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 :الطقدمة

أخالقياتَّالسيشةَّىيَّفئةَّفخعيةَّمغَّمشطػمةَّاألخالقَّبرفةَّعامة،َّوالسسارسََّّإن َّ
غَّعميوَّشةَّيػاجوَّأنػاعًاَّخاصةَّمغَّالسذكالتَّذاتَّالصبيعةَّاألخالقية،َّيتعي َّلسيشةَّمعي َّ

وَّبالزخورةَّتجريبوَّومعخفتوَّبالسشطػمةَّيعَّكيفَّيػاجيياَّبذكلَّمشيجي،َّوالَّيعشيتعم ََّّأنَّ
َّ َّالعادييغ َّلألشخاص َّماألخالقية َّمػاجية َّالسذكالتعمى َّىحه َّالقخاراتََّّ،ثل واتخاذ

َّ َّالسيشجسػن َّيػاجييا َّقج َّالتي َّوالسػاقف َّاألعسال َّأمثمة َّومغ َّليا. والسعمسػنَّالسشاسبة
َّمعَّ َّتتػافق َّال َّالتي َّاألخالقية، َّغيخ َّاألعسال َّإشار َّفي َّوضعيا َّيسكغ َّوالتي مثاًل،

َّ.لمسسارسةَّالسيشيةَّػلةاآلدابَّالعامةَّالسقب
َّلمفخََّّإن َّ َّاألخالقيات َّتقػمََّّبرفةد َّأساسية َّوقاعجة َّمجتسع، َّأي َّبشاء َّفي أساسيٌة

غيابَّاألسذَّاإلسالميةَّالػاجبةََّّفيأخالقياتَّالسيشةَّفيَّتخاجعَّواضحَّفَّعميياَّالحياة،
لتذسلَّالكيعََّّ؛مغَّأخالقياتَّلمسيغَّإلىَّمشطػمةحتاجَّتَّفييَّ،مغََّّديغَّوعقلَّوضسيخ

وكػداتَّأخالقياتَّالسيشةَّولجانَّالتأديب،ََّّ،وقػاعجَّالدمػكَّالسيشيَّوالػصفَّالػضيفي
الحالَّعمىََّّاءبقَّومدتمدماتياَّوتصبيقاتياَّومبادئَّأخالقيةَّوقػاعجَّسمػك،َّوالَّيسكغَّأنَّ

ماَّىػَّعميوَّليبقىَّعشرخَّالسالَّفقطَّىػَّالسديصخَّعمىَّالسيغَّومعامالتيا،َّفسصمػبَّ
َّ.َّتحخكَّفػريَّداخميَّمغَّعشجَّكلَّصاحبَّميشةَّونقابةَّلمسحافطةَّعمىَّأخالقياتَّميشتو

ػليةَّئوفيوَّمدَّالسيشيَّلوَّالتداماتَّتجاهَّصاحبَّالعسلَّوالخؤساءَّوالسجتسع،َّلكغَّالعسل
َّومد َّومدئأخالقية َّتعاقجية َّومدئػلية َّفشية َّوَّئػلية َّتذخيعية َّإندانيةَّئمدػلية ػلية

وإاّلََّّ.لوَّأخالقياتوَّالسيشيةَّالخاصةَّمعَّبعسَّالقػاسعَّالسذتخكةَّكلَّ،َّػلياتَّأخخىَّئومد
َّ َّالحياة َّمشاحي َّكل َّعمى َّالسادية َّتحكخفدتصغى َّوأخالق َّقيع َّالَّ،دون يكػنََّّوعشجىا



 

 م0201يىنيى  التاسعالعدد                           0                                    مجلة رواق الحكمة

 هاجر الطيب عمراند.                                             األسس اإلسالمية الىاجبة ألخالقيات المهنة

َّمي َّصاحب َّميشية!شىشاك َّنقابة َّوال َّأنََّّة َّعدى ََّّيخجعَّ َّلخشجىع األخالقيَّالبعس
َّ!والسيشي

َّفالسفتياَّ ج َّتسجِّ َّلػججناىا َّوالسعاصخة َّالقجيسة َّالغخبية َّالسجتسعات َّعمى َّاش معشا فمػ
َّوتخمَِّّ َّالسدمسومثقفييا، َّونحغ َّوحكسيع، َّوأقػاليع َّأخالقيع َّسبقشاػَّج َّقج َّوكشاَّن َّبيحا ىع

أفزلَّمشيعَّبسخاحل،َّفاإلسالمَّديغَّالحقَّوديغَّاألخالق،َّحيثَّلعَّيقعَّبتخكَّأيَّشيءَّ
اًل،َّفمػَّبحثشاَّفيَّكتابَّوقامَّبذخحوَّشخًحاَّمفر ََّّ،موَّلشايشفعَّاألمةَّواحتخامياَّإالَّوقج َّ

َّ َّدمحم َّاآلالفَّمغََّّ-عصمىَّهللاَّعميوَّوسم َّ-هللاَّتعالىَّوسشةَّنبيو َّفييسا األسذَّلػججنا
َّيقتجيَّبياَّكلَّمدمع.َّالتيَّيجبَّأنََّّاألخالقية

أعطعَّالبذخَّوأفزميعَُّخُمًقا،َّوقجَّامتجحوََّّ-عصمىَّهللاَّعميوَّوسم َّ-كانَّرسػلَّهللاَّفَّ
َّوجل َّ-ربوَّ َّ[.4اآلية،أخالقوَّفقال:َّ﴿َوِإن َظََّلَعَمىَُّخُمٍقََّعِطيع﴾]القمع:ََّّحدغَّعمىَّ-عد 

َّاإلجابة َّيجب َّالحي َّيعشيَّوالدؤال َّاألسذ َّتمظ َّغياب َّىل َّىػ غيابََّّعميو
َّاألخالقَّفيَّكلَّالسيغ؟

َّكان َّاَّلحا َّعمى َّالتأكيج َّىػ َّ َّالبحث َّىحا َّمغ ََّّليجف َّاإلسالميةَّاألسذأىسية
شخيقوَّإلىََّّفيَّالسجتسعَّمغَّدونَّأخالقَّأن ََّّانصالقًاَّمغَّالػاجبةَّلكلَّالسيغَّاألخالقيةَّ

َّتخمَّّاالنييار َّمغ َّىي َّاألسذ َّفتمظ َّ َّالسيشية، َّاألخالق َّيبجعََّّ،السثاليةَّق َّبيا والتي
َّ.يشجسسالسعمعَّوالصبيبَّوال

َّالتحميميَّفيَّوانتيجت َّالػصفي َّالسشيج َّالبحث َّبعجََّّ،ىحا َّالبحث َّبتقديع فقست
َّ:َّالسقجمةَّإلى

 :مقي في اإلسالمظظام الخ  ماهية ال -أولا 
َّاإلسالمَّإن َّ َّفي َّاألخالقي َّالتذخيعاتََّّالشطام َّمغ َّحِػَي َّبسا َّوالجنيا َّلمجيغ نطام

نيا َّ،العادلةَّفيَّكلَّالبيئاتَّواألزمشة،َّفشيلَّرضاَّهللاَّىػَّالغايةَّالسشذػدةَّفيَّالحياةَّالجُّ
َُّيع وسيمًةََّّجوىػَّمكياٌسَّساميَّلألخالق،َّفاإلسالمَّالَّيقفَّأماموَّأيَّنطامَّآخخَّكِشجًّ

َّتجعلَّمغَّخذيةَّهللاَّتلالرتقاءَّوالتقجَُّّ َّفسبادُئُو َّ َّالكيامَّم، َّاإلندانَّعمى َّتحثُّ عالىَّقػة
َّ َّمرشعو، َّفي َّعاماًل َّكان َّسػاء َّوجو، َّأكسل َّعمى َّاألخالقية َّبػاجباتو َّفيَّأو مجرسًا
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َّأنَّ َّدون َّداخميًا، َّالبجيع َّالشطام َّبيحا َّيذعخون ََّمخَضاه َّمع َّشبيبًا َّأو يكػنََّّمجرستو،
َّبالسد َّإحداس َّىشاك َّالشحػ، َّىحا َّوعمى َّيج، َّفييا َّالخارجية َّالعػامل َّمغ ػليةَّئلعامل

َّاألخالقيةَّانصالقًاَّمغَّكػنوَّممدمًاَّفيَّىحهَّالحياة.
َّمتكامٌلَّمغَّاألخالقَّالحسيجة،َّوىػ َّاإلسالمَّنطاٌم َّمغَّبعسََّّإن  الَّيحاولَّالحط 

َسياَّويجعلَّمشياَّكاممةَّالشفع،َّإْذَّيخيجَّهللاَّوإن ََّّ،األخالقَّاإلندانيةَّالسعخوفة ساَّجاءَّلُيَتسِّ
َّوتعالى- َّفيَّأنََّّ-سبحانو َّمديصخة َّاألخالق َّالحياةَّيجعل َّنػاحي ومييسشةََّّ،جسيع

َّ-صمىَّهللاَّعميوَّوسم ع-عمييا،َّحيثَّبعثَّخاتعَّأنبيائوَّومخسميوَّليبمِّغَّبحلظ،َّكساَّقالَّ
َّ.(1)ساَّبعثُتَّألتِسَعَّمكاِرَمَّاألخالِق""إن َّ

والََّّ،السعخوفَّبشيانوَّعمىيقػمََّّ،َتيِجفَّمبادئَّاإلسالمَّإلقامةَّنطامَّحياةَّبيغَّالشاس
َّمشكخََّّيذػبو َّومكانَّ،شيٌء َّزمان َّكل َّفي َّالخيخ َّليكيسػا َّىحهََّّوأنََّّ،وَتُحثُّيع يذيعػا

،َّ(2)ىيَّالسيسةَّاألسسىَّواألىعَّلمسجتسعَّاإلسالميَّوىحهَّ،األخالقَّاإلسالميةَّفيَّالعالع
َّوالخيَخَّوأرادَّااللتدامَّبحلظ،َّفمغَّيتخكَّجائعًاَّأوَّيتيسًاَّإال َّ ومتىَّماَّعخفَّاإلنداُنَّالحق 

َّالسدمَعَّممدٌمَّأخالقيًاَّبالسدؤوليةَُّتجاهَّوأكخمو،َّوىحاَّتسامًاَّىػَّخمقَّا لسدمعَّالحق،َّوألنُّ
ػلَّنحػىعَّأمامَّهللاَّبخرػصَّتشفيحَّتعاليعَّومبادئَّاإلسالم،َّومتىَّماَّئىؤالء،َّفيػَّمد

َّا َُّتجاه َّأخالقيًا َّواجباتو ََّّصالب،والَّلسخيسانعجمت َّكل َّانعجمتَّاألعسالوتجاه ،
 ػليتوَّوضاعتَّحقػقيع.ئمد

ةَّفيَّماَّيتعمقََّّبالفخد،َّإْذَّتحاولَّىحهَّالكيعَّالكيعَّاإلسالميةَّتحققَّوضائفَّعج ََّّإن َّ
َّبوَّعغَّالسدتػىَّالحيػانيَّ،رفعَّمختبتو الحيَّيقترخَّعمىَّالسادياتََّّ،وتعسلَّعمىَّالخقيِّ

َّوتقجَُّّ َّاإلندان َّبكخامة َّالالئق َّالسدتػى َّإلى َّوشخاب َّشعام َّأعطعَّمغ ل َّتؤصِّ َّكسا مو،
َّ َّالسجتسع َّأفخاد َّبيغ َّلمخبط َّمختبةَّعامل َّإلى َّالسادية َّالسختبة َّمغ َّبالجساعة لمدسػ

َّوالخَُّّ َّاأللحََّّألن ََّّ؛قيالحزارة يغ َّالجِّ َّالعملَّوعجوُّ َّالعرخَّىيَّعمة َّفيَّىحا َّالسادة حب 
َّأنَّ َّىحا َّمعشى َّوليذ َّاألكبخ، َّليتغم ََّّومشافدو َّالزعف َّمشيج َّاإلندان َّعمييا،َّيشتيج ب

َّكل َّعغ َّغفمشا َّبدببو َّالحي َّالسادة َُّحبُّ َّيسػت َّباألخالق َّالعمسيةََّّولكغ واجباتشا
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والحياتية،َّوبحلظَّتكػنَّالرالتَّبيغَّاألفخادَّوالييئاتَّأساسياَّحسيجَّيعتسجَّعمىَّاإليثارَّ
َّ.(3)مَّوالتفانيَّألجلَّخجمةَّالسجتسعوالتقجَُّّ

 .األخالق لغةا  -أ
َّوىاَّ-1 َّخمق َّجسع َّوالسخوءةَّيألخالق َّوصفََّّ.(4)الدجية َّالحكيقة َّفي َّيحسل وىػ

َّ َّقبيحةَّجسيمةلرػرة َّ(5)أو َّوتججر َّأن َّاإل، َّإلى َّالقخآَّشارة َّفي َّورد َّخمق َّالكخيعَّلفظ ن
[،َّويقػل4َّ]سػرةَّالقمع،:اآليةَوِإن َظََّلَعمىَُّخُمٍقََّعِطيعٍَّبسعاٍنَّكثيخةَّكساَّفيَّقػلوَّتعالىَّ:

ََّّمشطػر:َّ"اشتقاقبغَّا َّأِلَفََّّيوىَّ،خمقوَّمغَّالخالقأخميقَّوما التسخيغَّويقالَّلمحيَّ
َّ.(6)ومغَّذلظَّحدغَّالخمق"َّ،نَّعميوفرارَّذلظَّلوَّخمقًاَّتسخ ََّّشيئاًَّ
َّأن ََّّ َّإليو َّاإلشارة َّتججر َّىحهَّوما َّيتعم َََّّّمغ َّما َّاإلندانَّالتعاريف َّبفديػلػجية ق

َّ َّالديكػلػجيَّالشفدي َّيتعمقَّبالجانب َّاآلخخَّما َّالطاىخة،َّومشيا َّن َّألَّ؛الخوحيالخمكية
َّمخك َّ َّوروحاإلندان َّجدج َّمغ َّوصػرةَّ،ب َّىيئة َّمشيسا َّواحج َّوإم ََّّ،ولكل َّقبيحة اَّإما

عَّأوَّقَّفيعشىَّالتصبَُّّاَّالتخمَُّّيعشىَّالصبع،َّأم ََّّقفالخمََُّّ،قالتخمَُّّالخمقَّغيخََّّن َّأكساََّّ،جسيمة
َّعَّ.فَّأوَّالترشَُّّالتكمَُّّ

 اصطالحاا. األخالق – 2
تعخيفاتَّعمعَّاألخالقَّواختمفتَّباختالفَّالسفكخيغَّوشخقَّتفكيخىعَّونطختيعََّّدتَّتعج َّ

ىحاَّاالختالفَّوعجمَّاالتفاقَّعمىَّتعخيفَّجامعَّمانعََّّولعلَّ،وشبيعتيالساليةَّاألخالقَّ
َّ(7)**()وليذَّعمسًاَّوصفياًََّّ)*(ىحاَّالعمعَّعمعَّمعياريََّّلألخالقَّيعػدَّألسبابَّأىسيا:َّأن َّ

َّأنَّ َّيشبغي َّبسا َّوييتع َّيبحث َّالَّأي َّكائغَّيكػن َّىػ َّبسا َّمثلَّ، َّوضع َّالعمع َّىحا فغاية
َّعَّنحػَّاألفزل.صمَُّّماليةَّالخيخَّوالذخَّوالتَّاإلندانَّوتحجيجأعمىَّيديخَّبسقتزاهَّ
(َّق.م199-129ياَّتخجعَّإلىَّجاليشػسَّ)أقجمَّالتعخيفاتَّيقالَّأن ََّّومغَّالػاضحَّأن َّ

يفعلَّأفعالَّالشفذَّبالََّّ"الخمقََّّحالةَّلمشفذَّداعيةَّاإلندانَّإلىَّأنََّّأن َّإلىَّالحيََّّذىبَّ
َّ.(8)رويةَّواختيار"

َّفقال:وأم َّ َّأرسصػ َّتأتَّ"إن ََّّا َّاألخالقية َّلمعادةالفزيمة َّنتيجة َّالخمقَّاَّوأن ََّّ،ى سع
َّ.(9)يشتجَّعغََّّانحخافَّبديطَّعغَّكمسةَّالعادة"



 

 م0201يىنيى  التاسعالعدد                           5                                    مجلة رواق الحكمة

 هاجر الطيب عمراند.                                             األسس اإلسالمية الىاجبة ألخالقيات المهنة

َّأن َّ َّالفخدَّالحيَّيتفقَّمعَّعاداتَّمجتسعوَّاألخالقَّتصمقَّعمىَّسمػكَّمعشىَّىحا
ََّّومغَّ،وتقاليجه َّصاحب َّفيػ َّمغََّّن َّألَّ؛الخمقثع َّغيخه َّدون َّاإلندان َّيخز الخمق

"عمعَّبالقػاعجَّوالحقائقَّالتيَّلػَّروعيتََّّيااألخالقَّبأن ََُّّتعخفََّّكساَّ،األخخىَّالكائشاتَّ
َّ.(11)عسميًاَّلكانَّالدمػكَّاإلندانيَّعمىَّخيخَّماَّيصمب"

َّالعمعَّوالعسل،َّمغَّالػاضحَّأن َّ َّالتعخيفَّجسعَّبيغَّبعجيغَّأخالقييغَّىسا الحيََّّىحا
َّخًا.قتَّعسميًاَّلرارَّاإلندانَّخيَِّّىػَّعمعَّبالقػاعجَّالعامةَّالتيَّلػَّشبَِّّ

َّالحيَّسعياريَّالعمعَّوإن ساَّىيَّالَّ،األخالقَّليدتَّعمسًاَّوصفياًََّّاَّسبقَّأن َّيتزحَّمس َّ
َّوبياَّتقاسَّقيعَّاألفعالَّاإلندانية.َّ،يزعَّالسعاييخَّوالقػاعجَّالتيَّيشبغيَّمخاعاتيا

َّعَُّ َّبالدمػك،فتَّاألخالقَّبأن َّخَِّّكسا َّالسعياريَّالخاص َّالعمع َّالحيَّيحكعََّّيا أوَّالعمع
َّ.(11)وَّصائبعمىَّالدمػكَّبأن َّ

َّالسيشة َّترخَُّّمذتق ََّّفأخالقيات َّتزبط َّالتي َّالسعاييخ َّوىي َّأخالق، َّكمسة َّمغ فَّة
وىيَّمجسػعةَّمغَّالقػاعجَّواآلدابَّ،َّ(12)الفخدَّفيَّالسجتسع،َّومثمياَّتمظَّالخاصةَّبالعسل

َّالذخزََّّالدمػكيةَّواألخالقيةَّالتيَّيجبَّأنَّ سحتخفَّفيَّأداءَّوضيفتو،َّاليترفَّبيا
َّمدوتحسَُّّ َّئل َّنفدو َّوتجاه َّومجتسعو َّعسمو، َّتجاه َّلحاتوػلّيتو َّتعجَّ(13)واحتخامو ،إذ

َّالجيجةَّ َّالبذخية َّاألخالق َّمشطػمة َّمغ َّفخعية َّفئة َّالسيشة َّآداب َّأو َّالسيشة أخالقيات
َّالبعسَّآدابَّالسيشة َّبالخمقَّفييَّالتيَّتجعلَّالسػض ََّّ،عامة،َّويصمقَّعمييا فَّمتأدًبا

َّالتخمُّقَّ َّبل َّفقط، َّالعسل َّإنجاز َّعمى َّالػضيفة َّتعتسج َّفال َّلمػضيفة، َّوالسيشي العسمي
َّبالدمػَّ َّالتعخيفات َّوتختمف َّالحسيجة، َّوتتعج َّألكيات َّالسيشة َّىحهَّخالقيات َّومغ د،

َّأن َّ َّالسجخ َّالتعخيفات َّوالسبادئ َّالقػاعج َّمجسػعة َّفيَّيا َّالسػضف َّليا َّيخزع َّالتي دة
َّبالحدغََّّ َّوتػصف َّسمػكو، َّتقييع َّفي َّإلييا َّويحتكع َّالعسل، َّميام َّإنجاز َّفي ترخفاتو

َّ.(14)والكبح
الجيجَّاإلراديَّالحيَّيؤديوََّّىيياَّالسيشةََّّعمىَّأن ََّّأخالقياتإلىََّّاإلسالمولقجَّنطخَّ

َّعسَّسػاءََُّّ،اإلندان َّأجلكان َّمغ َّبجنيًّا َّأو َّفكخيًّا َّمذخوعيحقتَّاًل َّدنيػية َّمشفعة َّة،ق
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ييَّصفاتَّمدتقخةَّفيَّالشفذَّالبذخيةَّقجَّتكػنَّفصخيةَّأوَّمكتدبةَّذاتَّتأثيخَّفوعميوَّ
َّ.فيَّالدمػك

 :الطهظةالهاجبة ألخالقيات اإلسالمية األسس  -ثانياا 
جتَّالدشةَّالشبػيةَّتعجَّاألديانَّالدساويةَّأىعَّمرجرَّمغَّمرادرَّاألخالقيات،َّوقجَّأك َّ

الذخيفةَّىحاَّوفرمتَّماَّوردَّفيَّالقخآنَّالكخيعَّفيَّىحاَّالرجد،َّومرجرَّالثقافةَّالعخبيةَّ
َّأىسيةَّ َّكتبيع َّفي َّأدركػا َّمغ َّأول َّكعادتيع َّوالسدمسػن َّالعخب َّكان َّحيث اإلسالمية

َّاألخالقي َّواألسذ َّوالقػانيغَّالسبادئ َّالتذخيعات َّومرجر َّالسيشة، َّعمييا َّتقػم َّالتي ة
َّ،واألنطسة،َّإذَّتعجَّالتذخيعاتَّوالقػانيغَّواألنطسةَّالسعسػلَّبياَّمغَّالسرادرَّاألخالقية

َّتحجَِّّ َّالتقيَُّّفيي َّالسصمػب َّاألساسية َّالػاجبات َّوتشفيحىاد َّبيا َّبالتذخيعاتََّّ،ج ويقرج
َّال َّومرجر َّوالتعميسات، َّواألنطسة َّوالقػانيغ َّنطامَّالجستػر َّمثل َّالسيشية تذخيعات

َّالحكػمية َّالسػح ََّّ،األشغال َّالسقاولة َّعقج َّالعاداتَّودفتخ َّومرجر َّاليشجسة، َّلسيشة ج
السجتسعَّالسجنيَّوالسػروثَّالحزاريََّّن َّأحيثََّّ،والتقاليجَّوالكيعَّوالسػروثَّالحزاريَّ

َّوالسيشة،َّ َّوالسجتسع َّالدمالء َّمع َّالعالقة َّمدتػى َّعمى َّالسيشة َّألخالقيات َّميع مرجر
َّل َّالحجيثومرجر َّالتخبػي َّواألدب َّالسيشة َّآداب َّسمػكياتََّّ،ػائح َّيذسل والحي

اإلخالصَّفيَّالعسلَّوالرجقَّواالحتخامَّوالتػاضعَّوإدارةَّالػقتَّواجتشابَّالِكبخَّوالغخورَّ
َّأن ََّّوغيخىا، ََّّبيج َّالسيشلمَّلكيسيااإلشار َّسسارسات َّوالرجقَّية، َّوالشداىة َّالعجل يذسل

حَّوإتقانَّالعسلَّواالبتعادَّعغَّإيحاءَّالغيخَّواألمانةَّوالػفاءَّبالعيجَّوحفظَّالدخَّوالتشاص
َّالدساويةَّوغيخه َّاإلسالمَّواألديان َّإلييا َّيجعػ َّالتي َّيذسلَّمكارمَّاألخالقَّوالكيع ،َّكسا
َّاليػمية،لمتسدَُّّ َّالحياة َّفي َّبتصبيقيا َّوااللتدام َّلالقتجاءََّّظ َّالسدمسيغ َّنحغ َّأحػجشا فسا

َّتعالى:َّالحيَّجعموَّهللاَّقجوةَّلكلَّمدمع،َّقالَّهللاَّ-عصمىَّهللاَّعميوَّوسم َّ-بخسػلَّهللاَّ
َُِّأْسَػٌةََّحَدَشٌة﴾َّ] َّ[.21َّ،األحداب:َّاآليةسػرةَّ﴿َلَقْجََّكاَنََّلُكْعَِّفيََّرُسػِلََّّللا 

َّيوَّ َّاإلسالم َّالشػاحيبيتع َّجسيع َّمغ َّاألخالقية َّالجػانبََّّ،الجػانب َّعمى وسشخكد
ََّّلسيشة.تخاعىَّفيَّاَّالتيَّيشبغيَّأنََّّاألخالقيةَّاإلسالميةَّالسيشية
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ىيَّالرفاتَّالدمػكيةَّالحدشةَّالسصمػبَّتحميةَّالشفذَّأخالقياتَّالسيشةََّّوشالساَّأن َّ
َّمغَّالرفاتَّالدمػكيةَّالديئة.َّتخميتيابياَّفيَّمجالَّالعسلَّالسيشيَّالسذخوعَّبعجَّ

َّأىعَّخرائزَّأخالقياتَّالسيشة؟َّىيفساََّّ
 .خصائص أخالقيات الطهظة في اإلسالمثالثاا: 

َّىشاكَّالعجيجَّمغَّالخرائزَّألخالقياتَّالسيشةَّمشيا:َّ
َّنَّالكخيعَّوالدشة.مدتسجةَّمغَّالقخآ -1
َّ.ثابتةَّالَّتتغيخَّ-2
َّ.َّصالحةَّلكلَّزمانَّومكانَّ-3

َّالسيشة َّألخالقيات َّثابتة َّمتيشة َّوأسذ َّمرادر َّىشاك َّىل َّالتالي وصالحةََّّفدؤالشا
َّ؟َّلكلَّزمانَّومكان

 .والدظة الظبهية القران الكريم -أ
َّ َّفالقخآن َّوالدشة َّاألساسيتانَّساىالشبػية َّحػليَّالقاعجتان َّيجور َّنطامَّسالتي َّكل ا

َّميشيَّأخالقي َّىشاك َّيعج َّلع َّفإذا ،َّ َّمدَّوأسذقػاعج َّتكػن َّانعجمتَّئفمغ َّوإذا ػلية،
َّأنَّ َّوََّّالسدئػليةَّفالَّيسكغ َّىينَّآياتَّالقخآتكػنَّىشاكَّعجالةَّوالَّجداءَّفتشيارَّالكيع،

مغَّشخفَّتمظََّّاإلجباراإللدامَّىشاَّليذَّمعشاهَّالجستػرَّوالقانػنَّاألخالقيَّلكلَّميشة،َّف
َّوإن َّالقػاعج َّتمظَّ، َّونػاىي َّبأوامخ َّديشية َّبعقيجة َّالسعتقج َّجانب َّمغ َّااللتدام َّمعشاه سا
َّ.(15)العقيجة

َّإنِّىاإلسالمََّبي غَّالصبيعةَّالبذخيةَّفيَّقػلوَّتعالى:ََّّكانَّالبجَّلشاَّمغَّتػضيحَّأن َّ
َّس ََّلُو ََّفَقُعػا َّروحي َِّمغ َِّفِيو ََّوَنَفخُت يُتُو ََّسػ  ََّفِإَذا َِّشيٍغ َِّمغ ََّبَذخًا سػرةََّّ[ِجِجيغَّاَخاِلُق

َّالخيخََّّ]71-71َّ،اآلية:ص َّلقبػل َّمدتعجًا َّيػلج َّالصبيعة َّبيحه َّاإلسالم َّفي فاإلندان
ليكػنََّّ؛وليحاَّمي دهَّهللاَّتعالىَّعغَّسائخَّالكائشاتَّالحيةَّبالعقلَّوالتفكيخَّواإلرادةَّ،والذخ
َّالسدئػليةَّاألخالقية،َّوأرسلَّأنبياءهَّورسموَّلإلندانَّباألوامخَّوالشػاىيَّالتيَّإنَّبَّاًَّمشاش

أعخضَّعشياَّىمظ،َّوليحاَّيقػلَّهللاََّّوإنََّّ،قَّالدعادةَّفيَّالجنياَّواآلخخةاتبعياَّنجاَّوحق َّ
َّ ََّكُفػراًَّتعالى: َّوِإم ا ََّشاِكخًا َِّإم ا ِبيَل َّالد  ََّىَجْيَشاُه ََّّ[إن ا لحلظ3ََّّ ]اآليةَّاإلندان:سػرة
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َّالجانبيغ َّىحيغ َّبيغ َّوالتػازن َّالتعادل َّلتحقيق َّهللا َّوضعيا َّقج َّاإلسالم َّألن ََّّ؛فسبادئ
َّالُسدمعَّ َّبشاء َّفي َّالبالغة َّألىسيتيا َّاإلسالم َّفي َّرفيعة َّومشدلة َّراقية َّمكانة لألخالق
َّلتجبيخَّ َّوالتقػى َّالبخ َّعمى َّأفخاده َّوتعاون َّالسجتسع َّوتساسظ َّسمػكو َّوتػجيو وتخبيتو

ػيةَّوشمبَّالفالح،َّولحاَّجاءتَّتػجيياتَّربانيةَّكثيخةَّججًاَّلتعديدَّاألخالقَّشؤونيعَّالجني
َّوالعسلَّبيا.

َّبالَّىجف بلَّلسيسةَّإثباِتَّإندانيتوَّبتحقيقَّعبػديتوَّ،ََّّ،واإلندانَّلعَُّيخمقَّعبثًا
َّ َّتعالى: َّيقػل َُّتخَجُعػنَّحيُث َّال َّإلَيْشَا َّ َّوَأن ُكْع ََّعَبثًا ََّخَمْقَشاُكْع ََّأَنَسا سػرةََّّ[َأَفَحدْبَتع

اإلندانَّمي دهَّهللاَّبالعقلَّواإليسان،َّوبالتاليَّفيػَّممدمَّأخالقيًاَّوََّّ،]116،اآليةَّ:نَّػَّالسؤمش
هللاَّعمىََّّوأكج ََّّ،فيَّكلَّميشةَّمتىَّماَّنيىَّالشفذَّعغَّميػلياَّورغباتياَّبالعسلَّالرالح

َّجداءامج َّأفزل َّتعالى:بَّ.زاتو َّقػلو ََّوُىَػ َُّأْنَثى ََّأْو ََّذَكٍخ َِّمْغ ََّصاِلًحا ََّعِسَل ُمْؤِمٌغََّمْغ
ََّيْعَسُمػنَّ ََّكاُنػا ََّما َِّبَأْحَدِغ ََّأْجَخُىْع ََّوَلَشْجِدَيش ُيْع َبًة ََّشيِّ ََّحَياًة َّالشحلََّّ[َفَمُشْحِيَيش ُو سػرة

ََّّفالعسلَّ]97:اآلية، َّيحج َّالرالح َّوأنثىَّدلع َّذكخ َّكل َّبو َّومصالب َّوشامل َّعام َّ،فيػ
واإليسانََّّوكحلظَّالسيشجسَّوالسعمعَّ،فالصبيبَّمصالبَّبالعسلَّالسيشيَّوالعشايةَّبسخضاه
َّ.(16)دافعََّّلإلندانَّلمعسلَّواحتخامَّاآلخخيغَّومداعجتيع

َّيسكغَّأنَّمغَّالػاضحَّأن َّ َّفاعمةَّفيَّالسجتسعَّدونَّقػاعجَّتػججَّاألخَّوَّال القَّكقػة
َّأخالقية َّوأسذ َّمشابع َّأضاع َّلسجتسع َّأخالق َّفال َّبياَّأخالقو، َّاألخح َّتع  َّما َّومتى ،

ذَّمجتسٌعَّمتخابٌطَّيستمظ ماتَّالتقجِمَّداعيًاَّلمفزيمةَّأبجًاَّوجامعًاَّبيغَّالدمػكََّّتأس  كلَّمقػِّ
َّإيجابيةَّمغَّتعميعَّوشبَّوىشجسةَّوالخمقَّفيَّجسيعَّالسجاالت َّفكانتَّأخالقوَّأخالقًا ،

ُيقزىَّتمظَّاألسذَّحيةَّقادرةَّعمىَّالعسلَّتخميَّإلىَّإصالحَّالفخدَّوالسجتسع،َّوبدوالَّ
َّتحقَِّّ َّالتي َّالغاية َّاألخالقعمى َّالسدئَّ،قيا َّضاعَّوانعجمت َّالسدئػلية َّانعجام َّومع ػلية،

وَّىػَّنرابوَّوإقامةَّالعجالة،َّوىػَّالخيخَّاألخالقيَّكموَّألن ََّّفيوضعَّالحقََّّفيكلَّأملَّ
َّالقانػنَّليحهَّالحياة.

َّ
َّ
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 الدظة الظبهية. -ب
ش ةَّتميَّ بياََّّالقخآنَّالكخيعَّرتبةَّوأىسيةَّفيَّمرجريةَّالتذخيعَّمغَّحيثَّأن َّالشبػيةَّالدُّ

بيانَّمجسموَّوإيزاحَّجػىخهَّوتقييجَّمصمقوَّوتجاركَّماَّلعَّيحكخَّفيو،َّوالدشةَّتكػنَّأقػالَّ
َّالتيَّ َّىي َّواألفعال َّصحيحة، َّأحاديث َّمغ َّرواهَّالخسػل َّما َّفاألقػال َّوإقخار، َّأفعال و

َّوأم َّ َّبالفعل، َّالخسػل َّوأقخ هَّأوضحيا َّالخسػل َّعيج َّفي َّالرحابة َّفعمو َّما َّفيػ َّاإلقخار ا
َّو.الخسػلَّولعَّيعتخضَّعمي

ََّأَشاَعَّهللاويؤيجَّالقخآنَّالكخيعَّىحاَّالسرجرَّبقػلوَّتعالى:َّ َّالّخُسػَلََّفَقْج َّمغَُّيصِع
َّالشداء،اآلية[ َّعمىََّّ،]79سػرة َّلو َّوحاثو َّلإلندان َّخمقيٌّ َّورادٌع َّممدٌم َّمرجٌر ش ة فالدُّ

َّوجو َّأكسل َّعمى َّميشتو ََّّ،مسارسة َّمغ َّبل َّالسيشية َّأخالقشا َّأسذ َّمغ َّأولػياتو،فيي
نَّوالقخآَّتراغَّوتػضعَّلوَّأخالقَّميشية،َّوالسعمعَّليذَّفيَّحاجةَّأنَّفالسعمعَّوالصبيبَّ

َّ.لَّإلىَّفمدفةَّالسيشةَّبحاتياظَّبياَّتػص َّومتىَّماَّتسد َََّّّ،والدشةَّىساَّمرجراَّالتذخيع
 العقل والضطير. -ج

قالََّّ،ولقجَّأليستَّالشفذَّاإلندانيةَّالحجسَّالخمقيَّفعخفتَّشخيقَّالفزيمةَّوالخذيمة
َّ َّالش جَّْتعالى: َّال[ََّجْيغََّوَىَجْيَشاُه َّأن ََّّ،]11،اآليةَّبمجسػرة َّذلظ َّقػةََّّمعشى َّاإلندان في

حَّلوَّأفزميةَّأنَّ َّأن َّ(17)يفعلَّأوَّالَّيفعلَّباششيةَّتعسلَّعمىَّنرحوَّوُتخجِّ ىحاََّّ،ََّّإال 
َّوتفدجهَّ َّاليػى َّيغمقو َّقج َّالزسيخ(، َّأو َّالعقل َّكان َّ)سػاء َّاإلندان، َّفي َّالفصخي الشػر

أوَّقجَّيعجدَّعغَّالحكعَّالرحيحَّتحتَّأيَّضخفَّمغَّالطخوفَّفالبجَّإذنََّّ،العادات
َّكيانو،َّ َّمغ َّكجدء َّقانػنيسا َّوالزسيخ َّالعقل َّفي َّوضعت َّالتي َّىي َّعميا َّسمصة مغ
فرانعَّالعقلَّسبحانوَّوتعالىَّيعمعَّكلَّمكشػناتو،َّفالَّأحجَّيعخفَّجػىخَّالشفذَّوشخيعةَّ

َّ َّتعالى: َّلقػلو َّذاتو َّوجػدىا َّخالق َّغيخ َّوكساليا ََّوْىَػََّّأالََّسعادتيا ََّخَمَق ََّمْغ َيْعَمُع
َّ.]14اآليةَّسػرةَّالسمظ،[َالم ِصيُفَّالَخِبُيخ

َّيتفقَّوقػاعجَّعالعقلَّىػَّمعيارَّخيخيةَّاألفعالَّوشخيَّاَّسبقَّيتزحَّأن َّمس َّ تيا،َّفسا
َّ َّما َّوىحا َّشخ، َّفيػ َّيعارضيا َّوما َّخيخ، َّفيػ َّوأم َّيدس َّالعقل َّالعقل، َّإلدام َّإلدامَّى ا

َّالخضاَّ َّالزسيخَّىػَّدليلَّعمىَّعجم َّفتأنيب َّداخميَّعمىَّأفعالشا، الزسيخَّفيػَّرقيب



 

 م0201يىنيى  التاسعالعدد                           12                                    مجلة رواق الحكمة

 هاجر الطيب عمراند.                                             األسس اإلسالمية الىاجبة ألخالقيات المهنة

عمىَّفعلَّاإلندان،َّوراحةَّالزسيخَّىيَّدليلَّعمىَّالخضاَّعمىَّالفعل،َّولكغَّمتىَّماَّ
عجدَّالعقلَّوالزسيخَّعمىَّضبطَّالفعل،َّكالدارقَّالحيَّأدمغَّالدخقة،َّىحاَّلغَّيمدموَّ

َضَّأمخىاَّإلىَّالحاكعَّعمىَّمغَّضسيخهَّوالَّعقمو،َّبلَّتفخضَّعميوَّالذخيعةَّعقػبا تَّوُفػِّ
لَّ ََّّسػ  َّأمخ َّمغ َّاليخب َّالذيصان َّأساسََّّالصاعةلو َّعمى َّاإلسالم َّراعى َّلقج وااللتدام،

َّالتخغيبَّ َّيشاسبو، َّما َّالبذخية َّالشساذج َّمغ َّمدتػى َّلكل َّوجعل َّاإلندانية َّالحياة قانػن
َّ َّلفخض َّكػسائل َّوالتشفيخ، َّوماوالتخىيب َّاألخالقية ََّّاألسذ َّرادعة َّقػة َّمغ َّن َّألحسمت

التخغيبَّوالتخىيبَّمغَّالػسائلَّالتيَّتثيخَّالشفػسَّوتحخكَّالزسائخَّكساَّجاءَّفيَّقػلوَّ
ََّأْخَمجهَُّتعالى: ََّماَلو ََّأن  ََّيِحِدُب ََّوَعَجَدُه ََّمااًل ََّجَسع َّال ِحي َّلَُّسدٍة َُّىَسدٍة َِّلُكِل سػرةََّّ[ََّويٌل

َّ،اآلية َّ]3-2َّ-1:اليسدة َّأسمػب َّكان َّ َّوالتيجيج َّالتخىيب َّأسمػب َّوبجانب التخغيبَّ،
ِإن اَّاَلَُّنَزيُعَّأْجَخََّمْغَّيشيجَّنيجًاَّقػيسًاَّكساَّفيَّقػلوَّتعالى:ََّّوالتذػيقَّلسغَّأرادَّأنَّ

ََّعَسالًَّ َّالكيف،[ََّأْحَدَغ ََّّ،:30]اآليةَّسػرة َّالػسيمة َّوىحه َّقيسةَّالػاجبة َّليا ليذ
َّيؤكََِّّّ،يغَّمغَّالشاحيةَّاألخالقيةتالػسيمتيغَّالدابق َّألن َّولكغَّاإلسالم َّالحخصَّعمييا ياَّج

إلرجاعياَّإلىََّّشةَّونساذجَّمغَّالبذخَّالَّيججيَّمعياَّإالَّىحاَّاألسمػبتشاسبَّشبائعَّمعي َّ
يػججَّأيَّتشاقسَّبيغَّالفصخةَّالخمكيةَّفيَّاإلندانََّّ،َّومغَّىشاَّالَّيسكغَّأنَّجادةَّالرػاب

ىػَّالسرجرَّاألساسيَّوالتعميساتَّالسشدلةَّمغَّهللاَّتعالى،َّوليحاَّفالسرجرَّاألولَّالقخآن،َّ
َّػَّكالمَّهللاَّوماَّبوَّمغَّأوامخَّونػاىيَّتدتمدمَّالصاعةَّوالت قيُّج.وىَّألخالقياتَّكلَّالسيغ

فيَّواقعَّاإلندانَّباعتبارهََّّتتجمىَّالتصبيقاتَّالفعميةَّلتظَّاألسذَّوالقػاعجَّندتشتجَّأن َّ
أحجَّأفخادَّالسجتسع،َّوىيَّتطيخَّفيَّمدتػييغ:َّفخديَّواجتساعيَّمؤكجةَّحخيةَّاإلندانَّ

َّوتحسَُّّ َّاالختيار َّفي َّوإرادتو َّفالفخد َّالسدئػلية، َّواعََّّمدئػلل َّعسمو َّأخالقيات عمى
َّقَّالشفعَّالعامَّلمسجتسعَّبأسخه.لذخريتوَّمحقَِّّ

ياَّتكػيغَّذاتيَّيقػمَّػليةَّاالجتساعيةَّعمىَّالخغعَّمغَّأن َّئالسدَّأن ََّّاَّسبقمس َّندتشتجَّ
َّأن َّ َّإال َّداخمي، َّكخقيب َّالزسيخ َّنسػ َّتعمسوَّعمى َّيتع َّاجتساعي َّنتاج َّنسػىا َّفي يا

َّخالل َّمغ َّالسدَّواكتدابو َّتعمع َّعسمية َّوتبجأ َّالسختمفة، َّاالجتساعية ػليةَّئالسؤسدات
َّاإلحداس َّيشسػ َّحيث َّاألسخة، َّضسغ َّالرغخ َّمشح َّحجعََّّاالجتساعية َّومجى بالػاجب
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َّئالسد َّاألخالقية َّاإلحداسَّػلية َّمغ َّواليجف َّوالتخبية، َّالتشذئة َّشخيق َّعغ تجريجيًا
َّالسدتقبلئبالسد َّمػاشغ َّليكػن َّالفخد َّإعجاد َّىػ َّاالجتساعية َّبحاتوََّّ،ػلية َّواعيًا ويكػن

َّأىعَّ َّمغ َّالسدجج َّأو َّالجامعة َّاألسخة، َّفي َّسػاء َّفالتخبية َّاالجتساعية، ومدئػلياتو
َّإن َّ َّ َّاإلندانية، َّالذخرية َّوتشسية َّإذكاء َّعمى َّتداعج َّالتي َّاإلحداسََّّالػسائل تخبية

ُنعخِّفَّاإلندانََّّػليةَّتعجَّمغَّالخكائدَّاألساسيةَّفيَّالتخبيةَّاإلسالمية،َّويسكغَّأنَّئبالسد
َّبأن َّالسدم َّع َّإندان َّيتحس ََّّالسدئػلَّألن ََّّ؛مدئػلو َّالحي َّالذخز َّمدتسخةَّىػ َّبرفة ل

َّ َّوىػ َّأعسالو، َّنتائج َّالكامل ََّّمدئػلوبػعيو َّهللا َّوتعالى-أمام َّأمامََّّ-سبحانو َّثع أواًل،
َّبسدئػلياتو َّالتداماتو َّمجى َّوعمى َّومجتسعو، َّوالتيََّّوإنََّّ(18)نفدو َّالسدئػليات، َدت تعج 

َّمشيا:َّ
مانَّفسفخداتياَّاألخالقيةَّتذسلَّالثقةَّواآلَّ،وىيَّمخاعاةَّالقانػنَّ،َّالقانػنيةػليةَّئالسدَّ-1

َّوالرخاحة، َّوالشداىة َّواالحتخام َّواالنزباط َّوالجقة َّواإلخالصََّّوالسرجاقية والكخامة
َّوالذفافية َّوالحيادية َّوالسػضػعية َّواالستقاللية َّوالحيادََّّ،والجّجية َّالفداد ومحاربة

َّواالنتساء َّالحاتي َّاالنزباط َّاالترال َّوميارات َّواألمانة َّالسيشّية َّوالدخّية ،َّالدياسي
َّالسفخدات َّمغ َّواسع َّبحخ َّفيي َّواإلتقان، َّالػقت َّبكيسة َّالقانػنَّفَّ،واإلحداس سدألة

َّألن َّ َّالقانػن؛ َّدائخة َّمغ َّأوسع َّاألخالق َّفجائخة َّقزيةََّّواألخالق، َّإلى َّيحتاج القانػن
،َّفالخمقَّعمعَّبالفزائلَّوكيفيةَّاقتشائياَّوبالخذائلَّوكيفيةَّتالفييا،َّوالقانػنَّسمصةَّالخمق

َّالتجسَُّّ َّنصاق َّخارج َّخاصةَّمجتسعية َّسمصة َّىي َّالسيشة َّآداب َّوالئحة َّالسيشي، ع
بالسجتسعَّالسيشيَّالَّمحالة،َّومعطعَّماَّىػَّأخالقيَّالَّيخاشبوَّالقانػنَّمثلَّاإلحدانَّ

َّيجّخمَّفي َّال َّضارة َّأعسال َّوىشالظ َّوغيخىسا،َّالعسل، َّوالحقج َّالحدج َّمثل َّالقانػن يا
َّبشفدوَّفإيسانواإلندانَّفالذخفَّىػَّماَّيرشعوَّ،َّفالقانػنَّيمدمَّالشاسَّوالَّيجعميعَّشخفاء
 َّ.لياَّبكلَّاحتخامَّلقػاعجىاَّوقػانيشياَّوثقتوَّبخبوَّوإبجاعوَّفيَّميشتوَّوتقجيدو

ودعسياََّّ،نحتاجَّلسػاثيقَّشخفَّلمسيغَّكافةَّونحتاجَّلتحجيثَّأنطسةَّمسارسةَّالسيغَّ-2
ميشيةَّمكاتبَّالسيغَّودقتياَّووثائقياَّوميشيتيا،َّلجععَّبالكيعَّاألخالقيةَّلمسيشة،َّونحتاجَّ

َّورفجىاَّ َّالتشفيحي َّالعسل َّوبعج َّوإّبان َّقبل َّلتكػن َّالسحاسبة َّديػان َّرقابة َّلتعديد ونحتاج
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َّوإضافةَّ َّالفداد َّومكافحة َّالشداىة َّىيئة َّعسل َّلتعديد َّونحتاج َّاألخالقية، بالسعاييخ
 ..قيةَّلعسمياَّوفقًاَّلمتػجيياتالسعاييخَّاألخال

َّعمييائالسدَّ-3 َّوالسحافطة َّاآلخخيغ َّحقػق َّمخاعاة َّوىي َّاالجتساعية ىَّشت ََّّفيَّػلية
 .غيخىاالصبيةَّواليشجسيةَّوَّالتعميسيةََّّوالسيغَّالػضائف

َّمكارمَّاألخالقَّمعَّالشاس.ئالسدَّ-4 َّمخاعاة َّالسدَّػليةَّاألخالقيةَّىي َّتمظ ػلياتَّئإن 
وتتدعََّّ،النزباطفالسدئػليةَّاالجتساعيةَّتفخضَّالتعاونَّواعمىَّقجرَّواحجَّمغَّاألىسية،َّ

َّمد َّتذسل َّفيي َّوبالذسػلية، َّاإلندانية َّأسختوَّئبالربغة َّونحػ َّنفدو َّنحػ َّالفخد ػلية
والجيخانَّوالػشغَّوالعالعَّكمو،َّونحػَّوجباتوَّالسيشيةَّوماَّتحسموَّمغَّأخالقياتَّفيَّكلَّ

َّذلظَّكموَّالسحظَّالفعمي(19)مجال َّ.ألخالقياتَّالسيغَّ،َّوُيعجُّ
َّمس َّ َّندتشتج َّسبق ََّّالقػاعجََّّأن َّا َّاإلسالمية َّالحياةََّّةمصمػبوَّواجبة َّأوجو َّركب في

إشارىاََّّفيأوَّاليشجسةََّّأوَّالصب،َّشةَّكسيشةَّالتعميع،ومغَّضسشياَّأداءَّميشةَّمعي َّكميا،َّ
َّوانزباطتتصم ََّّوماَّالتصبيقيَّالسعساريَّ َّدقة َّمغ َّالسيشةَّ،بو ََّّفيحه َّمشاَّتتصم َّوغيخىا ب

ميشةََّّأن َّمثالََّّشة،َّفالكلَّيعمعَّوقيامَّبػاجباتَّأخالقيةَّمعي ََّّ،ُتجاىياالتدامَّأخالقيَّذاتيَّ
َّمغَّ َّليا َّالبج َّميشة َّوأي َّالخساالت، َّأسسى َّمغ َّورسالتيا َّالسيغ َّأشخف َّمغ التعميع

عَّالدمػكَّالعامَّألعزاءَّالسيشةَّوسمػكيعَّفيَّماَّبيشيعَّومعَّغيخىعَّمغَّأخالقياتَّتشطَّّ
َّ.العامميغَّفيَّمجاالتَّالسيغَّاألخخىَّ

َّىيف َّل َّميشةشاك َّلكل َّأخالقيات َّ؟ َّوالشسػَّبيا َّالستكامل َّالذامل َّالشسػ تحقق
َّ َّلمسجتسع، َّالدياسي َّواالقترادي َّاألخالقياتَّنععاالجتساعي َّىحه سبيلََّّىعمَّومغ

َّ:َّالسثالَّالَّالحرخ
َّالتعميع -َّأ َّبسيشة َّخاصة َّأخالقيات َّعمىَّف، َّتػجب َّخاصة َّقجاسة َّذات َّميشة التعميع

َّ َّإخالصًا َّإلييا َّاالنتساء َّحق َّأداء َّبيا َّوصجقاًَّالقائسيغ َّالعسل ََّّفي َّفالسعمعَّ،الشفذمع
غَّعغَّتبميَّتعيقوصاحبَّرسالةَّيدتذعخَّعطستياَّويؤمغَّبأىسيتياَّويدترغخَّكلَّعكبةَّ

يانَّبوَّعغََّمَػاِشِغَّالذبيات،َّحفاضًاَّئوترػرهَّالسدتسخَّلخسالتوَّيش،َّتجاهَّتالميحهَّرسالتو
َّالتعميع َّميشة َّشخف َّعشياَّ،عمى َّوسسػىاَّفزالًََّّودفاعًا َّالسيشة َّىحه َّمكانة َّعمػ َّعمى
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ََّتْعَسُمػَنَّتعالى:َّلقػلو َِّبَسا ُ ََّوَّللا  ََّدَرَجاٍت َّاْلِعْمَع َُّأوُتػا ََّوال ِحيَغ َِّمْشُكْع ََّآَمُشػا َّال ِحيَغ ُ ََّّللا  َيْخَفِع
 .]11،اآليةَّ:سػرةَّالسجادلة[ََّخِبيخَّ

َّخيخقػامياَّالَّإندانيةعالقةََّّالصبيبَّومخيزةالعالقةَّبيغَّاَّعغَّميشةَّالصبَّفأم َّ -َّب
َّوالخفقَّ َّتحقيقَّخيخَّالجنيا َّلقػلوىجفيا "مغَّحخمََّّ:َّ-عصمىَّهللاَّعميوَّوسم َّ-َّوواآلخخة

وعفػهََّّتػاضعَّصاحبَّىحهََّّالسيشةَّمعَّمخضاهَّوإحداسوَّبيعف.َّ(21)الخفقَّحخمَّالخيخ"
َّزالتيع ََّّعغ َّوالسعالجفيػ َّلحاالتيعَّيوالسػاسَّ،السدعف ََّّلفيجَّ،(21)والستابع عمىَّذلظ

"ماََّّ:لقػلوَّ،َّالدشةَّالذخيفةَّيابَّتنادَّالتيَّبالكيعَّاألخالقيةَّوالسثلَّالعمياَّيعَّكتسدَُّّ
 (.22)إالَّعدًا،َّوماَّتػاضعَّأحٌجََّّإالَّرفعوَّهللا"َّيعفػاَّزادَّهللاَّعبجاًَّ

ةَّالسيشيةَّىيَّأساسَّالثقةَّالستبادلةَّواحتخامَّالتخرزَّواألخػََُّّّاَّسبقَّيتزحَّأن َّمس ََّّ
َّ َّبيغ َّالعالقة َّومخضاه َّوزمالئوالصبيب َّحيث َّميشة، َّفي َّالعاممػن ََّّيؤدي وغيخهَّالصب

َّ َّالسبادئ َّبخوح َّكمو َّسمػكيع َّويربغػن َّكافة َّواجباتيع َّالرادرة القمػبََّّمغواإلعسال
يشطخََّّ"أنَّهللاَّالَّ:لقػلوَّ.(23)ليةابسيشيوَّعَّالسبادئتمظََّّوتتأصلَّ،الحيةَّوالزسائخ

َّ.(24)قمػبكعَّوأعسالكع"َّإلىوأمػالكعَّولكغَّيشطخَّصػركعََّّإلى
شة،َّحققَّغاياتَّخمكيةَّالفخدَّبأخالقياتَّمعي َّظَّتسد ََّّوَّمتىَّماندتخمزَّأن ََّّيسكغَّأنَّ
َّبسد َّذاتيئوشعخ َّالتدام َّوىػ َّذلظ، َُّتجاه ََّّػلية َّوقمبو َّضسيخه َّعميو ََّّيساألن َّيسميو -أي

نحػَّالجساعةَّيذسلَّالذعػرَّبالػاجبَّأوَّالذخَّالخيخَّفعلََّّماَّمشوَّ-الزسيخَّوالقمب
والتعاونَّمعيعَّمغَّأجلَّمرمحةَّالجساعة،ََّّوالكيامَّبو،َّكساَّيذسلَّاالىتسامَّباآلخخيغ

َّوقبلَّكلَّشيءَّ ََّّيػَّأمانةَّيشبغيَّأنَّفىحا إن اَّتسارسَّعمىَّأكسلَّوجوَّلقػلوَّتعالى:
َعَخْضَاَّاألَماَنَةََّعَمىَّالّدَسَػاِتَّاأَلْرِضَّفأَبْيَغَّأْنَّي ْحسِمَشَياَّوَأْشَفَقَغَِّمَشيَاََّوَحَسَمَياَّاإِلنَداُنَّ

َّ ََّضمػمًا ََّكاَن َّ[ََّجيػالًَِّإّنُو َّىيَّ]72اآليةَّ:األحدابسػرة َّالشحػ َّىحا َّعمى َّفالسدئػلية ،
أفزلَّاألساليبَّفيَّتقػيعَّحياةَّاإلندانَّوبشاءَّشخريتوَّبشاًءَّيختكدَّعمىَّاإليسانَّباهللَّ

اآليةََّّسػرةَّالحجخ:[،َفَػَرّبَظََّلَشْدَئمش ُيْعََّأْجَسِعيَغََّعس اََّكاُنػْاََّيْعَسُمػنَّتعالى:ََّّلقػلوتعالىَّ
92َّ[.َّ
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فةَّعسل،َّأصبحتَّفمدَّتمتىَّماَّكاناألسذَّاإلسالميةَّتمظََّّاَّسبقَّيتزحَّأن َّمس َّ
َّفيي َّلمجولة،ََّّااألخالق َّوالجيشي َّواالقترادي َّاالجتساعي َّالشطام َّبشاء َّفي َّالداوية حجخ

أصبحَََّّّ،قَّإيجابيةَّىحهَّاألخالقَّإذاَّتكاملَّمفيػمَّاإلسالمَّفيَّمختمفَّالسجاالتوتتحق َّ
َّوحخيةمداواةَّوأخػ َّ َّوعجالة َّتتحق ََّّ،ة َّوعشجىا َّميشة َّكل َّوتتدامى فػعيشاََّّ،بأخالقياتياق

َّفيَّتأسيذَّاألخالق.َّأساسياًََّّاًَّعشرخَّجَّالحاتيَّباألخالقَّيع
َّالػاجبةَّلكلَّميشة؟َّاألخالقياتأىعََّّىيَّفسا

 :الهاجبة اإلسالميةأخالقيات الطهظة  -رابعاا 
 .اإلخالص -1

َّ َّاْلِكَتاَب َِّإَلْيَظ ََّأْنَدْلَشا َّ﴿ِإن ا َّتعالى: َّ]قال يَغ﴾ َّالجِّ ََّلُو َُّمْخِمًرا َ ََّّللا  ََّفاْعُبِج سػرةَِّباْلَحقِّ
َّاآلية َّكلََّّ[.2َّ،الدمخ: َّبو َّيتسيد َّالحي َّاإلنداني َّالدمػك َّذلظ َّىي َّالسيشية فاألخالق

َّأوَّميشجسًا، َّأوَّشبيًا خقَّتمظَّالقػانيغَّفخَّميشيَّفيَّميشتوَّووضيفتوَّسػاءَّأكانَّمعمسًا
تكػنَّالسيشةَّلجيةَّاعتقادَّوتقجيذََّّذلظَّالدقػطَّفيَّالياوية،َّفالبجَّأنََّّواألخالقياتَّيعشي
َّ.(25)وضسيخَّومعاممة.

 .الصدق -2
َّ]مخيع:َّ ََّنِبيًّا﴾ يًقا َِّصجِّ ََّكاَن َِّإن ُو َِّإْبَخاِليَع َّاْلِكَتاِب َِّفي َّ﴿َواْذُكْخ َّتعالى: ََََّّّّقال

الخجلََّّالجشةَّوإن ََّّإلىالبخَّييجىََّّالبخَّوإن ََّّإلىييجىَّالرجقََّّ"إن ََّّ:وقػلو،َّ[41اآلية،
َّ.(26)....."ليرجقَّحتىَّيكتبَّصجيقاًَّ

 .الهفاء بالعهد -3
َِِّإَذاََّعاَىْجُتعَّْ﴿قالَّتعالى:َّ  ]91سػرةَّ:الشحلَّاآلية،[﴾ََّوَأْوُفػاَِّبَعْيِجََّّللا 

َّ َّاْلُست ِقيغَّوقػلو َُّيِحبُّ َ ََّّللا  ََّفِإن  ََّوات َقى َِّبَعْيِجِه ََّأْوَفى ََّمْغ َّ﴿َبَمى َّ]َّتعالى: ﴾َّ آلَّسػرة
َّ[.76اآلية،عسخان:َّ

 .األمانة -4
َّ[.8َّاآلية،السؤمشػن:َّسػرةَّ﴾َّ]ََّوال ِحيَغَُّىْعَّأِلََماَناِتِيْعََّوَعْيِجِىْعََّراُعػنَّقالَّتعالى:َّ﴿

َّ
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 :والرفق التهاضع -5
َّ،الذعخاء:َّاآليةسػرةَّ]َّ:َّ﴿َواْخِفْسََّجَشاَحَظَِّلَسِغَّات َبَعَظَِّمَغَّاْلُسْؤِمِشيَغ﴾قالَّتعالى

َّ.(27)َّإالَّرفعو"َّتػاضعَّأحجََّّومابعفٍػَّإالَّعدًاَّ،ََّّوماَّزادَّهللاَّعبجاًَّ"َّ:ولقػلوََّّ،[215
 .الصبر -6

َّ َّتعالى: ََّوَصاِبُخواَّ﴿َياقال َّاْصِبُخوا َّآَمُشػا َّال ِحيَغ َّ]َّ﴾ََّأيَُّيا َّسػرة َّعسخان: اآليةَّآل
،211.]َّ

َّ:نحكخَّبعزًاَّمشياَّعشياَّاإلسالمَّنيىَّالتيَّأخالقياتَّالسيشةاَّأم ََّّ
 الكذب. -1

َّعميكعَّبالرجقَّفإن َّ"َّقال:َّرسػلََّّأن ََّّ-رضيَّهللاَّعشو-عغَّعبجَّهللاَّبغَّمدعػدَّ
ىَّوالَّيدالَّالخجلَّيرجقَّويتحخ ََّّ،البخَّييجيَّإلىَّالجشةَّوإن ََّّ،الرجقَّييجيَّإلىَّالبخ

يقًا،َّوإياكعَّوالكحبَّفإن َّ َّالكحبَّييجيَّإلىَّالفجػرَّوإن ََّّالرجقَّحتىَّيكتبَّعشجَّهللاَّصجِّ
ىَّالكحبَّحتىَّيكتبَّعشجَّهللاَّوالَّيدالَّالخجلَّيكحبَّويتحخ َّالفجػرَّلييجيَّإلىَّالشار،َّ

ََّّ.(28)."اباًَّكح َّ
َّالط اِلِسيغََّّالطمع.َّ-1 َُّيِحبُّ َّاَل َّ﴿َوَّللا ُ َّتعالى: ََّّقال َّ]سػرة ﴾َّ َّعسخان: َّ[.57اآلية،آل
َّ.(29)...."الطمعَّضمساتَّيػمَّالكيامةَّ"اتقػاَّالطمعَّفأن ََّّ:لقػلو:َّوَّ
 .الفداد -2

﴿َّ َّتعالى: ََّتْبغَِّقال َّاْلُسْفِدِجيغَََّّواَل َُّيِحبُّ َّاَل ََّّللا َ َِّإن  َّاأْلَْرِض َِّفي َّ]َّاْلَفَداَد سػرةَّ﴾
َّ[.77،القرز:َّاآلية

 الغش. -3
َّغر ََّّوقػلو:َّ"مغَّاَّفميذَّمشا"شغذ ََّّ:َّ"مغَّ-وسم عَّعميوصمىَّهللاَّ-رسػلَّهللاَّلقػلوَّ

َّ.(31)"فميذَّمشي
 .والحدد العتداء -4

َّ َّتعالى: َّقال ََّتْعَتُجوا َّ﴿َواَل َّاْلُسْعَتِجيغَِّإن  َُّيِحبُّ َّاَل َّ َّللا َ ﴾]َّ َّاآليةسػرة َّ،]87،السائجة:
َّ.(31)تجابخوا"َّتقاشعػاَّوالَّوالَّوالَّتحاسجوا"َّ:ولقػلو
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 :الخاتطة
ََّّإن ََّّ-1 َّالخرائز َّمدتسجةَّألخالقياتأىع َّاإلسالم َّفي َّالقخآَّالسيشة َّالكخيعَّمغ ن

َّصالحةَّلكلَّزمانَّومكان.ََّّوالدشةَّلحاَّكانتَّثابتةَّالَّتتغيخ،
َّفيََّّ-2 َّبيا َّالشفذ َّتحمية أخالقياتَّالسيشةَّىيَّالرفاتَّالدمػكيةَّالحدشةَّالسصمػب

َّمجالَّالعسلَّالسيشيَّالسذخوعَّبعجَّتخميتياَّمغَّالرفاتَّالدمػكيةَّالديئة.
تػججَّاألخالقَّكقػةَّفاعمةَّفيَّالسجتسعَّدونَّقػاعجَّوأسذَّأخالقية،ََّّالَّيسكغَّأنََّّ-3

ذَّمجتسٌعَّمتخابٌطََّّفالَّأخالقَّلسجتسعَّأضاعَّمشابعَّأخالقو،َّومتىَّماَّتع َّ األخحَّبياَّتأس 
َّجسيعَّ َّبيغَّالدمػكَّوالخمقَّفي َّوجامعًا َّأبجًا َّلمفزيمة َّداعيًا َّالتقجِم مات يستمظَّكلَّمقػِّ

َّعمىََّّالسجاالت َّقادرة َّحية َّإيجابية َّأخالقًا َّأخالقو َّفكانت َّوىشجسة، َّوشب َّتعميع مغ
يةَّالتيَّعمىَّالغاالعسلَّتخميَّإلىَّإصالحَّالفخدَّوالسجتسع،َّوبدوالَّتمظَّاألسذَُّيقزىَّ

وضعََّّفيوانعجمتَّالسدئػلية،َّومعَّانعجامَّالسدئػليةَّضاعَّكلَّأملَّتحققياَّاألخالقَّ
َّألن َّ َّكمو َّاألخالقي َّالخيخ َّوىػ َّالعجالة، َّوإقامة َّنرابو َّفي َّليحهَّالحق َّالقانػن َّىػ و

َّالحياة.
ََّّأن ََّّ-4 َّاإلسالميةمغ ََّّاألسذ َّالػاجبة َّالسيشة َّفمدفةَّألخالقيات َّكانت َّما َّمتى تمظ

َّبشاءَّالشطامَّاالجتساعيَّواالقتراديَّعسل،َّأصبحتَّ َّالداويةَّفي َّحجخ األخالقَّفييا
َّوتتحق َّ َّلمجولة، َّمختمفَّوالجيشي َّفي َّاإلسالم َّمفيػم َّتكامل َّإذا َّاألخالق َّىحه َّإيجابية ق

َّوأخػ ََّّالسجاالت، َّمداواة َّ َّوحخية،أصبح َّوعجالة َّتتحق ََّّة َّوَّعشجىا َّميشةَّق َّكل تتدامى
َّالحاتيَّباألخالقَّيع َّفػعيشا السيشيةََّّفيَّتأسيذَّاألخالقَّأساسياًََّّاًَّخَّعشرَّجبأخالقياتيا

َّوالعسلَّبو
ميشيةَّتراغََّّوتػضعَّلوَّأخالقََّّليذَّفيَّحاجةَّأنََّّيشجسفالسعمعَّوالصبيبَّوالسَّ-5

َّالتذخيعَّنوالقخآ َّمرجرا َّتسد ََّّ،والدشةَّىسا َّتػصلَّإلىَّفمدفةَّأخالقيةَّومتىَّما ظَّبيا
َّعالية ََّّميشية َّمغ َّىي َّاألسذ َّبفتمظ َّالسثاليةتسجنا َّالسيشية َّيبجعََّّ،األخالق َّبيا والتي

َّيشجس.سالسعمعَّوالصبيبَّوال
َّ  
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 ومراجعه: ههامش البحث
 القرآن الكريم، برواية قالهن عن نافع.   
َّالسجسػعةالعق ََّّ-1 َّمَّاد: َّالعقاد، َّلسؤلفات 5َّالكاممة َّ َّبجون، َّالكتاب، َّدار ،1971،َّ

 .156ص
 .28،َّص92األلباني:َّكتابَّاألخالقَّوالرمة،َّالرحيحة،َّحجيثَّرقعََّّ-2
 .156،َّص5اد:َّالسجسػعةَّالكاممةَّلسؤلفاتَّالعقاد،َّمالعق ََّّ-3
َّالداوي:َّ-4 َّالقامػس،َّالصاىخ َّالجارَّمختار َّلمكتاب،َّليبيا َّ،1طَّ،1979العخبية

َّ.192ص
5-ََّّ َّلدانابغ َّتقجيعَّمشطػر: َّالعاليمى،جَّالعخب َّعبج دارََّّبيخوت،َّ،2الذيخ

َّ.182صَّ،1988الجيل،
َّ.1248-1244صَّ،2،جنفدوَّالسرجرَّ-6

َّأوَّالقاعجةَّالشسػذجيةَّالتيَّتقاسَّالسػضػعاتَّعميياَّ)*(َّىػَّالسبجأَّاألول
َّتشطَّ)**( َّدراسة َّإلى َّنشتقل َّبيا َّانتقال َّالعالعيمخحمة َّفي َّما َّلسػضػع ويترلََّّ،خيو

شفيقَّوآخخون:َّالسػسػعةَّالفمدفيةََّّاآلخخَّدمحمحجىساَّأالػصفَّوالتفديخَّاترااًلَّيجمجَّ
66َّ-65صَّ،1986بيخوتََّّمعيجَّاإلنساء،َّ،1العخبية،ج

َّكتَّجاليشػس،-7 َّمجمةاب َّالسرخية،َّ،1جَّاآلداب،َّاألخالق صََّّ،1937الجامعة
151.َّ

8-َّ:َّ َّالشيقػمافية،َّأرسصػ َّالتمػع،َّاألخالق َّبكخ َّأبػ َّمشذػراتَّتحقيق جامعةََّّليبيا
َّ.67صَّ،1998الجبلَّالغخبي،

َّزكخي:َّ-9 َّبكخ ََّّأبػ َّفمدفة َّإلى َّمرخمجخل َّلتأليف،األخالق َّدارا َّ،1طَّ،1969،
َّ.7ص
11-َّ َّالسعجعجسيل َّالسشذػراتَّالفمدفي،َّصميبا: صََّّ،1طَّ،1999العالسية،َّلبشان

241.َّ
َّ.241صَّ.نفدوَّالسخجعَّ-11
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