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 سمو األخالق اإلسالمية في ضوء السنة النبوية:1المحاضرة 

 :لغة واصطالحا تعريف األخالق

( خ ل ق) هو السجية والطبع مأخوذ من مادة : جمع خلق والخلق: في اللغة األخالق-1

: الخلق ، التقدير، والخليقة، الطبيعة، والخلقة بالكسر: قال الجوهري : وقد جاء في معناها

 (.السجية: الفطرة والخلق والخلق

ورة اإلنسان الباطنة وهي لصأنه وصف : والخلق هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته

نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق بصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها 

 .ولها أوصاف حسنة وقبيحة

هي الغرائز المخلوقة في النفس الخلق الصورة الباطنة : التعريف االصطالحي لألخالق-2

 ح حاله مع رهه الظاهر من إصال لإلنسان يعني ما يكون عليه في الباطن ويفصح عنه

ويدخل فيه مقامات اإليمان من مع الخلق فيدخل في الخلق اإلخالصي  هوإصال ح حال

 :ر والرضا واليقين والعلم والعفة والشجاعة ونحو ذلكصبال

الظاهر يعني ما فيه صال ح ما بينك وهين الخلق بأداء : ويدخل أيضا في الخلق

لوم وإغاثة الملهوف وترك التعدي على الخلق والنصفة األمانة وصدق الحديث ونصرة المظ

 .من العلم ونحو ذلك



الخلق عبارة عن هيئته في النفس راسخة عنها تصدر : وعرفه اإلمام الغزالي فقال 

األفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 

سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها األفعال الجميلة المحمودة عقال وشرعا 

األفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا، وإنما قلنا إنما هيئة راسخة، ألن 

من يصدر منه بذل المال على النذور لحاجة عارضة، ال يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك 

نه األفعال بسهولة من غير روية ألن من في نفسه ثبوت رسوخ، وإنما اشترطنا أن تصدر م

 ".تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية ال يقال خلقه السخاء والحلم

إنه نظام يشمل أمورا حث الشارع على فعلها والتحلي بها : من قال ومن المعاصرين

ود المحبة وتتقارب لما لها من األثر في صال ح المجتمع واألفراد وقرههم من هللا فبالتزامها تس

وتوجد الثقة بين أفراده ويشعر الجميع  القلوب ويتعامل الناس بالمودة والتراحم والتعاون،

، والعدل في الحكم والعالقات آلداب الصدق في الحديث والمعاملةبالرضا واألمن ومن هذه ا

لرفق والتعاون على العقود والحياء والحلم واألناة واهد و واألمانة في جميع األمور والوفاء بالع

 .البر والتقوى والتواد والتراحم والتعاطف والصبر والكرم والشجاعة

عرف دمحم حمدون األخالق بأنها عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك 

اإلنساني والتي يحددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان على نحو يحقق الغاية من وجوده في 

 .مل واألتمكهذا العالم على الوجه األ



جواد األخالق، بالخلق هيئة راسخة في النفس، تصدر عنها األفعال  يدى علهعرفت 

ر الترهية الحسنة والسيئة فيها، فإذا ياإلرادية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة، وهي قابلة لتأث

ب المعروف والرغبة في الخير وروضت حيثار الفضيلة والحق و ما رهيته هذه الهيئة على إ

ا لما تصدر عنه األفعال الجميلة بسهولة عيل وكراهية القبيح، وأصبح ذلك طبحب الجمعلى 

 .خلق حسن: ودون تكلف قيل فيه

ونعتت تلك األفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف باألخالق الحسنة، كما أنها إذا 

أو رهيت  أهملت فلم تهذب التهذيب الالئق بها ولم يعن بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها

ترهية سيئة حتى أصبح القبيح محبوها لها والجميل مكروها عندها، وصارت الرذائل والنقائض 

ل فيها خلق سيئ، وسميت تلك األقوال ا بدون تكلف قيفي األقوال واألفعال تصدر عنه

 .واألفعال الذميمة التي تصدر عنها باألخالق السيئة وذلك كالخيانة والكذب

 :قأهمية دراسة األخال 

تبينها من خالل األحاديث النبوية، ناإلسالم منزلة كبرى وأهمية عظمى لألخالق في 

نسان ومالزمته لإليمان التي تصف الخلق وصفا يجعله مالزما لكل حركات وسكنات اإل

 :وتتجلى تلك األهمية من خالل بصفة عامة

صلى –عالقتها ببناء الشخصية اإلنسانية فهي تمثل صورة اإلنسان الباطنة، قال النبي -1

ولكن ينظر إلى قلوهكم  إن هللا ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم: "-هللا عليه وسلم

 .رواه البخاري في الفرائض باب تحريم الظن" وأعمالكم



 :ل صلى هللا عليه وسلمقا: رتباط األخالق بالعقيدة والشريعةا من حيث-9

 "هم أخالقامل المؤمنين إيمانا أحسنإن من أك"

وأما عن عالقة األخالق ببقاء األفراد والمجتمعات، فهي تزرع في المسلم األمانة -3

 .وكل القيم والفضائل السامية الستقامة والحياء والعفة والتواضع واألخالقوا

قال صلى : لترديموحد بعيد عن التمزق واإن األخالق اإلسالمية تسهم في بناء مجتمع -4

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه مثل المؤمنين في :" هللا عليه وسلم

ال يؤمن أحدكم : "وقال صلى هللا عليه وسلم" عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 "حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

 منها :أهداف دراسة األخالق اإلسالمية

ينغرس في نفس اإلنسان حب هللا سبحانه وتعالى، ألن حب هللا المنبع األول لألخالق أن -1

 .والسلوك القويم، ومن أحب هللا أصبح وازعه على كل حركة منه أو نظرة

ترهية نفس اإلنسان على العزة واأللفة والبعد عن السفاسف واحترام النفس ومن احترم -9

 .على منع ألسنة الناس عنه لالنحراف وعمه صانها عن الشذوذ وانفس

ترهية رو ح التسامح والخير والحب والصبر والتعاون مع مجتمعه وإذا ما اتصف بها هدأت -3

 .نفسه ورخيت وأحس باألمان

 .تعليمه اآلداب العامة كآداب الزيارة والمحادثة وغيرها-4



فيها بين ماهو روحي وهين ماهو تعليمه أن الحياة ال تقوم وال تستقيم إال إذا جمع المسلم -5

 .مادي، فإن هلل حقا وأن لإلنسان حق على المسلم أن يوفق بينهما

شر ح النظام الخلقي في اإلسالم وتوضيح جوانبه ليكون ميزانا يزن به الفرد األخالق -6

الوافدة من الغرب والشرق وكذلك التقاليد والعادات الفردية واالجتماعية السائدة كي يقيموا 

 .فهمه وسلوكه على ما يتفق مع اإلسالم، فال يزيغ الفرد وال يضل

: األول اإلصال ح المباشر، الثاني: تعديل السلوك اإلنساني الفردي والجماعي عن طريقين-7

 .اإلصال ح غير المباشر

 .سالمية أن الدنيا هي دار امتحاندراسة األخالق اإل تبين-8

االطمئنان النفسي وهعد النظر والحكمة في دراسة األخالق تكسب السعادة القلبية -2

 .التصرف

 .بيان حكمة التشريع من حالل أو حرام-11

دراسة األخالق تساعد على مزج العاطفة اإلسالمية والغيرة والحمية باألسلوب العلمي -11

 .والتذكير بالمعاني الروحية بالقدر الذي ال يوحي بمجرد الوعظ واإلرشاد

 :ممصادر األخالق في اإلسال

 :ن مصادر علم األخالق في اإلسالم ترجع إلى أرهعة مصادر هيإ 

 :القرآن الكريم: أوال



 القيم الخلقيةوفيه الكثير من اآليات التي تأمر بمكارم األخالق وتدعو إلى التمسك ب 

هر الوالدين واإلحسان وترك التحسس والغيبة والنميمة العظيمة مثل الصبر وكظم الغيظ و 

 .والنفاق والرياء والكذب واالحتيال والفخر والغروروالشح والبخل 

 :السنة الشريفة: ثانيا

النسبة للفرد يتعلق بجوانب الحياة اإلنسانية ب وقد جاءت السنة الشريفة تحمل كل ما 

األسرة والمجتمع والعالقات التي يمكن أن تقوم بين األفراد في داخل المجتمع وهين المجتمع و 

الق كذلك وتعد السنة التقريرية مصدرا لألخ األخرى غير اإلسالمية،اإلسالمي والمجتمعات 

 :من أفعال وأقوال وإقرار ومن ذلك-هللا عليه وسلمصلى –وهي ما أقره النبي 

مر على " -هللا عليه وسلمصلى –أن رسول هللا -هللا عنهمارضي –ما رواه ابن عمر 

دعه : "-هللا عليه وسلمصلى – رجل من األنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول هللا

 .متفق عليه" فإن الحياء من اإليمان

 :أخالق الصحابة: ثالثا

–هو أفعال الصحابة وأخالقهم لقول الرسول مصدر الثالث لألخالق في اإلسالم وال

منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  شإنه من يع:" -هللا عليه وسلمصلى 

 ."كل محدثة ضاللةوإياكم ومحدثات األمور فإن  المهديين عضوا عليها بالنواجذدين الراش

  



 :العادات والتقاليد اإلسالمية: رابعا

خالق المسلمين في الصالح من أعراف المسلمين وعاداتهم هو المصدر الرابع أل 

ا ح وتقاليدهم التي يتوارثونها جيال بعد جيل مثل مشاركة الناس بعضهم بعضا في األفر 

 .واألحزان والكرم والمروءة والشهامة واإلسراع إلى إغاثة المنكوب أو المحتاج

وحسن معاملة غير المسلمين الذين يعيشون بينهم أو يتعاملون معهم والشك أن هذه 

 .العادات والتقاليد ال تعارض اإلسالم وال تخالف أحكامه

اإلسالمي ويخالف أحكام وأما العادات والتقاليد واألعراف التي تشيع في المجتمع 

دات وأعراف منكرة ال وتخرج عن حدوده ومعالمه فإنها قيم فاسدة وتقاليد وعا الشرع الحنيف

دي بها مسلم أو مسلمة مثل تمييز الذكور على اإلناث في المعاملة وفي ينبغي أن يقت

رس خاصة في الحفالت والعوحتى حق الميراث الشرعي ومظاهر اإلسراف والتبذير  الحقوق 

 .والمآتم فهذه وغيرها غير معتبرة شرعا

والتاريخ اإلسالمي واألدب والقصص الذي تتناول  مثل علوم السير: العلوم المساعدة

 .حياة األنبياء وأبطال المسلمين، كلها تساعد في دراسة علم األخالق

 :أنواع األخالق في السنة النبوية

 فيه، كما دل على ذلك حديث أجش هللاأي فطر عليها اإلنسان، وخلقها : أخالق جبلية-1

إن فيك خلتين :" -هللا عليه وسلمصلى –الذي قال له النبي -هللا عنهرضي  – عبد القيس



ا هللا الحلم واألناة قال يا رسول هللا أنا أتخلق بهما أم هللا جبلني عليهما قال بل هللا ميحبه

بل هللا جبلك عليهما، قال الحمد هلل جبلك عليهما، قال الحمد هلل الذي جبلني على خلتين قال 

 .الذي جبلني على خلتين بحبهما هللا ورسوله، أبو داود في سننه وحسنه األلباني

إن درجات الناس في الثبات أمام المثيرات متفاوتة، فمنهم من تستخفه التوافه "

ة احقى على وقعها األليم محتفظا برجق على عجل، ومنهم من تستفزه الشدائد فيبمفيستح

في الناس عصر يوم -هللا عليه وسلمصلى –خطب النبي "لبنه وحسنه)فكره وسجاحة الخلق 

 (إن بني آدم خلقوا على طبقات شيء:" من األيام فكان مما قاله لهم

أال وإن منهم البطيئ الغضب سريع الفيء، والسريع الغضب سريع الفيئ، والبطئ "

سريع الغضب، أال وخيرهم بطئ  الفيئ بطئلك بتلك، أال وإن منهم الغضب بطيئ الفيء فت

 ......"سريع الفيء وشرهم سريع الغضب بطيء الفيءالغضب 

رة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن جمرة في قلب ابن آدم أم رأيتم إلى حمأال  وإن الغضب 

 ".بشيء من ذلك فيلصق باألرض أحس

 .أي فليبق مكانه وليجلس

وا يتمادحون بما إال من أخالق العرب في الجاهلية كان والتؤدةم واألناة وهالرغم أن الحل

فإنه إذا استطير "عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال  أنها كانت فيهم

 "عاطفته فلم يدع إلصالحها مكانا ظ أفسد األمور في غيبة وعيه وغلبةوراء لهب الغي



–يمكن تحصيلها بالتعلم والتعود عليها كما دل على ذلك قول النبي  :أخالق مكتسبه-2

الخير يعطه ومن  يتحرى  م، ومنالعلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلإنما :" -هللا عليه وسلمصلى 

 "يتق الشر يوقه

 :أقسام األخالق

اصة وهي األخالق المتعلقة بالفرد ونفعها الزم له ويعود عليه خ( شخصية)أخالق فردية -1

كاإلخالص واالستقامة والعفة والحلم والحياء والصدق والصبر والتواضع واألحاديث في هذه 

 .األخالق فكثيرة معلومة

  



 : نماذج من السنة النبوية: أوال

 التواضع

 التذلل :لغة 

بين الكبر والضيعة فالضيعة وضع اإلنسان نفسه مكانا يزري به هو وسط  :اصطالحا

 .رفع نفسه فوق قدرهبتضييع حقه والكبر 

، وجعله هللا من صفات ء والرسل عليهم السالم خلق إسالمي كريم تحلى به األنبيا والتواضع 

 .الغروربر و عباده المؤمنين، وهو يعني خضوع المسلم للحق، ولين الجانب والبعد عن الك

جنة من ال يدخل ال:" العن النبي صلى هللا عليه وسلم ق-هللا عنهرضي  –فعن ابن مسعود 

له الرجل يحب أن يكون ثوهه حسنا ونع إن: ، قال رجل"كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

 " طرأ الحق وغمط الناسإن هللا جميل يحب الجمال، الكبر ب: حسنة، قال

 .تناول جمال الثياب المسؤول عنه وهو عام لكل شيءي" الجمال:"...قال ابن القيم

 ثقال حبة من خردل من كبر كبهمن كل في قلبه م:" صلى اللهعليه وسلم  رسول هللاوقال 

 ".هللا لوجهه في النار

بينما رجل يمشي في حلة، تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال :" صلى هللا عليه وسلم  وقال

 ".، فهو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامةفي مشيته إذ خسف هللا به



الذليل خافض الرأس، وأن يلبس  يةأن من التواضع أن يمشي أحدهم مشفيظن بعض الناس "

 .ثيابا غير نظيفة، فهذا ليس من التواضع في شيء

كما أن ذلة العبد لعبد مثله فباطل ال ريب، والمتكبر هنا متطاول مبطل يزعم لنفسه ما ليس "

اال يطيق، وقد حرم اإلسالم الكبر، يع المستعبد جاهل بقدره، تحمل من األوزار ملها، والوض

 ".أوجب العزةوحرم الذل و 

س إنما فالكبر وصف هللا تعالى وال ينبغي لبشر أن ينازع هللا وصفه المستحق له،وتكبر النا"

ة في طليعتها جحد الحق وجهل الواقع، وسوء العشرة، يعني جملة من الخصال الخسيس

 .وتجاوز القدر وتحقير الفضل، إلى غير ذلك

هذا الخلق حاديث تدعو إلى التحلي بفي السنة النبوية كثير من األ :مشروعية التواضع

فتواضع المسلم نابع من العقيدة " وما تواضع أحد إال رفعه هللا:" الكريم فقال رسول هللا

اإلسالمية وصلته برهه، فقد اطمأنت نفسه باإليمان وظهر أثر ذلك في سلوكه وجميع مظاهر 

 .حياته

قدوة المسلمين في التواضع وكل خلق كريم  صلى هللا عليه وسلم إن النبي: آثار التواضع

سورة الحجر " واخفض جناحك للمؤمنين:" وكان النبي يتواضع للمسلمين امتثاال لقوله تعالى

يأكل مع الخادم ويقضي حوائجه بنفسه، فلقد روي أن رجال ، فتراه يبدأ أصحابه بالسالم، و 88

أنا ابن ما  هون عليك فإن:" سول هللاله ر فأصابته رعد، فقال صلى هللا عليه وسلم أتى النبي 

 "امرأة من قريش كانت تأكل القديد



( عز)القوة والغلبة والشدة والرفعة واالمتناع وهي خالف الذل، فهذه المادة : العزة لغة: ثانيا

 :ال تخرج عن معان ثالثة

 ( وعزني في الخطاب)الغلبة  -1

 الشدة والقوة-9

 معزة يعز القدر عز نفاسة  -3

 حالة مانعة لإلنسان من أن يغلب: العزة:اصطالحا

 القوة والغلبة والحمية واآلنفة: العزة: وقيل

 .رفع عما تلحقه غضاضةتل الالعزة التأبي عن حمل المذلة وقي: ليوق

فالعزة خلق إسالمي رفيع يدعو المؤمن أن يكون قويا في إيمانه وعقيدته يأبى االستكانة 

نفسه بهذه الصفة وهين أن الرسول والمؤمنين يتصفوا بها  والضعف، وقد خص هللا عزوجل

 "وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين'': ل تعالى في سورة المنافقون اآليةفقا

ب إلى المؤمن القوي خير واح:" صلى هللا عليه وسلم وعن أبي هريرة قال رسول هللا

، وال تعجز باهلل احرص على ما ينفعك و استعن هللا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير،

شاء فعل،  قدر هللا، وما: ل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن ق: وإن أصابك شيء فال تقل

 .فإن لو تفتح عمل الشيطان

 :أهداف العزة



تحرير المسلم من العبودية لغير هللا تعالى، ومن الخوف على رزقه وأصله فيكون عزيزا -1

نحن قوم أعزنا هللا باإلسالم، :" عمر بن الخطاب ألنه يستمد عزته من عزة هللا تعالى فقال

 "فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا هللا

تحرره من الجهل باكتساب العلوم والمعارف التي تحقق أسباب القوة والمنعة والعزة -9

 .للمسلمين

مما تحريره من الوهن والجبن باإلقبال على الجهاد في سبيل هللا تعالى واالستعداد الدائم -3

 يجعل األمة قوية عزيزة، مرغوهة الجانب

 آثار العزة على الفرد والمجتمع

 .فتكون نفسه أبية ال تخضع للباطل علو همة المؤمن وارتفاع قدره،-1

 .محافظة المؤمن على دينه وعرضه ونفسه وماله، فال يكون عرضة للطامعين-9

 .يتكاسلإقبال المؤمن على العمل بجد ونشاط، فال يتوكل وال -3

 .ثبات األمة اإلسالمية على الحق، فال تستسلم لعدوها، وال تتخلى عن دورها-4

زيادة هيبة األمة اإلسالمية في نفوس أعدائها لتمسكها بدينها واعتمادها على هللا الذي -5

 .يهبها النصر والتمكن في األرض

وغرسها في أنحاء المجتمع والعزة واإلباء والكرامة من أبرز الخالل التي نادى بها اإلسالم، 

 "وتعهد نماءها، بما شرع من عقائد وسنن من تعاليم



األمة التي تشرب في نفوسها العزة يشتد فيها الحرص على أن تكون مستقلة بشؤونها، -6

وال  وتبالغ في الحذر من أن تقع في يد من يطعن في كرامتها،غنية عن أمم من غيرها،

 .كحقوقها يستحي اإلنسانية أن تراه مهتضما

 : ثالثا

خلق كريم يدعو صاحبه إلى اإللتزام بالفضائل، ويمنعه من القيام بكل ماهو قبيح،  :الحياء

والحياء زينة المسلم، وهو ثمرة من ثمار اإليمان، فالحياء خلق المؤمنين األتقياء يعصمهم به 

والتحلي به  هللا عن الوقوع في المعاصي، وقد اتفقت دعوة األنبياء من استحسان الحياء

 .والدعوة إليه

 .الحشمة، ضد الوقاحة، وهو االنقباض واالنزواء :الحياء لغة

 .هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه: اصطالحا

خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق : الحياء: وقال ابن حجر

 ".ذي الحق

يعة اإلنسان، فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار إن الحياء أمارة صادقة على طب"

أدبه، وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما ال ينبغي، أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا 

فاعلم أنه حي الضمير، نقي المعدن، زكي العنصر، وإذا رأيت الشخص " بدر منه ما ال يليق



ء ، وليس له من الحيامرؤ ال خير فيهخذ أو يترك، فهو اضعيفا بليد الشعور، ال يبالي ما يأ

 .ارتكاب الدناياوازع يعصمه عن اقتراف اآلثام و 

يلة وهذا الخلق النبيل قال األحاديث التي تدعو إلى هذه الفض والسنة النبوية فيها من

 "إن لكل دين خلقا، وخلق اإلسالم الحياء. :" ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 "اإليمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من اإليمان:" وسلموقوله صلى هللا عليه 

في خدرها، وكان إذا رأى شيئا  كان رسول هللا أشد حياء من العذراء: ذري وعن أبي سعيد الخ

 .رواه مسلم" يكرهه عرفناه في وجهه

 :أنواع الحياء

فنحن نطعم من  وجل الحياء في أسمى منازله وأكرمها يكون من هللا عز: الحياء من هللا-1

خيره ونتنفس في جوه، وندرج على أرضه، نستظل بسمائه، واإلنسان بإزاء النعمة الصغيرة 

ل الناس من اإلساءة إلى رههم ج، فكيف ال يو من مثله يخزى أن يقدم إلى صاحبها إساءة

 .ي تغمرهم آالؤه من المهد إلى اللحد، وإلى ما بعد ذلك من خلود طويلالذ

عباده عظيم، ولو قدروه حق قدره لسارعوا إلى الخيرات يفعلونها من تلقاء إن حق هللا على 

 .سةمقابلة الخير المحض بالجحود والخ أنفسهم، ولباعدوا عن السيئات خجال من

استحيوا من هللا حق الحياء، ...:" فعن ابن مسعود قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ليس ذلك االستحياء من هللا حق الحياء : الحمد هلل قالإنا نستحي من هللا يا رسول هللا و : قلنا



زينة ، ومن أراد اآلخرة ترك بلىأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت وال

 ".ذلك فقد استحيا من هللا حق الحياءثر اآلخرة على األولى فمن فعل الحياة الدنيا، وآ

يرا من آداب اإلسالم ومناهج ويقال إنها البن مسعود تستوعب كث ةوهذه العظ

ينظر الفضيلة، فإن على المسلم تنزيه لسانه أن يخوض في باطل وهصره أن يرمق عورة، أو 

م بطنه عن الحرام، ويقنعه سرا أو تستكشف خبئا، وعليه أن يفطرق شهوة، وأذنه أن تست

ثواب، فال  بالطيب الميسور، ثم عليه أن يصرف أوقاته في مرضاة هللا، وإيثار ما لديه من

 .تستخفه نزوات العشر ومتعة الخادعة

فإن فعل ذلك عن شعور بأن هللا يرقبه ونفور من اقتراف تفريط في جنب هللا فقد 

 .استحيا من هللا حق الحياء

وذلك باالمتناع عن المجاهرة بالمعاصي أمام الناس والتحدث في : الحياء من الناس-2

 .وال يؤذيهمن الناس ش، فالمسلم يستحي مالمجالس عن الفواح

فمه من الفحش، و، ينزه لسانه عن  فالحياء في الكالم يتطلب من المسلم أن يطهر"

العيب، وأن يخجل من ذكر العورات، فإن من سوء األدب أن تفلت األلفاظ البذيئة من المرء 

الحياء من اإليمان :" غير عابئ بمواقعها وآثارها، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ".واإليمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار



ض الناس ال حياء في الكالم أن يقتصد المسلم في تحدثه بالمجالس، فإن بعومن ال"

ة بالضجر من طول ي المحافل الجامعة فيملؤون األفئدية الحديث فيستحيون من امتالك ناص

إن هللا :" ما يتحدثون، وقد كره اإلسالم هذا الضيق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 "يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرةببعض البليغ من الرجال، الذي 

سر هذا البعض أن أخبار هؤالء ال تخلو من التزيد، وأحوالهم ال تخلص من الرياء و 

 .به اواستئثارهم بالمجالس متنفس لعلل خلقية كان الحياء عالجها الشافي لو أنهم استمسكو 

حاسبه بأن يكون للنفس سلطان على صاحبها، فتحاسب قبل أن ي: الحياء من النفس-3

الناس، فيستشعر رقابتها عليه، وهذلك تسمو نفسه فتصبح نفسا لوامة تكبحه عن الشر 

 .وتدفعه إلى الخير

 :آثار الحياء

 . يمنع المسلم من الوقوع في المعاصي-1

 .ءيجعل المسلم يستقبح كل عمل سيئ أو قول بذي-9

 .يحفظ للنفس طهارتها، وللجوار ح استقامتها على شرع هللا-3

نظيفا  من انتشار الرذائل، فيكون مجتمعاالمجتمع من المفاسد والفواحش والحد  حفظ-4

 .طاهرا متماسكا

 



 حرمات المسلمين في ضوء السنة النبوية: المحاضرة الثانية

 :تعريف الحرمات لغة واصطالحا

 :الحرمة لغة

 اسم والجمع حرم، حرمات: حرمة

 مصدر حرم: حرمة

 ة أو حق أو صحبة أو نحو ذلكما ال يحل انتهاكه من ذم:الحرمة

 حمى ومالذ: الحرمة

 ما يجب القيام به من حقوق الدين وعدم التفريط فيها : حرمة الدين

 هي كل ما ال يحل انتهاكه: حرمة الدم

 فعل حرم على يحرم، حرما وحراما وحرمه فهو حريم : حرم

 لم يحل له ومنع منه: حرم عليه

 القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب ذو: األشهر الحرم

 ما ال يحل انتهاكه ماال ودما وعرضا: معنى حرمة المسلم اصطالحا

 :أنواع الحرمات

قتل النفس المؤمنة، من أعظم الحرمات التي ترتكب على وجه األرض، : حرمة دم المسلم-1
 .فللمسلم حرمة عظيمة، فال يحل ألحد قتله أو سفك دمه أو انتهاك حرمته

ال يحل دم امرئ :" لى هللا عليه وسلم صقال رسول هللا: قالت-رضي هللا عنها–شة فعن عائ
مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا إال بإحدى ثالث رجل زنى بعد إحصان فإنه 



أو يصلب أو ينفى من األرض أو يقتل نفسا  يرجم ورجل خرج محارها هلل ولرسول فإنه يقتل،
 "فيقتل بها

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من :" وقوله صلى هللا عليه وسلم
 "هجر ما نهى هللا عنه

المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق هللا تعالى أداء حقوق : قال الخطابي
 .المسلمين

والتعازير على من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود  ويستثنى: قال ابن حجر
 .المسلم المستحق لذلك

 :حرمة قتل النفس بيد صاحبها-2

من قتل نفسه :" فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل 

هنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردي من جبل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار ج
 ".فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

فاإلنسان ال يملك روحه التي بين جنبيه، فهو ملك لخالقه وهي من شأنه وحده جل في عاله، 
 .فلقد حفظ اإلسالم كيان اإلنسان من عبث اآلخرين، ومن عبث نفسه أيضا

أحاديث كثيرة من السنة النبوية تحرم االعتداء على مال المسلم منها : لمسلمحرمة مال ا
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام :" خطبته صلى هللا عليه وسلم في حجة الوادع

 ...".كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلداكم هذا

دمه : حرام على المسلملمسلم كل ا:" وفي حديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 ".وماله وعرضه



: قال" فال تعطه مالك:" قال:وجاء رجل فقال يا رسول هللا، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي
أرأيت إن قتلته : قال" فأنت شهيد:" قال. أرأيت إن قتلني: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله قال

 .متفق عليه" دون ماله فهو شهيد من قتل :" هو في النار وقوله صلى هللا عليه وسلم: قال

أحد و فحفظ مال المسلم وحرمة التعدي عليه من مقاصد الشريعة اإلسالمية التي جاءت بها 
 (.حفظ الدين، النفس، العقل، المال، العرض)الكليات الخمس 

عليها بالسرقة وإنما تشمل أخذها إن حرمة مال المسلم ال تقتصر على االعتداء 
ها في صندوق التوفير أو كمن وضع)منوا عليها ختالس ممن أؤتبالنصب بالحيلة واال

وفي الحقيقة هم ليسوا أهال لها وهذا يدفع إلى االعتداء على مال المسلم ويجعل ( االدخار
عبت فيها الفساد مستشريا قال دمحم الغزالي واألمة التي ال أمانة فيها، هي األمة  التي ت

بأقدار الرجال األكفاء ، لتهملهم وتقدم من دونهم، وقد رة، وتطيش الشفاعات بالمصالح المقر 
ولذلك شرع حد " أرشدت السنة إلى أن هذا من مظاهر الفساد، الذي سوف يقع آخر الزمان

قطع اليد حفظا لحرمة مال المسلم، وقد وصف القرآن اللصوصية التي تستحق قطع اليد، 
معاقب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح بأنها لصوصية الظلم واإلفساد وقال في هذا السارق ال

 .32المائدة " فإن هللا يتوب عليه، إن هللا غفور رحيم

إن اإلسالم يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في دار اإلسالم  في الحياة 
وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس 

يكنه ويؤويه ويجد فيه السكن والراحة واإلسالم كذلك يتشدد في تحديد وأن يكون له بيت 
الل ومن ثم ال تثير الملكية الفردية قوم الملكية الفردية فيه إال من حوسائل جمع المال فال ت

في المجتمع المسلم أحقاد الذين ال يملكون وال تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي اآلخرين 
لهم الكفاية وال يدعهم محرومين، ولإلسالم يرهي ضمائر الناس  وهخاصة أن النظام يكفل

وأخالقهم فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل و الكسب عن طريقه ال إلى السرقة والكسب عن 



طريقها، فإذا لم يوجد العمل أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة 
 هذا النظام؟ الكريمة، إذن لماذا يسرق السارق في ظل

راء ال يطلب في الثراء من غير طريق العمل والثلطمع إنه ال يسرق لسد حاجة إنما يسرق ل
من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار اإلسالم ويحرمها الطمأنينة التي من 

 .حقها أن تستمتع بها ويحرم أصحاب المال الحالل أن يطمئنوا على مالهم الحالل

 :إن مصادر حرمات المسلمين ترجع إلى مايلي: ة المسلمينمصادر حرم

وفيه الكثير من اآليات التي تحرم دم وعرض ومال المسلم وجزاء كل  القرآن الكريم: أوال
 .معتد على هذه الحرمات ومن هذه اآليات

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما : "قوله تعالى
أي ينسبون إليهم ماهم برآء :" قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية 58سورة األحزاب " مبينا

منه لم يعملوه ولم يفعلوه وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات 
 "لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهمما 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوها وقبائل لتعارفوا إن : " وقوله تعالى
 .13الحجرات اآلية " م خبيرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليأكر 

منهم وال نساء  يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا:" وقال تعالى
من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس اإلسم الفسوق 

 11الحجرات " بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 

إلى آخر اآلية " يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم" قال ابن كثير في تفسيره لآلية 
لسخرية بالناس وهو احتقارهم واالستهزاء بهم، والمراد من ذلك احتقارهم ينهى تعالى عن ا

واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند هللا تعالى وأحب إليه من 



أي ال يطعن بعضكم على بعض " وال تلمزوا أنفسكم:" الساخر منه المحتقر له وقوله تعالى
 "أي ال تتداعوا باأللقاب وهي التي يسوء الشخص سمعها" أللقابوال تنابزوا ا: " قوله تعالى

 

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن :" وقال تعالى
 39المادة " أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

قال ابن كثير أي من قتل نفسا من غير سبب من قصاص أو فساد في األرض،واستحل 
 .بال سبب وال جناية فكأنما قتل الناس جميعاقتلها 

جاءت كثير من األحاديث النبوية تحرم دم ومال وعرض المسلم : األحاديث النبوية: ثانيا
 :منها

خطب الناس يوم  -وسلمأن رسول هللا صلى هللا عليه -رضي هللا عنهما–عن ابن عباس -1
م، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا: قال...النحر

رواه ...اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت: في شهركم هذا فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال
 .البخاري 

ال : خطب فسمعته يقولعلى المنبر ي-رضي هللا عنه–رأيت عليا : وعن يزيد بن شريك قال
صحيفة، فنشرها، فإذا فيها أسنان وهللا ماعندنا كتاب نقرؤه إال كتاب هللا، وما في هذه ال

ذمة المسلمين :" قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اإلبل، أشياء من الجراحات وفيها
واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال 

 (رواه مسلم. )يقبل هللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا

ال " صلى هللا عليه وآله وسلم –قال رسول هللا : قال-رضي هللا عنه –هريرة  وعن أبي
ع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبتحاسدوا، وال تناجشوا 

هللا إخوانا، المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره 



بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ثالث مرات 
 (رواه مسلم)وماله وعرضه 

إياكم :" صلى هللا عليه وآله وسلم–قال رسول هللا : قال-رضي هللا عنه–وعن أبي هريرة 
والظن، فإن الظن أكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا وال تحاسدوا، وال 

 (.رواه مسلم" )غضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانا تبا

: قال : صلى هللا عليه وآله وسلم–أن رسول هللا -رضي هللا عنه–وعن أبي أيوب األنصاري 
ال يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان ، فيعرف هذا، ويعرض هذا، وخيرهما 

 (رواه البخاري . )الذي يبدأ بالسالم

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، يقول المسلم : قال -رضي هللا عنه–جابر  وعن
 (رواه مسلم)من سلم المسلمون من لسانه ويده 

قال في حجة  أنه-صلى هللا عليه وآله وسلم–عن النبي -رضي هللا عنهما–وعن ابن عمر 
 (رواه مسلم)بعض  كم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابويحكم أو ويل: الوداع

سباب : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: قال-رضي هللا عنه–وعن ابن مسعود 
 (رواه مسلم)المسلم فسوق، وقتاله كفر 

 :شروط حرمة دم ومال وعرض المسلم

اإليمان باهلل تعالى والكفر بما سواه وإقام الصالة، والبعد عما يسبب حد القتل كالقتل والزنا -1
ال إله إال هللا وكفر بما يعبد : من قال" إحصان والردة، ويدل لهذا ما جاء في الحديث بعد 

 "من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا

من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة هللا :" وقوله صلى هللا عليه وسلم
 "وذمة رسوله، فال تخفروا هللا في ذمته



أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وأن ال إله إال هللا وأن دمحما :" هللا عليه وسلموقوله صلى 
رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق 

 ".اإلسالم وحسابهم على هللا

عن أذاهم،  فهذه اآليات واألحاديث وغيرها تتعلق ببيان حرمة المسلمين ووجوب الكف
ومن يعظم حرمات هللا فهو خير له :" والعناية بهم، ورحمتهم واإلحسان إليهم قال عزوجل

 .31الحج " عند رهه

بها من يعظم حرمات هللا ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكاو :" قال ابن كثير
" حرمات هللاذلك ومن يعظم :" قال مجاهد في قوله تعالى : عظيما في نفسه، وقال ابن جريج

واألكيد أن االعتداء " الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى هللا عنه من معاصيه كلها: قال
 .على حرمات المسلمين حرام، وتعظيمها يكون كف األذى عن نفس ومال وعرض المسلم

فسه وماله وعرضه كف األذى عن الفرد المسلم في ن: أثر تعظيم حرمة المسلمين على الفرد
في تكوين نفسية سوية مطمئنة بعيدة عن االضطراب الناتج عن غياب  األثر البالغلها 

 .القصاص مما يولد الرغبة في الثأر وهي صفة العرب قبل اإلسالم

تحقيق األمن واالستقرار للفرد بالحرص على ماله وصونه من االعتداء ذلك بتطبيق حد 
أو باالبتزاز واالحتيال وطلب الرشاوى السرقة لكل من يمتد يده إلى مال غيره دون وجه حق 

 .وغير ذلك

تعزيز الثقة في الفرد واكسابه شخصية قوية بصيانة عرضه، بعدم التعرض له بالغيبة 
 "والسخرية واالحتقار واالستهزاء والقذف والتشهير به

 أثر تعظيم حرمة المسلمين على المجتمع

سلم وتكون األخوة هي الجامعة بينهم العنف وأذى المسلم ألخيه الم لنبذتقوية المجتمع -1
 "إنما المؤمنون إخوة:" لقوله تعالى



األصل الجامع بين أفراد المجتمع هو الرحمة والمودة والعطف ولقوله صلى هللا عليه -9
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو :" وسلم

فالعالقة بين المؤمن وأخيه هي الرحمة والعناية به، " ىتداعي له سائر الجسد بالسهر والحم
 .ال يعنقه وال يظلمه وال يؤذيه في نفسه أو في ماله او عرضه

المسؤولية المشتركة بين المسلمين في صون هذه الحرمات الثالث والحرص عليها -3
 .والتشديد على كل من ينتهكها

 ن المسلمينإن االعتصام بالكتاب والسنة هو أساس الوحدة بي-4

 :أهداف تعظيم حرمة المسلمين

تساوي أفراد المجتمع جميعا في حرمة الدماء واألموال واألعراض، وهي األعمدة األساسية -1
في البناء االجتماعي، فأفراد المجتمع اإلسالمي كافة متساوون في حرمة دمائهم وأموالهم و 

صان عرضه، وواجب كل واحد أعراضهم، وحق كل واحد منهم أن يعصم دمه ويحفظ ماله وي
منهم أن يعصم دماء اآلخرين ويحفظ أموالهم، ويصون أعراضهم، ال فرق في ذلك بين قوي 
وضعيف، وال بين غني وفقير، وال بين وجه وغير وجيه، وال بين أسود وأبيض، فهذه الحقوق 

 .و الواجبات مشتركة بينهم بالعدل، مقسومة بينهم بالمساواة 

إن :" ح أساسه العدل والمساواة بين أفراده قال اإلمام ابن عاشورإقامة مجتمع صال-9
فبتعظيم حرمة المسلمين " المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه

من أجل أن يقام فيه الدين على الوجه المطلوب المحقق لغاية " نؤسس لمجتمع صالح قوي، 
 .الخالفة في األرض

ي لتعظيم حرمة المسلمين هو تحقيق األخوة بين أفراد المجتمع لقوله أن الهدف األساس-3
إن كل مسلم أخ المسلم، المسلمون إخوة، وال يحل المرئ من مال :" صلى هللا عليه وسلم

 .أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس



العدل في تطبيق األحكام على الناس بالسوية، "إن من أهداف تعظيم حرمة المسلمين 
ر ما يؤمن الناس بمبدأ العدل قيمة نظرية ثم تجدهم يهدرون تطبيقه بالميل عنه إذ ما أكث

ه، وهو ما قرره النبي صلى هللا عليه وسلم بوضع الرها يمحاباة لهذا القريب أو ذاك الوج
أال وإن كل رها في الجاهلية : "والدماء، ثم بدأ في تطبيق ذلك على نفسه وأقرهائه فقال

كم ال تظلمون وال تظلمون غير رها العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع لكم رؤوس أموال
موضوع كله، أال وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم 

إنه درس عملي في " ليث فقتلته هذيلعبد المطلب، كان مسترضعا في بني  الحرث بن
م هذا العدل عند ت، فما أكثر ما ينخر حقوق والواجباالمساواة عند تطبيق العدالة في ال

تحقيق العدل التطبيق في حق األقارب، أو في حق الحكام وحواشيهم، فبدأ الرسول الكريم في 
فإذا غابت العدالة في التطبيق حلت " ا، ويبني عبد المطلب أقاربفي الواقع بنفسه حاكم

محلها تصرفات الجاهلية من الثأر وهو ممارس في واقعنا أحيانا ممن يستشعر الظلم في 
الحكم يدفعه إلى الثأر لنفسه سواء بهدر الدم أو باالعتداء على المالة او العرض بالقذف، 

 .سالمية في الواقع تعظيما لحرمة المسلمينمما يستوجب علينا تطبيق الشريعة اإل

 

 

 

 

 

 



 القضاء والقدر من خالل السنة النبوية:المحاضرة الثالثة

 :تمهيد

من أعز ما يعبد به المؤمن رهه اإليمان بقضائه وقدره، واالعتقاد بأن ما يصيبه في 

ليصيبه، وذلك بلسم للنفوس أي بلسم، فمن  هذه الحياة ماكان ليخطئه، وما يخطئه ماكان

طبيعة اإلنسان أنه جزوع من الشر إذا مسته واقفا، وأنه هلوع لما قد تخبأه األيام منه 

مستقبال، وإذا لم يستعصم بعبادة رهه رضي بما قدر وقضى، فإن نفسه تتقطع بين الجزع 

 .والهلع فيعيش في رعب أو فيما يشبه الرعب

ا أخلص العبادة هلل بتصديق جازم بقضائه وقدره، فإنه يسلم نفسه وأما اإلنسان إذا م

لرحمن رحيم، ال يغفل به إال ما فيه خير له، سواء كان ذلك الخير منظورا أو غير منظور، 

فينطلق في الحياة يسعى بها هو من كسبه، ويأخذ باألسباب التي كلفه هللا تعالى أن يأخذ 

يؤرقه ما أصابه مما هو ليس من كسبه، وال ما سيصيبه  بها، ثم ينام قريرا ملئ جفونه، ال

من ذلك، ألن في كل منهما من هللا خيرا، إن لم يحصده في العاجلة فسيعصده في اآلجلة، 

وفي تلك العبادة سعادة نفسية قد ال يعرف مداها إال من يكابدها، وقد صورها المصطفى في 

عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، " د في حق المؤمن العاب -صلى هللا عليه وسلم–قوله 

 "وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء كفر

  



 تعريف القضاء والقدر في اللغة واالصطالح

مصدر مأخوذ من قضى يقضي قضاء وهو الخلق وقضى الشيء قضاء : القضاء لغة-1

، وهو بمنزلة البناء وللقضاء 19فصلت " سموتفقضاهن سبع : " صنعه وقدره، كقوله تعالى

 :عدة معاني في اللغة منها

القاضي، بمعنى الحاكم وقضى هللا عزوجل بكذا إذا قضى هللا ورسوله : ولذلك يقولون : الحكم

 .63أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم األحزاب 

 93اإلسراء، " ين إحسانا وقضى رهك أال تعبدوا إال إياه وهالوالد: "وفعل األمر لقوله عزوجل

 .أي أمر بذلك

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في األرض :" لقوله عزوجل: اإلعالم واإلخبار

 .اإلسراء أي أعلمناهم" مرتين

 .68يوسف " إال حاجة في نفس يعقوب قضاها :" لقوله تعالى: اإلبرام

 .911البقرة  "فإذا قضيتم مناسككم:" لقوله تعالى: الفراغ من شيء

 .93األحزاب " فمنهم من قضى تحبه: "قال تعالى: موافاة األجل

 77طه " فاقض ما أتت قاضي:" قال تعالى: فضل األمر قوال كان أو فعال

" وإذا قضيتم أمرا فإنما يقول له كن فيكون :" قال هللا تعالى( حكم)وهو قريب من معنى : أراد

 .117البقرة 



 .ن قدر يقدر قدرا وقدرا، معناه التقديروهو مصدر م: القدر لغة-2

 :وللقدر في اللغة عدة معان منها

 7الطالق " ومن قدر عليه رزقه:" كقوله تعالى: الضيق-1

 .96الرعد " يبسط الرزق لمن يشاء وهقدر :" وقوله تعالى: أي ضيق عليه

 هأي أحكم 11سبأ " أن اعمل سابقات وقدر في السرد:" لقوله تعالى: الحكم منه-9

 :تعريف القضاء والقدر اصطالحا

النظام المحكم الذي وضعه هللا لهذا الوجود، "هو: تعريف القضاء والقدر اصطالحا: أوال

 "والقوانين العامة والسنن التي رهط بها األسباب بالمسببات

حكم هللا تعالى في شيئ بمدحه أو ذمه وهكونه وترتيبه على صفة كذا : عرفها ابن حزم فقال

 ".ت كذاوإلى وق

إن هللا قدر األشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة :" وكذلك عرفها النووي بقوله

 "عنده وعلى صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها

منذ -تقدير هللا تعالى وتخطيطه األشياء بنظام وسنن معينة طبقا لعلمه:" عرف القدر بأنه

 ".بجميع أحوال الموجودات والحوادث وما يجوز من قوى وقابليات-األزل



تنفيذ هذا المخطط المقدر المرسوم في علم هللا تعالى وسريانه في إيجاد :" وعرف القضاء بأنه

 ".الموجودات

 :قدرشرح تعريف ال

إشارة إلى سبق علم هللا تعالى باألشياء قبل ( تقدير هللا تعالى وتخطيطه لألشياء:" )قوله

 .خلقها وتكوينها وإيجادها

ثم أوجد هذا الوجود وفق هذا التقدير في علمه، بنظام وسنن ( كان هللا ولم يكن معه شيء)

المخلوقات من تناسق وانسجام معينة إشارة إلى ما خلق هللا تعالى من الناموس الموجود بين 

ونظام، والسنن الثابتة بين الخالئق دون أن يخرج مخلوق في دائرته المرسومة له، وفق ما 

 .خطط به

إشارة إلى خروج الخالئف إلى الوجود طبقا لما رسمه هللا وخطط في ( طبقا لعلمه منذ األزل)

بخلق الكون فال : يء، تفردعلمه المسبوق للكائنات، وفيه إشارة إلى أن هللا خالق كل ش

يشاركه في ملكه أحد وال ينازعه، وإبطال لقول من يسند صفة الخلق إلى اإلنسان في 

 .األعمال االختيارية

إشارة إلى أن ( بجميع أحوال الموجودات والحوادث وما يجوز من قوى وقابليات

علم هللا  المخلوقات مهما أخفت األمر أو أعلنت يعمل ضمن هذا المخطط المرسوم في



األزلي، فاهلل تعالى عالم بكل ماعليه المخلوقات إجماال وتفصيال، بعلم واحد، من غير تغيير 

 .في علمه بتغير الزمان والمكان والحال كعلم البشر

 :شرح تعريف القضاء

إشارة إلى الخلق والبناء في هذا الوجود طبقا لما رسم قبل ( تنفيذ هذا المخطط)قوله 

إن هللا قدر مقادير الخالئق قبل " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك بقولهخلقه، كما أخبر 

 (.خلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة

المقدر المرسوم في علم هللا تعالى إشارة إلى تقدير الخالئق في علم هللا المحيط بكل 

( لموجوداتوسريانه في إيجاد ا 19الطالق " قد أحاط بكل شيء علما:" شيء، يقول تعالى

إنما :" إشارة إلى تعلق قدرة هللا تعالى بالشيء في إخراجه من العدم إلى الوجود، يقول تعالى

يس، وفيه إشارة إلى تناسق خلق هللا تعالى وهدائع " أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

 .88النمل " صنع هللا الذي أتقن كل شيء: "صنعه الذي أتقن كل شيء بقوله تعالى

  



 أهمية اإليمان بالقضاء والقدر

إن لإليمان بالقدر تأثيرا على قلب المؤمن، ألنه يعلم أن كل ما يجري له من نعم وما 

ينزل به من مصائب أمر مرسوم مراد هلل تعالى، مقضي بقضائه، محدد بتقديره، منفذ 

خير لكم وعسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو :" ورحمته وعدله، ثم يتذكر دائما قول هللا تعالى

 .916البقرة " أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

ويرضى بما اختبره هللا به، فمن كان هذا إيمانه بالقدر وفهمه اطمأن قلبه لكل ما 

يجري، في الكون مما ال كسب له فيه ورضى بمراد هللا مهما كان ذلك األمر محزنا أو مسرا، 

لى مكونها، وأمام يدخل ضمن دائرة كسبه فإن المؤمن بالقدر إذا وجد وانتقل من األكوان إ

من نفسه االستقامة والطاعة فإنه يحصر هللا على توفيقه ويشكره، وإن وجدغير ذلك عاد 

:" عليها باللوم والندم والحزن الشديد، ثم يتوب إلى هللا مستغفرا من ذنبه، عمال بقوله تعالى

 .999البقرة اآلية " المتطهرينإن هللا يحب التوابين ويحب 

إن أي سوء فهم منا لعقيدة القضاء والقدر سيكون له كبير خطر على دنيانا وآخرتنا 

معا، علما بأن العقيدة اإلسالمية ترهط بين الدنيا واآلخرة، وأن الدنيا نعم المطية لآلخرة فأما 

 :أثر عقيدة القدر في النشاط الدنيوي فهي مجملة، فيمايلي

فإذا أسأنا فهم القدر، صرنا نتواكل على الغيب دون سعي أو بذل جهد ويصير : كلالتو -1

كل واحد منا يعيش كال على المجتمع ولو صار الناس جميعا يتواكلون على القدر بدون 

 .عمل النتهت الحياة بين عشية وضحاها



يصيبك فال لماذا أخذ الحذر؟ وأنا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ لم يكن ل: الحذر-2

 .بد من االستسالم للقدر كالورقة في مهب الريح، وهو فهم سقيم ال يقل خطرا عن سابقه

إذ يقول بعضهم، ما الفائدة من الدعاء، وكل شيء في الكتاب مسطور قبل أن : الدعاء-3

تخلف، فالدعاء عندهم عبث ال طائل من ورائه، وهذا الفهم هو اآلخر أشد خطورة من 

 .هللا وجميع المسلمين منه سابقيه، أعادنا

اإليمان بالقدر ال يمنع مباشرة األسباب وال يدعو إلى "والجواب على المتواكلين أن 

ألن : العقود والكسل وترك الجهد والسعي، بل اإلعراض عنها إعراض عن الشرع وقد ح فيه

الضاللة اإلسالم جعل اإليمان والعمل الصالح أسبابا لما رهط بها من النتائج كالشقاوة و 

 .واليأس من رحمة هللا ودخول النار

ويحرم على المسلم ترك األخذ باألسباب، من الكسب والتداوي والوقاية وقد بين 

أن األسباب المشروعة من قدر هللا تعالى، عندما سأل عن -صلى هللا عليه وسلم–الرسول 

داوى بها، هل ترد من أرأيت رقى نسترقي بها، وتقى تنقى بها، وأدوية نت: "التداوي فقيل له

 ".هي من قدر هللا: فقال. قدر هللا شيئا

الدعاء من القضاء، والدعاء عبادة واستجابة " وأما الجواب عن منكري الدعاء أن 

الدعاء تكون بقبوله، وقد أمر هللا عباده بالدعاء وهو مراد هلل تعالى، وإجابته أورده مرادة هللا 

هللا وقدره، فإن المقصود من آيات الدعاء هو التوسل تعالى، وال منافاة بين هذا وقضاء 

والتضرع إلى هللا تعالى ليكون العبد من عباده الصالحين، كما نجد أن هللا تعالى جعل نهاية 



الدعاء الرشاد والعمل الصالح، أما نفع الدعاء في الدنيا فكثيرة، فقد يقبل الدعاء في الدنيا، 

بد ثواب التضرع إلى هللا تعالى، وال يعرف العبد خيره وشره، وقد يتأخر القبول إلى اآلخرة وللع

وإنما يفر ح بما يوافق مقصده، ويكره ما يخالفه، ولكن هللا تعالى يعلم ما ينفع العبد وما يضره، 

 فإن صبر على البالء فهو خير، وإن شكر على المسرة فهو خير

صف الذين أساءوا فهم القدر فسوء فهمنا للقدر يسقطنا في رقعة الكفر، ألن هللا قد و -1

آل " لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا: " بالجهل فعندما قال بعضهم في غزوة أحد

 54عمران 

 154آل عمران " يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية "قال لهم هللا أن هذا تصور جاهلي 

كتب عليهم القتل إلى  قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين" ثم بين لهم التصور الصحيح، 

 .154مضاجعهم آل عمران 

أن سوء فهمنا للقدر يوقعنا في المعاصي والمنكرات، متعللين بأن هللا خلق كل شيء -9

وحتى أفعالنا فهو الذي خلقها، فال تبديل لخلق هللا، فيكون اإلصرار على الذنب، وعدم التوهة 

 .هللا كتب علينا هذاوكلما دعينا إلى هللا قلنا حتى يهدينا هللا أو أن 

ومنه ترك العمل للدار اآلخرة باعتبار أن كل شخص قد حدد مصيره إلى الجنة أو النار، -3

وشقي أو سعيد قبل أن ينزل من بطن أمه، فيعيش بائسا ممن رحمة هللا، ويخرج من الدنيا 

 .وليس له حسنة يلقى به وله المصادر الدالة على وجوب اإليمان بالقدر والقضاء



 :القرآن الكريم: أوال

وكان :" قوله تعالى: في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوب اإليمان بالقدر منها

 .38األحزاب " أمر هللا قدرا مقدورا

أي وكان أمره الذي يقدره كائنا ال محالة وواقعا ال محيد عنه وال معدل :" قال ابن كثير

 "فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

فقدر إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللو ح :" الراغب األصفهانيوقال 

" فرغ رهكم من الخلق واألجل والرزق "المحفوظ والمشار إليه بقوله عليه الصالة والسالم 

كل يوم هو : "والمقدور إشارة إلى ما يحدث عنه حاال فحاال مما قدر وهو المشار إليه بقوله

 .92الرحمن " في شأن 

ما أصاب من مصيبة إال بإذن هللا ومن يؤمن باهلل يهد قلبه وهللا بكل شيء :" وله تعالىوق

 11التغابن " عليم

أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء هللا " بأمر هللا: "قال ابن عباس: قال ابن كثير

ا هدى وقدرته فصبر واحتسب واستسلم لقضاء هللا وهدى هللا قلبه، وعوضه عما فاته من الدني

 .في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ماكان أخذ منه أو خيرا منها

 .31الملك اآلية " قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين:" وقوله تعالى



أ ال يقدر على ذلك إال هللا عزوجل فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه : قال ابن كثير

رض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فله الحمد وأجراها في سائر أقطار األ

 .ةوالجن

فال ...هذا نوع من القدر محيط باإلنسان ال يستطيع دفعه مهما يكن له من القوة والسلطان "

يستطيع اإلنسان أن يحكم في شيء من ذلك، وكذلك لم يكلفه هللا بشيء من ذلك في الكتب 

ن ينهض به، فهذا القدر ينبغي أن يتلقى اإلنسان أحكامه المنزلة إذ ليس في وسع أحد أ

 ".بالقبول والتسليم، إن رآها شرا، وهالحمد والشكر إن رآها خيرا

 السنة النبوية: ثانيا

أرأيت دواء نتداوى به ورقى :يا رسول هللا:" سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالوا

إنها من قدر هللا " شيئا؟ فقال صلى هللا عليه وسلم، نسترقي بها وتقى نتقيها أترد من قدر هللا 

 ".تبارك وتعالى

هذا الحديث يندرج تحت األقدار التي أمر هللا تعالى اإلنسان أن يدفعها ووجب عليه "

ذلك، فهي األقدار المتصلة باألعمال االختيارية، ومنها التكاليف الشرعية فاإلنسان مخير 

 ".ءأمام هذه األقدار ابتداء وانتها

المؤمن القوي خيرة وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف وفي :" -صلى هللا عليه وسلم–قوله 

 ".كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز



إذا استعان صاحب اإليمان بالقدر باهلل وهاشر السبب فحصل المقصود شكر هللا، وإذا لم "

ر المقصود خير ال نعرفه، وهللا يعلم ونحن قد يكون تأخي: يحصل المقصود لم ييأس، فيقول

 "ال نعلم

ذات يوم إذا طلع  -صلى هللا عليه وسلم–بينما نحن عند رسول هللا :" وفي الحديث

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواء الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد 

ه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فأسند ركبتي -صلى هللا عليه وسلم–حتى جلس إلى النبي 

فخذيه وقال يا دمحم أخبرني عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم أن 

تشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

فأخبرني عن : دقه قالصدقت قال فعجبنا له يسأله ويص: البيت إن استطعت إليه سبيال قال

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر وخيره : اإليمان قال

 "الحديث...وشره

عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى " وتؤمن:" وهكذا الحكمة في إعادة لفظ: قال ابن حجر

خيره :" باإلبدال بقوله ما يقع فيه من االختالف فحصل االهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره

 "وشره وحلوه ومره

ظاهر السياق يقتضي وأن اإليمان ال يطلق إال على من صدق بجميع :" وقال أيضا

ما ذكر، وقد اكتفى الفقهاء بإطالق اإليمان على من آمن باهلل ورسوله، وال اختالف، ألن 



فيدخل جميع ما ذكر  اإليمان برسول هللا المراد به اإليمان بوجوده وهما جاء به عن رهه،

 "تحت ذلك

وهللا سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا ال يكون شيء منهما إال :" قال الخطابي

بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا إلى الفاعلين لهما من عبادة فعال 

 "واكتسابا

إجبار هللا سبحانه وتعالى  وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر: وقال أيضا

العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس األثر كما يتوهمونه وإنما معناه اإلخبار عن تقدم علم 

هللا سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها 

 .وشرها

 

 


