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ملخص 

أصــول األخــاق  وبيــان  إســامي،  منظــور  مــن  لعلــم األخــاق  التأصيــل  الدراســة حنــاول  هــذه  يف 
مــن خــال رصــد  اجملتمعــات ورقيهــا، وذلــك  بنــاء  اإلســامية وأهــم خصائصهــا، وأقســامها، ودورهــا يف 
اجلهــود املضيئــة ألهــل التفســر يف توظيفهــم للخطــاب القــرآين يف معاجلــة كثــر مــن اجلوانــب، وخاصــة اجلانــب 
األخاقــي الــذي يعــد مــن أهــم وأعــوص قضــااي األمــة يف هــذا العصــر، وبيــان الّلبنــة الــي وضعهــا هــؤالء األعــام 

يف صــرح اإلصــاح القيمــي لألمــة يف زمــن التصــدع واالحنــال األخاقــي.
الكلمات املفتاحية: القيم األخاقية، منظومة القيم، متاسك اجملتمع، علماء التفسر.

Abstract:
In this study we try to know ethics from an Islamic perspective, to show the origins of 
Islamic ethics and its most important characteristics, sections, and role in building soci-
eties and their renaissance, by monitoring the efforts of the scholars of interpretation in 
their use of Qur'anic discourse in dealing with many issues, especially the moral aspect, 
which is one of the most important issues of the nation in this era, and the statement of 
the efforts put in place by these scholars to reform the moral field.
Key words: the level of values, moral values, the Qur’an.
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مقدمة
يعد اهتمام اإلسام ابلقيم الفاضلة من أهم العوامل الي حفظت األمة العربية 
مــن التدهــور واالحنــال اخللقــي الــذي كانــت تعــاين منــه األمــم األخــرى قدميــاً وحديثــاً 
ألن للقيــم أثــراً كبــراً يف معظــم جمــاالت احليــاة، إذ تقــوم عليهــا هنضــة وتطــور األمــم 
والشــعوب، وابلقيــم تتماســك األنظمــة االجتماعيــة لــدى األمــم، كمــا أهنــا تســاعد 

علــى االحتفــاظ هبويتهــا وذاتيتهــا، وابلقيــم يرتبــط مســتقبلها واســتقرارها. 
وعلــى الرغــم مــن كثــرة اهتمــام علمــاء املســلمني مبــادة علــوم القــرآن قدميــاً، إال 
أّن اهتمامهــم بوضــع الدراســات املتخصصــة يف إبــراز منظومــة القيــم اإلســامية يف 
املصطلــح القــرآين قليــل جــداً، وإْن كانــت جهودهــم ال ختلــو مــن إشــارات ونظَــرات 
إىل مقاصــد القــرآن العامــة، يف حــني جعــل بعــض املفســرين املتأخريــن موضــوع 
القيــم أساســاً وأصــًا مــن أصــول التفســر، الــي حُبســن توظيفهــا يكتســب الفــرد 
الكثــر مــن الصفــات والقيــم واألخــاق واملبــادئ الســامية، ويقــود إىل بنــاء جمتمــع 

قــوي ومتآلــف. 
دوافع اختيار موضوع البحث

تقبع وراء اختياري ملوضوع هذا البحث دوافع ذاتية، وأخرى موضوعية:
الدوافع الذاتية:

- اقتناعي الشخصي أبمهية القيم اإلسامية، ودورها يف بناء اإلنسان.
هبــا  متــر  الــي  لألزمــات  حــًا انجعــاً  أصبحــت  اإلســامية  القيميــة  املنظومــة   -

اليــوم. والغربيــة  العربيــة  اجملتمعــات 
األسباب املوضوعية:

- حاجــة النــاس يف وقتنــا احلاضــر إىل معرفــة القيــم اإلســامية، ودورهــا يف إصــاح 
الفــرد واســتقرار اجملتمــع.

أهداف البحث:
- أتصيــل منظومــة القيــم األخاقيــة مــن منظــور إســامي بعيــداً عــن التبعيــة املطلقــة 

للفلســفات الوضعّية، والدراســات الســيكولوجية.
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- ترسيخ القيم اإلسامية الفاضلة يف عقيدة املسلمني.
خطة البحث

مقدمــة: تضمنــت بيــان أمهيــة املوضــوع وأهدافــه، ودوافــع اختيــاره ، ومنهــج 
البحــث، وخطتــه.

املبحث األول: القيم األخالقية واالجتماعية يف القرآن الكرمي
املبحث الثاين: القيم األخالقية يف اإلسالم وأثرها يف إصالح الفرد واجملتمع

منهج البحث:
إن طبيعة موضوع الدراسة تدعو إىل توظيف املنهج الوصفي، املنهج التحليلي.

املبحث األول: القيم األخالقية واالجتماعية يف القرآن الكرمي
املطلب األول: مفهوم القيم يف اإلسالم

الفرع األول: مفهوم القيم لغًة واصطالحًا
القيــم يف اللغــة: اســتخدمت مفــردة »قيمــة« منــذ القــدم وأريــد هبــا معــان متعــددة 
متباينة االختاف، وما فتئ الباحثون عن مدلول هذه الكلمة يذكرون لنا األصول 

اللغوية الي اشــتقت منها ويبينون لنا مداليلها، حيث عرفوها بقوهلم:
»قيمــة الشــيء يف اللغــة: قــدره وقيمــة املتــاع مثنــه«)1(. والقيمــة الثمــن الــذي 
يقــاوم بــه املتــاع. جــاء يف املصبــاح املنــر: » أقمــت الشــيء وقومتــه فقــام، مبعــى 
اســتقام، قــال تعــاىل: ﴿َفَوَجــَدا ِفيَهــا ِجــَدارًا يُِريــُد أَن يَنَقــّضَ َفأََقاَمــهُ﴾ ]الكهــف: 77[. 

واســتقام مبعــى قــوم يف لغــة أهــل مكــة. 
يقولون: استقمت املتاع أي: قومته، وحددت للسلعة مثنها«)2(.

حســن  وقــوام كشــداد:  قــومي،  وهــو  وقيــم كعنــب  قامــات،  »مجــع  القيــم: 
القامــة... والِقيمــة ابلكســر واحــدة القيــم، ومالــه قيمــة إذا مل يــدم علــى شــيء، 

مصطفــى، إبراهيــم، وآخــرون،  املعجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة، مطبعــة دار الدعــوة، تركيــا،   )1(
1989م، 767/2.

الفيومي،أمحــد بــن حممــد بــن علــي، املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر، حتقيــق عبــد العظيــم   )2(
الشــناوي، املكتبــة العلميــة، بــروت، ط2، 2010م، ص269.
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وقّوْمــت الســلعة واســتقمْته: مثنتــه، واســتقام: اعتــدل، وقومتــه: عدلتــه فهــو قــومي 
ومســتقيم ومــا أقومــه شــاذ، والقــوام كحســاب: العــدل ومــا يعــاش بــه، وابلضــم: داء 

يف قوائــم الشــاء، وابلكســر: نظــام األمــر وعمــاده وماُكــه«)1(.
و القيــم أيضــاً: »اســم ملــا يُقــوم بــه الشــيء، أي يثبــت كالعمــاد والســناد: ملــا يعمــد 
ويســند إليــه... واإلقامــة يف املــكان: الثبــات. وإقامــة الشــيء: توفيــة حقــه... وتقــومي 
الشــيء: تثقيفــه، قــال تعــاىل: ﴿لََقــْد َخلَْقَنــا اْلِنَســاَن ِفي أَْحَســِن تَْقِويم﴾ ]التــني: 4[.

وذلــك إشــارة إىل مــا خــص بــه اإلنســان دون احليــوان؛ مــن العقــل والفهــم، 
وانتصــاب القامــة الدالــة علــى اســتيائه علــى كل مــا يف العــامل«)2(، ليجعلــه خليفــًة 

يف األرض، ويكّرِمــه أميــا تكــرمي.
مفهوم القيم يف االصطالح:

إن مصطلح القيم مصطلح حديث ابلنسبة إىل ثقافتنا اإلسامية، ولعله مرتجم 
عن اللغات األجنبية مبعانيه املختلفة، وإن املعاجم اللغوية العربية احلديثة تقدمه لنا 

كما ورد يف الثقافة الغربية فتارة بفلسفة القيم واترة أخرى بنظرية القيم.
وإن الدراســات املتعــددة قــد أرســت مفهــوم علــم القيــم ضمــن موضوعــات علــم 
النفــس، وعلــم االجتمــاع، واالقتصــاد، واألخــاق...ألن موضــوع القيــم مــن املفاهيــم 
الضروريــة واجلوهريــة لدراســة اجملتمــع، حبيــث حتــدد درجــة رقــي اجملتمعــات، وقــد لقيــت 
اهتمامــاً كبــراً منــذ زمــن بعيــد علــى يــد العديــد مــن علمــاء االجتمــاع وعلمــاء النفــس 

واالقتصــاد والسياســة، وقــد عرفــت القيــم يف االصطــاح بعــدة تعريفــات، منهــا:
القيــم: »مســتوى أو مقيــاس أو معيــار حنكــم مبقتضــاه ونقيــس بــه وحنــدد علــى 

أساســه املرغــوب فيــه أو املرغــوب عنــه«)3(.
وكذلــك القيــم »صفــات، أو مثــل، أو قواعــد... تقــام عليهــا احليــاة البشــرية 
فتكــون هبــا حيــاة إنســانية، وتُعايــَـُر هبــا النظــم واألفعــال؛ لُتعــرف قيمتهــا اإلنســانية 

الفروز أابدي، القاموس احمليط، 4/170.  )1(
األصفهــاين، الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، حتقيــق صفــوان عــدانن داوودي، دار القلــم،   )2(

ص69. 1418ه/1997م،  ط2،  بــروت، 
كاظــم، حممــد إبراهيــم، التطــور القيمــي وتنميــة اجملتمعــات الدينيــة، اجمللــة االجتماعيــة القوميــة،   )3(

القاهــرة، 1971م، ص111.
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مــن خــال مــا تتمثلــه منهــا«)1(.
وعرفهــا بعضهــم أبهنــا: »جمموعــة مــن القواعــد الــي تقــوم عليهــا احليــاة اإلنســانية، 
وختتلف هبا عن احلياة احليوانية«)2(. كما عرفها بعض علماء الفكر اإلسامي، أبهنا:

»حكــٌم يصــدره اإلنســاُن علــى شــيٍء مــا، مهتــداًي مبجموعــِة املبــادئ واملعايــر 
ــلوك«)3(. ــرع، حمــدًدا املرغــوب فيــه واملرغــوب عنــه مــن السُّ الــي ارتضاهــا الشَّ

ومــن العبــارات اجلامعــة للتعاريــف أهنــا: »جمموعــة مــن املعايــر واألحــكام النابعــة 
من تصورات أساســية عن الكون واحلياة واإلنســان واإلله، كما صورها اإلســام، 
تتكــون لــدى الفــرد واجملتمــع مــن خــال التفاعــل مــع املواقــف واخلــربات الفرديــة 
واالجتماعيــة، حبيــث متكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات حلياتــه تتــاءم مــع 
قدراتــه وإمكانياتــه، وتتجســد مــن خــال االجتاهــات أو االهتمامــات أو الســلوك 

اللفظــي أو العلمــي بصــورة مباشــرة وغــر مباشــرة«)4(.
وعلــى هــذا األســاس جنــد أن علــم القيــم يف الثقافــة اإلســامية، يعــين »تلــك 
النــي  وســنة  الكــرمي،  القــرآن  أخاقيــات  مــن  املســتخرجة  واآلداب  الفضائــل 
الدارســون  عنهــا  عــرب  والــي  اإلســامية،  األمــة  وتــراث  وســلم،  عليــه  صلــى هللا 
املســلمون مبصطلحــات خمتلفــة ومتنوعــة، اترة ابســم املبــادئ أو األســس، واترة 
ابســم املقومــات أو الثوابــت، وأخــرى ابســم اإلســام أو العقيــدة…«)5(. وإن 
كان مصطلــح الفضيلــة واآلداب العامــة هــو املصطلــح املشــهور الــذي اســتخدمه 

الدارســون للداللــة علــى موضــوع القيــم.
إن الرتاث اإلسامي ينظر إىل القيم على أهنا »عملية تفضيل تقوم على االستقامة 
مــن مصــادر أحــكام الشــريعة اإلســامية، ومعايرهــا  واالعتــدال، وتنطلــق أساســاً 
الدراســات واإلعــام دار  العصــر، مركــز  الســلفية وقضــااي  بــن زيــد،  الرمحــان  الزنيــدي، عبــد   )1(

ص462. 1418ه/1998م،  ط1،  الــرايض،  إشــبيليا، 
الطريقــي، عبــد هللا بــن إبراهيــم،  الثقافــة اإلســامية: ختصصــا ومــادة وقســما علميــا، فهرســة   )2(

الــرايض، ط1، 1417ه، ص14. الوطنيــة،  امللــك فهــد  مكتبــة 
زهران، حامد،  علم النفس اإلجتماعي، عامل الكتب، القاهرة، ط5، 1984، ص132.  )3(

أبــو العينــني، علــي خليــل مصطفــى، القيــم اإلســامية والرتبيــة، مكتبــة إبراهيــم حلــي، املدينــة   )4(
املنــورة، ط1، 1408ه/ 1988م، ص10.

الزابخ، أمحد،  املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص27.  )5(
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ومبادئهــا، وهــي حتــدد املرغــوب فيــه حــاالً وأتمــر بــه، واملرغــوب عنــه حرامــا خبيثــاً 
وتنهــى عنــه. وتعمــل كدوافــع أو مثــرات لســلوك الفــرد واجملتمــع حنــو خلــق الشــخصية 

الســوية املتكاملــة وتنميتهــا، وذلــك مبــا يكفــل لإلنســان الســعادة األبديــة«)1(. 
ويتبــني مــن خــال مــا ســبق تعــدد تعريفــات القيــم إال أن التعريــف اجلامــع الــذي 
ميكــن األخــذ بــه هــو أهنــا جممــوع الصفــات الســلوكية العقائديــة واألخاقيــة، الــي 
توجه الســلوك، وهي الي تصنع نســيج الشــخصية، وتبى على تصور حمدد للكون 
واخلالــق، ولإلنســان والعقــل والعلــم واملعرفــة. وأهنــا أتثــرت ابملنهــج القــرآين، ومببادئــه 
ومثله، وقد ذكرت حتت مسميات خمتلفة، مثل: املبادئ، األخاق، والفضائل...

املطلب الثاين: مصادر القيم وأنواعها
تنحصــر مصــادر القيــم يف مصدريــن اثنــني: مصــدر علــوي وردت قيمــه علــى 
اإلنســان عــن طريــق الشــرائع الســماوية ومنهــا اإلســام، ومصــدر بشــري يبــدع 
قيمــه رواد مــن املفكريــن والفاعلــني يف حقــول السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع 
والرتبيــة، وتزكيهــا الشــعوب اترة وترفضهــا اترة أخــرى. وتلتقــي قيــم املصدريــن يف 
أغلــب القيــم املعروفــة، ولكــن املصدريــن خيتلفــان يف املعياريــة واملصداقيــة، فمعياريــة 
القيــم يف الشــرائع الســماوية، وخاصــة منهــا القيــم املتعلقــة بطبيعــة اإلنســان األصليــة 
والثابتة مبنية على ما وضعه هللا يف اإلنســان من مؤهات بدنية ونفســية وفطرية، 
وحيــث يســتحيل يف حــق املصــدر اإلهلــي اخلطــأ أو العبــث، فــإن مصداقيتــه قطعيــة 
الثبــوت. أمــا املعيــار البشــري للقيــم فهــو نســي بطبيعتــه قابــل للصــواب واخلطــأ، قــد 
يتخللــه أحيــاانً اهلــوى أو التقديــر اخلاطــئ أو النظــرة الضيقــة أو املصــاحل اخلاصــة 
كمــا قــد تعرتيــه النفعيــة والنزاعــات األاننيــة والغرائــز الذاتيــة الفرديــة أو اجلماعيــة، 
لذلك يتســم املعيار البشــري ابلتغر والتقلب مما جيعل مصداقيته نســبية فقط«)2(. 
مخســة  إىل  اإلســامية  والقيــم  الفضائــل  املدرســي  تقــي  حممــد  صنــف  وقــد 
أصنــاف، انطاقــاً مــن تصنيفاتــه العمليــة لألخــاق يف كتابــه اجملتمــع اإلســامي 

وأهدافــه: منطلقاتــه 
مسعود، أمحد طاهر،  املدخل إىل علم االجتماع، ص154.  )1(

احلســين، حممــد ابلبشــر، مدونــة القيــم يف القــرآن والســنة، مطبعــة طــوب بريــس، الــرابط، ط1،   )2(
2008م، ص24.
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- األخــاق الفرديــة: وتشــمل القيــم التاليــة: االســتقامة، العفــة، كظــم الغيــظ، 
اإلســراف.  البخــل،  التواضــع،  األمانــة،  الصــدق، 

- األخــاق األســرية: وتتمثــل يف تلــك القيــم الــي تربــط اآلابء ابألبنــاء، واألزواج 
شــكرمها،  إليهمــا،  اإلحســان  الوالديــن،  طاعــة  وهــي:  واألرحــام.  واألقــارب 

اإلنفــاق. املــودة،  ابملعــروف،  مصاحبتهمــا 
- األخــاق االجتماعيــة: وتشــمل القيــم التاليــة: حتــرمي الغــش والظلــم، وجــوب 

الوفــاء ابلعهــد، العفــو واإلحســان والكــرم، حتــرمي االعتــداء علــى األنفــس.
- األخــاق الدينيــة: وتشــمل الفضائــل التاليــة: طاعــة هللا وشــكره، التــوكل علــى 

هللا، اخلــوف مــن ســطوة هللا، األمــل يف رمحــة هللا، التوبــة مــن الذنــب.
-أخــاق الدولــة: وتشــمل القيــم والفضائــل الــي تربــط احلاكــم ابحملكــوم، مثــل: 
الدفــاع،  التشــاور،  األمــوال،  صــون  النظــام،  إقــرار  املســاواة،  احلريــة،  العدالــة، 

.)1( ابلعهــد  والوفــاء  الرقابــة  الكلمــة،  وحــدة  املســتضعفني،  مســاعدة 
وإن اهلــدف مــن القيــم الفاضلــة يتمثــل يف: »إعــداد اإلنســان إىل ممارســة املصــاحل 
وتوزيــع األعمــال، علــى منــط يكفــل التســاوي بــني األفــراد يف احلقــوق والواجبــات، 
كمــا يطلــق مفهــوم األخــاق علــى أعمــال اإلنســان وســلوكه اإلرادي الــذي يتحلــى 
يف تلك القيم والفضائل األخاقية ومضاداهتا من الرذائل، مثل الصدق والكذب، 
واحملبــة والكراهيــة، البخــل والكــرم، اإلخــاء واحلقــد، اإليثــار واألاننيــة، الرأفــة والتعنــت، 
الرب والتسلط، األمانة واخليانة... فكل هاته الصفات واألعمال دليل على السلوك 
األخاقــي لإلنســان«)2(. ذلــك أن الفطــرة البشــرية إذا جبلــت علــى شــيء وتطبعــت 

عليــه أصــاب منهــا مــا شــاء ســواء كان خلقــاً حســناً أو ســيئاً.
واملاحــظ أن اجملتمــع العاملــي والعــريب واإلســامي يعــاين مــن ختلخــل البنــاء 
املعياري القيمي، واضطراب يف بنيته الرتبوية، من هنا أتيت أمهية البحث يف القيم 
األخاقيــة اإلســامية، ألنــه حبــث عــن الــذات العربيــة اإلســامية يف غــر انغــاق، 
املدرســي، حممــد تقــي،  اجملتمــع اإلســامي، منطلقاتــه وأهدافــه، دار اجلبــل، بــروت، ط1،   )1(

ص66. 1982م، 
الزابخ، أمحد، املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص50.  )2(
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لبنائهــا بنــاء ذاتيــاً متميــزاً كــي تكــون قــادرة علــى العطــاء واإلبــداع، يف عصــر غــدت 
فيــه كل اجملتمعــات تعمــل علــى أتكيــد شــخصيتها. 

القــرآن  القيــم يف  منظومــة  علــى  الوقــوف  خــال  مــن  إليــه  نســعى  مــا  وهــو 
الكــرمي واســتنباط أنواعهــا وخصائصهــا، وإبــراز دور القيــم اإلســامية يف إعطــاء 
صــورة للمجتمــع املســلم، وتكويــن شــخصية الفــرد املســلم وماحمهــا املتميــزة، وبيــان 

فعاليتهــا يف صياغــة احليــاة وأهدافهــا يف ظــل التقــدم العلمــي والتقــين املعاصــر.
وإزاء هــذا فإنــه »البــد أن نــدرك أمهيــة وجــود منظومــة مــن القيــم املتميــزة ابلتعــدد 
واملرونــة، واخلاضعــة للتغــر املضبــوط، يف ظــل التقــدم العلمــي والتقــين املذهــل، الــذي 
غــدى ميــس كل مكــون مــن مكــوانت حيــاة اإلنســان، وابلرغــم مــن مســامهاته فإنــه مل 
يستطع أن حيل مشكات حياة اإلنسان املعاصرة، ألننا نرى اضطراابت اجتماعية 
واقتصادية وسياسية، هذا إىل جانب تفاقم مشكات العمل، والصراع بني الفقراء 
واألغنياء، وِحّدة املناوشات العاملية بني القوى املختلفة، وكذلك املنازعات احمللية، 
إىل جانــب مشــكات أخــرى كثــرة«)1(. فالقيــم هــي األســاس لبنــاء جمتمــع متميــز، 
ألن فقــدان الرتبيــة علــى القيــم الــي تبــى عليهــا شــخصية اإلنســان، تُفقــد اجملتمــع 

جوهــره وروحــه، وجتعلــه يعــاين مــن قصــور يف أتكيــد ذاتــه وهويتــه الثقافيــة.
وابلتــايل جنــد أن املنهــج القــرآين يــريب املؤمــن علــى القيــم األخاقيــة واالجتماعيــة، 
»من خال املمارسة العملية للعبادات بصفة عامة ومنها عبادة اإلنفاق والصدقة، 
الــي يتجلــى هلــا هــذا األثــر االزدواجــي، الــذي يســتهدف بــه البــاري تطهــر النفــس 
أخاقيــاً، مــن خــال تنقيتهــا مــن شــوائب احلــرص الشــديد علــى مجــع املــال، وإبعــاد 
رذائــل البخــل، والشــح، والطمــع، كمــا يعــزز املنهــج القــرآين مــن خــال الــزكاة قيــم 
التكافــل، ومــؤازرة الفقــراء ومواســاهتم، وســد حاجــة املعوزيــن والبؤســاء، واحملرومــني 
اجتماعيــا، ومــن مت العمــل علــى تقويــة اجملتمــع وتثبيتــه واســتقراره، لتســود بــه قيــم: 
التضحيــة واإلخــاص والعفــة واإليثــار... وهــذه القيــم كفيلــة إبزاحــة كل الرذائــل الــي 

تعشــعش داخــل اجملتمــع الــذي تتفــاوت فيــه الطبقيــة بــني أفــراده«)2(.
أبو العينني، علي خليل مصطفى، القيم اإلسامية والرتبية، ص10.  )1(

الزابخ، أمحد،  املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص265-264.  )2(
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فتكــون هــذه الروابــط االجتماعيــة القويــة، ســبباً يف تشــارك أفــراد اجملتمــع املســلم 
بعضهــم بعضــا يف أفراحهــم وأحزاهنــم، واستشــعار كل واحــد منهــم أن لــكل فــرد يف 
هــذا اجملتمــع حقــاً عليــه، ممــا يقــوي أواصــر اجملتمــع ويصونــه مــن التشــتت، وينمــي 

فيــه القيــم الرتبويــة األخاقيــة التضامنيــة، وحيقــق االطمئنــان والســكينة.
املطلب الثالث: تداخل القيم األخالقية واالجتماعية ابملنهج القرآين

إن موضــوع الرتبيــة علــى القيــم األخاقيــة واالجتماعيــة يف ضــوء القــرآن الكــرمي 
يشكل مدخًا مهماً ميكن من خاله رصد واقع املسلمني، وتوجهاهتم احلضارية 
لتحديــد األولــوايت، وضبــط السلـــوكات، واختيــار التصــورات؛ ألن معــاين القيمــة 
يف القــرآن تشــكل مرجعيــة شــرعية أساســية ومعياريــة، بفضلهــا يصبــح املســلم كيــاانً 
متميــزاً يف جمــاالت احليــاة املتعــددة، ولــن تتحقــق لألمــة اإلســامية عزهتــا وكرامتهــا، 
وأمنهــا واســتقرارها إال بتطبيــق شــرع هللا علــى عبــاده، واحلكــِم بينهــم مبــا أنــزل هللا، 
ونبــذ مــا خالــف ذلــك مــن قوانــني وضعيــة، ونُظـُـم بشــرية، خمالفــة لشــرع هللا القـــومي، 

وغــرس القيــم الفاضلــة الــي تؤســس الســعادة يف الدنيــا واآلخــرة.
القيــم  أن  اجملتمــع اإلســامي، جنــد  القيمــة يف  مــن حتديــد مفهــوم  وانطاقــاً 
األخاقيــة ال انفصــام بينهــا وبــني القيــم االجتماعيــة ابملنهــج القــرآين، وابلتــايل فــإن 
العقيــدة واألخــاق صنــوان ال ينفصــان يف هــذا املنهــج، ضمــن املعيــار احملــدد 
للســلوك اإلنســاين يف اإلطــار االجتماعــي املنطلــق مــن القــرآن الكــرمي، والســنة 

النبويــة، اللــذان حيــددان جمموعــة مــن القيــم االجتماعيــة.
كمــا جنــد أن »القيــم املســتنبطة مــن القــرآن حولــت األخــاق مــن كوهنــا علمــا 
فلســفياً مرتبطــاً االنفعــاالت النفســية لإلنســان إىل قيــم اجتماعيــة مرتبطــة مبــروءة 
اخلريــة  معتمــدة  الشــرية،  أو  اخلريــة  عليهــا حكــم  أســقطت  أن  بعــد  اإلنســان 
القيــم  اســتمدت  وقــد  األخــاق.  مبــكارم  عنهــا  التعبــر  ليكــون  الشــرية  وانفيــة 
القرآنيــة تلــك املــكارم الراقيــة الســامية مــن الــدايانت الســابقة«)1(؛ »ألن اتريــخ 
احلضــارة البشــرية حافــل ابلشــرائع األخاقيــة واملعايــر االجتماعيــة املتباينــة، إال أن 
الســيايب، أمحــد بــن ســعود، منظومــة القيــم القرآنيــة يف اجملــال الكامــي واألخاقــي، جملــة جامعــة   )1(

القــدس لألحبــاث والدراســات، العــدد 25، شــتنرب 2011م، ص17-16.
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الدراســات احلديثــة قــد كشــفت عــن وجــود تقــارب كبــر بــني هــذه الشــرائع.«)1( 
مث جــاء اإلســام متممــاً هلــا، وســائراً علــى هنجهــا، وهــذب بعضهــا، وذلــك بعــد 
أن تشــرذمت وتفرقــت وأمهلــت بــني األمــم واحلضــارات«.)2( ويؤكــد ذلــك قولــه 
ـَـا بُِعثْــُت ألمَُتِـّـَم َصالِــَح اأَلْخــَاِق «)3( وهــذا يــدل علــى  صلــى هللا عليــه وســلم : »ِإمنَّ
أن األخــاق كانــت معهــودة بــني قبائــل قريــش فجــاء النــي صلــى هللا عليــه وســلم 

لتزيينهــا وجتميلهــا، وتبيــني فضائلهــا دنيــواي وأخــرواي. 
الشــيء الــذي يؤكــد أن »التشــريع اإلســامي جــاء كامــًا شــامًا لــكل جوانــب 
احليــاة الدنيــا واآلخــرة، وجــاء أيضــاً مكمــًا ومتممــا ملــا خلــت منــه الرســاالت 
الســابقة، كطغيــان املاديــة يف اليهوديــة، وطغيــان الروحيــة يف املســيحية، وتعــادل 
اجلانبــني يف تــوازن واعتــدال يف اإلســام«)4(، حيــث أعطــى كًا منهمــا مــا يســتحقه 
مــن الرعايــة والعنايــة، فهــو يدعــو اإلنســان إىل العمــل والكســب يف الدنيــا، كمــا 
يدعــوه يف الوقــت نفســه إىل العمــل لطلــب اآلخــرة، قــال تعــاىل: ﴿َواْبتـَـِغ ِفيَمــا آتـَـاَك 
ــَك ۖ  ُ ِإلَْي ــا ۖ َوأَْحِســن َكَمــا أَْحَســَن الّلَ ْنَي ــَن الّدُ ــَك ِم ــَس نَِصيَب اَر اْلِخــَرَة ۖ َواَل تَن ــّدَ ُ ال الّلَ

َ اَل يُِحــّبُ اْلُمْفِســِديَن﴾ ]القصــص: 77[. ــِغ اْلَفَســاَد ِفــي اأْلَْرِض ۖ ِإّنَ الّلَ َواَل تَْب
وقد اقتضت شريعة هللا نظاماً اجتماعياً متكاماً يشمل كل اجلوانب اإلنسانية: 
الروحيــة، واملاديــة، والوجدانيــة النفســية، والعقليــة، واألخاقيــة لتســر احليــاة علــى 
أكمــل وجــه، ويتحمــل فيهــا اإلنســان مســؤولية أمانــة االســتخاف الــي أنيطــت بــه، 
وحيقق الفعل احلضاري، ويربز الشهود احلضاري هلذه األمة على سائر األمم، قال 
ــٍه َغْيــُرُه ۖ  ــْن ِإلَٰ َ َمــا لَُكــم ّمِ ــا َقــْوِم اْعبُــُدوا الّلَ تعــاىل: ﴿َوِإلَــٰى ثَُمــوَد أََخاُهــْم َصالًِحــا ۚ َقــاَل يَ
ــَن اأْلَْرِض َواْســتَْعَمَرُكْم ِفيَهــا َفاْســتَْغِفُروهُ ثـُـّمَ تُوبـُـوا ِإلَْيــِه ۚ ِإّنَ َربـِّـي َقِريــٌب  ُهــَو أَنَشــأَُكم ّمِ
رشــوان، حممــد مهــران، تطــور الفكــر األخاقــي يف الفلســفة الغربيــة، دار قبــاء للطباعــة والتوزيــع،   )1(

القاهــرة، 1998م، ص32.
القرطي، أيب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، 227/18.  )2(

ابــن ســعد،«الطبقات« )1/ 192(. والبيهقــي يف »ســننه« )10/ 191 - 192(.وأخرجــه   )3(
البخــاري، »األدب املفــرد« )273(.

صبــح، علــي،  التصويــر القــرآين للقيــم اخللقيــة والتشــريعية، املكتبــة األزهريــة للــرتاث، القاهــرة،   )4(
ص266. د.ت، 
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ّمُِجيــٌب﴾ ]هــود: 60[، فمــن املعــاين الــي فســر هبــا لفــظ »اســتعمركم« »خلقكــم 
لعمارهتــا«)1(، »وجعلكــم عمارها«)2(،«واختذكــم عمــارا«)3(، »وأهلمكــم عمارهتــا مــن 
احلــرث والغــرس وحفــر األهنــار وغرهــا«)4(، »وأقدركــم علــى عمارهتــا الســتثمار مــا 

فيهــا، وهيأكــم لاســتفادة مبــا عليهــا وفيهــا وحوهلــا مــن منافــع وخــرات«)5(.
وإن رســالة العمــارة ال تنهــض إال ابلتعــاون بــني النــاس مجيعــاً، لذلــك جعــل هللا 
النفــس اإلنســانية متيــل إىل االجتمــاع، و»اإلنســان حبكــم هــذه النزعــة ال يســتطيع 
أن يعيش مبفرده وال يســتطيع احلياة منفصًا عن اجملتمع البشــري الذي يعيش يف 
حميطــه، وال عــن احليــاة واألحــداث اجلاريــة حولــه؛ بــل جتــده يســعى علــى الــدوام إىل 
االندمــاج يف حيــاة جمتمعــه، وإىل بنــاء عاقــات خمتلفــة مــع أفــراده ومجاعاتــه، وإىل 
التفاعــل مــع حيــاة وثقافــة جمتمعــه، وإىل التعــاون مــع أفــراده يف حتصيــل معاشــه«)6(. 
فاإلنســان ال ميكنــه أن يفــي بــكل حاجاتــه مفــرداً، فــا بــد مــن اجتمــاع الُقــَدِر 

الكثــرة مــن أبنــاء ِجْنِســه ليحصــل القــوُت لــه وهلــم فيحصــل ابلتعــاون )7(. 
املــؤرخ  إليهــا  الــي أشــار  العمــران  النزعــة إىل االجتمــاع أو إىل  وإن خاصيــة 
االجتماعــي ابــن خلــدون تعتــرب مــن أهــم اخلصائــص الــي اختــص هللا هبــا اإلنســان 
دون غــره مــن املخلوقــات؛ »ألنــه خلــق خلقــة ال قــوام هلــم إال أبنــس بعضهــم 
إال  لبعضهــم  قــوام  مــن حيــث ال  مــدين ابلطبــع،  اإلنســان  قيــل  ببعــض، وهلــذا 
ببعــض، وال ميكنــه أن يقــوم جبميــع أســبابه، وقيــل مســي بذلــك؛ ألنــه ال أينــس بــكل 
مــا أيلفــه«)8(. ويبــدو أن هــذه اخلاصيــة االجتماعيــة هــي الســمة الغالبــة يف تفســر 
ابــن عاشــور حيــث جنــده يؤصــل لعلــم االجتمــاع البشــري يف مباحــث تفســرية 

كثــرة، إىل جانــب ثلــة مــن علمــاء الغــرب اإلســامي.
ابن العريب املعافري، أيب بكر حممد ابن عبد هللا بن حممد،  أحكام القرآن، 495/4.  )1(

القرطي، حممد بن أمحد األنصاري،اجلامع ألحكام القرآن، 55/9.   )2(
ابن عطية األندلسي، أيب حممد عبد احلق، احملرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز، 438/3.  )3(

أيب حيان األندلسي،  حممد بن يوسف بن علي، البحر احمليط، 239/5.  )4(
زرمان، حممد، الفعل احلضاري يف القرآن الكرمي، دار الكتاب الثقايف، 1430ه/2009م، ص20.  )5(

التومي الشــيباين، عمر، مفهوم اإلنســان يف الفكر اإلســامي، الدار اجلماهرية للنشــر والتوزيع   )6(
، طرابلس، 1987م، ص166-165.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، املقدمة، ص42-41.  )7(
األصفهاىن، الراغب،  املفردات يف غريب القرآن، مادة )إنس(، ص94.  )8(
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وإن نظــام التكافــل االجتماعــي يف اإلســام كمــا بينــه الطاهــر بــن عاشــور، 
يقــوم علــى »بنــاء اجملتمــع الفاضــل الــذي تســوده احملبــة واإلخــاء، وتتعــاون فيــه كل 
القــوى حبيــث ال يطغــى فريــق علــى فريــق، ويكــون صاحلــا نظيفــا، فــا تظهــر فيــه إال 
الفضائل وتسترت اجلرائم بل تنمحي أصا، وتبذل فيه النصيحة عامة هلل ولكتابه 
ولرســوله وأئمــة املســلمني وعامتهــم، ويتــم االئتــاف بــني احلقــوق والواجبــات وبــني 
مصــاحل النــاس بعضهــم مــع بعــض، فــا تتضــارب احلقــوق وال تتجــاوز احلــدود، وال 
يعتــدي أحــد علــى أحــد يف نفــس أو عــرض أو مــال، فتمتــزج النفــوس والعقليــات، 
وتقــوى الوحــدة، وتتآلــف األرواح وتتجــاذب األشــباح، ويشــد بعضهــم أزر بعــض، 
ويقضــي حاجــة أخيــه خصوصــا الضعيــف والبائــس واملســكني«)1(، فــإن املســلمني 
يف كل زمــان ومــكان قــد أمجعــوا علــى التعــاون والتكافــل، واتفقــوا علــى محايــة 
الضعيــف، ونصــرة املظلــوم، وإغاثــة امللهــوف، والتعــاون الكامــل يف مجيــع شــؤون 

احليــاة ويف حالــي الرخــاء والشــدة.
إن اجملتمع البشري أو األمة »عبارة عن جمموعة من الناس كل ملتئم من أجزاء 
هــي األفــراد، فــا جــرم إن كان إصــاح اجملتمــع متوقفــا ابدئ األمــر علــى إصــاح 
األفــراد، فــإذا صلحــت حصــل مــن جمموعتهــا الصاحلــة جمتمــع يســوده الصــاح، 
وتلــك هــي أســباب صــاح نواحــي اهليئــة االجتماعيــة يف أحــوال عاقــات أفرادهــا 
ببعــض«)2(، فيــزداد قــوة ومتاســكا، وتنغــرس صفــات احملبــة، واملســاواة، واالحتــاد 

واأللفــة، لتكــون أمــة واحــدة جتمعهــا وحــدة االعتقــاد والتفكــر والعمــل الصــاحل.
لذلــك اجتــه كتــاب هللا جبملــة مــن األوامــر والنواهــي ذات الصبغــة األخاقيــة إىل 
خمتلــف األفــراد، ســعياً منــه يف إصــاح أخــاق األفــراد، واالرتقــاء ابلــروح اإلنســانية 
وتنقيتهــا ممــا يشــوهبا ويعكــر صفوهــا، والســمو هبــا عــن صغائــر األمــور، وحتمــل أمانــة 
عمــارة األرض علــى حنــو مــا يقــرره املنهــج اإلهلــي، فخاطبهــم هبــا فــرداً فــرداً، »وهــذه 
األوامــر والنواهــي تتعلــق ابلكليــات الضروريــة الــي تتوقــف حيــاة اجملتمــع اإلســامي 
عليها كل التوقف، وبدوهنا يتعذر العمران، ويفشو االحنال، ويضيع األمن ويفسد 

عبد العال، أمحد عبد العال، التكافل االجتماعي يف اإلسام،  ص24.  )1(
ابن عاشور، حممد الطاهر، أصول النظام االجتماعي يف اإلسام، ص39.  )2(
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النظــام«)1(، فــاهلل عليــم خبــر أبحــوال العبــاد، يعلــم مــا حُيقِّــق هلــم الســعادة ومــا جيلــب 
هلم الشقاء، لذلك جاءت الشريعة اإلسامية، أبحكام أخاقية زجرية على شكل 
أوامــر ونــواه، كمــا يؤكــد ذلــك اإلمــام ابــن حــزم )ت456ه(: »األخــاق اإلســامية 

تقــوم علــى جمموعــة مــن األوامــر والنواهــي الــي تتضمنهــا الشــريعة اإلســامية«)2(.
فقــد جــاء القــرآن الكــرمي مبــا يتوافــق ويتــاءم مــع فطــرة اإلنســان الــي فطَــره هللا 
عليهــا، يــوازن بــني متطلَّبــات الــروح واجلســد، ويبــني اخلــر وكل خلــق مفــض إليــه 
ويوضــح الشــر وينهــى عــن كل خلــق موصــل إليــه، فجــاء بذلــك يراعــي مصلحــة 
الفــرد يف تناســق ومشــول بديــع مــع مصلحــة اجملتمــع، يقــول ابــن حــزم معــرباً عــن 
ذلــك: »فكمــا أنــه مصــدر لألحــكام الشــرعية فهــو مصــدر ملــكارم األخــاق، 
حيــث يبــني اخلــر والشــر، ويُبــني الفضيلــة والرذيلــة والســبل الــي تفضــي إىل كل 
منهمــا، كمــا يبــني العواقــب املرتتبــة علــى ذلــك.«)3( قــال تعــاىل: ﴿ ُهــَو اّلـَـِذي بََعــَث 
يِهــْم َويَُعلُِّمُهــُم اْلِكتَــاَب َواْلِحْكَمــَة  ْنُهــْم يَْتلـُـو َعلَْيِهــْم آيَاتِــِه َويَُزّكِ يــَن َرُســواًل ّمِ ّيِ ِفــي اأْلُّمِ

ِبيــٍن﴾ ]اجلمعــة: 2[. ــي َضــَاٍل ّمُ ــُل لَِف َوِإن َكانُــوا ِمــن َقْب
ولعــل أبــرز مــا تثمــره حركــة الرتقــي الروحــي واخللقــي الــي ميارســها اإلنســان وفــق 
قيم الوحي »االرتقاء ابحلياة االجتماعية إىل أعلى مستوايت التوافق واالنسجام، 
والقــوة والتماســك، واالندمــاج، والعطــاء املثمــر، مــن هنــا اكتســت عمليــة الرتقــي 
الروحــي واخللقــي أمهيــة قصــوى يف توجيــه الفعــل احلضــاري وإثرائــه، وبســبب ذلــك 
أواله الوحــي عنايــة خاصــة، وعــده هدفــاً أساســياً وأصيــًا مــن أهــداف الفعــل 

احلضــاري، وبعــدا قــواي مــن أبعــاده«)4(.
ونظــراً ألمهيــة منظومــة القيــم العليــا الــي هلــا فعــل يف أمنــاط الســلوك االجتماعــي 
العامــة، ويف قيــام احلضــارة اإلنســانية فقــد تنبــه إليــه الكثــر مــن املفســرين القدامــى 
كابــن عطيــة، والقرطــي، وأيب بكــر ابــن العــريب، الذيــن ذكــروا العديــد مــن »القيــم 

)1(  املكي الناصري،حممد،  التيسر يف أحاديث التفسر، 390/3.
مصطفى،  وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة واملنطق واألخاق، ص303.  )2(

املرجع نفسه، ص301.  )3(
زرمان، حممد، الفعل احلضاري يف القرآن الكرمي، دار الكتاب الثقايف، 1430ه/2009م، ص19.  )4(
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األخاقيــة الــي تتنــاول الســلوك االجتماعــي مثــل الصــدق، احللــم، األمانــة، العفــة، 
التســامح، العفــو، التواضــع، الوفــاء«)1( يف تفاســرهم، لكــن ســرعان مــا تطــور األمــر 
عنــد احملدثــني كالشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، واملكــي الناصــري، وابــن ابديــس، 
الذيــن أخــذوا يفســرون اآليــة القرآنيــة ويســتنبطون منهــا إشــارات اجتماعيــة قويــة، 
فأخذت تفاسرهم طابعاً أخاقياً واجتماعياً، َمّكن الدارسني للعلوم االجتماعية 
الرجــوع إليهــا واالســتفادة منهــا، ابعتبارهــا تــرااثً لألمــة اإلســامية، يكشــف اللثــام 

عمــا يف القــرآن مــن أســرار وكنــوز صاحلــة لإلنســانية كلهــا.
املبحث الثاين: القيم األخالقية يف اإلسالم وأثرها يف إصالح الفرد واجملتمع

املطلب األول: مفهوم القيم األخالقية وأنواعها يف اإلسالم
الفرع األول: مفهوم األخالق لغة واصطالحا

أوال: معىن األخالق يف اللغة
لكــن  واحــد  األصــل  واخلُلُــُق يف  واخلُْلــُق  اخلَلــُق،  األصفهــاين:  الراغــب  قــال 
دركــة ابلَبصــر، وُخــص اخلُلُــُق ابلقــوى 

ُ
ُخــصَّ اخلَلــُق ابهليئــات واألشــكال والصــور امل

َذا ِإالَّ ُخُلُق اأْلَوَِّلنَي﴾ ]الشعراء:  والسجااي املدركة ابلبصرة.« قال تعاىل: ﴿ِإْن هَٰ
ــهُ  137[، واخلَــَاُق مــا اكتســبه اإلنســان مــن الفضيلــة خبُُلِقــه قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا لَ
ِفــي اْلِخــَرِة ِمــْن َخــَاق﴾ ]البقــرة: 200[ وفــان خليــق بكــذا: أي كأنــه خملــوق 

فيــه ذلــك، كقولــك جمبــول علــى كــذا، أو مدعــو إليــه مــن جهــة اخلَْلــِق.«)2(
وقــد فســر أبــو حيــان »اخلــاق« يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا لَــهُ ِفــي اْلِخــَرِة ِمــْن 
َخــَاٍق﴾ ]البقــرة: 102[، بقولــه: »اخلــاق يف اللغــة النَِّصيــُب: قالــه الزجــاج، 

قــال: لكنــه أكثــر مــا يســتعمل يف اخلــر، قــال:
ِإالَّ سَّرَابِيُل ِمْن قْطٍر َوَأْغَاِل***َيْدُعوَن اِبْلَوْيِل ِفيَها اَل َخَاَق هَلُْم

حبنكــة امليــداين، عبــد الرمحــان حســن، األخــاق اإلســامية وأسســها، دار القلــم، دمشــق،   )1(
 .56/1 1996م،  1417ه/  ط4،  ســوراي، 

األصفهــاىن، الراغــب،  املفــردات يف غريــب القــرآن، احملقــق: صفــوان عــدانن الــداودي، دار   )2(
الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، ط1، 1412 هـــ، 297/1. القلــم، 
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َواخلََْاُق: اْلَقْدُر، وقيل اخَلاق: الدين، وقيل: الَقَواُم، وقيل: اخلاص، وقيل الَقْدُر«)1(
نفســه  اإلنســان  بــه  مــا أيخــذ  هــو  اللغــة:  اخللــق يف  القرطــي حقيقــة  وقــال 
مــن األدب، يســمى خلقــا، ألنــه يصــر كاخللقــة فيــه. وأمــا مــا طبــع عليــه مــن 
األدب فهــو اخلِيــم )ابلكســر(: الســجية والطبيعــة، ال واحــد لــه مــن لفظــه. وخيــم: 
اســم جبــل. فيكــون اخللــق الطبــع املتكلــف. واخليــم الطبــع الغريــزي. وقــد أوضــح 

األعشــى ذلــك يف شــعره فقــال:
ىَل َوَعاَدْت خِلِيِمَها اأْلَْخَاُق***َوِإَذا ُذو اْلُفُضوِل َضنَّ َعَلى اْلَمــــــــْو
أي رجعت األخاق إىل طبائعها.)2(

فاألخــاق مجــع ُخُلــق، واخلُُلــق- بضــمِّ الــام وســكوهنا - هــو الدِّيــن والطبــع 
والســجية واملــروءة.

اثنياً: معىن األخالق يف االصطالح
عــرف العلمــاء األخــاق بتعريفــات كثــرة لكــن أغلبهــا تتفــق يف كوهنــا؛ عبــارة 
عــن جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنظمــة للســلوك اإلنســاين؛ لكنهــم اختلفــوا يف 
مســألة التأصيــل هلــا، فمنهــم مــن أرجعهــا إىل دوافــع طبيعيــة غريزيــة حبتــة، ومنهــم 
مــن أخضعهــا لقوانــني ومبــادئ وشــرائع جمتمعيــة، ومنهــم مــن أرجعهــا إىل الديــن، 
لتنظيــم حيــاة اإلنســان، وحتديــد عاقتــه بغــره علــى حنــو حيقــق الغايــة مــن وجــوده 

يف هــذا العــامل علــى أكمــل وجــه ومــن تلــك التعريفــات:
مــا ذكــره اجلاحــظ )ت255ه( أبهنــا: حــال النفــس، هبــا يفعــل اإلنســان أفعالــه بــا 
روية وال اختيار. واخلُُلق قد يكون يف بعض الناس غريزة وطبعاً، ويف بعضهم ال يكون 
إالَّ ابلرايضــة واالجتهــاد، كالســخاء قــد يوجــد يف كثــر مــن النــاس مــن غــر رايضــة وال 

تعّمل، وكالشجاعة واحللم والعفة والعدل وغرها من األخاق احملمودة«)3(.
أمــا اإلمــام ابــن قيــم اجلوزيــة فقــد أفــرد فصــا كامــا لألخــاق يف كتابــه الفوائــد، 

أيب حيان األندلسي، حممد بن يوسف بن علي،  البحر احمليط، 518/1.  )1(
القرطي، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، 227/18.  )2(

اجلاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر الكنــاين البصــرّي، هتذيــب األخــاق، قــرأه وعلــق عليــه أبــو   )3(
حذيفــة إبراهيــم بــن حممــد، دار الصحابــة للــرتاث، 1410ه/ 1989م، ص14.
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ومل يضــع هلــا تعريفــا حمــددا، وإمنــا عرفَّهــا ابملثــال، وقســمها إىل قســمني األخــاق 
املذمومــة، واألخــاق الفاضلــة.

وأرجــع كا القســمني إىل أصولــه فقــال: »أصــل اأْلَْخــَاق املذمومــة كلَهــا اْلِكــرب 
َوأمــا  ُشــوع وعلــو اهلمــة...  اأْلَْخــَاق احملمــودة كلَهــا اخلُْ واملهانــة والــدانءة، وأصــل 
اأْلَْخــَاق الفاضلــة كالصــرب والشــجاعة َواْلعــْدل واملــروءة والعفــة والصيانــة واجلــود واحللــم 
َواْلَعفــو والصفــح واإليثــار َوعــزة النَّفــس َعــن الــدانءات والتواضــع والقناعــة والصــدق 
واألخــاق واملكافــأة علــى اإْلِْحَســان مبثلِــِه أَو أفضــل والتغافــل َعــن زالت النَّــاس َوتــرك 
االنشغال مبَا اَل يعنيه وسامة اْلقلب من تِْلَك اأْلَْخَاق املذمومة َوحَنْو َذِلك، َفكلَها 
ُشــوع وعلــو اهلمــة.«)1( مث أشــار إىل أن لألخــاق حــداً َمــى جاوزتــه  انشــئة َعــن اخلُْ
َصاَرت ُعْدوااًن َوَمى قّصرت َعنهُ َكاَن نقصا ومهانة... فعلى ســبيل املثال للشــجاعة 

حــد إذا جاوزتــه صــارت هتــوراً، ومــى نقصــت عنــه صــارت ُجبنــاً وخــوراً.)2( 
تـنَْيِ، فهو السجية املتمكنة  وقال الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسر: »ُخُلٌق ِبَضمَّ
يف النفس ابعثة على عمل يناسبها من خر أو شر وقد فسر ابلقوى النفسية، وهو 
تفســر قاصر فيشــمل طبائع اخلر وطبائع الشــر، ولذلك ال يعرف أحد النوعني من 
اللفظ إال بقيد يضم إليه فيقال: ُخُلٌق َحَسٌن، َويـَُقاُل يف ِضدِِّه: ُسوءُ ُخُلٍق، أَو ُخُلٌق 
َذِميــٌم، قَــاَل تـََعــاىَل: ﴿َوإِّنـَـَك لََعلــى ُخلـُـٍق َعِظيــٍم﴾ ]اْلَقلَــم: 4[. َويف احلَِْديــِث: »َوَخاِلِق 
النَّــاَس خِبُلُــٍق َحَســٍن«. فــإذا أطلــق عــن التقييــد انصــرف إىل اخللــق احلســن.... َواخْلُلُــُق 
يف اْصِطــَاِح احلكمــاء: َمَلَكــةٌ )أي كيفيــة راســخة يف النفــس أي متمكنــة مــن الفكــر( 

تصــدر هبــا عــن النفــس أفعــال صاحبهــا بدون أتمــل«)3(. 
وقــال أيضــا: »تزكيــة النفــس اإلنســانية وارتيــاض العقــل علــى إدراك الفضائــل 

ومتييزهــا علــى الرذائــل امللتبســة هبــا«)4(.

ابــن قيــم اجلوزيــة، مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد، الفوائــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت،   )1(
.143/1 1393ه/1973م،  ط2، 

املرجع نفسه، 139-140/1.  )2(
ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، 172-171/9.  )3(

ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر، أصــول النظــام االجتماعــي يف اإلســام، دار الســام مصــر، ط2،   )4(
1431ه/2010م، ص116.



157 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

فاألخاق إذن هي القوى والســجااي النفســية الراســخة، الي تصدر عنها أمناط 
الســلوك اإلنســاين اخلارجــي، مــن خــال إرادة حــرة، وهــي متثــل الصــورة الباطنيــة 
لإلنســان، أمــا اخلَْلــُق ميثــل الصــورة الظاهــرة لإلنســان، وكامهــا يكــون حســناً أو 
قبيحاً. واألصل يف اخلُلق أن يكون اختيارايً يكسب ابلتخليق واجلهد واملثابرة على 
التــزام جانــب التســامي، ولذلــك ميــدح بــه اإلنســان أو يــذم ويثــاب عليــه أو يعاقــب، 
خبــاف اخلَْلــُق فهــو فطــرة مقســومة حمــدودة، ال مدخــل ألحــد فيهــا وال اختيــار، وال 

يتعلــق هبــا لذاهتــا مــدح أو ذم، وال يرتتــب عليهــا ثــواب أو عقــاب«)1(.
املطلب الثاين: أمهية األخالق يف املنهج القرآين

الفرع األول: أمهية األخالق يف حياة اجملتمع
أمهيــة األخــاق ودورهــا يف  العصــور  مــّر  أدرك أدرك علمــاء اإلســام علــى 
بنــاء األمــم واحلضــارات فأفــردوا هلــا املؤلفــات والرســائل، بــل مل خيــل مؤلــف مــن 
مؤلفاهتــم مــن إشــارة إىل األخــاق وتذكــر أبمهيتهــا، ونــدب علــى االلتــزام هبــا، فهــي 
»الدعامــة األوىل لبنــاء اجملتمــع املتماســك الركــني، وصــاح أي جمتمــع أو فســاده 
» ضابطــاً  األخــاق  تشــكل  فســادها«)2(. كمــا  أو  األخــاق  بصــاح  مرتبــط 
اجتماعياً له أتثره القوي على ســلوك األفراد ومتاســك اجملتمعات واســتقرارها«)3(.

وال يســتطيع أي جمتمــع مــن اجملتمعــات أن يعيــش أفــراده متفامهــني متعاونــني 
ســعداء، مــا مل تربــط بينهــم روابــط متينــة مــن األخــاق الكرميــة، فمــكارم األخــاق 
ضــرورة اجتماعيــة، ومــى فقــدت األخــاق الــي هــي الوســيط الــذي البــد منــه 
النســجام اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان، تفــكك أفــراد اجملتمــع وتصارعــوا وتناهبــوا، 
مث أدى هبــم ذلــك إىل االهنيــار والدمــار«)4(، وال شــك أن كثــرة اآلايت القرآنيــة 
واألحاديــث النبويــة يف موضــوع األخــاق يــدل علــى أمهيتهــا، فهــي تتبــوأ املنزلــة 
الســامية والدرجــة الرفيعــة مــن التشــريع اإلســامي، ولقــد شــهد التاريــخ علــى أن 

صــاح أي جمتمــع أو فســاده مرتبــط بصــاح األخــاق وفســادها.
فتح هللا سعيد، عبد الستار، املنهاج القرآين يف التشريع، رسالة دكتوراه قدمت يف جامعة األزهر   )1(

كلية أصول الدين ختصص التفسر واحلديث، مصر، ط1، 1413ه/1992م، ص407.
يوسف،  حممد السيد، منهج القرآن يف إصاح اجملتمع، ص569.   )2(

ســامل عــام،  فــرج أمحــد الرفاعــي، التــداول احلضــاري يف القــرآن الكــرمي، دار روابــط للنشــر،   )3(
ص176. 1437ه/2016م،  ط1،  مصــر، 

امليداين ، عبد الرمحان حسن حبنكة، األخاق اإلسامية وأسسها،.1/33-34  )4(
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القــرآن الكــرمي علــى أن فقــدان األخــاق االجتماعيــة، وضيــاع  وقــد شــهد 
القيــم الفاضلــة، وشــيوع الرذيلــة، كان ســبباً يف هــاك األقــوام الســابقة ومــن هنــا 
تظهــر أمهيــة العنصــر األخاقــي يف أتثــره علــى الســلوك اجملتمعــي، فصــاح اجملتمــع 
ـُـَك  بصــاح الفــرد، وفســاده بفســاده، وإىل ذلــك يشــر قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن َربّ
ــا ُمْصِلُحــوَن﴾ ]هــود: 117[، وهــذه اآليــة تقــرر ســنة  ــٍم َوأَْهلَُه لِيُْهِلــَك اْلُقــَرٰى بِظُْل
إهليــة كونيــة، فــإذا قــدر هللا لقريــة أهنــا هالكــة؛ ألهنــا أخــذت أبســباب اهلــاك فكثــر 
فيهــا املرتفــون، فعــم فيهــم الفســق والضالــة، فلــم تدافعهــم ومل أتخــذ علــى أيديهــم، 
وهــي املســؤولة عمــا حيــل هبــا، فحقــت عليهــا ســنة هللا، وأصاهبــا الدمــار واهلــاك.  
من هنا دعا الطاهر بن عاشور : »عقاء األقوام وأصحاب األحام منهم إذا 
رأوا دبيب الفساد يف عامتهم أن يبادروا للسعي إىل بيان ما حل ابلناس من الضال 
يف نفوسهم، وأن يكشفوا هلم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن مينعوهم منه مبا أوتوه من 
املوعظة والســلطان، ويزجروا املفســدين عن ذلك الفســاد حى يرتدعوا، فإن هم تركوا 
ذلك وتوانوا فيه مل يلبث الفساد أن يسري يف النفوس وينتقل ابلعدوى من واحد إىل 
غــره حــى يعــم أو يــكاد فيعســر اقتاعــه مــن النفــوس، وذلــك االختــال يفســد علــى 
الصاحلــني صاحهــم، وينكــد عيشــهم علــى الرغــم مــن صاحهــم واســتقامتهم، فظهــر 
أن الفتنة إذا حلت بقوم ال تصيب الظامل خاصة بل تعمه والصاحل، فمن أجل ذلك 

وجــب اتقاؤهــا علــى الــكل، ألن أضــرار حلوهلــا تصيب مجيعهــم«)1(.
وملــا كانــت »األخــاق احلســنة هــي املطلوبــة شــرعاً، وهــي املرغــوب فيهــا يف 
الســلوك اإلنســاين، نظــراً  مليــل اإلنســان ابلطبيعــة إىل القيمــة اإلجيابيــة«)2(، فقــد 
تعــود النــاس علــى هــذا الســلوك، وطلبــوه تدريبــاً وتربيــة، حــى »اعتــادت إرادهتــم 
علــى قيــم األخــاق الفاضلــة، وهــو مــا يســتدعي جتســيد األخــاق يف هــذه القيــم 
األخاقية الرفيعة، الي هي عبارة عن املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين 
الــي حيددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة اإلنســان وحتديــد عاقتــه بغــره، علــى حنــو حيقــق 

الغايــة مــن وجــوده يف هــذا العــامل علــى أكمــل وجــه«)3(. 
ابن عاشور، حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، 1840/1.  )1(

العوا، عادل، القيم األخاقية، مطبعة جامعة دمشق، د.ت، ص38.  )2(
ايجلن، مقداد، الرتبية األخاقية اإلسامية، ص75.  )3(
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لقد جاءت الشريعة اإلسامية لتنظيم شؤون العباد وحتقيق مصاحلهم وفق قواعد 
وضوابــط أخاقيــة حددهــا اإلســام، »وإن أعظــم مــا بــى عليــه اإلســام دعوتــه إىل 
مكارم األخاق وهتذيبها، والعناية برتبية النفس وإكماهلا وتدريبها على متابعة اهلدى 
واإلرشــاد الــذي يشــهد العقــل الســليم حبقيقتــه وصاحــه ونفعــه«)1(، »وعلــى هــذا جنــد 
أن العنصــر األخاقــي يف املنهــج القــرآين ركيــزة شــاملة لــكل الســلوك البشــري، فــإذا 
عــدان إىل أوامــر القــرآن الكــرمي ونواهيــه جنــد أن اإلميــان والعقيــدة ال يتحققــان إال مــن 
خــال العمــل هبمــا، ابعتبارهــا أوامــر صــادرة مــن هللا ســبحانه، واألوامــر الصــادرة مــن 
هللا ســبحانه توجب األســس األخاقية طاعتها، ال لكوهنا ظاهرة ألســاس أخاقي، 
ولكن ابعتبار كوهنا طاعة ملن جتب طاعته«)2(. لذلك فقد كان اإلصاح األخاقي 

أساســا مــن أســس بنــاء حضــارة تقــود إىل التمــدن والرقــي.
فاألخــاق متثــل ذلــك الســلوك العملــي الــذي تتحقــق بــه إنســانية اإلنســان، 
وتتــم بــه ســعادة النــاس يف إطــار التعــاون والتــآزر، وينعــم فيــه اجملتمــع بقيــم التضامــن 
والتكافــل، ممــا حيفــز النــاس إىل االلتــزام هبــا، وإذا فقــدت األخــاق مل جتــر مصــاحل 
الدنيا على استقامة بل على فساد، ويلحق الناس الضيق واحلرج، فاألخاق هي 
األســاس لبناء اجملتمعات اإلنســانية إســامية كانت أو غر إســامية، ويقرر ذلك 
الَِحاِت  قولــه تعــاىل: ﴿َواْلَعْصــِر ِإّنَ اْلِنَســاَن لَِفــي ُخْســٍر ِإاّلَ اّلَِذيَن آَمنـُـوا َوَعِملُوا الّصَ
ْبــِر﴾ ]العصــر:1-3[، »فالعمــل الصــاحل املدعــم  َوتََواَصــْوا بِاْلَحــّقِ َوتََواَصــْوا بِالّصَ
ابلتواصــي ابحلــق، والتواصــي ابلصــرب يف مواجهــة املغــرايت والتحــدايت مــن شــأنه 
أن يبــين جمتمعــاً حمصنــاً ال تنــال منــه عوامــل الــرتدي واالحنطــاط، وليــس ابتــاء األمــم 
واحلضــارات كامنــاً يف ضعــف إمكاانهتــا املاديــة أو منجزاهتــا العلميــة، إمنــا يف قيمتهــا 

اخللقيــة الــي تســودها وتتحلــى هبــا«)3(.
إن أمهية علم األخاق يف اإلسام جعلت بعض املنشغلني ابلعلوم اإلسامية 
وال ســيما علــوم القــرآن يركــزون عليــه، ويلفتــون االنتبــاه إليــه، وقــد توجهــت عنايــة 

ابن عاشور، حممد الطاهر،   أصول النظام االجتماعي، ص120.  )1(
الزابخ، أمحد، املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص35.  )2(

الســقاف، َعلوي بن عبد القادر، وآخرون، موســوعة األخاق اإلســامية،  الناشــر: موقع الدرر   )3(
الســنية علــى اإلنرتنــت dorar.net، عــدد األجــزاء: 3، مت حتميلــه يف ربيــع األول 1433هـــ، ص5. 
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أعــام التفســر إىل اســتقصاء اآلايت ذات احلمولــة األخاقيــة ومجعهــا وتصنيفهــا، 
إلصــاح أوضــاع األمــة تربــوايً واجتماعيــاً وسياســياً وحضــارايً.  

فباإلضافــة إىل مــا ورد يف تفاســرهم مــن إشــارات أخاقيــة، جنــد بعضهــم أفــرد 
كتبــاً خاصــة للحديــث عــن األخــاق كابــن حيــان األندلســي صاحــب كتــاب 
»أخــاق الرســول « وعنــه خُيــربان ابــن خــر اإلشــبيلي )ت575ه(: »كتــاب 
َأْخــَاق َرُســول هللا« اِلبْــِن َحيَّــان اْخِتَصــار الشَّــْيخ اإِلَمــام أيب بكــر حُمَمَّــد بــن اْلَولِيــد 
الِفهــري الطرطوشــي، َحدثــيِن بِــِه الَقاِضــي أَبُــو بكــر بــن اْلَعــَريبّ  قَــاَل َأْخــربين بِــِه 
َشــيخَنا اإِلَمــام أَبُــو بكــر الطرطوشــي بِــِه وابألصــل َعــن أيب بكــر اْلُمِفيــد احْلَافِــظ 
اْلَمْعــُروف اِببْــن اخلاصبــة َومل يــزْد ابْــن اْلَعــَريبّ علــى َهــَذا يف َســَند اأَلْصــل)1(، وقــد 
بــذل فيــه غايــة جهــده يف خدمــة ســنة رســول هللا، واملســامهة يف حفظهــا، وكذلــك 
معرفــة مــا كان عليــه النــي مــن اخللــق الكــرمي ومــا كان متحليــاً بــه مــن الشــمائل، 
وبيــان ذلــك للنــاس لاهتــداء هبديــه والتخلــق أبخاقــه واالقتبــاس بنــوره، واســتنباط 
األحــكام واملعــاين الشــرعية مــن ســرته، إلصــاح النفــوس وهتذيبهــا وإصــاح تديــن 

العبــاد، وإحــداث انقــاب ســريع يف نفــوس املؤمنــني واملؤمنــات.
إن »اجملتمــع اإلســامي لــه أخاقــه الــي تضبــط وحتــدد الســلوك، مبعــى أن لــه 
بنــاءه املعيــاري، الــذي نبــع يف األســاس مــن املصدريــن األساســيني: القــرآن والســنة 
املطهــرة، فالقــرآن مبــا أويت مــن مــكارم األخــاق وجتســدت يف شــخص الرســول 
الكــرمي وترمجــت يف أقوالــه وأفعالــه هــو املصــدر األساســي املعتمــد للقيــم يف اجملتمــع 
اإلســامي«)2(، واألخــاق بذلــك هــي صــورة اجملتمــع، ومقيــاس هنضتــه يف ســلم 
الرقــي، ألهنــا تعــد الضابــط واملعيــار املوجــه األساســي للســلوك الفــردي واجلماعــي، 
للفــرد واجملتمــع، ويعــد ترســيخها يف واقــع اجملتمعــات  هبــا تتحقــق أفضــل حيــاة 
البشــرية، الوســيلة األمثــل لتكويــن اجليــل الصــاحل، وصياغــة الشــخصية اإلجيابيــة 

املؤثــرة يف اجملتمــع املســلم.

األمــوي اإلشــبيلي، أبــو بكــر حممــد بــن خــر، فهرســة ابــن خــر اإلشــبيلي، احملقــق: حممــد فــؤاد   )1(
منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1419ه/1998م، ص569.

صــاحل بــن عبــد هللا، وآخــرون، موســوعة نضــرة النعيــم يف مــكارم أخــاق الرســول الكــرمي، دار   )2(
الوســيلة للنشــر والتوزيــع، ط1، جــدة، 1418ه/1998م، 156/1.
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لقــد اهتــم اإلســام اهتماًمــا كبــرًا مبوضــوع األخــاق ألهنــا أمــر ال بــد منــه لــدوام 
احليــاة االجتماعيــة، بــل جعلهــا جوهــر الرســاالت الســماوية، فاألخــاق الفاضلــة 
ضــرورة ملحــة إلقامــة احليــاة الســعيدة يف كل جمتمــع، وعلــى األمــة اإلســامية أن 
تقــوم علــى األســس األخاقيــة الــي حددهــا القــرآن وبينهــا النــي صلــى هللا عليــه 
وســلم واســتنبطها أهــل التفســر، وإن إمهــال اجلانــب األخاقــي يــؤذن هبــاك األمــة 
وتشــتت أفرادهــا، وعلــى األمــة اإلســامية أن تتــدارك نفســها حــى ال تقــع فيمــا 

وقــع فيــه غرهــا، فيحــق عليهــا العــذاب.
الفرع الثاين: األخالق االجتماعية يف املنهج القرآين 

إن اهتمام املنهج القرآين ابجلانب األخاقي يؤكد أن األخاق ركيزة أساسية 
يف اإلســام، فهــي »روح الرســالة اإلســامية، وأن النظــام اإلســامي التشــريعي 
يــربز أن »املنظومــة األخاقيــة  الــروح«)1(، وهــذا كلــه  هلــذه  يعــد صــورة جمســمة 
اإلســامية هــي أكثــر ســعة ومشــواًل وانغــرازاً وتوغــًا يف كيــان اإلنســان، وهــي أكثــر 
ثــراًء واســتيعاابً مــن أي منظومــة أخاقيــة وضعيــة وأن االلتــزام هبــا يعــين التخلــق 
والتديــن والعبــادة يف آن واحــد، وكل ذلــك جيلــب الرضــا واالطمئنــان«)2(، كمــا أهنــا 

متثــل األســس الثابتــة الــي تبــى عليهــا عمليــة اإلصــاح يف مجيــع اجملــاالت.
لذلــك جنــد أن الشــريعة اإلســامية ألغــت كل مــا كان ســيئاً ابجملتمــع اجلاهلــي، 
وأخــذت مبنهــج اإلصــاح القــرآين، وجتلــت قيــم هــذا املنهــج جبــاء يف اجملتمعــني 
املكــي واملــدين، الــذي وصــل يف صــدره األول قمــة الكمــال الــي ال ميكــن أن يصــل 
إليهــا أي جمتمــع، ويف ظلــه وحتــت وطأتــه ســعدت األمــة ابلطمأنينــة، والعــدل 

واالســتقرار، والســعادة... 
وإنــه كمــا أصلــح القــرآن الكــرمي اجملتمــع الــذي نــزل فيــه ومــا بعــده مــن اجملتمعــات 
املتجــددة الــي أخــذت هبديــه، فهــو كفيــل أبن يصلــح اجملتمعــات املعاصــرة، ويعــاجل 
القضــااي املتجــددة، وحيــل مشــكات احلضــارة اإلنســانية، وســيظل املنهــج القــرآين 

ايجلــن، مقــداد حممــد علــي،  علــم األخــاق اإلســامية، دار عــامل الكتــب للطباعــة والنشــر،   )1(
2003م، ص53. 1424ه/  ط2،  الــرايض، 

ابن محزة،  مصطفى، مقارابت يف املسألة األخاقية، مطبعة األمنية، الرابط، 2019م، ص103.  )2(



القيم األخالقية يف الرتاث التفسريي162

علــى اختــاف األزمــان واألجيــال الــدواء لــكل داء، واحلــل لــكل مشــكلة، والعصمــة 
مــن كل ضــال )1(. ومــن أنكــر هــذا فقــد كــذب التاريــخ ونفــى الواقــع، وجحــد نعمــة 
ْلَنــا َعلَْيــَك  هللا علــى عبــاده، حيــث قــال ســبحانه يف معــرض تعظيــم كتابــه: َ﴿نَّزَ
ــُكّلِ َشــْيٍء َوُهــًدى َوَرْحَمــًة َوبُْشــَرٰى لِْلُمْســِلِميَن﴾ ]النحــل: 89[،  ــا ّلِ ــاَب تِْبَيانً اْلِكتَ
ومن أوصاف الكتاب الذي هو موضوع البيان أنه؛ هداية للعباد قال تعاىل: ﴿ِإّنَ 
ــَوُم﴾ ]اإلســراء: 9[، وأنــه أيضــا: ﴿ِشــَفاٌء َوَرْحَمــةٌ  ــَذا اْلُقــْرآَن يَْهــِدي لِلَِّتــي ِهــَي أَْق َهٰ
ّلِْلُمْؤِمِنيــَن﴾ ]اإلســراء: 82[، ويف اآليــة دليــل علــى أن يف القــرآن آايت يشــتفى 
هبــا، فهــو املنهــج الوحيــد الكفيــل إبنقــاذ األمــة اإلســامية مــن كل املــآزق الــي وقعــت 
فيهــا، وإخراجهــا مــن الظلمــات الــي أحاطــت هبــا مــن كل جانــب، قــال الطاهــر ابــن 
عاشور يف تفسره هلذه اآلية: »أن القرآن كله شفاًء ورمحة للمؤمنني ويزيد خسارة 
للكافريــن، ألن كل آيــة مــن القــرآن مــن أمــره وهنيــه ومواعظــه وقصصــه وأمثالــه ووعــده 
ووعيــده، مشــتملة علــى َهــدٍي، وصــاح حــاٍل للمؤمنــني املتبعينَــه، ومشــتملة بضــد 

ذلــك علــى مــا يزيــد غيــظ املســتمرين علــى الظلــم«)2(.
فلقــد احتــوى القــرآن الكــرمي علــى رســم متكامــل لصــورة اجملتمــع الفاضــل وذلــك 
مبــا حــواه مــن سياســة اإلصــاح لــكل مناحــي احليــاة، فهــو منهــج أبــدي يناســب 
كل الظــروف، غــر حمــدود بزمــن وال مبــكان وإمنــا هــو منهــج لــكل البشــر يف كل 

األرض حــى يــرث هللا األرض ومــن عليهــا.
فاملنهــج القــرآين يســتهدف تثبيــت أســس القيــم األخاقيــة يف الســلوك البشــري 
انطاقــا  مــن جمموعــة مــن القواعــد والضوابــط الــي حددهــا اإلســام واملتجليــة يف 
األوامر والنواهي املبثوثة يف آي القرآن، والي تعترب مصدرا ألحكام الشريعة وملكارم 
األخاق، فجاء يبني اخلر والشــر، ويبني الفضيلة والرذيلة والســبل الي تفضي إىل 
كل منهمــا، كمــا يبــني العواقــب املرتتبــة علــى كل جنــوح عنهــا، حيــث ورد يف القــرآن 
الكــرمي مــن الفضائــل والتعاليــم اخللقيــة ووصــااي اخلــر الكثــر، ويبــني ذلــك ابــن حــزم 
األندلســي بقوله: »فكمــا أن القــرآن مصــدر لألحــكام الشــرعية فهــو مصــدر ملــكارم 

يوسف، حممد السيد، منهج القرآن يف إصاح اجملتمع، ص20.  )1(
ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مج 7، 190-189/15.  )2(
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األخاق، حيث يبني اخلر والشر، ويبني الفضيلة والرذيلة والسبل الي تفضي إىل 
كل منهمــا، كمــا يبــني العواقــب املرتتبــة علــى ذلــك، وورد فيــه مــن أصــول األخــاق 

والفضائــل والتعاليــم اخللقيــة، والوصــااي احلكيمــة اخلــر الكثــر«)1(.
ولقــد اهتــم اإلســام ابألخــاق ألهنــا قاعــدة أساســية لــدوام احليــاة االجتماعيــة 
وتقدمهــا مــن الناحيتــني املاديــة واملعنويــة، فاإلنســان حباجــة ماســة إىل نظــام خلقــي 
حيقــق للمجتمــع حاجتــه االجتماعيــة، وحيــول دون تفككــه واهنيــاره، لذلــك أصبــح 
النظام االجتماعي اإلسامي مصدرا يرجع إليه يف احلكم األخاقي كي ال تتحكم 
فيهــا األهــواء والشــهوات والعــادات والتقاليــد، ومقياســاً  تقــاس بــه األخــاق، ومل 
يهمل النظام االجتماعي اإلسامي األخاق بل ميزها عما سواها، وميز السلوك 
األخاقــي عــن ســائر أنــواع الســلوك اإلنســاين، ومل يدخــل يف مفــردات األخــاق مــا 
ليــس منهــا، وجعــل هلــا عاصــم يردعهــا ويرجعهــا إىل الصــواب، وهــذا العاصــم هــو 

القــرآن احلكيــم الــذي ال أيتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه.
وقــد بــني القــرآن مــكارم األخــاق ومنافعهــا، ومســاوئ األخــاق ومضارهــا، 
وبــني الســبيل للتخلــي عــن هــذه، والتحلــي بتلــك، ممــا حيصــل بــه الفــاح بتزكيــة 
النفــس، والســامة مــن اخليبــة بتدســيتها، وبذلــك يكــون اإلســام قــد »كفــى 
املســلم مؤنــة البحــث واالســتنباط، فقــد فصــل األخــاق بنوعيهــا، ومــا علــى املســلم 
إال أن يعــرض نفســه علــى األخــاق بنوعيهــا، ليعــرف موضعــه منهــا، مث يعمــل 

جاهــدا، لتكــون أخاقــه أخاقــاً إســاميًة حقــًا«)2(.
قــال املفســر ابــن ابديــس: »جــاء القــرآن مبينــاً لألخــاق الفاســدة، وذاكــراً ســوء 
أثرهــا، وقبــح مغبتهــا، مبينــاً كذلــك األخــاق الصحيحــة، وعظيــم نفعهــا وحســن 
العقائــد،  تصحيــح  إىل  راجــع  وهــو  والعقــول،  للنفــوس  شــفاؤه  فهــذا  عاقبتهــا، 
وتقــومي األخــاق، وهبمــا ســامة األرواح وكماهلــا، وعليهــا قــوام اهليئــة االجتماعيــة 
ــْد  ــا َق ــا َوتَْقَواَه ــا فُُجوَرَه اَها َفأَْلَهَمَه ــّوَ ــا َس ــٍس َوَم وانتظامهــا«)3(. قــال تعــاىل: ﴿َونَْف

مصطفى، وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة واملنطق واألخاق، ص304.  )1(
زيدان، عبد الكرمي، أصول الدعوة، ص90.  )2(

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج356/1.  )3(
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أصــل  بــن عاشــور  الطاهــر  ذكــر  وقــد  ]الشــمس: 9-7[.  َزّكَاَهــا﴾  َمــن  أَْفلَــَح 
نـُكــْم  الــزكاة الــواردة يف اآليــة كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َكَمــا أَْرَســْلَنا ِفيـُكــْم َرُســواًل ّمِ
ــا لـَـْم تـَُكونـُـوا  يـُكــْم َويَُعلُِّمُكــُم اْلِكتـَـاَب َواْلِحْكَمــَة َويَُعلُِّمُكــم ّمَ يَْتلـُـو َعلَيـُْكــْم آيَاتَِنــا َويَُزّكِ
ــوَن﴾ ]البقــرة: 150[ فقــال شــارحاً أصــل الــزكاة: »إهنــا اســم مصــدر زكــى  تَْعلَُم
املشــدد، إذا طهــر النفــس مــن املذمــات«)1(. ومنهــا التزكيــة وهــي »تطهــر النفــس 
النفــوس كمــاالت  النمــاء، وذلــك ألن يف أصــل خلقــة  الــزكاة أي  مــن  مشــتقة 
وطهــارات تعرتضهــا أرجــاس انشــئة عــن ضــال أو تضليــل، فتهذيــب النفــوس 

وتقويتهــا يزيدهــا مــن ذلــك اخلــر املــودع فيهــا«)2(.
ويــرى الشــيخ اإلمــام حممــد الطاهــر بــن عاشــور يف تفســره أن تزكيــة النفــس 
هــي بــذل العبــد اســتطاعته يف تطهــر نفســه وتزكيتهــا؛ ألن يف ذلــك حتقيــق الفــاح 
للمؤمنــني وخيبــة للمشــركني، ويف هــذا املعــى يقــول: »أفلــح مــن زكــى نفســه واتبــع 
مــا أهلمــه هللا مــن التقــوى، وخــاب مــن اختــار الفجــور بعــد أن أهلــم التمييــز بــني 

األمريــن ابإلدراك واإلرشــاد اإلهلــي«)3(. 
وقــال القرطــي يف قولــه تعــاىل: ﴿َقــْد أَْفلـَـَح َمــن َزّكَاَهــا﴾ أي »قــد أفلــح مــن زكــى 
نفســه بطاعة هللا، وصاحل األعمال، وخاب من دس نفســه يف املعاصي«)4(، وتزكية 
النفــس تكــون برتبيتهــا علــى الطاعــات وهجراهنــا للمعاصــي كمــا قــال ابــن ابديــس 
يف تفســره: »وتربيــة النفــوس تكــون ابلتخليــة عــن الرذائــل، والتحليــة ابلفضائــل«)5(. 
فــإذا كان »إصــاح البــدن يتــم مبعاجلتــه ابحلميــة والــدواء، فــإن إصــاح النفــس 
يكون مبعاجلتها ابلتوبة الصادقة، وإفساد البدن بتناول ما حيدث به الضرر، وإفساد 
النفــس مبقارفــة املعاصــي والذنــوب، هكــذا تعتــرب النفــوس ابألبــدان يف ابب الصــاح 
والفســاد، يف كثــر مــن األحــوال، غــر أن االعتنــاء ابلنفــوس أهــم وألــزم؛ ألن خطرهــا 

ابن عاشور، حممد الطاهر،   التحرير والتنوير، مج 8، 12/18.  )1(
املرجع نفسه، مج 2، 49/2.  )2(

املرجع نفسه، مج 15، 370/30.  )3(
القرطي، حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن، 322/10.  )4(

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، 277/1.  )5(
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أكــرب وأعظــم«)1(. وألن »صــاح اإلنســان وفســاده إمنــا يقاســان بصــاح نفســه 
وفســادها، ورقيــه واحنطاطــه ابعتبــار رقــي نفســه واحنطاطهــا، ومــا فاحــه إال بزكائهــا، 
ومــا خيبتــه إال خببثهــا... فصــاح النفــس هــو صــاح الفــرد، وصــاح الفــرد هــو 
صــاح اجملمــوع، والعنايــة الشــرعية متوجهــة كلهــا إىل إصــاح النفــوس، إمــا مباشــرة 
وإما بواســطة«)2(، قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: »َأالَ َوإنَّ يف اجلَســِد ُمْضَغًة 
إذا َصَلَحْت َصَلَح اجلَسُد ُكلُُّه، َوإذا َفَسَدْت َفَسَد اجلَسُد ُكلُُّه، َأاَل َوِهي اْلَقْلُب«)3(.

هــو صــاح  الفــرد  الفــرد، وصــاح  اإلنســانية صلــح  النفــس  فــإذا صلحــت 
اجملتمــع، فــإذا صلــح اجملتمــع عــم اخلــر والعــدل والتكافــل وكل مــا شــرعه هللا تعــاىل 
لعبــاده، وبتعطلهــا وفســادها خيتــل نظــام االجتمــاع ويعــود إىل االحنــال والباطــل 

والظلــم والســوء الــذي هنــى هللا عنــه. 
وقــد بــني القــرآن الكــرمي منهــج اإلنســان يف األرض وكل مــا يرتبــط بشــؤون حياتــه 
فيمــا بينــه وبــني ذاتــه، »وبينــه وبــني أهلــه، وفيمــا بينــه وبــني أقاربــه، وفيمــا بينــه وبــني 
جرانه، وفيما بينه وبني من تربطه به عاقات احلياة ومصاحلها، وشؤون اجلماعات 
وشــؤون األمــم فيمــا بينهــا، كل هــذه الشــؤون ســبل وطــرق يف احليــاة تســلك ويســار 

عليهــا للبلــوغ إىل الغــاايت املقصــودة منهــا ممــا بــه صــاح الفــرد واجملتمــع«)4(.
قــال الطاهــر بــن عاشــور: »فــإذا بلغــت األمــة إىل غايــة حلبــة مــكارم األخــاق 
علــى مجهورهــا، زكــت نفوســها، وأمثــرت غروســها وزال موحشــها وبــدا مأنوســها، 
فحينئــذ يســود فيهــا األمــن وتنصــرف عقوهلــا إىل األعمــال النافعــة وتســهل األلفــة 
بــني مجاعتهــا فتكــون عاقبــة ذلــك كلــه تعقــا ورفاهيــة وإنصافــا، فينتظــم املعــاش«)5(.

وهكــذا جنــد أن القــرآن الكــرمي »دعــا إىل التحلــي ابألخــاق الكرميــة دعــوة عامــة، 
وفصل القول يف كليهما، واحلكمة يف هذا البيان املفصل، توضيح معاين األخاق 

املرجع نفسه، 207/1.  )1(
ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، 208-207/1.  )2(

البخــاري ، كتــاب اإلميــان، ابب فضــل مــن اســتربأ لدينــه، حديــث رقــم 52. مســلم ، كتــاب   )3(
املســاقاة، ابب أخــذ احلــال وتــرك الشــبهات، حديــث رقــم 1599. 

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج114/1.  )4(
ابن عاشور، الطاهر،   أصول النظام االجتماعي يف اإلسام، ص117.  )5(
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وحتديدهــا، لئــا خيتلــف النــاس فيهــا وتتدخــل األهــواء يف حتديــد املــراد منهــا، ومــن 
مظاهــر رمحــة هللا بعبــاده أن بــني هلــم مــا يتقــون ومــا أيخــذون ومــا يرتكــون«)1(. 

فاألخــاق اإلســامية إذن »ليســت رأايً بشــرايً وال نظامــاً وضعيــاً، وإمنــا هــي 
مســتمدة مــن شــرع رب البشــر، ســواء منهــا مــا أثبتــه الشــرع ابتــداًء أو أقــره ممــا 
مــن حماســن األخــاق،  الشــرع  ينــص عليــه  مل  مــا  النــاس، وحــى  تعــارف عليــه 
فرابنيتــه يف اندراجــه حتــت أصــل شــرعي عــام: مــا رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد 
هللا حســن، فهــي رابنيــة املصــدر، ورابنيــة اهلــدف والغايــة والقصــد، غــر أن أصــول 
األخــاق وأمهاهتــا مســتمدة مــن الشــرع، ويبتغــي املســلم هبــا رضــا هللا«)2( وهــذا مــا 
جيعــل املنهــج األخاقــي الــرابين الــذي جــاء بــه اإلســام هــو األصلــح مطلقــاً ليكــون 

أساســاً للســلوك اإلنســاين.
املطلب الثالث: مناذج من القيم األخالقية اإلسالمية يف كتب التفسري

للقيــم األخاقيــة مكانــة عظيمــة يف اإلســام، إذ  القــرآين جعــل  املنهــج  إن 
ال ختلــو ســورة مــن ســوره، بــل وال تــكاد ختلــو آيــة مــن آايتــه مــن ذكــر قيمــة مــن 
القيــم اإلســامية الفاضلــة، وهلــذا جنــد أن علمــاء التفســر أولــوا موضــوع القيــم 
اهتمامــاً كبــراً يف تفاســرهم، حبيــث ال ختلــو صفحــة مــن الصفحــات مــن ترديــٍد 

ملصطلحــات ذات مدلــوالت قيميــة أخاقيــة فرديــة ومجاعيــة، ومــن ذلــك:
اآليت اآلمرة بقيمة القسط:

﴿قـُـْل أََمــَر َربِّــي بِاْلِقْســِطۖ  َوأَِقيُمــوا ُوُجوَهُكــْم ِعنــَد ُكّلِ َمْســِجٍد َواْدُعــوُه ُمْخِلِصيــَن 
يــَن ۚ َكَمــا بََدأَُكــْم تَُعــودُوَن﴾ ]األعــراف:29[. أي »ابلعــدل يف العبــادات  لَــهُ الّدِ
واملعامــات، ال ابلظلــم واجلــور، فالقســط والعــدل أمــر عظيــم، وركيــزة أساســية مــن 
ركائــز هــذا الديــن، فــا بــد مــن مراعــاة العــدل االجتماعــي بــني خمتلــف طبقــات 
إىل  مشــرتكة  حاجــة  فالنــاس كلهــم يف  حقــه،  حــق  ذي  وإعطــاء كل  اجملتمــع، 
بعضهــم البعــض، ومــا مــن أحــد إال ولــه حقــوق علــى غــره، ولغــره حقــوق عليــه، 

زيدان،  عبد الكرمي، أصول الدعوة، ص78.  )1(
اخلزنــدار، حممــود حممــد، هــذه أخاقنــا حــني نكــون مؤمنــني حقــا، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

الــرايض، ط2، 1417ه/1997م، ص20.
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وهلــذه احلاجــة املشــرتكة واحلقــوق املمتزجــة كان االجتمــاع والتعــاون ضروريــني حليــاة 
اجملتمــع البشــري واطــراد نظامــه. وقيــام كل واحــد مــن أفــراد اجملتمــع مبــا عليــه مــن 
حقــوق حنــو غــره هــو الــذي يســد تلــك احلاجــة املشــرتكة بــني النــاس«)1(، وكل 
إنســان مأخــوذ أبن يعــدل؛ ألن إقامــة العــدل مطلــب إنســاين، إذ أن احليــاة ال 

تســتقيم ألحــد إال إبقامــة القســط.
ومن اآليت اليت دعت إىل قيمة البذل والعطاء )اإلنفاق اإللزامي والتطوعي(

َكاَة َوأََمــُروا بِاْلَمْعــُروِف  ــَاَة َوآتـَـُوا الــّزَ ّنَاُهــْم ِفــي اأْلَْرِض أََقاُمــوا الّصَ ّكَ ﴿اّلَِذيــَن ِإن ّمَ
ِ َعاِقَبــةُ اأْلُُمــوِر﴾ ]احلــج:29[، فقــد حــدد كتــاب هللا املبــادئ  َ َونََهــْوا َعــِن اْلُمنـَكــِر ۗ َولِلّ
األساســية الــي جيــب أن ترعاهــا الدولــة اإلســامية، لكــي يكــون اجملتمــع اإلســامي 
يف انســجام اتم مــع التوجــه اإلهلــي العــام، ومــن بــني هــذه املبــادئ: » إيتــاء الــزكاة، 
وتوثيــق رابط احملبــة والتكافــل بــني عبــاد هللا، حبيــث يكــون اجملتمــع اإلســامي والدولــة 
اإلســامية علــى درجــة كبــرة مــن اإلنســانية والتعاطــف والرتاحــم والتواصــل، بــدال 
مــن األاننيــة والتقاطــع والتهــارش والتقاتــل، شــعارمها )نفســي وأخــي، بــل أخــي قبــل 
نفســي، ال نفســي نفســي(، والزكاة هي دعامة اإلخاء والوائم بني اإلخوة املؤمنني، 

واحلــق األول مــن حقــوق املعســرين علــى املوســرين«)2(.
ْســتَْخلَِفيَن ِفيــِه ۖ َفاّلَِذيــَن آَمنُــوا  ــا َجَعلَُكــم ّمُ ِ َوَرُســولِِه َوأَنِفُقــوا ِمّمَ ﴿آِمنُــوا بِــالّلَ
ِمنـُكــْم َوأَنَفُقــوا لَُهــْم أَْجــٌر َكِبيــٌر ﴾ ]احلديــد: 7[، قــال ابــن عطيــة: »هــذه اآليــة 
اآليــة  هــذه  منــدوب، وظاهــر  والتطــوع  واجبــة،  فالــزكاة  والتطــوع،  الــزكاة  جتمــع 
أهنــا مــراد هبــا مجيــع وجــوه الــرب«)3(، وال شــك أن يف االنفــاق حتريــر لإلنســان مــن 
عبوديــة املــال وســيطرته علــى النفــس، فــإذا متكــن اإلنســان مــن مقاومــة ســلطان 
املــال والشــح هــان عليــه اإلنفــاق، وقــام هبــذه الفريضــة الــي تكفــل حتقيــق التضامــن 
االجتماعــي بــني الغــين والفقــر، »واحلــال أن املســلمني لــو حرصــوا علــى تنفيــذ 
نظــام اإلســام احملكــم فيمــا يتعلــق إبخــراج الــزكاة لســاد بينهــم التآلــف والتعــاون 

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر،، مج218/1.  )1(
املكي الناصري، حممد،  التيسر يف أحاديث التفسر، 181/4.  )2(

ابن عطية األندلسي، أيب حممد عبد احلق، احملرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز، 277/2.  )3(
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والرتاحــم والتواصــل ممــا يســعد حاهلــم ويعلــي شــأهنم، وينــزع مــن صــدور فقرائهــم غــل 
البغضــاء وأضغــان الشــرور«)1(.

ومن اآليت اليت دعت إىل قيمة اإلحصان والعفاف
ۖ ِإّنَــهُ َكاَن َفاِحَشــًة َوَســاَء َســِبيًا﴾ ]اإلســراء: 32[، بــني  نَــا  ﴿َواَل تَْقَربُــوا الّزِ
تعــاىل قبــح فاحشــة الــزىن بقولــه ســبحانه: ﴿إنــه كان فاحشــة﴾ والفاحشــة: هــي 
»الرذيلــة الــي جتــاوزت احلــد يف القبــح«)2(. وقــد بــني احلــق ســوء عاقبــة الــزىن بقولــه: 
﴿ َوَســاَء َســِبيًا ﴾ أي »بئس طريقاً طريقه، طريق مؤد إىل شــرور ومفاســد كثرة 
يف الدنيــا، وعــذاب عظيــم يف األخــرى، فهــو طريــق إىل هــاك األبــدان، وفســاد 
األعــراض، وضيــاع األمــوال وخــراب البيــوت وانقطــاع األنســاب، وفســاد اجملتمــع 
وانقراضــه، زايدة علــى مــا فيــه مــن معــى القتــل للنفــوس«)3(. وقــد جــاءت ســورة 
ــَدٍة ۖ َواَل تَْأُخْذُكــم بِِهَمــا  ْنُهَمــا ِمائـَـَة َجْل ــُدوا ُكّلَ َواِحــٍد ّمِ انِــي َفاْجِل ــةُ َوالّزَ انَِي النــور ﴿الّزَ
ــَن  ِ َواْلَيــْوِم اْلِخــِرۖ  َوْلَيْشــَهْد َعَذابَُهَمــا طَاِئَفــةٌ ّمِ ِ ِإن ُكنتـُـْم تُْؤِمنـُـوَن بِــالّلَ َرأَْفــةٌ ِفــي ِديــِن الّلَ
اْلُمْؤِمِنيــَن﴾ ]النــور: 2[، »لتضــع النقــط علــى احلــروف، وتبــني آايهتــا البينــات 
أســس الرتبيــة واخللقيــة النظيفــة، الــي جيــب أن يقــوم عليهــا اجملتمــع اإلســامي 
واألســرة املســلمة، بصفتهــا اخلليــة األوىل وحجــر الزاويــة يف بنــاء ذلــك اجملتمــع، 
حــى يقضــى علــى اخلصــال اجلاهليــة، واملفاهيــم الوثنيــة غــر األخاقيــة، وهكــذا 
أشــهرت ســورة النــور احلــرب علــى الــزىن ومــا أحلــق بــه، ســواء كان عــن طواعيــة أو 

إكــراه، وحــددت طريقــة الــزواج املشــروع«)4(. 
ومن اآليت اآلمرة بقيميت العفو وكظم الغيظ 

ُ يُِحــّبُ اْلُمْحِســِنيَن﴾ ]آل  ﴿َواْلَكاِظِميــَن اْلَغْيــَظ َواْلَعاِفيــَن َعــِن الّنَــاِس ۗ َوالّلَ
عمــران: 134[، حيــدد القــرآن الكــرمي يف هــذه اآلايت صفــات املؤمنــني فتصفهــم 

عبــد الوهــاب، حممــد حلمــي، القيــم الروحيــة يف اإلســام، روافــد، اإلصــدار 49، الكويــت،   )1(
ص70. 2012م،  صفر1433ه/ينايــر 

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج245/1.  )2(
)3(  املرجع نفسه، مج245/1.

املكي الناصري، حممد، التيسر يف أحاديث التفسر، 246/4.  )4(
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»أبوصافهــم الكاشــفة، ومساهتــم املميــزة، حــى يتمكــن مــن يريــد اللحــاق بركبهــم 
و»العفــو  طريقهــم«)1(،   والســر يف  علــى هنجهــم،  والســلوك  إليهــم،  واالنتمــاء 
مــن صفــة هللا مــع القــدرة علــى االنتقــام«)2(، وبذلــك يتفــادى املؤمــن كل مظاهــر 
الغيــض وآاثر الغضــب، وال شــّك أن »أقــوى القــوى أتثــراً علــى النَّفــس القــّوة 
الغاضبــة فتشــتهي إظهــار آاثر الغضــب، فــإذا اســتطاع إمســاَك مظاهرهــا، مــع 
االمتــاء منهــا، دّل ذلــك علــى عزميــة راســخة يف النَّفــس، وقهــِر اإلرادِة للشــهوة، 

وهــذا مــن أكــرب قــوى األخــاق الفاضلــة«)3(. 
ومن اآليت اآلمرة بقيمة اإلحسان يف القول والعمل

﴿َوقُولـُـوا لِلّنَــاِس ُحْســنًا ﴾ ]البقــرة: 82[، وقولــه تعــاىل: ﴿َوقُــل ّلِِعَبــاِدي يَُقولـُـوا 
ِبيًنــا﴾  ا ّمُ ــْيَطاَن َكاَن لِْلِنَســاِن َعــُدّوً ــْيَطاَن يَنــَزُغ بَْيَنُهــْم ۚ ِإّنَ الّشَ اّلَِتــي ِهــَي أَْحَســُن ۚ ِإّنَ الّشَ
يلتزمهــا  أن  الــي جيــب  االجتماعيــة  األخــاق  اآلايت  ]اإلســراء: 53[، ذكــرت 
املســلمون يف معاملــة بعضهــم لبعــض، منبهــة إىل وجــوب اإلحســان يف القــول، 
وعدم الولوغ يف أعراض اآلخرين، أو الســخرية واالســتهزاء هبم، فإذا حســن الكام 
»قويــت روابــط األلفــة، ومتكنــت أســباب احملبــة، وامتــد رواق الســام بــني األفــراد 
والعشــائر واألمــم، وتقاربــت العقــول والقلــوب ابلتفاهــم، وتشــابكت األيــدي علــى 

التعــاون والتــآزر، وجــى العــامل مــن وراء ذلــك األمــن واطــراد العمــران«)4(.
اآليت اآلمرة بقيمة الوفاء ابلعهود.

ِ ِإَذا َعاَهدتـُّـْم َواَل تَنُقُضــوا اأْلَْيَمــاَن بَْعــَد تَْوِكيِدَهــا َوَقــْد َجَعْلتـُـُم  ﴿َوأَْوفـُـوا بَِعْهــِد الّلَ
الوفــاء ابلعهــد  ]النحــل: 91[،  َمــا تَْفَعلُــوَن﴾  يَْعلَــُم   َ ِإّنَ الّلَ  ۚ َكِفيــًا  َ َعلَيـُْكــْم  الّلَ
»فضيلــة فرديــة وهــي عنــوان كمــال النفــس، وفضيلــة اجتماعيــة وهــي ثقــة النــاس 
بعضهــم ببعــض«)5(. وإن العهــد الــذي أيمــر هللا ابلوفــاء بــه هــو كل عهــد فيــه 
صــاح النــاس وانتظــام معاشــهم ومعادهــم، والوفــاء ابلعهــد أمــر اعتــى بــه كتــاب هللا 

املكي الناصري، حممد، التيسر يف أحاديث التفسر، 265/1.  )1(
القرطي، أيب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري،  اجلامع ألحكام القرآن، 5/3.  )2(

ابن عاشور، حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، 91/4.  )3(
ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج286/1.  )4(

ابن عاشور، حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، مج 2، 132/2.  )5(
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ملــا يرتتــب عنــه مــن نشــر الثقــة بــني النــاس ومــن تيســر معاماهتــم وانتظامهــا، لذلــك 
أمــر هللا عبــاده أبال تنتقــض العهــود واملواثيــق؛ ألن فيهــا قــوة األمــة وازدهارهــا، وقــد 
ذكــر كتــاب هللا »أن ذاك النقــض مــؤد إىل احنــدار األمــة وارتكاســها بعــد قوهتــا 
ومتاســكها وقــد صــور ذلــك بزلــل القــدم وانزالقهــا بعــد أن كانــت اثبتــة راســخة، 

والزلــل الــذي يقــع لألمــة هــو ترديهــا إىل حــال الضعــف بعــد القــوة«)1(.
اآليت اآلمرة بقيمة الشورى.

ــا  َوِمّمَ بَْيَنُهــْم  ُشــوَرٰى  َوأَْمُرُهــْم  ــَاَة  الّصَ َوأََقاُمــوا  لَِربِِّهــْم  اْســتََجابُوا  ﴿َواّلَِذيــَن 
القيــم  مــن  قيمــة  الشــورى  نظــام  إن   ،]35 ]الشــورى:   ﴾ يُنِفُقــوَن  َرَزْقَناُهــْم 
االجتماعيــة الكــربى يف املنهــج القــرآين، وهلــذا نــرى حــرص اإلســام البالــغ علــى 
تطبيقهــا ابجملتمــع، ابعتبارهــا مــن أهــم العوامــل املســامهة يف التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لألمــم والشــعوب، وقــد »أراد هللا أن يســن لألمــة اإلســامية مــن 
بعــد رســوهلا ســنة قائمــة، هــي مفتــاح جناحهــا، وعنــوان فاحهــا أمــد الدهــر، أال 
وهــي شــورى املســلمني يف أمورهــم، وجعــل أمرهــم شــورى بينهــم، وهــذا ورســول 
هللا معصــوم عــن اخلطــأ، ومعصــوم مــن النــاس، ولكــن هللا أمــره ابلشــورى لتكــون 
ســنة للمســلمني مــن بعــده، حــى يعاجلــوا شــؤوهنم يف جــو مــن الوفــاق والــوائم، ال 
اختــاف بعــده وال اصطــدام، وال فرقــة مــن ورائــه وال انقســام«)2(، وذلــك قولــه 

تعــاىل: َ﴿َشــاِوْرُهْم يف اأْلَْمــِر ﴾ ]آل عمــران 159[.
خامتة

إن املتدبر للرتاث التفسري الضخم جيده حافًا بثروة ضخمة من املصطلحات 
واملفاهيم ذات أبعاد قيمية، ويدرك أن رســالة القرآن الكرمي األساســية هي هداية 
وإصــاح الفــرد كــي يكــون صاحلــاً مهيــأ لاندمــاج يف اجلماعــة، لــذا جعــل القــرآن 
مبــدأ إصــاح منظومــة القيــم األخاقيــة حمــور دعوتــه، وقــد تضافــرت آايتــه علــى 
األمــر ابلتخلــق ابألخــاق احلســنة، ونصــت علــى الكثــر منهــا يف مواضــع شــى يف 
كتــاب هللا، جلعــل اجملتمــع اإلســامي وحــدًة متماســكًة، وكتلــًة مرتبطــًة فيمــا بينهــا، 

ابن محزة، مصطفى، الوجيز يف تفسر آي الكتاب العزيز، ص227.  )1(
املكي الناصري، حممد،  التيسر يف أحاديث التفسر، 280/1.  )2(
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جتمعهــا رابطــة العقيــدة، فــكان هــم إصــاح منظومــة القيــم اإلنســانية حاضــراً عنــد 
مفســري القــرآن الكــرمي أثنــاء وقوفهــم علــى اآلايت ذات الصلــة ابلبعــد القيمــي 
واألخاقــي، ممــا دفعهــم إىل التنبيــه إىل مضامينهــا، والبحــث يف إشــاراهتا ودالالهتــا 
العامــة حــى تنســجم مــع مقاصــد الشــريعة اإلمجاليــة، إذ ال تــكاد ختلــو صفحــة مــن 

تفاســرهم مــن ترديــد ملصطلحــات ذات مدلــوالت قيميــة.
وإن القيــم األخاقيــة الــي حتــاول النظــرايت األخاقيــة احلديثــة اليــوم، أن ختــص 
هبــا نفســها، مــا هــي إال مبــادئ وأخــاق املنهــج القــرآين، وآاثر قيمــه الفرديــة 
واجلماعيــة، وقــف عليهــا علمــاء التفســر ابلدراســة والتحليــل، فاســتنبطوا لنــا منهــا 
منظومــًة قيميــًة هائلــًة، أبــرزْت منــاذَج مــن القيــم االجتماعيــة اإلجيابيــة الــي أمــر هللا 
ســبحانه هبــا، والــي تتمثــل يف قيــم: العــدل، الشــورى، اإلخــاء، األمانــة، العفــو، 
الصــدق... ومنــاذَج مــن القيــم االجتماعيــة الســلبية الــي هنــى عنهــا ســبحانه وتعــاىل 
مثــل: الظلــم، اخليانــة، الغــش، احلقــد، الغيبــة، الزان...وقــد أتثــرت هبــا اإلنســانية، 

عــرب مســرهتا الرتبويــة واألخاقيــة.
ومــن خــال رحلــي مــع هــذا البحــث، أســتطيع - بفضــل هللا تعــاىل - أن 
أخــرج منــه هبــذه  النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا، وأذكرهــا يف اآليت: 
- إن مدخــل القيــم يف علــم التفســر يقــوم علــى أُســٍس وأعمــدٍة اثبتــة، تتخــذ مــن 
األخــاق اإلســامية دســتوراً، ومــن العقيــدة الراســخة حُمــركاً، ومــن العــدل والتكافــل 

واملســاواة هدفــاً لتحقيــق الرقــي واألمــن والســلم االجتماعــي.
- إن اهتمــام القــرآن الكــرمي ابلقيــم األخاقيــة واالجتماعيــة الفاضلــة يؤكــد أن 

اإلصــاح االجتماعــي منهــج حيــاة ال تســتغين عنــه البشــرية.
مــن  مهمــٍة  بثــروٍة  جيــده حافــًا  الضخــم  التفســري  الــرتاث  علــى  املطلــع  إن   -
املصطلحــات واملفاهيــم ذات أبعــاد قيميــة حتتــاج إىل دراســٍة أتصيليــٍة تطبيقيــٍة. 
- جيــب أن تتضافــر اجلهــود لنشــر القيــم األخاقيــة؛ الــي ذكرهــا القــرآن يف كثــر 
مــن آايتــه، وأبرزهــا علمــاء التفســر، لبنــاء جمتمــع متضامــن، يشــعر فيــه كل فــرد 

ابلطمأنينــة، وتتحقــق يف ظالــه كرامــة اإلنســان. 
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