية ، ففي اللغة الفرنسية كلمة 

  .  )١(اإلغريقية ، ومعناها "العادة"  Ethosغة وهذه الكلمة ترجع إىل كلمة الل
  أما التعريف االصطالحي لعلم األخالق :

وجهات النظر يف تعريف هذا العلم ، تبعا الختالف الغاية منه يف نظر  تختلفا
الح املعرفني ، مث من ناحية أخرى تبعا لنوع ثقافتهم ، ويكاد معىن "اخللق" يف االصط

  يقترب بل يتساوى مع معناه يف اللغة .
فالذين يـتأثرون باملعىن اللغوي قالوا يف تعريفه :" هو علم العادات" وهذا 

، يف الوقت الذي تواضع فيه أغلب  يةالتعريف يضفي على علم األخالق نوعا من التقرير
يبحث يف أعمال الباحثني على أن هذا العلم إمنا هو علم معياري ، ويعنون بذلك أنه ال 

اإلنسان اإلرادية اليت صارت عادات وتقاليد ، من حيث هي أمور حاصلة يف الواقع ، 
وإمنا يبحث يف كيفية توجيهها صوب الطريق السوي ، على ج من قواعد ، وقوانينه ، 

  مث حيكم عليها حسب املقاييس اليت يضعها .
 قول "إنه تعريف غري جامع"وهذا التعريف إذا أردنا أن نقومه على سنن املنطق فن

                                                
 ، د/ حممد يوسف موسى . ٣خالق صـمباحث يف فلسفة األ  ) ١(

(٧٥٩)
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 .  
  لذلك جند تعريفات كثرية ولكل تعريف له أوجه قصور .

  يعرف علم األخالق بأنه :
علم اخلري والشر : عرف بعض العلماء علم األخالق أنه علم يبحث فيه عن  - 

اخلري والشر واحلسن والقبيح وأن اإلنسان عن طريق هذا العلم يستطيع أن مييز بني كل 
   يف طريق اخلري والفضيلة ويبتعد عن طريق الشر والرذيلة .منها فيسري
: ومقصدهم من ذلك أنه علم يبحث يف األعمال اليت تصدر عن  علم اإلنسان - 

اإلنسان ويصدر حكمه على هذه األعمال اإلنسانية ويرسم طريق السعادة لإلنسان 
التعريف أوسع  ويرشده إىل أسباا وهذا التعريف للكاتب الفرنسي "باسكال" وهذا

  بكثري من دائرة علم األخالق ألنه يتناول سائر العلوم اليت تدخل يف دائرة اإلنسان .
علم الواجب والواجبات : ومقصدهم من ذلك أنه يهدي اإلنسان إىل ما جيب  - 

يفعلها واألمور اليت سينبغي أن  عليه عمله وما جيب عليه تركه أي األشياء اليت ينبغي أن
  . )١(كي يسلم من عذاب ربه يبتعد عنها 

وهذه التعريفات على كثرا ليس فيها تعريف يصلح ليكون تعريفًا لعلم األخالق 
وغري منطبق عليه شروط التعريف العلمي بأن يكون "جامعا مانعا" جامعا لكل جزئيات 

  املعرف ومانعا من دخول غريه فيه .
  فالتعريف األول : - 

م األخالق ألن هذا العلم وإن كان يبحث يف ضيق ال يشمل مجيع مباحث عل
اخلري والشر فهو أيضا يبحث يف السمات اليت إن توفرت يف عمل ما كان خريا واليت إن 

                                                
(بتصرف) منهج التربية النبوية للطفل ، تقدمي  ٦ - ٤األخالق يف التصور اإلسالمي د/ آمنة نصري ص   ) ١(

  . ١٥٧كة وآخرون ص نعبد الرمحن حسن حب

(٧٦٠)
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توفرت يف سلوك ما كان شرا كما يبحث يف األمور اليت ينبغي أن يكون عليه السلوك  
  الفاضل أي املقاييس األخالقية فهو مانع غري جامع .

  .ف الثالث يؤخذ عليه ما أخذ على التعريف األول كذلك التعري
غري مانع ألنه أدخل يف علم  هأما التعريف الثاين فهو وإن كان جامعا إال أن

األخالق ما ليس من اختصاصه لعلوم احلياة والطب النفسي وغريمها كما مشل ما ليس 
عمال ال ميكن لإلنسان دخل فيه مثل لونه وحجمه وسائر األعمال االضطرارية وتلك األ

ابا أو عقابا على ما ليس يف وحياسب اإلنسان ث أن تدخل يف نطاق األخالق وال ميكن أن
   . )١(وسعه 

  وهناك تعريفات أخرى اصطالحية وهي :
قال حاجي خليفة يف مادة أخالق عن ابن صدر الدين الشروان املتوىف سنة 

النفس ا وبالرذائل وكيفية  هـ : هو " علم بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلى١٠٣٦
  . )٢(توقيها لتتخلى عنها " 

وعرفه ابن املبارك ( رمحه اهللا تعاىل ) بقوله :" هو بسط الوجه وبذل املعروف 
  . )٣( وكف األذى"

وقال احلسن البصري ( رمحه اهللا تعاىل ) " حقيقة حسن اخلُلق بذل املعروف 
  . )٤(الوجه "  هوكف األذى وطالق
رف األخالق يف كتابه "ذيب األخالق" بأنه : ( حال للنفس داعية ومسكويه يع

   بين مسكويه أن احلال ينقسم إىل قسمني:مثهلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية) 

                                                
  . ٦التصور اإلسالمي ، مرجع سابق صـ ، األخالق يف ١٣٢فن الفلسفة واألخالق ، مرجع سابق ص   ) ١(
  . ٤٤٥، الشعب ص  ١٤ دائرة املعارف اإلسالمية ص   )٢(
 ) .٢٠٠٥سنن الترمذي (  ) ٣(
  . ٢/٢٠٧اآلداب الشرعية واملنح املرعية ، ابن مفلح   ) ٤(

(٧٦١)



      
 ١٨ 

منها ما يكون طبيعيا من أصل املزاج كاإلنسان الذي حيركه أدىن شيء حنو  -  
  الغضب ، ويهيج من أقل سبب .. 

مستفادا بالعادة والتدريب وبالروية والفكر مث يستمر عليه حىت  ومنها ما يكون - 
ألخالق املكتسبة اليت تنمو وثبت بالسعادة ايصري ملكة وخلقًا . فهو يتحدث عن 

  . )١(واالستمرار 
ويقول الغزايل يف اإلحياء يف معىن حسن اخلُلق : اخلُلُق واخلَلْق عبارتان مستعملتان 

لُق واخلَلْق أي حسن الظاهر والباطن . فرياد باخلًلق الصورة معا يقال : فالن حسن اخلُ
ويراد باخلُلُق الصورة الباطنة ، وذلك ألن اإلنسان مركب من جسد مدرك  ةالظاهر

بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصرية . ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة 
  وإما مجيلة 

ة أمور عند الغزايل قوة العلم ، قوة من أربع هوبناء على ذلك فاخللق البد في
  الغضب ، وقوة الشهوة ، وقوة العدل .

فاخللق إذن عند الغزايل ليس هو فعل احلسن أو القبيح أو التمييز بينهما وإمنا 
  . )٢(اهليئة النفسية اليت تستعد ا النفس ؛ ألن يصدر عنها احلسن أو القبح 

نفس راسخة عنها تصدر  عن هيئة يفوعرفه اجلرجاين بقوله : " اخلُلُق عبارة 
. فإن كانت اهليئة حبيث تصدر منها  األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية

األفعال اجلميلة احملمودة عقالً وشرعا مسيت تلك اهليئة خلقًا حسنا . وإن كان الصادر 
  . )٣(عنها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي املصدر خلقًا سيئًا " 

" األخالق أوصاف اإلنسان اليت يعامل ا غريه ، وهي حممودة  وقال القرطيب :

                                                
  ، مكتبة الثقافة الدينية . ٤١ ذيب األخالق وتطهري األعراق ، ابن مسكويه ص  )١(
  . ٧٧ ص ٣ اإلحياء للغزايل جـ  ) ٢(
  . ١:  ط، ، مكتبة دار الكتب العلمية ، لبنان  ١٠١ جاين صالتعريفات للجر  ) ٣(

(٧٦٢)
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ون من غريك على نفسك فتنصف منها ، ـودة على اإلمجال أن تكـومذمومة ، فاحملم 
هلا ، وعلى التفصيل : العفو واحللم واجلود ، والصرب ، وحتمل األذى ،  فوال تنص

والتوادد ، ولني اجلانب وحنو ذلك ، واملذموم منها والرمحة والشفقة وقضاء احلوائج ، 
  .  )١(ضد ذلك " 

ودة يف النفس اليت يصدر عنها ـم للهيئة املوجـوعرفه األصفهاين : بأنه اس
  .الفعل بال فكر " 

هذا وعلى ضوء هذه التعريفات ميكن استخالص مفهوم عام لألخالق ، هو ما 
يبحث يف الفضائل وكيفية اكتساا ليتحلى  جاء يف دائرة معارف البستاين ، وهو : علم

اإلنسان ا والرذائل وكيفية اجتناا والبعد عنها ويوضح املقياس الذي تقاس به أعمال 
ية من حيث هي خري أو شر مع حتديد مسئولية الفاعل وجزائه على هذه داراإلنسان اإل

ق السعادة النفسية األعمال والغاية اليت يتوخاها علم األخالق من كل ذلك هو حتقي
  واألمن النفسي يف حياته اآلجلة والعاجلة .

ومن أمجع التعاريف وأحسنها اليت مجعت بني عناصر اخللق كلها تعريف العالمة 
" هيئة مركبة من علوم صادقة ، وإرادات زكية  ابن القيم ( رمحه اهللا تعاىل ) حيث قال :

واملصلحة ، وأقوال مطابقة للحق  ، وأعمال ظاهرة وباطنة ، موافقة للعدل واحلكمة
تصدر تلك األقوال واألعمال عن تلك العلوم واإلرادات فتكتسب النفس ا أخالقًا هي 

  أزكى األخالق وأشرفها وأفضلها " .
يت "خلْق وخلُق" فهما وإن تقاربتا يف النطق إال مونشري إىل أن هناك فرق بني كل
دركة باحلواس ، والثانية يراد ا الصورة الباطنة أن األوىل يراد ا الصورة الظاهرة امل

  املدركة بالبصرية .
وكذلك هناك ارتباط وثيق بني مفهوم األخالق ومفهوم اإلميان فأي تقصري يف 

                                                
 ) .١/٤٥املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (  ) ١(

(٧٦٣)
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" أكمل  : أحدمها البد أن يكون له صدى يف اجلانب اآلخر ولذلك يقول الرسول  
  املؤمنني إميانا أحسنهم حلقًا" .

خالق اإلسالمية صدى لإلميان والعمل به ومقتضياته . كما هي ومن هنا كانت األ
صدى ملشاعر سامية وتعبري عن أحاسيس عميقة بالغة العمق يف ارتباطها باهللا سبحانه 

  وتعاىل .
  
  
  
  
  
  
  
  

   

(٧٦٤)
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  ثـــــــــالـالث ث ـــــــــاملبح 
  القــــــــاألخ م ـــــــعل وع ـــــــــموض

ز بتعريفاا وموضوعاا ، وقد سبق أن عرفنا علم من الثابت أن العلوم تتماي
األخالق عن غريه من العلوم ، فلنتبع ذلك ببيان موضوعه حىت يكون التمييز أكمل وأمت 

ال : لو سئل طبيب عن ث. وموضوع كل علم ، هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية م
الطب) يبحث عن ( موضوع علم الطب ألجاب بأنه : "بدن اإلنسان" ألن هذا العلم

ها من الصحة واملرض وأيضا لو سئل عامل الفقه عن موضوع بسأحوال البدن وما يال
علمه ألجاب بأنه : األحكام الشرعية من حيث الوجوب واحلرمة والندب واإلباحة .. 

  . )١(اخل " 

إذن موضوع األخالق أنه يعين بأعمال اإلنسان اإلرادية الصادرة عن تفكري 
رة أخرى هو مجلة القواعد والسلوك اليت ترسم لنا طريق السلوك احلميد وروية أو بعبا

وحتدد لنا براعته وأهدافه مكتملة ، وقيل موضوعه البحث عن أنواع امللكات الفاضلة 
ويسمى "علم األخالق  . اخل ...اليت جيب علينا التحلي ا كاإلخالص والصدق والعفة 

  . )٢(العملي" 

  اإلنسان صاحل ألن حيكم عليه باخلري والشر ؟ ولكن هل كل ما يصدر عن 

واجلواب أن األعمال اليت تصدر عن اإلنسان متعددة منها : األعمال اإلرادية ، 
وهي اليت تقع بإرادة اإلنسان واختياره مثل تناول الطعام والشراب واختيار العمل 

الزور  واملسكن والذهاب إىل املسجد وذهاب املريض إىل الطبيب والكذب وشهادة
واحلق وقول الصدق وغريهم وهناك أعمال غري إرادية واليت تصدر عن اإلنسان ال 

                                                
 جامعة قطر ، مكتىب -دراسات يف فلسفة األخالق / د/ حممد عبد الستار نصار (بتصرف) جامعة األزهر   ) ١(

 لطباعة األوفست .
 . ٩لمات يف األخالق اإلسالمية ، د/ كمال عيسى ص ، وانظر ك ١٢األخالق ، أمحد أمني صـ  ) ٢(
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  بإرداة منه وليس له دخل يف حدوثها وذلك كالتنفس والدورة الدموية وغريها . 
  فأي هذه األعمال يصلح ألن يكون موضوعا لعلم األخالق ؟

األعمال املشتبهة  واجلواب : أن األعمال اإلرادية وما ميكن االحتياط له من
فيدخل يف دائرة علم األخالق ، أما ما يصدر بدون إرادة وال ميكن االحتياط له فليس 

مال اضطرارية فال نستطيع أن نقول أن فالنا األبيض أعموضوعا لعلم األخالق فهي 
  . )١(صاحل واألسود طاحل 

اآللية اإلرادية والالإرادية بقسميها  - وليس هذان النوعان من األعمال 
مها كل أنواع األعمال ، فإن هناك أعماالً تشتبه األعمال اإلرادية  -واملنعكسة 

والالإرادية ، فهل يا ترى يشملها علم األخالق ، فيحكم على فاعلها باخلريية أو الشرية 
  أو ال يشملها ، فيكون فاعلها ليس موضع املؤاخذة األخالقية ؟

  النوع وسأضرب له األمثلة اآلتية : سوف أبني الرأي الصحيح بعد بيان هذا
أعمال احتمال يأتيها اإلنسان وهو نائم ، سواء أكانت هذه األفعال خريا ، كأن   -  ١

يطفئ نارا لو تركت ألحدثت خسارة جسيمة ، أم شرا ، كأن يشعل نارا فتحرق 
  املرتل وما جاوره ، فهل هذه األعمال إرادية أم غري إرادية ؟

تصدر عن إنسان مصاب بداء النسيان سواء أكانت تركًا ، كمن علم  هناك أعمال -  ٢
أن صديقًا له يأمتر به األعداء . وعلم موعد تنفيذ مؤامرام ، ولكنه نسي تنبيه 
صديقه إىل ذلك ، أم كانت فعالً كمن يقدم إىل إنسان معروفًا ، غري قاصد له ، 

يف هذه احلالة عمالً إراديا أو غري الستيالء أفكار أخرى عليه ، فهل الترك والفعل 
  إرادي ؟

األعمال اليت تصدر من شخص غري ضابط النفعاالته ، كمن يثور ألوهى األشياء ،  -  ٣

                                                
 . ١٣١يف الفلسفة واألخالق ، د/ إبراهيم حمفوظ صـ   ) ١(

(٧٦٦)
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  مع رجاحة عقله، وكمال إراداته ، فهل هذه األعمال إرادية أم غري إرادية؟ 
وهناك أعمال تصدر من شخص مستغرق الفكر كمن يدمن القراءة أو اللعب  - ٤

  . )١(ملباح ، إىل درجة أن ينسى فعل الواجب أو طلب احلق ا
من أنواع  هىفهل يا ترى من أي النوعني السابقني كل هذه األعمال . أ - 

األعمال اإلرادية ، فيكون اإلنسان حماسبا عليها ، أم من األنواع الغري إرادية اليت ال 
  حماسبة عليها ؟

  لالإرادية إذا تأكدنا عدم القصد فيها.واجلواب عن ذلك: إا من نوع األعمال ا
فالنائم يف املثال األول: ليس متعمدا إلحداث اإلحراق ليؤاخذ على هذا الفعل ، 

  ذكرناها لذلك ال حيكم على عمله بأنه خري أو شر، ويقاس على فعل النائم بقية األفعال اليت 
م ، بل أم ماهلعوليس األمر ينتهي عند ذلك ؟ بأن ال يؤاخذوا على نتائج أ

مؤاخذون على مبادئها ، مبعىن أن النائم مثالً مؤاخذ يف أثناء يقظته على عدم حيطته يف 
إبعاد مصادر األعمال اخلطرة اليت يأتيها أثناء نومه ، ويقاس عليه أيضا مجيع األعمال اليت 

  ذُكرت يف األمثلة السابقة .
مطلقًا ، بل انتقلت من نتائجها  إذن املسئولية اخللفية عن هذه األفعال مل تتجاوزها

إىل مقدماا ـ جيب اختاذ احليطة واحلذر وعدم القصد ـ وهذا يوافق قول بعض 
  . )٢( ربنا لَا تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا   املفسرين يف بيان قوله تعاىل: 

رادة ، فما ال إال حيث وجدت اإل دية ال توجقوهذا يدل على أن املسئولية اخلل
دخل إلرادة اإلنسان فيه ال يؤاخذ عليه مبدح أو ذم ، مبعىن ال يمدح الشخص لطوله ، 

    يذم لقصره .ال و

                                                
 . ٥٤كتاب األخالق ، د/ أمحد أمني صـ   )١(
  . ٢٨٦سورة البقرة من اآلية   ) ٢(

(٧٦٧)
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  : غاية ومثرة علم األخالق املبحث الرابع 
  وأقسامه على الفرد واتمع

  أوالً : غاية ومثرة علم األخالق :
فهل هناك من غاية أو فائدة أـو  الغاية والفائدة والثمرة واملنفعة مبعىن واحد .

  منفعة ترجى من علم األخالق ؟
حيث أن األخالق من املوضوعات اليت تشغل مكانا كبريا من اهتمام اإلنسان ، 
وتستحوذ على تفكريه ، أو ينبغي أن تكون كذلك ، فاإلنسان ال يستطيع أن يستغين عن 

أن يستغين عن مثل أعلى يف  األخالق يف أية حلظة من حلظات حياته ، وال يستطيع
  سلوكه أو معيار للحكم على أفعاله وأفعال الناس باخلري أو الشر .

وال ميكن أن يتصور املرء إنسانا يعيش بال ضمري حياسبه إذا أخطأ ويلومه إذا 
  استمر يف اخلطأ ومتادى يف الشر .

لة ار التمسك بأمهات األخالق والقيم الفاضــونستطيع أن نستخلص بعض مث
  فيما يلي :

حتقيق املثل األعلى يف جانبيه يثمر احلياة الطيبة ، وحيقق السعادة والسيادة ،  - ١
  والقيادة ، والتمكني يف األرض .

إن دراسة علم األخالق هلا فائدة عظيمة يف ترشيد السلوك اإلنساين وتوجيهه حنو  - ٢
  واإلدراك . القيم األخالقية واملثل العليا على أساس من الفهم والوعي

تقوية إرادة اإلنسان على اخلري وسلوك الطريق القومي ، وتنشيط العزمية على املضي  - ٣
  يف سبيل الفضيلة ، واالهتداء ا يف أعماهلا .

تقدير األعمال األخالقية  إن دراسة األخالق تكسب صاحبها القدرة على الدقة يف -  ٤
  .دة أو يتأثر حبكم الزمان واملكانعاحكمه للعرف أو ال ن غري أن خيضع يفمونقدها 

إن دراسة األخالق ال جتعل مجيع الناس فضالء فهذا أمر يعتمد بدرجة كبرية على  - ٥
(٧٦٨)
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  تيان كرام على فخصي لكل فرد ولكنها تشد عزم بعض شاالستعداد ال 
  . )١(ي اخلري ، وجتعل القلب الشريف بالفطرة صديقًا للفضيلة وفيا بعهدها ـالثبات ف

 أن كل ما كلفنا اهللا عز وجل هو تأكيد إلنسانيتنا ، ورفع ملستواها ، والسري يف -  ٦
التميز العقلي والروحي واخللقي والسلوكي واالجتماعي  - خط التميز عن احليوان 

  الذي جيعل للحياة معىن ، ولإلنسانية خصائصها الواضحة . - 
ا . ألنه أوجب له حقوقًا حنو األخالق اإلسالمية ارتقاء باإلنسان إىل كماالته كله - ٧

  . ولإلنسان هللا حقوقًا عليه وشرع اهللا ، وحنو اآلخرين 
 ، والروحية والعقلية العلمية : الصحيح طريقها يف كلها اإلنسان لطاقات تفجري -  ٨

 ، فريضة والتفكري ، فريضة العلم : معطلة طاقة تبقى فال ، واجلسدية ، والنفسية
  . فريضة اجلسم وتدريب ، فريضة ا والتحقق ااكتسا الفطرية واألخالق

 حمله على ا ويعثر ، وجوده حكمة اإلنسان حيقق وحدها اإلسالمية خالقباأل -  ٩

 له سخر الذي أرضه يف وخليفته ، اهللا وعبد الكون سيد أنه وهو الوجود يف الصحيح
  . الكون يف ما كل

 كان حيوانا حقه حق ذي لكل نساناإل يؤدي وحدها اإلسالمية األخالق ظل يف أنه -  ١٠

  . )٢( العاملني رب حبقوق قيامه عن فضالً نباتا أو مجادا أو إنسانا أو
 وحدودمها مبيداما كذلك وتعرفه والشر اخلري اإلنسان تعرف األخالق علم دراسة - ١١

  . املسلم وعزمية وإرادة قوة حسب .
 القرآن من جاءت مشولية ربانية أا قخالاأل بتلك ومتسكًا شرفًا املسلم يكفي -  ١٢

  . اإلسالمي التشريع مصدري لسنةاو

                                                
 . ٢٢  مقدمة يف علم األخالق ص  ) ١(
 . ٧٦ص  ١ي ، جـواإلسالم ، سعيد ح  ) ٢(

(٧٦٩)
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 فيها ويرسخ الدنيا حب النفس عن ينقطع أن الغزايل اإلمام قال كما األخالق غاية -  ١٣ 
 عمله فيكون وجل عز تعاىل اهللا لقاء من إليه أحب شيء يكون فال  تعاىل اهللا حب

  . )١( والعقل الشرع بعمل موزونا
احلاجة إىل البحوث األخالقية يف الوقت الذي بدأ فيه تحقيق هذه الثمار كانت ول
وبدأ التقليد  ،وبدأ التشكيك يف األخالق السائدة .حنراف عن األخالق شيئًا ما الناس اإل

  األعمى لكل ما هو غريب واالنبهار بكل ما هو أجنيب. 
اعتبارها أساس بناء ولقد حظيت القيم األخالقية بعناية بالغة يف اإلسالم ب

الشخصية املسلمة من أجل ذاا، ومن أجل اآلخرين. وهي سياج حيمي منجزات اتمع 
، فهي ضابط لكل جهد  اإلسالمي احلضارية والتنموية من االيار والتسيب واالحنالل

ة حقيقية ، يلحظ أثرها يف حياة الناس قدما حنو يمبذول ، تضبط إيقاعه وحتوله إىل فعال
  قيق السعادة يف الدنيا واآلخرة .حت

  ثانيا : أقسامه :
 ومنها اإلنسان جبلة يف اهللا أودعها موجود فطري منها األخالق أن سابقًا عرفنا

 والسمو الغرائز بعض إعالء يف الفكر وأهل واملشرعني املربني بدور يرتبط وهذا مكتسب

 ولقد البشرية إصالح يف ساساأل اهللا شرع ففي ، اخللق خالق شرعه الذي اإلطار يف ا
  : قسمني إىل األخالق علم تقسيم على واحملدثني القدامى األخالق علماء درج

  . النظري اجلانب -  ١
  . العملي اجلانب -  ٢

  القسم األول :  اجلانب النظري : ( األخالق النظرية ) 
 مالاألع ومقاييس السلوك قواعد ووضع والشر اخلري ماهية يف بالبحث خيتص فهو

                                                
 . ٨٦،  ٨٥ص  ٣، اإلمام الغزايل جـاإلحياء   ) ١(

(٧٧٠)
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 واالغتباط كالرضا خمتلفة عواطف من ومظاهره حقيقته اإلنساين الضمري يف وبالبحث 

 غاية بتحديد يعين أنه كما ، الشر فعل عند والتأنيب واألمل ، اخلري لفعل الداخلي والسرور

 من به يتعلق وما سعادته به تتحقق والذي ينشده الذي وكماله ، احلياة هذه من اإلنسان

  . )١( أحباث
 خريها لبيان األعمال ا تقاس اليت واملقاييس ، واخلري الشر ماهية يف يبحث وكذلك

  . ما يتصل وما والواجب احلق يف يبحث كما ، وشرها
 على تدراوت اليت املختلفة واآلراء النظريات إىل يوجه الذي النقد بيان مع هذا كل

  . األخالقية املشاكل من اآلراء فيه تتقارب مل ملا حلول إجياد حياول مث ، املسائل هذه
 مشوالً أكثر وجه على السلوك قاعدة يضع بأن يكتفي ال اجلانب هذا يف والقرآن

 من قواعد الضخم البناء هذا حتت يرسى وجدناه فقد عملي تعليم أي يفعله مل كما وتفصيالً
  . )٢( صالبة وأشد متانة أعظم النظرية املعرفة

  ( األخالق العملية )  القسم الثاين : اجلانب العملي
 وطنه، وحنو ،أسرته وحنو ،نفسه حنو اإلنسان كواجب: املختلفة الواجبات فيدرس

 حنو واجبه وأخريا كاحليوان احلية األخرى الكائنات حنو واجبه مث ، مجعاء اإلنسانية وحنو

 بةبالرقا خيتص وباجلملة اخل ... وامللك احلياة كحق ، احلقوق يف يبحث وكذلك ، خالقه
 من يكون حبيث واجلماعة للفرد الواقعية احلياة يف تطبيقه ومدى النظري اجلانب ملمارسة

 ملعان موافقته عدم أو ومبوافقته األخالق، لقانون مطابقته عدم أو الفعل مبطابقة احلكم شأنه

  . )٣( اجلماعة أو بالفرد ذلك تعلق سواء األخالق وملقياس والواجب احلق
 حني نظري فهو ؛ أخرى ناحية من وعملي ناحية من ظرين علم األخالق فعلم

                                                
  . ٢٢٥صار ص بيالعقيدة واألخالق د، حممد   ) ١(
  .  ١٦دستور األخالق يف القرآن الكرمي ص   ) ٢(
، دراسات يف فلسفة األخالق ، د/ حممد  ١٢ مباحث يف فلسفة األخالق ، د/حممد يوسف موسى ص  ) ٣(

 ( بتصرف شديد) . ٢٤ - ٢٢  عبد الستار نصار ، جامعة األزهر ـ جامعة قطر ، ص

(٧٧١)
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 أو برباءتك حتكم وحمكمة قانونا كسنف يف حتمل أنك : لك فيقول الضمري عن مثالً حيدثك 

 وأما خريا عملت بأنك اجلميل الرضا أما ، التنفيذية القوة من وهلا األحوال حبسب بإدانتك

  . شرا عملت كونك على الضمري ووخز الندم
 ومقاييسه قواعده مقتضى على سريك تضبط أن منك يطلب حني عملي علم هوأن

  . اإلنسانية مرتبة عن وحيطها يفسدها مما وختلصها طبائعك حتنق وأن
 جهة من وفن ، دـالقواع معرفة ةـجه من مـعل . وفن علم القـاألخ فعلم إذن

  . )١( تطبيقها
 ينص ومل وعملية نظرية خالقاأل " يقول حيث األهواين الدكتور الكالم هذا ويؤكد

 النظريات تلك من قوته ويستمد العملي السلوك يتبعها منفصلة نظرية أخالق على اإلسالم

 املسلمني ومرجع عليه يسريوا أن ينبغي الذي الصاحل العمل قواعد للناس رسم وإمنا املقررة
 القواعد ذه زاخر والقرآن . للكتاب املكملة السنة مث أوالً الكرمي القرآن هو ذلك يف

 الناس من بغريهم صالم ويف معاشهم يف الناس أحوال أغلب تتناول اليت العملية

  . )٢( " بعضا بعضهم ومعاملتهم
 اهتم النظري باجلانب عنايته جانب إىل العملي باجلانب ألخالقا علم الهتمام ونظرا

  . إلنسانا سلوك لتقومي نظرا التربية شئون يف واملرشدون املربون به
  ســـــــامـث اخلـــــــــــاملبح

 بةــــــــــمكتس أم   ةـــــــفطري  القـــــــــــاألخ  لـــــــه
اختلف العلماء قدميا وحديثًا فالسفة وغري فالسفة لإلجابة عن هذا السؤال 

  ولذلك نستعرض بعض هذه األقوال مث نعرض رأي اإلسالم يف ذلك .
                                                

  . ٢٨منصور رجب ، ص د / تأمالت يف فلسفة األخالق ،   ) ١(
 ١٩٩٣ ١بنات األزهر طـ - دراسات يف علم األخالق د/ عزة حممد حسن ، مدرس العقيدة والفلسفة   ) ٢(

ص عيسى  ١، د/ أمحد فؤاد األهواين طـ  ١٠٣س ص بنقالً عن التربية يف اإلسالم أو التعليم يف رأي القا
 . ١٩٥٥البايب احلليب وشركاه ، القاهرة 

(٧٧٢)
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يولد الناس أخيارا وأشرارا .. كما يولد : ين (شوبنهاور) يقول الفيلسوف األملا 
احلمل وديعا ، والنمر مفترسا وليس لعلم األخالق إال أن يصف سرية الناس وعوائدهم 
كما يصف التاريخ الطبيعي حياة احليوان . فلقد ذهب (شوبنهاور) إىل تقرير أن علم 

لب عملي ، شأنه يف ذلك شأن األخالق علم نظري حبت ، ال حيمل يف طابعه أي مط
ا أخالق" أي ما وراء تاملنطق وامليتافيزيقا، حىت ليمكن أن يطلق على نظريته هذه اسم "املي

ري يف اإلنسان ويشري إىل ما فطالظواهر السلوكية فهو يذكر أن مبدأ السلوك األخالقي 
طر على احلرية ميكن أن يسمى باجلربية األخالقية ، وهي فكرة حتمل يف طياا أكرب اخل

فهو يصور البشرية كلها على أا مطبوعة على ذلك وال تستطيع  . والوعي اإلنساين
، وهذا أمر غري مقبول ألنه ينايف احلكمة من إنزال الكتب وإرسال  التحول أو التطور

الرسل ووضع القوانني وسن الشرائع وقيمة عمل املعلمني واملربني ، فحاشا أن يكون 
  ملهاة .شبه  نفسها ملهاة أواألخالق جدوى أو تكون دراسة بغري ذلك كله عناء 

 (كانت ) ظرف معني ويعرف سوابق  إن الذي يشاهد موقف اإلنسان يف: ويقول
مثل هذا املوقف يستطيع أن يتنبأ تنبوءا هادفًا مبا سيفعله يف هذا الظرف املعني  تصرفاته يف

  كما يتنبأ العامل الفلكي بكسوف الشمس وخسوف القمر يف ساعة حمددة .
غريها من سائر الظواهر كأن أفعال الناس  :ويقول الفيلسوف اهلولندي(سيبنوزا) 

طقية اهلندسية كما يستنتج من طبيعة حتدث وميكن استنتاجها بالضرورة املن ةالطبيعي
  املثلث أن زواياه الثالث تساوي زاويتني قائمتني .

ا من قوانني هفهؤالء الفالسفة األوربيون غلبت املادة على عصرهم ورأوا ما في
ر العلوم حىت االجتماعية واألخالقية ، علمية ثابتة وأرادوا أن يبسطوا نتائجها على سائ

نا البشرية عاجزة عن التحول والتطور وهذا أمر غري مقبول عقالً فهم لذلك يصورون ل
وشرعا ألن هذا ينايف احلكمة والضرورة يف إنزال الكتب وإرسال الرسل ووضع الشرائع 
والقوانني وحاشا أن يكون ذلك كله عناء بغري جدوى أو تكون دراسة األخالق نفسها 

(٧٧٣)
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  .  )١(ملهاة أو شبه ملهاة  
لى هذه األقاويل شذوذها وخمالفته ملا أمجع عليه املفكرون يف وأول ما نالحظه ع 

  خالق مع اختالفهم يف شأن الفطرة اإلنسانية وانقسامهم إىل مذاهب ثالثة:نظرم لأل
إن اإلنسان خري بطبعه والشر عارض له ، وهو مذهب املتفائلني أمثال جان جاك  - ١

  . )٢(ومجاعة من السلف روسو وسقراط ، وذهب إليه ابن تيمية وابن القيم 

إن اإلنسان شرير بطبعه واخلري طارئ عليه ؛ وهو مذهب املتشائمني كالبوذية  -  ٢
وأشباههم وكذلك مذهب أفلوطني املصري ومعظم رجال الكنيسة املسيحية 

ة آدم قد صار شريرا ال حيلة له يف إصالح ئحيث يرون أن اإلنسان منذ خطي
  التأديب والتهذيب أو عوامل البيئة والوراثة .نفسه فال تصري إىل اخلري إال ب

إن اإلنسان خلق مستعدا للخري والشر مجيعا وهو مذهب مجهور الفالسفة وعلماء  - ٣
النفس والتربية يف العصر احلديث وهو مذهب وسط سبقهم إىل إقراره والقول به 

ل إليه ألنه كالً من الغزايل وابن مسكويه وابن خلدون . وهذا هو الرأي الذي مني
ق ملا قرره اإلسالم . فاإلسالم يقرر أن اإلنسان خلق إىل اخلري أميل إىل ـمواف

 Å Æ ] الشر ، والنصوص اإلسالمية تؤكد هذا املذهب الوسط ، قال تعاىل :

Ç È É Ê Ë         Ì Z  )٣( ، [ p q   r Z  )٤( ، [ 8 

9 : ; < = > ? Z  )قال ، والفطرة اإلنسانية تؤيد هذا  )٥ ،
، فنجد بعض األطفال  )٦("  كل مولود يولد على الفطرة " : رسول اهللا 

                                                
  . ٨،  ٧األخالق يف التصور اإلسالمي ص   ) ١(
  . ٢٣٠،  ٢٢٦ ، العقيدة واألخالق ص ٩٢،  ٩١ انظر : كلمات يف األخالق اإلسالمية ص  ) ٢(
  . ٣سورة اإلنسان آية   ) ٣(
  . ١٠سورة البلد آية   ) ٤(
  . ٨،  ٧سورة الشمس اآليتان   ) ٥(
  عن أيب هريرة ألفاظ عديدة . ٢٠٤٨/ ٤أخرجه مسلم /    )٦(

(٧٧٤)
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 أتىيتصفون يف صغرهم باجلنب أو البخل أو احلياء أو الشجاعة بدون تدريب مث ي 
دور الدين والتربية والبيئة لتشكيل وذيب هذه الغرائز الفطرية اليت خلق 

الفطري والكسيب ، واالكتساب يأيت  اإلنسان مزودا ا ، فاإلنسان فيه اجلانبان
 4 3 2 1  0 / . - , + ] قال تعاىل : بالتعلم والتوجيه .

5 6 7 8 9 : ;  < = > ?  @ Z   )١( .  
ولكن هل ميكن التأثري على األخالق الفطرية ؟ أو هل ميكن تقومي األخالق 

  واكتساب اجليد منها والتخلي عن السيء .
ا بالتغري غري ممكن عادة. هيد ا الغريزة فإن التأثري فيواجلواب : إن الفطرية إذا أر

ولكن املمكن هو التحكم يف الغريزة حىت يكون على مستوى وسط بدون إفراط وتفريط 
ولذلك  أما إذا أريد بالفطرية امليول والرغبات فإنه ميكن التأثري فيها بالتعديل والتربية .

  ه .كان جهاد النفس من أعظم ألوان اجلهاد وأوال
النفس  نوالنفس اإلنسانية قد خلقت قابلة للكمال . ويف ذلك يقول الغزايل بأ

اإلنسانية ناقصة بالفعل ولكنها منطوية على إمكانيات الكمال ، قابلة بالقوة ملا شاء اهللا 
من درجات الترقي بالتربية وذيب األخالق والتغذية بالعلم . ولذلك جعل تسوية 

  . )٢(أما تزكيتها وتسويتها من عمل اإلنسان النفس من فعل البارئ 
واخلالصة أن الشرع أمر بالتخلق باألخالق احلسنة وي عن التخلق باألخالق 
الرديئة ولو مل يكن ذلك ممكنا ومقدورا لإلنسان ملا ورد به الشرع فال يكلف اهللا نفسا 

وقدرم واستعدادهم إال وسعها ، ولكن مع هذا فإن الناس يتفاوتون يف مقدار أهليتهم 
الكتساب األخالق أو تعديلها كما خيتلفون يف مدى أهليتهم وقدرم واستعدادهم لتلقي 

  .)٣(العلوم املختلفة أو إدراك احلقائق الدقيقة نظرا لتفاوت ذكائهم 
                                                

  . ٦ - ٤سورة التني اآليات   ) ١(
  . ٨٨ص  ٣ اإلحياء ، الغزايل جـ  ) ٢(
  . ٩٣أصول الدعوة د/ عبد الكرمي زيدان ص   ) ٣(

(٧٧٥)
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فإن اإلنسان ال خيلو من اجلانب الكسيب الذي يريب عليه اإلنسان ويدرب  
واليت منها التقليد والتلقني والوعظ واإلرشاد . فاإلنسان حيمل  بأساليب التربية املختلفة ،

جانب مكتسب واالكتساب يأيت جانب فطرى وجمموعة سلوك مستمدة من جانبني 
:" مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل  بالتعلم والتوجيه . وقد قال الرسول 

ء فأنبتت الكأل والعشب الكثري الغيث الكثري أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املا
وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب 

دين اهللا  ا طائفة أخرى إمنا قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل . فذلك مثل من فقه يفهفي
بل هدى اهللا يق الن ونفعه ما بعثين اهللا به فيعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا وم

  . )١(الذي أرسلت به 
وقد جيبل بعض الناس على أخالق حبيث تكون بارزة فيهم وظاهرة فيعرفون ا، 

قال ألشج عبد  ، وقد جاء فيه أن رسول اهللا  والدليل على هذا حديث رسول اهللا
ا القيس "إن فيك خصلتني حيبهما اهللا تعاىل ورسوله احللم واألناة" قال يا رسول اهللا أن

"بل اهللا جبلك عليهما" فقال :  أختلق ما أم اهللا تعاىل جبلين عليهما؟ قال رسول اهللا 
  .)٣(،)٢(احلمد هللا الذي جبلين على خصلتني حيبهما اهللا تعاىل ورسوله" 

أما الذين يتكلمون عن الطبع الذي ال يتغري إمنا يتحدثون عما تؤثره العادة يف 
لإلنسان على سلوك معني يصبح جبالً فيه وتتطبع عليه  اإلنسان حيث أن التعود املستمر

الشخصية حىت يصري جزء منها. أما الفطرة فهي سليمة نقية كما شكلها املوىل عز وجل 
  .  )٤(  ª « ¬ ® °¯  ... Z ©   ... ] كما قال تعاىل :

                                                
 ص ٣ ، تفسري ابن كثري جـ ٢٨٧ص  ١ ، شرح السنة للبغوي جـ ٢٤٥ص  ٢تفسري البغوي جـ  ) ١(

  . ٥٤ص  ٣ ثور جـ، الدر املن ٢٦
  . ٨١صـ ٣اإلحياء جـ  ) ٢(
   ) .١٧أخرجه مسلم (  ) ٣(
  . ٣٠سورة الروم من آية   ) ٤(

(٧٧٦)
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  السادس بحثامل 
  هل األخالق قابلة للتعديل والتغيري

سؤال ، وهو هل أخالق اإلنسان قابلة للتبديل ال مناص من توجيه هذا ال
  والتعديل أم أا ال تقبل ذلك ؟ 

  خالف بني الباحثني يف هذه املسألة .
يرى البعض أن األخالق غري قابلة للتغيري وحجتهم يف ذلك أن األخالق تابعة 

ا ألن الطباع ال تتغري واستدل على هذا بأمرين كما ذكرمه للمزاج واملزاج ال يتغري ؛
  الغزايل ملخصا لكي يرد عليهما ، وهذان الدليالن مها :

األمر األول : أن اخلُلُق هو صورة الباطن ، كما أن اخللق هو صورة الظاهر 
واخللقة الظاهرة ال يقدر على تغيريها . فالقصري ال يقدر أن جيعل نفسه طويالً ، وال 

حتسني صورته فكذلك القبيح يف  الطويل يقدر أن جيعل نفسه قصريا ، والقبيح يقدر على
  الباطن جيري هذا ارى .

حسن اخلُلق يقمع الشهوة والغضب ، وقد جرب ذلك  األمر الثاين : أم قالوا :
بطول ااهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى املزاج والطبع فاالشتغال بذلك تضييع للزمان 

  . )١(بغري فائدة 
ننا إذا تأملنا حقيقة اخلُلُق يف الفكر اإلسالمي وهذا الرأي ظاهر البطالن بدليل أ

نظر اإلسالم ليست جمرد ألفاظ أو شعارات تردد ، بل هي  فإننا نالحظ أن األخالق يف
كوين عوامل تعلى العكس من ذلك سجية أو عادة أو اجتاه راسخ يف النفس تتعاون يف 

امل بيئية تتمثل يف التربية وراثية تتمثل يف الذكاء واملزاج والغرائز وما إىل ذلك . وعو
والتعليم والتدريب والتوجيه . فاخلُلق قابل للتعديل والتغيري والتطوير عن طريق التربية 

                                                
فلسفة التربية  ،(بتصرف) ٢٥،  ٢٤/ حممد عبد الستار نصار ص  انظر دراسات يف فلسفة األخالق د  ) ١(

  . ٢٢٧اإلسالمية ، عمر الشيباين ص 

(٧٧٧)
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  . )١(واملران والرياضة النفسية وااهدة  
يرون أن اخلُلق  - وهو ميثل مجهور الباحثني  - أما الفريق اآلخر من الباحثني     

ء مجيعا سقراط مؤسس علم األخالق ، فكان يعتقد أن قابل للتغيري ، وعلى رأس هؤال
اجلهل مصدر الشر وأصل الفساد ، وأن العلم منبع اخلري وأن العلم والفضيلة توأمان ال 

  ، ومعرفة اخلري كافية إلتيانه . )٢(. فالفضيلة يف نظره هي العلم واملعرفة  يفترقان
. بل هناك من األخالق ما هو وال نعين بذلك أن مجيع األخالق قابلة للتغيري     

ثابت ال يقبل التغيري والتطوير يف جوهره األصلي . فهو ثابت مطلق ال يتقيد بزمان وال 
مكان . فاحلكمة والشجاعة والعفة والصدق وما إىل ذلك من الفضائل هي يف جوهرها 
 األصلي قيم إنسانية عامة يقتضيها الوجود اإلنساين يف كل زمان ومكان . لكن هذا
الثبات ال ينايف أن األفراد خيتلفون يف طرق استجابتهم هلذه القواعد والقيم ، ويف درجة 
متسكهم ا . وحسب الظروف االجتماعية اليت قد تطرأ على بعض العصور كمثل 

هذا التغيري ليس أمرا وخلي عن الصدق شيئًا إذا كان به ضرر مبصلحة األمة وأمنها تال
؛ ألنه من الصعب على النفس أن تتخلى عن عاداا واجتاهاا  يسريا بل هو صعب نسبيا

حجة  - قد أيد هذا الرأي معظم علماء األخالق من أمثال اإلمام الغزايل  ،  )٣(الراسخة 
حيث قد تصدى بالرد على من يقول بعدم تغيري األخالق ، وقال : ( لو  -اإلسالم 

املواعظ والتأديبات ، وملا قال رسول اهللا كانت األخالق ال تقبل التغيري لبطلت الوصايا و
  "وكيف ينكر هذا يف حق اآلدمي وتغيري اخلُلق ممكن يف  )٤(: " حسنوا أخالقكم ،

احليوان ، إذ ممكن أن ينتقل احليوان املتوحش إىل مستأنس ، والفرس من اجلماح إىل 
شهوة لو أردنا . . فكذلك الغضب وال السالسة واالنقياد ، وكل ذلك تغيري لألخالق .

قمعها وقهرها بالكلية حىت ال يبقى هلما أثر مل نقدر عليه أصالً ، ولو أردنا سالستهما 
                                                

  . ٢٢٨باين صـ فلسفة التربية اإلسالمية ، عمر الشي  ) ١(
  . ٢٦،  ٢٥الفلسفة اخللقية د/ توفيق الطويل صـ   ) ٢(
  املرجع السابق ونفس الصفحة .  ) ٣(
  . ) ضعيف٥٨رقم  ٣٩/٢٠الطرباىن ىف املعجم الكبري (أخرجه   ) ٤(
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  . )١(وقودمها بالرياضة وااهدة قدرنا عليه  
مث أوضح لنا بعد ذلك أن الطبائع خمتلفة بعضها سريعة القبول ، وبعضها بطيئة 

  قل وكمال احلكمة والشرع .القبول . فحسن اخلُلق يرجع إىل اعتدال قوة الع
ويقرر الغزايل بعد ذلك أن هذا الكالم ال يبعد أن يكون يف الفطرة ما قد ينال    

  . )٢(باالكتساب 
ويذهب هلذا الرأي أبو القاسم األصفهاين حيث يقرر على إمكانية تغيري اخللق 

  . )٣(   A B C D E F G H I Z @ ] ويؤكد هذا بقوله تعاىل :
إذن نتسأل : هل يف استطاعة علم األخالق أن جيعلنا صاحلني  أمني :ويتسأل أمحد 

  أخيارا ؟ 
واجلواب : أن علم األخالق يفتح أعيننا لريينا اخلري والشر ويوضح لنا الفضيلة 
والرذيلة وآثارمها . ولكنه يستطيع أن جيعلنا مجيعا أخيارا بل هو شأنه شأن علم الطب 

فة ووسائل عالجها ويبصرنا بطرق الوقاية من هذه األمراض فهو يبني لنا األمراض املختل
، وكيفية توقي العدوى ويشرح لنا القواعد الصحية اليت جتعلنا أصحاء موفوري القوة 

دائما يف أمان من  لنا الصحة وجيعلنا والعافية . ولكن هل معىن هذا أن علم الطب يضمن
  رين :األمراض وشرورها ؟ كال إن هذا ال يتحقق إال بأم

كروبات األمراض يالً : أن تكون بنية اإلنسان قوية قادرة على مقاومة موأ
  والتغلب عليها .

  ثانيا : أن يتبع اإلنسان برضى كل القواعد الصحية وال يهمل فيها .
وإذا أردنا أن نطبق ما قلناه عن علم الطب على علم األخالق فإننا نقرر أن علم 

                                                
  . ٣٤، وتأمالت يف فلسفة األخالق ، منصور على رجب صـ  ٨٢،  ٨١صـ ٣اإلحياء جـ  )١(
  . ٨٤ـ ص٣املرجع السابق جـ  ) ٢(
  . ١٠،  ٩سورة الشمس اآليات   ) ٣(

(٧٧٩)
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لنا فوائدها اجلمة وكيف أن املتحلي ا يكون  حختلفة ويشراألخالق يبني لنا الفضائل امل 
اإلنسان املثايل ويكون أقرب إىل اهللا وأعلى مرتلة وأنه بفضلها حييا حياة صاحلة قومية 

اء ، كذلك فإنه ليس حوإذا كان ليس يف علم الطب أن جيعل مجيع الناس أص، سعيدة 
وإنه لكي يكونوا أخيارا جيب أن  يف مقدور علم األخالق أن جيعل كل الناس أخيارا

  يتوفر عامالن :
أوالً : أن يكون استعداد املرء طيبا وأن يكون مياالً بطبعه إىل اخلري والتقوى 

  والصالح ويكره الرذيلة بوازع داخلي من ضمريه ووجدانه .
عليه من الفضائل وأن  ضثانيا : أن يتقبل ويتبع برضى أوامر علم األخالق وما حي

  برسالة علم األخالق وحيملها ويبشر ا .يؤمن 
مريضه باألضرار أن نشبهه بالطبيب ؛ حيث الطبيب يبصر إذن علم األخالق ميكن 

صف له أضرارها ويشرح له ياليت تنجم عن شرب املسكرات وتناول املخدرات ، و
ميتنع خيتار طريقه. إما أن  تأثريها الضار يف اجلسم والعقل معا واملريض بعد ذلك له أن

  . والطبيب ال يستطيع منعه .صحتهيتعاطهما فتفسد  عن اخلمر فتحسن صحته وإما أن
ا نقيا وأيضا علم األخالق كالطبيب ليس يف استطاعته أن جيعل كل فرد صاحلً

ورعا ، ولكن يريه اخلري والشر ويبني له آثارمها ، واإلنسان بعد ذلك حر يف اختيار 
  طريق الشر .طريقه إما طريق اخلري وإما 

  . )١(إذن علم األخالق ال يفيدنا ما مل نكن لنا إرادة تنفذ أوامره وجتنبنا نواهيه 
فاألخالق قابلة إىل أن تتطهر مما علق ا من أخالق رديئة . مع اختالف درجات 

 )٢(التغيري . وأن األخالق منه ما هو طبيعي يف النفس ومنها ما ينال باالكتساب والتعلم 

                                                
دراسات يف علم األخالق يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الشريفة د/ عزة حممد حسن ، جامعة األزهر ـ   ) ١(

  . ١٩٩٣سنة  ١بنات القاهرة طـ 
  كتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة لألصفهاين .  ) ٢(

(٧٨٠)
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 .  
لعامل األخالقي "مسكويه" يذهب هلذا الرأي أيضا ويرى أن األخالق وكذلك ا

قابلة للتعديل إما بسرعة أو ببطء ، يشهد بذلك الواقع بانتقال الصيب الناشئ من حال 
  . )١(حلال تبعا للبيئة اليت حتوطه ولنوع التوجيهات اليت يتلقاها 

ق إال مكابر ومعاند ومنكر ويف حقيقة األمر نقول أنه ال ينكر إمكانية تعديل اخلل
تغري كل يوم من يللشاهد املالحظ ، فاحلياة من حولنا تؤكد هذه احلقيقة فنرى الطفل 

حال إىل حال ، وكذلك اإلنسان عامة يف مجيع أطواره قد يكون اليوم يف حال ويصبح 
بشرين غدا يف حال آخر ، وكذلك لو مل يكن هذا األمر ممكنا ملا أرسل اهللا تعاىل الرسل م

 ومنذرين ، وملا كان هناك جدوى من النصائح واملواعظ والتأديب. وحاشا هللا تعاىل أن
  يأمر بشيء مستحيل وأن يكلف اإلنسان ما ال يطيق.

فالشرع وحده هو الذي له السلطة التشريعية يف حياتنا والقرآن ذاته يؤكد لنا 
 Z  ، [ S T U Z  ، [ Ê ¥¦   ¤ £  ¢ ] هذه احلقيقة يف كثري من آياته قال تعاىل :

Ë ÍÌ Z   فاملسلم يستضئ بنور عقله ويسترشد به وفق منهج اهللا حيث أن .
احلاكية املطلقة ال تكون إال لذلك املصدر املعصوم ، الذي ال تعتريه الزيغ والباطل وهو 

  معيار الشرع والوحي .
   

                                                
  . ٣ اإلحياء جـ  ) ١(

(٧٨١)
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  عـــــــــابــــالس ثـــــــبحامل 
  رىــــة األخـــفة اإلنسانيـــوم الفلســض علـني بعــوب  القــخم األـــني علــة بــــالعالق

من املعتاد لدى املؤلفني ابتداء الكالم على العلم بشرح العالقة بينه وبني العلوم 
األخرى ، وإنين سوف أجاريهم يف ذلك واقتصر على شرح العالقة بني علم األخالق 

  ال .وبعض العلوم الفلسفية اليت تتصل به كبري اتص
حيث أن هناك صلة قوية بني العلوم اإلنسانية كلها ؛ألا تتجه إىل دراسة اإلنسان 

  ، ولكن كل علم منها يستقل بدراسة جانب من جوانبه ، ويف وضع معني من أوضاعه .
واالجتماع م النفس لكثري من العلوم اإلنسانية األخرى كعإىل وعلم األخالق حيتاج 

طق ... اخل ؛ وذلك ألن الظاهرة األخالقية سلوك إنساين ناشئ والقانون واالقتصاد واملن
عن عوامل داخلية بالدرجة األوىل من غرائز وانفعاالت وغريها، ودارس األخالق ال 
يستغين عنها ، حىت يصل إىل أحكام خلقية صحيحة ولنوضح ذلك بتوضيح الصلة بني 

  األخالق وبعض العلوم اإلنسانية فيما يلي :
  :علم األخالق بعلم النفس  أوالً : صلة

إن علم النفس مقدمة ضرورية البد منها لدارس علم األخالق ؛ حيث أن علم 
النفس يبحث يف القوى األساسية والرئيسية يف السلوك اإلنساين كالضمري واإلرادة 
والذاكرة وغريها من قوى النفس اإلنسانية ، وعلم األخالق يتخذ لنفسه موضوعا هو 

سلوك إنساىن ناشىء عن عوامل داخلية  ن العاقل احلر املريد أي أن موضوعهأفعال اإلنسا
من غرائز وانفعاالت وغريها ، كامليول والرغبات واإلرادة واللذة واألمل  بالدرجة األوىل

. ولعل هذه الصلة القوية بني علم النفس وعلم األخالق هي اليت محلت الكاتب 
 يتحقق علم األخالق بدون املعرفة السيكولوجية الفرنسي "سانتهلري" على أن يقول: "ال

، وإال عد علما حتكميا ، إن علم النفس بتحاليله املضبوطة جيب أن يكون دليلنا الوحيد 
  .  ، ولنا أن نضع فيه كل ثقتنا "

وهذه الصلة بني علم النفس وعلم األخالق ال متنع أن هناك تباينا بني العلمني من 
(٧٨٢)
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علم النفس يدرس الظواهر النفسية دون إبداء احللول ملشاكلها ، جند  حيث الغاية، فبينما 
  . )١(علم األخالق يتجاوز ذلك إىل رسم الطريق السوي للسلوك 

وإذا كانت قوانني األخالق قد وضعت ليكيف اإلنسان سلوكه على مقتضاها ، 
القية ، فما فيجب أن يعرف اإلنسان نفسه أوالً مث يكيفها على أساس هذه القوانني األخ

:" إذا أراد اهللا بعبد  رسولنا الكرمي  قد روى عنو ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
  . )٢(خريا بصره بعيوب نفسه" 

إذن علم النفس يلتقي بعلم األخالق من ناحية أن كال منهما يبحث اإلنسان من 
سان وعلم النفس علم األخالق من ناحية ما جيب أن يكون عليه اإلن ناحيته الفلسفية .

  من ناحية ما هو عليه بالفعل .
  ثانيا : علم األخالق وعلم االجتماع :

ألن األخالق يظهر أثرها يف  هناك صلة أيضا بني علم األخالق وعلم االجتماع ؛
 - ألن دراسة السلوك أي أعمال اإلنسان اإلرادية  اتمع سواء أكانت خرية أم شريرة ؛

جتر حتما إىل دراسة احلياة االجتماعية ، اليت هي موضوع علم اليت هي موضوع األخالق 
  االجتماع ؛ ألن اإلنسان ال ميكن أن يعيش إال جمتمعا .

وليس يف قدرتنا أن نبحث فضائل الفرد ؛إال إذا حبثنا اتمع الذي ينتسب إليه ، 
ف األطفال يف حي . فمثالً : احنرا )٣(وعرفنا ما فيه مما يعني على منو الفضيلة أو يعوقها 

من األحياء، ظاهرة خلقية واجتماعية ترجع إىل أسباب متداخلة، لعل أبرزها العوامل 
النفسية واالجتماعية ، وهذه الظاهرة حمل دراسة بني األخالق وعلم النفس واالجتماع 

                                                
جامعة  -جامعة األزهر  - ٢٧ فلسفة األخالق د/ حممد عبد الستار نصار صبتصرف من دراسات يف   ) ١(

  . ٥٧لطباعة األوفست ، وانظر كتاب تأمالت يف فلسفة األخالق ، منصور على رجب ص  ، مكتىبقطر
  ) ، وهو ضعيف.١٠٠٥٣) ، والبيهقي يف الشعب (٢٨٢ابن املبارك يف الزهد والرقائق (أخرجه   ) ٢(
و لسانتهليز  ترمجة د أمني ، نقالً عن العالقة بني السياسة واألخالق يف مقدمة كتاب أرسطاألخالق / أمح  ) ٣(

   ٧٦ لطفي السيد ص

(٧٨٣)



      
 ٤٠ 

والقانون واالقتصاد، وقد يشاركها بعض العلوم العملية كالطب مثالً، كأن يكون من  
. فنجد الظاهرة ينظر إليها من وجهة نظر كل  اهرة املباشرة اعتالل الصحةأسباب الظ

واحد من هذه العلوم وكل حبسب موضوعه ، فعلم االجتماع يدرسها كظاهرة 
اجتماعية، مبعىن أنه يعين باكتشاف أسباا ، وقد يساعده يف ذلك علم النفس والطب، 

  . )١(ذه الظاهرة ولكن علم األخالق يرسم الطريق الصحيح لتاليف ه
  ثالثًا : علم األخالق وعلم القانون :

توجد صلة قوية بني العلميني ألن موضوعهما أعمال اإلنسان ، وغايتهما واحدة 
وهي : تنظيم أعمال الناس إلسعادهم ، فكال منهما يضع ضوابط للسلوك االجتماعي ، 

عد واملبادئ ؛ألن وإن كان العلمان خيتلفان من حيث مصدر اإللزام واحترام القوا
القانون الوضعي ال يعرف من األعمال إال ما ظهر منها ، ووقع حتت طائلته فيحكم عليها 

فهو يؤاخذ على الظواهر  -علم األخالق  - بناء على ذلك . أما القانون اخللقي 
ن معاين حية تشد اإلنسان ـوالبواطن حىت خطرات النفس، وذلك مبا وضع يف الضمري م

 وتؤنبه على فعل الشر. فدائرة علم األخالق أوسع ألا تأمر بعمل كل ريل اخلـإىل فع
ما ينفع وتنهي عن عمل كل ما يضر ، وليس كذلك القانون ، فهناك أعمال نافعة ال 
يأمر ا القانون كاإلحسان إىل الفقري ، وهناك أعمال ضارة ال ينهي عنها القانون 

  ة .كالكذب واحلسد ورذائل خفية ككفران النعم
أما علم األخالق يبحث يف حركات النفس الباطنية ولو مل يصدر عنها عمل 

والسبب يف عدم تدخل القانون يف هذه  خارجي كما يبحث يف األعمال اخلارجية .
األشياء وأمثاهلا : أن القانون ال يأمر وال ينهي إال إذا استطاع أن يعاقب من خيالف أمره 

   .)٢(أو يه وإال مل يكن قانونا 

                                                
  .٢٧ بتصرف من دراسات يف فلسفة األخالق د/حممد عبد الستار نصار، جامعة األزهر ص  ) ١(
  . ٧خالق ، أمحد أمني ص األ  ) ٢(

(٧٨٤)



      
 ٤١ 

وتوضيح ذلك : أن القانون يستطيع أن يقول : " ال تسرق " و " ال تقتل " أما  
األخالق فتشارك القانون يف النهى عن السرقة والقتل فتزيد عليه فتقول : " ال تفكر يف 
الشر " ، وأيضا القانون يستطيع أن حيمى ملك الناس وأن ينهى عن التعدى عليه ، 

الك أن يقصد إىل املصلحة واخلري يف استعمال ماله ، إمنا ولكن ال يستطيع أن يأمر امل
  . )١(الذى يستطيع هذا األمر هو علم األخالق 

  رابعا : علم األخالق واالقتصاد السياسي :
وأيضا هناك صلة قوية وعالقة بني األخالق واالقتصاد وأثرمها يف عالقة احملكومني 

روات البشر يف جمتمعهم، مصادرها ؛ حيث أن االقتصاد السياسي يدرس ث باحلكام
وطريقة توزيعها ، وأثرها يف السلوك االجتماعي ، وبالتايل : أثرها يف السلوك األخالقي 
ألن العالقات االقتصادية لو مل تقم على أساس أخالقي يساعد يف استتباب العالقة بني 

تشريع يف املمالك احلكام واحملكومني لكانت شرا على اجلانبني . وهلذا جيب أن يكون ال
  . )٢(يستند على علم األخالق ألن علم األخالق هو الذي يعطي القانون وال يأخذ منه 

علم األخالق واملنطق : اخامس :  
  هناك تشاا بني العلمني من حيث أن كال منهما من العلوم املعيارية .

جيب أن  يتالالقواعد  فعلم املنطق : مهمته أن " يدرس التفكري" مبعىن أنه يضع
  مقتضاها ليعصم ذهنه من اخلطأ يف التفكري . يفكر اإلنسان على

وعلم األخالق : يدرس "أعمال اإلرادة" مبعىن أنه يضع القوانني اليت ينبغي أن 
يكيف اإلنسان سلوكه على مقتضاها . كما أن كال منهما يضع املقاييس الصحيحة 

  وعلم األخالق يضع مقاييس"السلوك". للغاية منه، فعلم املنطق يضع مقاييس "احلقيقة"
يبحث يف اإلنسان من  - املنطق  معلم األخالق وعل - مبعىن آخر : أن كال منهما 

                                                
  . ٧ املرجع السابق ص  ) ١(
  (بتصرف) . ٢٨سفة األخالق د/ حممد عبد الستار نصار ص دراسات يف فل  ) ٢(

(٧٨٥)



      
 ٤٢ 

الناحية النفسية : كل من جهة : هذا من ناحية سلوكه ، وهذا من ناحية تفكريه ، لكن .  
لق رجاالً على هل يتصل املنطق باألخالق من الناحية احلية ؟ مبعىن أن التفكري املنطقي خي

سلوك طيب بالفعل . واقع احلياة يرينا أن بعض الناس يكون أقرم إىل التفكري املنطقي 
أو أعلمهم به وأبعدهم عن سلوك األخيار . وإذا كان املنطق مفتاح الفلسفة على معىن 
أن الذي ال يعرف املنطق ال يعرف الفلسفة ، فإين أضم إىل أن الذي يفكر التفكري 

  وال يظهر ذلك على سلوكه بالفعل ، فليس من املنطق يف شيء .املنطقي 
ن اخلطأ يف التفكري .. فالذي خيطئ يف عملية عفاملنطق مهمته أن يعصم الذهن 

ا ومل يثبتوا محسابية أو نظرية هندسية أو قاعدة علمية .. . هؤالء مل يفكروا تفكريا سلي
ك الطيب ليس منطقيا مع نفسه .. . تثبيتا حكيما .. . كذلك الذي ينحرف عن السلو

سقراط : "الفضيلة املعرفة " فمن  لوإن حفظ مسائل املنطق عن ظهر قلب .. . وقدميا قا
مل توصله املعرفة إىل الفضيلة بالفعل فليس من املعرفة يف شيء ، أو معرفته ناقصة ، 

  . )١(فاملعرفة الصحيحة تعطي الثمار .. . 
   

                                                
  ، بتصرف . ٣ط  ٦٠تأمالت يف فلسفة األخالق د/ منصور على رجب صـ  ) ١(

(٧٨٦)



      
 ٤٣ 

  نــــــامــث الثــــــــــاملبح 
  ةــــــوالعملي  ةـــــالنظري الق ـــــــاألخ  نيـــــب  رقــــــالف

حني نتعرض لدراسة األخالق ، جند هذا العلم من العلوم يتشعب من حيث 
  دراسته إىل شقني :

  شق عملي . - شق نظري .            ب  - أ 
  النظري :: الشق األول 

يكون عليه السلوك اإلنساين ، ويبحث  أننه يضع القواعد املثلى ملا جيب إحيث 
ها ، يوكيفية توق ور، ومعرفة الشر، وكيفية اقتنائها يف الباعث واملقصد، وعلم الفضائل

  . )١(نظرية ترسم لنا الطريق حنو سلوك خير ، وحتدد لنا معامله وبواعثه وغاياته وكلها أمور 
صيل املسائل وإدراكها نه نظري ، إذا كان ال يعين إال بتحإويقال عن أي علم 

  فقط ، دون النظر إىل ما وراءها من تطبيق .
ويقال عن العلم إنه تطبيقي إذا كان جيعل الناحية العملية غايته ، بعد حتصيل 

  القواعد واملبادئ اليت ينبغي أن تتبع عند التطبيق، فهو نظري وعملي يف الوقت نفسه .
ث ختضع للتحصيل والدراسة : علم املنطق من حيث هو مسائل ومباح فمثالً

  ملعرفة القواعد اليت تعصم الذهن من اخلطأ يف التفكري ، هو علم نظري .
أما من ناحية كون هذه القواعد ينبغي مراعاا عند التفكري حىت تعصم الذهن و

  هو علم تطبيقي أو عملي .ف،  هعن اخلطأ في
ومظاهره من  ، حقيقته ،يدرس الضمري  - األخالق النظرية  -والقسم األول 

عواطف خمتلفة ، كالرضا واالغتباط والسرور الداخلي لفعل اخلري ، واألمل والتأنيب عند 
وكذلك ما يصدره من أحكام أخالقية على خمتلف األعمال االختيارية ،  ،فعل الشر 

وهل هي صادرة عن فكر وروية ، أو عن تقليد وحماكاة ، كما يدرس هذا القسم الطرق 
                                                

  . ٦  ، واألخالق : أمحد أمني ص ١٩٩  العقيدة واألخالق ، د/ بيصار ص  ) ١(

(٧٨٧)



      
 ٤٤ 

تعرف املثل األعلى يف األخالق كما يبحث أركان املسئولية اخللقية كاحلرية  اليت تتبع يف 
واإلرادة ، ويبحث تبعا لذلك مسائل اجلرب واالختيار ، والثواب والعقاب ، والبواعث 

وأي الغايات ينبغي أن تكون هدفًا للفرد واجلماعة ، وكذلك ، اليت تدفع إىل األعمال 
واملقاييس اليت تقاس ا األعمال لبيان خريها وشرها ،  يبحث يف ماهية الشر واخلري ،

  كما يبحث يف احلق والواجب ، وما يتصل ما .
كل هذا مع بيان النقد الذي يوجه إىل النظريات واآلراء املختلفة اليت تواردت 
على هذه املسائل اليت ذكرناها ، مث حياول إجياد حلول ملا مل تتقارب فيه اآلراء من 

  . )١(األخالقية املشاكل 
  أما الشق الثاين : األخالق العملية :

امبعىن كونه علم اتطبيقي فهو يطلب منا تطبيق هذه األمور النظرية على  اعملي ،
  .)٢(سلوكنا والتحلي ا، والسري على نرباسها، حىت ذب أنفسنا وحتقق هلا الكمال 

حنو نفسه ، وحنو أسرته فهذا القسم يدرس الواجبات املختلفة، كواجب اإلنسان 
، وحنو وطنه ، وحنو اإلنسانية مجعاء ، مث واجبه حنو الكائنات األخرى احلية كاحليوان ، 

  وأخريا واجبه حنو خالقه ، وكذلك يبحث يف احلقوق ، كحق احلياة وامللك .. . اخل .
باحث القسم األول بالتطبيق ، على ظروف احلياة ملوباجلملة يتعرض هذا القسم 

ا كلمة األخالق مبا يتفق واملقاييس األخالقية ، املتواضع على هعملية املختلفة ، ليقول فيال
  . )٣(حتكيمها يف احلياة العملية 

إذن فهو علم خيتص بالرقابة على ممارسة اجلانب النظري ، ومدى تطبيقه يف احلياة 

                                                
حممد  .فلسفة األخالق دنقالً من دراسات يف  ١٢مباحث يف فلسفة األخالق د/ حممد يوسف موسى ص   ) ١(

  ، مكتيب لطباعة األوفست . ٢٣عبد الستار نصار ، جامعة األزهر ص 
  . ٦، تاريخ األخالق يف اإلسالم ، واألخالق ، أمحد أمني ص  ١٩٩العقيدة واألخالق د/ بيصار ص   ) ٢(
 . ١٢مباحث يف فلسفة األخالق د/ حممد يوسف موسى ص   ) ٣(

(٧٨٨)



      
 ٤٥ 

عدم مطابقته  الواقعة للفرد واجلماعة ، حبيث يكون من شأن احلكم مبطابقة الفعل أو 
لقانون األخالق ومبوافقته أو عدم موافقته ملعاين (احلق) و(الواجب) وملقاييس األخالق 

  . )١(سواء تعلق ذلك بالفرد أو اجلماعة 

فاألخالق العملية يف مجلتها ليست سوى ضبط سلوك اإلنسان وحماولة تقوميه 
يزه كإنسان أتيح له أن بصفة متطردة ، حبيث حيافظ اإلنسان على وجوده احلضاري ، ومت

  ذا الكون ، والكائن املرموق يف هذا الوجود املترامي األطراف .يكون سيد ه

كل اجتماع بشري ، والدافع إليها دائما  واألخالق العملية إذن موجودة يف
  التميز واحملافظة على املكانة املرموقة . الرغبة يف

يخ والتطور املطرد له ، جيد أن ظهور والذي يتأمل اتمع اإلنساين مستقصيا التار
  اجلانب العملي يف األخالق سابق ضرورة على اجلانب النظري التجريدي .

ومن جهة أخرى فإن هذه احلقيقة امليدانية تؤكد شيئًا هاما وضروريا ، وهو أن 
تمد التأليف والكتابة يف األخالق ، وحماولة التنظري وتقعيد القواعد للعمل اخللقي  إمنا يع

ا تعارف عليه اتمع من أسس فلسفية ألفعال مماعتمادا مباشرا على ما جيري يف اتمع ، 
  متفرقة .

وهنا ميكن القول بارتياح : إن تأسيس األخالق النظرية البد أن يسبقه بالضرورة 
املمارسة امليدانية بفترة كافية ، تتيح للفعل اخللقي أن يستقر على أساس فكري ، يكون 

  بوالً ، ومفهوما لدى املمارسني هلذا الفعل .مق

وإىل هذا احلد تكون الكتابة يف األخالق والتنظري فيها ، مشاة متاما للكتابة يف 
  معظم العلوم اإلنسانية ، كالتاريخ ، واالجتماع ، وعلوم اللغة وآداا إىل آخره .

                                                
 . ١٩٩صار ص العقيدة واألخالق د/ بي  ) ١(

(٧٨٩)



      
 ٤٦ 

ة فحسب من حيث إن هذه العلوم متشا غري أنه ال يكون من املقبول أن نقول : 
ألن كل علم من  الكتابة فيها وتناول موضوعاا ، مث نقف عند هذا احلد من التشابه ؛

  العلوم حيتاج إىل ما مييزه عن غريه ، ومينحه شخصيته املستقلة ، وميدانه الذي خيتص به .
والباحث األخالقي ال يعتمد فقط على تسجيل ما يراه من الفعل اخللقي ، 

قف الفلسفي هلذا الفعل ، وإمنا هو يضيف إىل ذلك تقييم هذا الفعل اخللقي وتسجيل املو
  ، أو ذاك واحلكم عليه ، ووضعه يف مكانه الالئق به من األخالق .

فالباحث يف األخالق عليه أوالً أن يستقصي طبيعة اتمع والناس ، والروح 
مية هلذا الشعب ميدان الفردية واجلماعة ، ويسجل األعمال اخللقية واملمارسات اليو

  البحث .
وعلى الباحث من جهة ثانية أن يتصور اتمع بعني باصرة من حيث مستقبله 
وحاضره وماضيه ، ويضع للمستقبل نظما وقواعد يسمح لإلنسان أن يرتقي بأخالقه ، 

صل بالتشريع ووضع تحبيث يسمو فوق مرحليت احلاضر واملاضي ؛ ألن هذه املرحلة ت
  . )١(ستمر الدائم القانون امل

وبعد أن عرفنا الفرق بني األخالق النظرية والعملية ، نؤكد أن اإلسالم وضع 
مذهبا أخالقيا نادرا ، حيث اهتم باجلانب النظري واجلانب العملي ، وطالبنا ما معا ، 
 وال ميكن الفصل بينهما ، فما فائدة األخالق دون التحلي ا ، وما فائدة العلم باخلري

  دون العمل ألجله والكتسابه .
   

                                                
األخالق يف إطار النظرة التطورية د، طه حبيش ، أستاذ العقيدة والفلسفة ، كلية أصول الدين ، القاهرة   ) ١(

 (بتصرف شديد) . ١٧ -  ١٤ص 

(٧٩٠)



      
 ٤٧ 

  
كما جاء يف  لبحث " مقدمة ىف علم األخالق "إذا ما أنتهيت من العرض السابق 

  املقدمة ، أختم كالمي مشرية إىل :

أن علم األخالق له من األمهية مبكان ، حبيث شغل املفكرين منذ القدم إىل اآلن ،  -  ١
  ستمرت احلياة .وسيظل يشغلهم طاملا وجد اإلنسان وا

كما عرضت الفائدة من تعلم األخالق على وجه العموم ، وبينت أا علم معياري  -  ٢
يكون عليها سلوك اإلنسان ، كما يضع املعايري  يضع املبادئ اليت ينبغي أن

  الصحيحة لتقومي السلوك وتقييمه .

اتنا ، حنترم ذوالغاية من تعلم األخالق ، ومثرته ؛ألنه العلم الذي يعلمنا كيف  -  ٣
. فهو قريب ال غين لنا عنه يف أي مكان وزمان، ولذا فوحنب غرينا حبنا لذواتنا

الصلة باإلنسان ، بل إنه ألقرب العلوم إليه من أي علم آخر ؛ألنه العلم الذي 
يعلمنا واجباتنا حنو اهللا وامللك واألهل ، ومجيع ما حييط بنا بصفة عامة ، كما 

  جيب سلوكه ، وهلذا فكل الناس يف حاجة ماسة لتعلمه .يعلمنا الطريق الذي 

فتعلم علم األخالق ومعرفته ، أمر ضروري ومفيد للفرد واجلماعة على حد سواء 
خاصة بعد أن عرفنا العالقة بينه وبني بعض العلوم اإلنسانية كعلم االجتماع وعلم النفس 

لية ؛ وأنه ال ميكن الفصل ، وأخريا وضحت الفرق بني األخالق النظرية والعموغريها 
  .بينهما ، كما علمنا إسالمنا قرآنا وسنة 

   

(٧٩١)



      
 ٤٨ 

  عــــــــواملراج   ادرــــــــــاملص  تـــــــثب 
  أوالً : القرآن الكرمي .

  .ثانيا : كتب السنة : صحيح مسلم 
  :ثالثًا : املصادر واملراجع 

  حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل . .إحياء علوم الدين  -  ١

  أمحد أمني . .األخالق  -  ٢

  األخالق يف التصور اإلسالمي . -  ٣

األخالق يف إطار النظرة التطورية د/ طه حبيش ، أستاذ العقيدة والفلسفة ، كلية  -  ٤
  القاهرة . -أصول الدين 

  أصول الدعوة د/ عبد الكرمي زيدان . -  ٥

  تاريخ األخالق يف اإلسالم . -  ٦

  د/ منصور على رجب ، األجنلو املصرية . .ق تأمالت يف فلسفة األخال -  ٧

  تفسري ابن كثري . -  ٨
  تفسري البغوي . -  ٩

د/ حممد عبد الستار نصار ، جامعة األزهر ،  .دراسات يف فلسفة األخالق  - ١٠
  مكتبة لطباعة األوفست .

  الدر املنثور . -  ١١

  شرح السنة للبغوي . -  ١٢
  صحيح مسلم . -  ١٣

  صار .بيد/ حممد  .ق العقيدة واألخال -  ١٤
(٧٩٢)



      
 ٤٩ 

  عمر الشيباين . .فلسفة التربية اإلسالمية  -  ١٥ 

  د/ توفيق الطويل . .الفلسفة اخللقية  -  ١٦

  مكارم الشريعة لألصفهاين . ىلكتاب الذريعة إ -  ١٧

  كمال حممد عيسى . .كلمات يف األخالق اإلسالمية  -  ١٨

  د/ حممد يوسف موسى . .مباحث يف فلسفة األخالق  -  ١٩
  منصور رجب . .مباحث يف فلسفة األخالق  -  ٢٠

   

(٧٩٣)



      
 ٥٠ 

 فهـــرس املوضـــــــــوعات 

  ٢  ..............................................................................  مقدمــة

  ٥  ...........................................................................  ولاأل بحثملا

  ٥  ...............................................................  األخــالق لعلم مدخل

  ١٣  ..................................................  األخالق علم تعريف : الثاىن املبحث

  ٢١  ...............................................األخالق علم موضوع:  الثالث املبحث

  ٢٤  ................وأقسامه واتمع الفرد على األخالق علم ومثرة غاية:  الرابع املبحث

  ٢٦  ................................................................  : أقسامه:  ثانيا

  ٢٦  ...........................  ) النظرية األخالق: (  النظري اجلانب:   األول القسم
  ٢٧  ...............................  ) العملية األخالق(  العملي اجلانب:  الثاين القسم

  ٢٨  .....................................  مكتسبة أم فطرية األخالق هل : امساخل بحثملا

  ٣٣  ................................  والتغيري للتعديل قابلة األخالق هل : السادس بحثامل

األخرى اإلنسانية الفلسفة علوم بعض وبني األخالق علم بني العالقة : السابع بحثامل
  ........................................................................................  ٣٨  

  ٤٣  .................................  والعملية النظرية األخالق بني الفرق : ثامنال بحثملا

  ٤٧  ..................................................................................  اخلامتة

  ٤٨  .................................................................  عواملراج املصادر ثبت
  
  

(٧٩٤)




