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 الفصل األول

 األسس العامة لعلم األخالق يف اإلسالم

، ١األخالق يف اللغة مجع خلق ـ بضم الالم وبسكوهنا ـ وهو السجية والطبع وما جيري عليه املرء من عادة الزمة

دة منها واملذمومة، ومثال ذلك ما جاء يف قوله ويطلق لفظ األخالق على مجيع األفعال الصادرة عن النفس احملمو

ليس شيء يف امليزان أثقل من حسن « إشارة إىل األخالق احملمودة، ويف احلديث ٢﴾إنك لعلى خلق عظيم﴿تعاىل 

أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من شيء ما «وحديث ، ٤»كان خلقه القرآن« وكذلك حديث عائشة ٣»اخللق

هيأة راسخة يف النفس، تصدر "وعرف اإلمام الغزايل األخالق بأهنا ". ٥»بغض الفاحش البذيءخلق حسن وإن اهللا لي

، وإذا كانت هذه األفعال اليت تصدر عن النفس أفعاال مجيلة ٦"عنها األفعال بسهولة ويسر، من غري روية وتكلف

مسيت اهليئة اليت تصدر عنها خلقا حممودة عقال وشرعا مسيت اهليئة اليت تصدر عنها خلقا حسنا، وإذا كانت قبيحة 

 . قبيحا

سواء " العمل"واخلالق اإلسالمية أخالق عملية ال عالقة هلا باألحباث النظرية الفلسفية، ولذلك جند أهنا أسست على 

 أكان عمال دينيا، كأداء العبادات أو عمال دنيويا، فجميع املفاهيم األخالقية اليت جاءت يف القرآن والسنة تدل داللة

 :واضحة الصلة بني العمل واألخالق، ولذلك جند أن اإلسالم يقسم العمل إىل قسمني

فمن ﴿عمل حسُن أو خُري، يثاب فاعله إما يف الدنيا أو يف اآلخرة أو يف كليهما، ومن هذا النوع قوله تعاىل . ١

 .٢﴾نفسهفلصاحلا من عمل ﴿، و١﴾عمالأحسن ضيع أجر من ن ال ناإ﴿، ٧﴾يعمل مثقال ذرة خريا يره

                                                           
 ".خلق"ابن منظور، لسان العرب، مادة  ١

 .٤: سورة القلم ٢

 ."خلق"ابن املنظور، لسان العرب، مادة  ٣

 .روه أمحد والترمذي ٤

 .١٩٢٥الترمذي، السنن، احلديث رقم  ٥
 .٥٣، ص٣الغزايل، اإلمام أبو حامد، إحياء علوم الدين، ج ٦

 .٧: سورة الزلزلة ٧
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ومن ﴿عمل سيئُ أو شرير، يعاقب صاحبه يف الدنيا أو اآلخرة أو يعفو عنه ربه إذا شاء، كما جاء يف قوله تعاىل . ٢

، وبناءا على هذا ميكن أن نقسم األخالق احملمودة إىل  به﴾عمل سوءا جيزيمن ﴿، و٣يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾

 :أصناف ثالثة

 :، وهي اليت ينبغي لإلنسان أن يتقيد هبا قبل الشروع يف العمل، وهيأخالقيات قبل الشروع يف العمل. ١

وعند الصوفية . الزهد، وهو العزوف والترك عن كل ما حيول بينك وبني العمل الذي تريد إجنازه من األهواء. أ

بد أن يعزف عزوف النفس عن الدنيا، وإنزوائها عنها طوعا مع القدرة عليها، فإذا أراد اإلنسان أن ينجز عمال فال

عما سواه وينقطع إىل عمله، وغالبا ما يكون هذا العزوف واالنقطاع إىل العمل مؤقتا، ألن اإلنسان ال يكون على 

 .٤﴾من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه﴿ومما جاء يف القرآن قوله تعاىل . نوع واحد من العمل

 

وهو نوعان، اخلوف . االستقبال نتيجة للفشل يف األداءوهو توقع النفس حصول مكروه يف : اخلوف أو اخلشية. ب

لباس اجلوع ﴿من اهللا واخلوف من الناس أو اجملتمع، وقد ذكر القرآن هذين النوعني من اخلوف كقوله تعاىل 

﴿فلما كتب  قوله و٦﴾ذلك ملن خشي ربه﴿ وكذلك ٥﴾إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء﴿ وكذلك ﴾واخلوف

 .٧﴾ال ختشوا الناس واخشون﴿ف وكذلك  أو أشد خشية﴾اهللايق منهم خيشون الناس كخشية عليهم القتال إذا فر

 

                                                                                                                                                                                             
 .٣٠: سورة الكهف ١

 .١٥: سورة اجلاثية ٢

 .٨: سورة الزلزلة ٣

 .٢٠: سورة الشورى ٤

 .٢٨: سورة فاطر ٥

 .٨: سورة البينة ٦

 .٤٤: سورة املائدة ٧
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وهو أن تكل أمرك إىل اهللا وحده، وأصله االعتقاد بالعناية اإلهلية، وهو يكسب النفس بالطمأنينة والثقة : التوكل. ج

ن ما عليه من الواجبات واألعمال والتوكل ال يعين ترك العمل وإمنا املقصود منه هو أن يؤدي اإلنسا. والراحة

 ١﴾وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون﴿ومما جاء يف القرآن قوله تعاىل . ويتوكل على اهللا فيما ليس باستطاعته أن يفعل

ومن ﴿، وكذلك قوله ٢﴾وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم صادقني﴿ وقوله ﴾توكل على اهللا وكفى باهللا وكيال﴿وقوله 

 .٤﴾إن اهللا حيب املتوكلني﴿، وقوله ٣﴾هيتوكل على اهللا فهو حسب

 

أخالقيات األداء، وهي اليت ينبغي لإلنسان أن يتقيد هبا أثناء أداء العمل وهي نوعان، قلبية، كاإلخالص واألمانة . ٢

 .وقالبية، كالصرب واإلتقان واإلبداع والتجديد. والتقوى

 

أال هللا الدين ﴿، وقال ٥﴾ ليعبدوا اهللا خملصني له الدينوما أمروا إال﴿وهو الصدق يف النية، قال تعاىل : اإلخالص. أ

 ٧﴾إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصوا دينهم هللا﴿، وقال أيضا ٦﴾اخلالص

، فيجب على اإلنسان أن يؤدي عمله على أكمل وجه حسب إستطاعته، وذلك ملا جاء يف القرآن كقوله األمانة. ب

، وقد ذكر ابن تيمية أن األمانات نوعان، وهي الواليات ٨ تؤدوا األمانات إىل أهلها﴾تعاىل ﴿إن اهللا يأمركم أن

واألموال، فيجب على الواىل أن يؤدي هذه األمانات إىل أهلها أي املستحقني هلا، وكذلك األموال سواء أكانت 

                                                           
 .١٢: سورة إبراهيم ١

 .٢٣: سورة املائدة ٢

 .٣: سورة الطالق ٣

 .١٥٩: سورة آل عمران ٤

 .٥: سورة البينة ٥

 .٣: سورة الزمر ٦

 .١٤٦: سورة النساء ٧

 .٥٨: سورة النساء ٨
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 .١أمواال عامة أو خاصة جيب أداؤها إىل أصحابه

 

 أثناء أداء العمل، ومصدره إدراك اإلنسان أن ا اليت ينبغي لإلنسان أن يستعني هب من الفضائل اخللقية، وهوالصرب. د

نتيجة عمله تكون مبقدار صرب املؤدي أثناء األداء، ولذلك جاء يف القرآن أن أجر الصابرين يكون بغري حساب، 

، وقال أيضا ٣﴾ريراوجزاهم مبا صربوا جنة وح﴿، وقال ٢﴾إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب﴿كقوله تعاىل 

 ٥.﴾واصربوا إن اهللا مع الصابرين﴿، وقوله ٤ولنجزي الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾﴿

 

إن اهللا حيب إذا «، اإلتقان، واإلتقان يف العمل من أهم أخالقيات العمل يف اإلسالم، ولذلك قال الرسول . هـ

، واإلتقان يأيت بعد املداومة على فعله  غالبا إىل الفشل واخليبةؤديي، ألن عدم اإلتقان » أن يتقنه عمالعمل أحدكم

 . أي داوم على فعله٦»إذا عمل عمال أثبته «ولذلك جاء احلديث بأن النيب 

 

بديع السموات ﴿اإلبداع، هو من أخالقيات العمل يف اإلسالم، وقد مدح اهللا سبحانه وتعاىل نفسه بأنه . و

غريه، فدل هذا على أن اإلبداع يف بهما من غري أن يقلد على أحد قبله أو يستعني  أي أنه هو الذي أبدع٧﴾واألرض

 .العمل أخالق حممودة

                                                           
 .٦ابن تيمية، أمحد، السياسة الشرعية، ص ١

 .١٠: ورة الزمرس ٢

 .١٢: سورة اإلنسان ٣

 .٩٦: سورة النحل ٤

 .٤٦: سورة األنفال ٥

 .١٢٣٥مسلم، الصحيح، احلديث رقم  ٦

 .١١٧: سورة البقرة ٧
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مائة على رأس كل إن اهللا يبعث هلذه األمة «، التجديد وهو من أخالقيات العمل احملمودة، وذلك ملا قال النيب . ز

 أنه أمته حيتاج إىل من جيدده يف رأس كل قرن فما كان ، فإذا كان الدين الذي أخربنا اهللا١»ا دينها من جيدد هلسنة

 .غريه من األعمال الدنيوية واألخروية أحوج إىل التجديد

 

 :أخالقيات ما بعد إمتام العمل. ٣

من مل يشكر الناس مل « اعتراف اجلميل، وهو واجب لكل من أحسن إليك، ولذلك قال الرسول : الشكر. أ

، وقال ٣﴾واشكروا يل وال تكفرون﴿، وقال أيضا ٢﴾وقليل من عبادي الشكور﴿  وقال اهللا تعاىل»يشكر اهللا

 .٤﴾سيجزي اهللا الشاكرين﴿

، وهو القبول والقناعة، فيحسن على املرء أن يقبل ويرضى مبا قسمه اهللا، فذلك مينحه راحة القلب الرضاء. ب

ل اقصى ما يستطيع من جهد، استوىل على نفسه وطمأنينة يف النفس، أما إذا مل يتقبل اإلنسان نتائج عمله بعد أن بذ

 .القلق واحلسرة وإنتهى أمره إىل اإلنتحار كما نرى اليوم يف اجملتمع الياباين

، وذلك تبعا ملنهجهم املبين على التصفية، ٥التوبة، وهي عند الصوفية الرجوع عن طريق البعد إىل طريق القرب. ج

 تكون بعد العمل وليس قبله، فإذا عمل اإلنسان عمال ال أخالقيا وجب عليه لكن إذا رجعنا إىل القرآن جند أن التوبة

إن اهللا حيب ﴿، وقوله تعاىل ٦﴾وتوبوا إىل اهللا مجيعا﴿أن يتوب ويرجع منه وأن يندم وال يعود إليه، وقال تعاىل 

                                                           
 .٣٧٤٠أبو داؤد، السنن، احلديث رقم  ١

 .١٣: سورة السبأ ٢

 .٧: سورة إبراهيم ٣

 .١٥٢: سورة البقرة ٤

 .١٤٣الغزايل، اإلمام، كتاب األربعني، ص ٥

 .٣١: سورة النور ٦
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 ١.﴾التوابني وحيب املتطهرين

                                                           
 .٢٢٢: سورة البقرة ١
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 الفصل الثاين

 التصوف وصلته باألخالق اإلسالمية

 

 الباحثني جتمع على أن موضوع التصوف هو األخالق، وقد أشرنا فيما سبق إىل بعض تعريفات تكاد كلمة

أخالق كرمية "التصوف اليت نقلها القشريي من شيوخ الصوفية، ومنها قول حممد بن على القصاب يف التصوف بأنه 

 زاد عليك يف اخللق فقد التصوف خلق، فمن"، وقول الكتاين 1"ظهرت يف زمان كرمي من رجل كرمي مع قوم كرام

، ويرى الشيخ مصطفي عبد 3"التصوف مراقبة األحوال، ولزوم األدب"، وقول اجلريري 2"زاد عليك يف الصفاء

الرازق أن علم الشريعة انقسم إىل قسمني، قسم يدل ويدعوا إىل األعمال الظاهرة اليت جتري على اجلوارح 

 الباطنة ويدعو إليها، واألعمال الباطنة هي أعمال القلوب، ومسي واألعضاء اجلسمية، وقسم آخر يدل على األعمال

ويرى أن موضوع التصوف يف عصوره األوىل كانت أعمال القلوب، أي األخالق . هذا العلم األخري علم التصوف

طقني يف الدينية والعبادة، وللتأكيد على هذا الرأي ينقل كالم ابن القيم يف مدارج السالكني، ومفاده أن كلمة النا

هذا العلم أن التصوف هو اخللق، وملا اتسعت أنظار الباحثني يف العلوم الدينية اختذ هذا العلم بعدا آخر وهو البحث 

عن أساليب ومناهج خاصة هبم متكنهم من الوصول إىل معرفة اهللا وتوحيده، وأما منهجهم يف الوصول إىل معرفة من 

 .4التعلم أو عن طريق الكشف واالهلامهذا القبيل فهو إما عن طريق االستدالل و

 

                                                           
 .٥٥٢القشريي، الرسالة، ص ١

 .٥٥٤القشريي، الرسالة، ص ٢

 .٥٥٥القشريي، الرسالة، ص ٣

 ."مادة تصوف"عبد الرازق، الشيخ مصطفي، دائرة املعارف اإلسالمية  ٤
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وقد أكد عدد من الباحثني املعاصرين هاتني الوظيفتني للتصوف، ومها وظيفة خلقية وأخرى عقيدية، ويف هذا 

التصوف اإلسالمي :"للمحاسيب" رسالة املسترشدين"الصدد يقول الشيخ حسنني خملوف يف مقدمته اليت وضعها لـ

 وعالج ألمراض القلوب، وغرس للفضائل، واقتالع للرذائل، وقمع للشهوات، تربية علمية وعملية للنفوس،

وهو جماهدة للنفوس ومكابدة لرتعاهتا، وحماسبة دقيقة هلا على أعماهلا . وتدريب على الصرب والرضا والطاعات

 اهللا، وتروكها، وحفظ للقلوب على طوارق الغفالت وهواجس اخلطرات، وانقطاع عما يعوق السالك يف سريه إىل

وهو معرفة هللا ويقني، وتوحيد هللا ومتجيد، وتوجه إىل . وزهادة يف كل ما يلهي عن ذكر اهللا ويعلق بالقلوب سواه

 1.."اهللا، وإقبال عليه

ونفس هذا اإلجتاه جند عند وأحد من كبار الصوفية املعاصرين وهو الشيخ عبد احلليم حممود، فقد قال يف بعض كتبه 

أما الغاية فإهنا الوصول إىل أشهد أن ال ).. قد أفلح من زكاها(منا هو حتقيق واقعي لقوله تعاىل إن املنهج الصويف إ"

واحلقيقة أننا جند التأكيد على أن موضوع التصوف وغايته مها األخالق والتوحيد، أو الصفاء . 2إله إال اهللا

ديد، فمن القشريي إىل الغزايل، إىل ابن عري واملشاهدة، جنده يف مجيع املراحل اليت مر هبا التصوف طوال تارخيه امل

واىل الكوراين والنابلسي، وأخريا إىل الشيخ حسنني خملوف والشيخ عبد احلليم حممود، نري أهنم جممعون على هذا 

 .القول

 

وهكذا جند علم التصوف الذي كان موضوعه يف البداية األخالق قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة، بل أصبحت 

يدة الغاية القصوى اليت يتطلع إليها علم التصوف، وما علم األخالق لدى املتصوفة إال طريقا للوصول إىل هذه العق

وهذا يف احلقيقة حال مجيع العلوم اإلسالمية ابتداء من الفقه ومرورا بالتصوف وانتهاء بالفلسفة . الغاية القصوى

                                                           
 .قدمةاحملاسيب، احلارث بن أسد، رسالة املسترشدين، حتقيق عبد الفتاح أبو غده، امل ١

 .٤٣٨حممود، الشيخ عبد احلليم، قضية التصوف، املدرسة الشاذلية، ص ٢
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ا، فالفقه متصل بالعقيدة ألنه ميثل اجلانب العملي هلا، فكل هذه العلوم متصلة بالعقيدة، وهو ما يدل إسالميته

وكذلك التصوف على ما بيناه، كما أن الفلسفة ارتبطت بالعقيدة عن طريق املذاهب الكالمية وعن طريق الفلسفة 

 .اإلهلية عند فالسفة املسلمني

 

 نستطيع ـ بعد هذا القدر من واآلن فما هي أمهية هذه النتيجة ملوضوعنا وهو مكانة التصوف من الفلسفة؟ إننا

البحث يف موضوع التصوف وغايته ـ أن نقول إن التصوف نوع من األحباث الفلسفية، ونعين بالتصوف هنا، ذلك 

التصوف الراقي الذي يتبع يف أحباثه، إما منهجا عقالنيا أو كشفيا، ومها املنهجان اللذان ذكرها الغزايل، أما ذلك 

، فليس 1 عند بعض اجملذوبني أو ذلك النوع الذي يسميه البعض بالتصوف الشعيبالنوع من التصوف الذي جنده

تصوفا باملعىن احلقيقي، إذ أنه يعتمد على اخلرافات واألساطري أكثر من اعتماده على املناهج املعمولة عند أهل 

 .التصوف، وبناءا على ذلك فال يعترب تصوفا

 

 

                                                           
 .١٥٢هيلوله، حرس، السلفية الوهابية بني مؤيديها ومنتقديها، ص ١


