


 





 

 

 

ين   ح  ْحَوي  الشه  ب ْسن  َّللاه  الشه

هااااا : عااااال قااااال ج َِااااا الٌهااااا    ً  يَااااا هَي 

ًْثَااااااااا   ه  َّ اااااااااْي َرَ اااااااااش   ْن ه  َخلَْقٌَاااااااااا  

قَ َائ اااااااااااَ   َّ اااااااااااع ْب ا  ْن ش  َجَعْلٌَاااااااااااا   َّ

اااااااَذ َّللاه   ٌْ ْن ع   ِ ا   ىه هَْ اااااااَشَه ل حََعااااااااَسفْ 

َ َعل يٌن َخ  يشٌ  ْن   ىه َّللاه  هَْجقَا  

 

 



 اإلُذاء

ونجتهد فً  جمٌعا، إلٌه الذي نطمحلم تونس الحبٌبة مجتمع الس   لىإ

الوصول إلٌه أهدي كتابً هذا مساهمة من ً فً بناء هذا الصرح 

 ...العظٌم الذي ٌسع الجمٌع وال ٌعرؾ اإلقصاء ألحد

إلى المرابطٌن فً ساحات النضال من أجل محو آثار االستبداد وتثبٌت 

 الحرٌة، وتحقٌق التعاٌش السلمً بٌن أبناء الوطن الواحد.العدل و قٌم

إلى شعب  ،لنا الطرٌق اووضحاٌا االستبداد الذٌن أضاءالشهداء  إلى  

ً  الذي حط   تونس األبً   م القٌود وتحرر، وإلً  المجتمع المدنً الح

مجتمع السلم تونس  "بناء تونس الجدٌدة  من أجلالذي ٌعمل 

 ...والسبلم"

 الجامعاتفً و المنابر والمرابطٌن فوق ،فً فلسطٌن المرابطٌنإلى  

 من أجل اعبلء كلمة الحقل المجاهدٌن بالكلمة الحرة المسإولة إلى ك

 ...والمعروؾ أهدي هذا الكتاب وتصحٌح المفاهٌم بالحكمة 

الصؽٌرة والكبٌرة، القرٌبة والبعٌدة،  أسرتًإلى إلً أبً رحمه هللا و   

من إلى كل من صبر على األذى والشدابد فً سبٌل هللا بسببً، إلى كل 

أن ... إلى هإالء جمٌعا أهدي كتابً هذا راجٌا ًعل منً أو نصحن

 .فً مٌزان حسناتنا جمٌعاٌكون 

 

 



  



 

 تـقــدٌـــــــم

             قُّـوت بن عبد هللاـبقلم: الدكتورة فاطمة شِ 
ل هللا  القررآن  الكررٌم لٌكرون آٌرة علرى صرحة نبروة عبرد   -عز وجل -نزَّ

ٌ دنا محمد بن عبد هللا  ون تبٌانا لكل شًء وصدق دعوته, ولٌك ملسو هيلع هللا ىلصس

 وهدى ورحمة وبشرى للمسلمٌن قال تعالى:

َر ُْولُاااو اْ َْلَبااااأِ ﴿  كَّ ََ َتااا ٌَ اتِاااِأ َولِ ٌَ ُروا ََ بَّ ااادَّ ٌَ ََ لِ ََ ُمَبااااَر ااا ٌْ ااااَُ كِلَ ََ ْل َْ َْ ﴾ ِكَتااااَأ َْ

والبركة من الكلمات الحبٌبة التً تنشرح لها قلروب العبراد،  (.29ص/)

الزٌادة، وقد ٌؽفلون عن معنى الثبات فإنَّها مرتبطة فً وعٌهم بالنماء و

ترٌنب للكتراب: تجردد  عل والدوام الرذي تتضرمنه الكلمرة، فقررر بهرذ  الكلمرة ن 

 عطابه ودوام نفعه.

د، ال ٌرزول  مَّ حث  على تدب ر  السرتررا  مرا فٌره مرن رٌرر متجرد  ومن ث 

لُُح لكلِّ زماٍن ومكاٍن وعصٍر ومصٍر  ٌ صل وال ٌحول وال ٌؽٌض، فهو ال 

راط : فحسب،  مه وٌقٌمه على سواء الص  ٌُصلبح كل  ذلك وٌقو    بل هو 

َملُاوَن  ﴿ ْْ ٌَ ٌَن  َِ ُر اْلُمْؤِمٌََِن الَّا ٌَُبشِّ ًَ َْْقَوُم َو ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ ا اْلقُْرََن  ََ كِنَّ َه

الَِحاِت َْنَّ لَُهْم َْْجراً َكبٌِراً   .(9)االسراء/ ﴾ الصَّ

ردب ر عنرد أهرل العلرم بكترراب هللا  : العمرل علرى تحقٌررق  -عرز وجرل  -والت 

ٌرُد مرن درجرات الهداٌرة  دب وتحدٌق الن ظر فً ما ٌبلؽه المعنى القرآنرً الم 

ى، فرإن المعنرى القرآنرً لره  رراط المسرتقٌم. وهرذا نظرر ال ٌتنراه  إلى الص 

أصررل ٌبرردأ منرره، ولكررن منتهررا  ال ٌكرراد ٌبلؽرره أحرردح مررن العبرراد، فصرراحب 

.القرآن الكرٌم فً سفر دابم طلًبا   ً  للمزٌد من المعنى القرآن



والتدبُّر ال ٌكون إال  لما هو مكنون فً الكلم من المعانً، ومن ثم  كران  

ً  الكرررٌم، وهررذا هررو منرراط البركررة  رردبر هررو المعنررى القرآنرر المبتؽررى بالت 

بٌس. ، لنترردب ر ملسو هيلع هللا ىلصفقررد أنررزل هللا هررذا الكترراب إلررى رسرروله محمررد  الررر 

د تررر رردب ر ؼرضرره الفهررم آٌاترره، ال لنهجررر ، أو نترررذ  مجررر  انٌم، وهررذا الت 

ردب ر ال ٌحظرى بره إال أولرو  والعلم، قصد العمل بموجب هرذا العلرم، والت 

األلبررراب وهرررم أهرررل العقرررول الحصرررٌفة، واألذهررران الن ظٌفرررة، والقلررروب 

ل كتاب:  الش رٌفة. وفً هذا اإلطار ٌتنز 

 "مجتمع الّسـلم مقّومات بَائأ واستمرارَ من خالل سورة الحجرات"

رٌ  ال الوسرع فرً تردب ر سرورة  محسان البرعاومًذي بذل فٌره مإلفره الش 

ٌ ة، ُتصرلب  الحجرات رة سرلوك  ٌ ح الستررا  ما فٌها من معانً وفوابد تربو

ربٌل القروٌم فرً بنراء  رراط المسرتقٌم والس  سلوك المسرلم وترشرد  إلرى الص 

 العبلقات اإلنسانٌة وتحصٌنها مم  ٌهدمها. 

ؾ أن  مرن أبررز الحقرابق ال ترً أراد المإلِّر والمتصف ح لهذا المإلَّؾ ٌدرك

بما شملته  الحجراتمن قارئ كتابه أن ٌعٌها معه لٌفٌد منها، أن سورة 

من أحكام وآداب وأوامر ونوا ، احتوت على قواعد كفٌلة ببناء مجتمرع 

بل لقٌادة العالم وب  ً  سلٌم، مإهَّ رق مرنهي ٌرشرد اإلنسران إلرى آداب إسبلم فل

رلمًي ٌ حفرظ لره عقٌدتره وكرامتره وحرٌتره، وٌعل مره الحروار التعراٌش الس 

ً  مررن كررل   ررن المجتمررع اإلنسران والتعرارؾ والتعرراون االجتمراعً  وٌحص 

رورة  فشركر هللا  انحراؾ. وقد أفاد المإلؾ وأجاد فً كشؾ هرداٌات الس 

 له جهد  وبارك له فً علمه.

 قُّوت بن عبد اهللدة. فاطمة ش    
 لحفسيشهسحارٍ علْم القشآى الِشين ّا 

 بجاهعة الزيحًْة ـ جًْس                                            
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 الوقذهة
فاتحته هدى للمتقٌن ورحمة للمإمنٌن، فبدأ كتاب الالحمد هلل  الذي أنزل 

والثناء، وجعله تبٌانا لكل شًء ورسالة لكل حً، وفرقانا بٌن بالحمد 

، صدور من أمراضهاالحق والباطل، والحبلل والحرام، وشفاء لل

وللنفوس من عللها وأسقامها، أنزله مباركا فٌه الرٌر الكثٌر والعلم 

ْٕ انفصم ٔنٛظ  ،انثاطم يٍ تٍٛ ٚذّٚ ٔال يٍ خهفّ الؽزٌر ال ٌؤتٌه

 ذغرًذ يُّ انؼقٕل انششذ ٔانٓذاٚح ػهٗ قذس ػهًٓا ٔذذتشْا، تانٓضل،

ّ كثٛشج، ٔتشكاذّ خٛشاذٔيؼُٛا ال ُٚضة،  انزنك ٚثقٗ انقشآٌ كراتا يؼجض

عثٛال ٔخٛش،  ذذتشِ يفراحا نكمهللا  ٔفٛشج ذرجأص انضياٌ ٔانًكاٌ، جؼم 

  ًَه  لَق ْشآٌى َ ش يٌن :، ٔاالَرفاع تكشيّ ٔإَٔاسِ، قال ذؼانٗنهفٕص تأعشاسِ

ى  )77)  ٌْ ِْ َّى )77( ف ي   حَاب  َه طَِهش  َ    َله اْلو  ْي ( جٌَْ 77( ََل يََوس  ز يٌ  ه 

ييَ  َسب   اْلَعالَو 
1
.  

ّ حغٍ يشضٙ فٙ جُغّ يٍ ٔيؼُٗ كٌٕ انقشآٌ كشًٚا أَ   :قال األنٕعٙ

اع جى انًُافغ، ٔكٛف ال ٔقذ اشرًم ػهٗ أصٕل انؼهٕو انكرة أٔ َف  

ّىَ  ...انًًٓح فٙ إصالح انًؼاػ، ٔانًؼاد، طَِهش  َ    َله اْلو  فّٛ  َل يََوس 

ش انُفظ يٍ حذز انًٛم إنٗ إشاسج إنٗ أَّ ال ُٚثغٙ نًٍ نى ٚكٍ طاْ

ٔيٍ حذز انًٛم إنٗ كثائش  -ْٕٔ انحذز األصغش -صغائش انشٕٓاخ

أٌ ًٚظ تٛذ َفغّ ٔفكشِ يؼاَٙ انقشآٌ  -ْٕٔ انحذز األكثش -انشٕٓاخ

ال ٚصم إنٗ حقائق أعشاس انقشآٌ  :قال انًؼُٗٚجٕص أٌ ٚ  انكشٚى...ٔ 

.انفاخشٌٔ يٍ أسجاط انشٕٓاخ ٔأَجاط انًخانكشٚى إال انًطٓ  
2
.  

 هثا، ٔأسشذْى ػقال، ٔأصكاْى َفغااط قانُ   أصهٙ ٔأعهى ػهٗ أطٓشٔ

ٔأسفؼٓى ركشا، ٔأحغُٓى خهقا، ٔأصذقٓى قٕال عٛذ٘ ٔحثٛثٙ يحًذ، 

. أخشج ٔانذنٛم ػُذ كم حٛشج انز٘ أسشذَا إنٗ انًخشج يٍ كم فرُح

ٙ  قال عًؼد  انرشيز٘ ٔغٛشِ يٍ طشٚق انحاسز األػٕس، ػٍ ػه

                                                           
1
 .58...44ـ الواقعة:  

2
: روح المعانً فً تفسٌر القرآن والسبع محمود بن عبد هللا ـ انظر: األلوسً: شهاب الدٌن  

 431ـ434ـ 41/421 المثانً:. تحقٌق: علً عبد الباري عطٌة.
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ِ ْى  ف ْحٌَةٌ" »:  ٚقٕل  سعٕل هللا َِا َسحَ ه َُْٓا َٚا هَََل  ً  ْخَشج  ِي ًَ : َيا ان . فَق ْهد 

ِ؟ قَاَل: "  ن  َهاَسع َٕل هللاه ِْ ح  َّ ْن،  َخ َش  َها بَْعَذ   َّ ْن   ِ َ  ًَ َأ  َها قَْ لَ    حَاب  َّللاه  ف ي

ِل، َمْن َتَرَكُأ ِمْن  ْْ َس بِالَه ٌْ ُكْم، َوُهَو الَفْصلُ لَ ََ ٌْ ُ، َوَمْن َب اٍر َقَصَمُأ هللاَّ َجبَّ

ْكُر  َِّ ِ الَمتٌُِن، َوُهَو ال ُ، َوُهَو َحْبلُ هللاَّ َِ ََْضلَُّأ هللاَّ ِر ٌْ اْبَتَغى الُهَدى فًِ َغ

ٌُغ بِِأ ا َْهَواُء، َوََل  ِْ ي ََل َت َِ َراُط الُمْسَتقٌُِم، ُهَو الَّ الَحِكٌُم، َوُهَو الصِّ

ُة،  ََ لََماُء، َوََل َتْلَتبُِس بِِأ ا َْلِس ُْ ُأ ال َْ ْشَبُع ِم ٌَ   ، دِّ ْخلَُق َعلَى َكْثَرِة الرَّ ٌَ َوََل 

ْتُأ َحتَّى َقالُوا: َْ َْ َسِم َتِأ الِجنُّ كِ َْ َِي لَْم َت َقِضً َعَجائُِبُأ، ُهَو الَّ َْ ا  َوََل َت ََّ كِ

ا ََ ْْ ْشدِ  َسِم ْهِدي كِلَى الرُّ ٌَ ا َعَجًبا  ًَ َصَدَق،  َمْن َقالَ بِأِ [ 2]الجن:  قُْرَ

ِأ َهَدى كِلَى ِصَراٍط  ٌْ َوَمْن َعِملَ بِِأ ُِْجَر، َوَمْن َحَكَم بِِأ َعَدلَ، َوَمْن َدَعا كِلَ

   .1 «ُمْسَتقٌٍِم 

ه ٌدل على الرٌر العظٌم، والقرآن مبارك ألن   " بن عاشور:اٌقول    

فالبركة كابنة به، فكؤن البركة جعلت فً ألفاظه، وألن هللا تعالى قد 

ه وألن   ؽل به بركة فً الدنٌا وفً اآلررةفٌه بركة لقاربه المشت أودع

مشتمل على ما فً العمل به كمال النفس وطهارتها بالمعارؾ النظرٌة 

 فرر الدٌن ونقل عنفكانت البركة مبلزمة لقراءته وفهمه.  ثم العملٌة.

ة هللا تعالى بؤن الباحث عنه )أي عن هذا قد جرت سن  : قوله الرازي

( المتمسك به ٌحصل له عز الدنٌا وسعادة اآلررة. وأنا قد نقلت الكتاب

أنواعا من العلوم النقلٌة والعقلٌة فلم ٌحصل لً بسبب شًء من العلوم 

من أنواع السعادات فً الدنٌا مثل ما حصل لً بسبب ردمة هذا العلم 

  2. ")ٌعنً التفسٌر(

إلى اإلبداع تصل بنا فما أحوجنا إلى دراسة القرآن دراسة تدبرٌة  

الشرصٌة المسلمة عن التحقق بمعانً  فٌه ابتعدت زمنفً  الحضاري،

 وأصبح ؼاٌة التعبد بكتاب هللا وعن تدبر  وااللتزام بمعانٌه، القرآن،
                                                           

1
. وقال حدٌث ؼرٌب واسناد  مجهول، وفً 1683. رقم:2/441ـ أررجه الترمذي فً سننه:  

متنه . تحقٌق مرزوق الزهرانً، الذي قال فً هذا الحدٌث: 4/1الحارث مقال. والدرامً فً مسند :

وألفاظه جزلة وافٌة مقبولة، وقد تناقله  العموم من الكتاب والسنة، وهو موافق للمعقول لم ٌرالؾ 
 .العلماء

2
تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل »ـ ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد: التحرٌر والتنوٌر 

 .4/048ـ الدار التونسٌة للنشر ـ  «الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد
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حسن التبلوة التً تحرك السامعٌن، وكما ٌقول الشٌ  السبلمً: 

التً وبٌن التبلوة وشتان بٌن ما دعت إلٌه اآلٌة الكرٌمة من التدبر، "

ن علٌه، وبما أُوتٌه  تحرك السامعٌن بالوزن الذي ٌصنعه القارئ بما ُمرِّ

من الحبال الصوتٌة المساعدة، فٌهزهم ظانٌن أنهم ٌعٌشون فً الجو 

...والتدبر الواعً هو التؤمل الذي ٌتمثل الرفٌع الذي كتبه هللا للمتدبرٌن

بالرالق  للتالً معه سلوكه فً الكون، وتصرفه فً الحٌاة، وعبلقته

، وٌحمد ل ما جارم ما اعو ، وٌعد  وبما رلق، فٌتؤثر بالقرآن تؤثرا ٌقو  

  1"االستقامة، وتقوى العزٌمة على اتباع طرٌق الرٌر....

مفاهٌم جدت ومما ٌحزن أمام هذ  السلبٌة فً التعامل مع القرآن وُ   

ومعاكسة، ضد بناء الحٌاة المعاصرة على أساس  نحرفةواتجاهات م

 ات الكاذبةالشبهتحكم فً الثقافة واإلعبلم، فؤكثروا من إثارة ت قرآنً،

على وأصبح الحدٌث  ،ًالقرآنالمنهي على الواهٌة واالعتراضات 

أساسها القرآن جرٌمة ضد سٌاسٌة وإمكانٌة حٌاة اجتماعٌة واقتصادٌة 

هناك عصابة من المضللٌن "الحداثة والمدنٌة. ٌقول سٌد قطب: 

فً كف ة واإلبداع  هًلها المنهي اإللرٌة. ٌضعون الرادعٌن أعداء البش

اإلنسانً فً عالم المادة فً الكفة األررىي ثم ٌقولون لها 

ارتاري...ارتاري إما المنهي اإللهً فً الحٌاة والترلً عن كل ما 

ة وإما األرذ بثمار المعرفة اإلنسانٌ بدعته ٌد اإلنسان فً عالم المادةأ

داع لبٌم ربٌث. فوضع المسؤلة لٌس ذا روالترلً عن منهي هللا... وه

نما هو إهكذا أبدا.. إن المنهي اإللهً لٌس عدوا لئلبداع اإلنسانً، 

ذلك كً ٌنهض  لهذا اإلبداع وموجه له الوجهة الصحٌحة منشا

  2"اإلنسان بمقام الربلفة فً األرض...

 ة،الذي ؼاب فٌه اإلبداع الحضاري لؤلم   واقع المترديالهذا  وفً

عن وتصدع بنٌانها وتنازع أحزابها، وُبعدها  ،أبنابها تفرقبسبب 

تها، ٌزداد ٌقٌنً أنه ال  وانفصام شرصٌتها، أسباب نهضتها وعز 

                                                           
1
  .2ص:  بلمً محمد المرتار: نهي البٌان فً تفسٌر القرآن: ـ مطبعة التسفٌر الفنً ــ الس  

2
 .4/43ـ  انظر: قطب سٌد: فً ظبلل القرآن ـ ط: دار الشروق ـ   
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هللا العلٌم  ، رسالةتلك الرسالة العظمى ربلص لنا إال فً كتاب هللا،

جعل فٌها سعادة اإلنسان إذا و، التً أنزلها رحمة للعالمٌن ،الربٌر

 وفك أسرار معانٌها، وفهم مقاصدها، ة آٌاتهاراءقو تدبرها، أحسن

ًَ  قال تعالى:واجتهد فً العمل بها.  ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ ا اْلقُْرََن  ََ   كِنَّ َه

كما جعل هللا تعالى للطبٌعة أسرارها فبل ٌمكن االستفادة منها . 1 َْْقَومُ 

 مة لؤل الحضاري صعودالبداٌة إن فلذلك إال بقدر التمكن من علومها. 

آن وفك أسرار الكتابٌن، الكتاب المقروءـ القر ،بدأ عند التقاء القراءتٌنت

لى:  االتً قال فٌها هللا سبحانه وتع ـ والكتاب المشهود ـ الطبٌعةـ

 ُأ اْلَحقُّ ََْولَْم ََّ َن لَُهْم َْ ٌَّ َتَب ٌَ فُِسِهْم َحتَّى  َْ ا فًِ اْْلَفاِق َوفًِ َْ ََ اتِ ٌَ َُِرٌِهْم َ َس

ْكِف بِرَ  ٍء َشِهٌدَ ٌَ ًْ ُأ َعلَى ُكلِّ َش ََّ َْ ََ  .2بِّ

         متدبرا آلٌاتهعشت مع كتاب هللا ، وانسجاما مع هذ  القناعة  

مثل التفسٌر،  كتب إلى بعض بالعودة وذلك فهم معانٌه، مجتهدا فًو

والتحرٌر مفاتٌح الؽٌب لفرر الدٌن الرازي، وتفسٌر ابن كثٌر، 

األساس فً ول القرآن لسٌد قطب، وفً ظبلوالتنوٌر البن عاشور 

مً، والتفسٌر ونهي البٌان فً تفسٌر القرآن للسبل   سعٌد حوى،التفسٌر ل

ما ؼصت فً تدبر كل  ، ووؼٌرها من التفاسٌر الجلٌلة ،لزحٌلًالمنٌر ل

انتباهً سورة الحجرات  آٌة شؽلت فكري وأنستنً ما قبلها، حتى شد  

تناولت سورة  .جتماعً واألربلقًلما فٌها من مواضٌع تعالي واقعنا اال

ربلق األفٌه العقٌدة و تتفاعلالذي  مقومات المجتمع اإلسبلمً

فٌها كنوز عظٌمة ومعان سامٌة فإن  قصرها من رؼم البو العباداتو

ٌ زت بوحدتها الموضوعٌة، وبتناسب آٌاتها، احتوت على قواعد  تم

وفق منهي رشٌد عالم كفٌلة ببناء مجتمع إسبلمً سلٌم، مإهبل لقٌادة ال

وٌحمً له  ،الذي ٌحفظ لئلنسان عقٌدته ،التعاٌش السلمًٌعلمنا آداب 

 وٌعلمه معنى الحوار والتعارؾ والتعاون ،وٌضمن له حرٌته ،كرامته

الذي ٌثمر مجتمعا قوٌا كالبنٌان المرصوص، متراحما  االجتماعً،

                                                           
1
 .6سورة اإلسراء:  ـ  

2
 .20ـ سورة فصلت:   
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قواعد لتحصٌن هذا المجتمع من كل وضعت كما  كالجسد الواحد،

ٌجدها مدرسة متكاملة جاءت  الحجرات ل فً سورةفالمتؤم   .اؾانحر

شاملة بؤحكام وآداب وأوامر ونوا  ربما قل  أن تجدها مجتمعة فً 

  سورة واحدة.

سورة   دراسة فًر لً على قدر ما تٌس   تعمقت توفٌقهو هللا بفضلو  

 من سلسلة فً قدمتها ثم ،من معانً جلٌلة  فٌها كتب ماالحجرات و

 ،ُبثت احداها فً إذاعة القرآن الكرٌم ووقعت مناقشتهاجمعة، ال رطب

إلى هذ   المسلمٌن بحاجةاحساسا من ً ومفٌدة،  لما فٌها من معان

 حٌاة وتحقق لنا التعاٌش السلمً،معنى تعزز التً القٌم، المفاهٌم و

ل الذكر، وبعد تفكٌر واستشارة أله .بعٌدة عن كل نكد ،طٌبة كرٌمة

أن ه من المفٌد أن أعٌد النظر فً صٌاؼة  رأٌت الفابدةورؼبة فً تعمٌم 

هذ  الرطب المنبرٌة ثم  أررجها فً كتاب أقدمه للقارئ الكرٌم، راجٌا 

 ترارٌتزمنا،  الكتابةالمضً فً  وبعد .من هللا عز  وجل  النفع والقبول

فً  ا أكرمنً هللا بموافقة لجنة مرتصة تهٌبا للموضوع، ولكن لم  

 على ادرا  نسرة من كتابً " تٌسٌر علوم الحدٌث..." المسجد النبوي

نً  فً كتب الوقؾ بمكتبة المسجد   ،وحرك همتً من جدٌدذلك سر 

فً والرفعة  التوفٌقهللا ب نًفعدت إلى سورة الحجرات، راجٌا أن ٌكرم

 العلماء سادتً به ٌؤت لم بما أتٌت أننً ال أزعم أن ً مع الدنٌا واآلررة،

هو جهد واجتهاد فٌه جمع  وترجٌح، وانتقاء  ، وإنمانوالمفسرو

ٌُتلى  ل  بٌن التدبر وحسن التنزٌل حتى ال ٌبقى كتاب هللا  صل وتعلٌق، وو 

فً المناسبات مهجورا فً المعامبلت، وهذا إٌمانا من ً أن  الُجهد فً 

الفهم والتنزٌل أهم وأجل من القراءة والترتٌل، وأن  التعبد بالعمل 

وأمبل  .من التعبد بتبلوته، وفً كل رٌر والحمد هللبالقرآن أعظم أجرا 

َفُرأَّ ُمَبلٍَّغ َْْوَعى  » كما قال  ،لقارئ الكرٌماإلٌجابً ل فً التفاعل

َفُرأَّ َحاِمِل فِْقٍأ كِلَى َمْن ُهَو َْْفَقُأ  »:وفً حدٌث آرر 1 «ِمْن َساِمعٍ 

                                                           
1
ة   عن ـ روا  البراري   ر  كل ببً ب 

 .4414، رقم: 1/443فً كتاب الحي: باب الرطبة أٌام منى.   أ 
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أُ  َْ فً تقدٌم  همتأسأن أكون بهذا الجهد قد هللا تعالى  ً ألرجون  فإ 1«ِم

إلى هذ   نظراللفت بألبناء بلدي راصة، وللمسلمٌن عامة،  النصح

القادرة  واقعٌةال سبلمٌةاإلمفاهٌم ، والوالدرر الربانٌة ،الكنوز القرآنٌة

  ؾمن التبعٌة والترل   رراجهمإو ،على النهوض بالمسلمٌن

 : خطتً فً الكتاأ     

 التفسٌر، كما ذكرت سابقاهذ  الدراسة على أهم كتب لقد اعتمدت فً  

"سورة الحجرات دراسة  وعلى مجموعة من الكتب األررى، مثل:

تحلٌلٌة وموضوعٌة" للدكتور ناصر سلٌمان العمر، و "الوصاٌا التسع 

مع الناس" للشٌ  صبلح محروس فً سورة الحجرات فً التعامل 

اؾ، زؼرب  و"نظرات فً سورة الحجرات" لمحمد محمود الصو 

مان صٌانة المجتمع من االنحراؾ فً ضوء سورة و"أسوار األ

الحجرات" مركز نون للتؤلٌؾ والترجمة، و المنهي القرآنً أسسه 

وقواعد  فً التعامل ـ دراسة تدبرٌة تؤملٌة فً سورة الحجرات ـ د: 

افً ـ  و   ...سعٌد بن راشد الص 

، متن الكتابولقد قمت بتررٌي اآلٌات واألحادٌث الواردة فً     

ـ ما أمكن ـ األقوال إلى أصحابها، وأشرت إلى ذلك فً  وعزوت

همٌة تدبر أعن فٌها تحدثت  : مقدمةب الهامش  وقد بدأت هذا العمل

 ومراحل بحثالهذا أهمٌة  إلى أشرت فٌهاوة إلٌه، القرآن، وحاجة األم  

وتحت كل ، راتمةو مباحث سبعةقسمت الكتاب إلى ثم  ... عدادإ

 .مسابل مجموعة من تضمنٌ كل مطلب ،مبحث مجموعة من المطالب

حاجة الناس إلى اإلصبلح  ذكرت فٌه : وهو مدرل:المبحث ا ول 

مجتمع السلم ٌصنع األحرار،  وفٌه مطلبٌن: األول: االجتماعً:

وتحت المطلبٌن مجموعة من المسابل  ،اإلصبلح رسالة والثانً:

لٌها، عن مجموعة من القٌم الضرورٌة وحاجة اإلنسان إ افٌهتحدثت 

فت فٌهو ثار  فً تبلٌد طباع الناس، وضرورة التدر  آباالستبداد و اعر 

                                                           
1
و...  ومحمد فإاد عبد الباقًـ  أبو عٌسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقٌق أحمد محمد شاكر،   

 .1325، رقم: 2/01
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لتعاٌش ستبداد للوصول إلى ابعد مرحلة اال فً االصبلح بالناس

  السلمً...

وفٌه ثبلثة مطالب ومجموعة  ،بالسورة فٌه تعرٌؾ عام: الثاًَ المبحث

سب تنا وابراز تناسب أول السورة مع آررها،  من المسابل فٌها

  ـ مقومات المجتمع اإلسبلمًوالسورة مع التً قبلها 

وفٌه وجوب آداب الجماعات والسٌاسة الشرعٌة.. : الثالثالمبحث 

، وبٌان نعمة حب  التثبت من ربر الفاسق، وتعظٌم وجود الرسول

 اإلٌمان.

وسابل فض المنازعات وحكم قتال البؽاة، وفٌه  الرابع: المبحث

المتراصمٌن وعن ت فٌها عن الصلح بٌن مجموعة من المطالب تحدث

وأهمٌة  ـ وجوهرها المصالحة قلب السورةو ـ  أسس العدل والقسط

ة  .األرو 

أربلق وآداب التعامل بٌن المسلمٌن، وفٌه مطلبٌن  المبحث الخامس:

التً  السٌبة األربلقمن  مجموعةومجموعة من المسابل، ذكرت فٌها 

فً المجتمع  ذ  األربلقه وعن آثار سورة الحجرات،عنها نهت 

كما بٌنت حدود حرٌة الضمٌر، والفرق بٌن  ،واألسباب الباعثة لفعلها

ة...  ضمٌر الفرد وضمٌر األم 

: المجتمع اإلسبلمً والتعاٌش اإلنسانً: وفٌه مطلبٌن: المبحث السادس

أهمٌة  ذكرتكلكم آلدم، وواجب الحوار اإلنسانً، وتحت المطلبٌن 

ٌ نت علٌها من مكر األعداء، كما  األسرة ووجوب المحافظة التكامل ب

األمومة  فً وكذلك بٌن الذكر واألنثى، والقٌم الجمالٌة فً األنوثة

ة  ...واألبو 

 لب:امطثبلثة وفٌه  :اإلٌمان بٌن االدعاء والحقٌقةالمبحث السابع: 

ثم دروس وعبر  الصادقون فً اإلٌمان ـ اإلٌمان واإلسبلم ـ الفرق بٌن

هللا أعلم منها:  مجموعة من المسابلات، وذكرت من سورة الحجر

ن  اإلٌمان أعظم من ة إلهٌة ـ  ـ بالسرابر  قول األنصار بل هللا ورسوله أم 
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وفً األرٌر كانت الراتمة السورة...  منكما ذكرت بعض اللطابؾ  ـ

 ثم  الفهارس.

ولقد كان منهجً فً هذا البحث ذكر أسباب النزول، ثم استقراء اآلٌات 

 مع وصلها بالواقع... رها واستررا  العبر منهاوتدب

منً وشجعنً على انجاز هذا العمل من كل من دع   أشكر ورتاما  

اخ أستاذ السن ة النبوٌة الدكتور رشٌد الطب  بالذكر  أهلً وإروانً وأرص  

 التفسٌرأستاذة علوم القرآن الكرٌم و وتق  والدكتورة فاطمة شب  وعلومها

انً  بنصابحهما  الرشٌدة حتىاللذابجامعة الزٌتونة  انتهٌت من  ن رص 

 .لهم جمٌعا جزٌل الشكر، مع تمنٌاتً لهم بالتوفٌقفالبحث، هذا 

كما ألهمنً ووف قنً لتدبر آٌاته والبحث فٌها أن   أسؤل هللاو  

رالصا لوجهه الكرٌم هذا الجهد  ٌجعلأن ، وٌكرمنً بالرضاء والقبول

 ن ٌجمعنً مع أهل الفضلأواتً، رفعة درجو ،سببا فً مؽفرة ذنوبًو

 الفردوس األعلى من الجن ة.فً  واإلحسان

ومن تبعهم وعلى آله وصحبه وصل اللهم وسلم على سٌدنا محمد،     

 إلى ٌوم الدٌن.بإحسان 
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 :ا ول: المدخل بحثالم

 جتماعًحاجة الَاس كلى اإلصالح اَل

باعتبار  محورا  ئلنسان اهتماما راصا،لقد أولت الشرٌعة اإلسبلمٌة ل

مه هللا تعالى، و د  زو  و، شًء من حولهكل  له رسر   للوجود، فقد كر 

امكانٌات تهٌإ  لٌكون سٌدا فً هذا الكون، ورلٌفة هللا فً بقدرات و

ٌ زاألرض على ؼٌر  من المرلوقات بثبلث  عز  جل  هللا    ، وقد  م

ها ٌستطٌع عند حسن توظٌف ،مٌزات: العقل والعلم واإلرادة، وهً آلٌات

، والعلم طرٌق وأساس التكلٌؾ بها حمل األمانة، ألن العقل أداة العلم

فً تحدٌد  ل المسإولٌةاإلٌمان، أما اإلرادة فهً تحرك اإلنسان لتحم  

هذا إذا نشؤ فً بٌبة سلٌمة ٌتساوى  ارتٌاراته الفكرٌة وتوجهاته الدٌنٌة،

 التً تسلبه بعٌدا عن كل الضؽوطات واإلكراهات جمٌعا فٌها الناس

تكرهه على اتباع ما ال ٌرضى من  وأحرٌة االرتٌار، استطاعة الفعل و

ٌ ة والمساواة فً الحقوق والواجبات،  .األفكار وهنا تبرز قٌمة الحر

 ورطر االستبداد.

 :ٌصَع ا حرار مجتمع السلمالمطلأ ا ول:  

 هاٌبأسال ،على الضعٌؾ والقهر التً ٌفرضها القوي  ظاهرة التسلط إن    

ها رطورة و ،متعددة ذي ٌجعل اإلنسان ٌفقد كل األسلوب الناعم، الأشد 

من  دٌنه و وطنهوٌوظ ؾ عقله وعلمه وإرادته فً محاربة  ممٌزاته

 وهذ  هً معركة الثقافة. .حٌث ال ٌدري

ومٌادٌن " لمالك بن نبً: ".الظاهرة القرآنٌة كتاب"وقد جاء فً تقدٌم  

ن ال تعد، بل تشمل المجتمع كله فً حٌاته معركة الثقافة والعقل مٌادٌ

وفً تربٌته وفً معاٌشه، وفً تفكٌر  وفً عقابد  وفً آدابه وفً فنونه 

وفً سٌاسته، بل كل ما تصبح به الحٌاة حٌاة إنسانٌة، كما عرفها 

اإلنسان منذ كان على األرض. واألسالٌب التً ٌترذها العدو للقتال فً 

 د وال تحصى، ألنها تتؽٌر وتتبدل وتتجدد معركة الثقافة، أسالٌب ال تع
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    على ارتبلؾ المٌادٌن، وأسلحة القتال فٌها أرفى األسلحة، ألن عقل 

 ل بالتربٌة ن ٌوماً بعد ٌوم، بل ساعة بعد ساعة، وهو ٌتقب  المثقؾ ٌتكو  

لَّمها باإل والتعلٌم واالجتماع ٌُس  ض المتواصل رل الطوٌل وبالع   للؾأشٌاء 

ب، ن وبالهوى المتؽل  ل وبالمراد المتلو  ضل  وبالجدل المُ  ً  وبالمكر الرف

وبضروب مرتلفة من الكٌد الذي ٌعمل فً تحطٌم البناء القابم، لكً 

أصبح  ، وقد كان، حتىلى أنقاضه بناء كالذي ٌرٌد وٌرجوٌقٌم العدو ع

أكثر قادة الثقافة فً العالم اإلسبلمً وجنودها أٌضاً، تبعاً ٌؤتمرون بؤمر 

ة من أعدابهم، عارفٌن أو جاهلٌن أنهم هم أنفسهم قد انقلبوا عدواً القاد

للعقل اإلسبلمً الذي ٌنتسبون إلٌه، بل الذي ٌدافعون عنه أحٌاناً دفاع 

لم ٌكن ؼرض العدو أن ٌقارع ثم ٌواصل فٌقول:  ؼٌرة وإربلص.

ثقافة بثقافة، أو أن ٌنازل ضبلالً بهدى، أو أن ٌصارع باطبلً بحق، أو 

بؤسباب قوةي بل كان ؼرضه األول واألرٌر أن  حو أسباب ضعؾأن ٌم

جرحى وصرعى ال تقوم  ٌدان الثقافة فً العالم اإلسبلمًٌترك فً م

نصب فً أرجابه عقوالً ال تدرك إال ما ٌرٌد لها هو أن لهم قابمة، وٌُ 

 1..."تعرؾ

مشاعر الكرامة  تلتعط  و نت النفوسرت العقول، وتعف  وهكذا ترد    

ملكات االبتكار المتحررة فً كثٌر من الشعوب حتى فقدت  ٌةاإلنسان

ٌ   مناخفً إال التً ال تنمو   .ةالحر

ا َبًَِ ََدمَ  قال تعالى: ََ ْم َولََقْد َكرَّ
 وهذا التكرٌم هو منحة من هللا  2

ولٌس هبة من أحد من الناس، فاهلل سبحانه لم ٌكلؾ اإلنسان بالربلفة 

د  أن ، إال بعد فً األرض، ولم ٌحمله األمانة بوسابل تتحقق بها زو 

حرٌته وهً: العقل واإلرادة  واالستطاعة. فالعقل وسٌلة العلم والفهم 

وأساس التكلٌؾ، واإلرادة أساس حرٌة االرتٌار، واالستطاعة أساس 

الفعل، وال ٌتحقق التكلٌؾ واالبتبلء إال بقدر توفر هذ  الوسابل الثبلثة،  

 اإلنسان حمل هذ  كبرى حتى ٌستطٌع  هٌةكانت الحرٌة منحة إللذلك 
                                                           

1
 .14ـ18ـ  ابن نبً: مالك بن الحا  عمر بن الرضر: الظاهرة القرآنٌة ـ دار الفكر دمشق ـ ص:   

2
  ـ48ـ االسراءـ  
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 تحت أي  هحق طبٌعً، ال ٌحق ألي  أحد أن ٌنتزعها منوهً  األمانة،

  .ظرؾ من الظروؾ

ٌّة موت ،الحرٌة حٌاةْـ   :والْبود

ومن أسرار الشرٌعة " قال ابن عاشور كلمات نفٌسة فً الحرٌة: وقد  

فإن  ٌفٌة منتظمة،فً اإلسبلم بكة تْمٌم الحرٌّ اإلسبلمٌة حرصها على 

هللا لما بعث رسوله بدٌن اإلسبلم كانت العبودٌة متفشٌة فً البشر، 

فؤبطل اإلسبلم  ...ات كثٌرة، وكانت أسبابها متكاثرةرووأقٌمت علٌها ث

جمٌع أسبابها عدا األسر، وأبقى األسر لمصلحة تشجٌع األبطال، 

ما كان  وتروٌؾ أهل الدعارة من الررو  على المسلمٌن، ألن العربً

ثم داوى تلك الجراح  ،ٌتقً شٌبا من عواقب الحروب مثل األسر

ة: منها واجبة، البشرٌة بإٌجاد أسباب الحرٌة فً مناسبات دٌنٌة جم  

وقد جعلت  ...،ومن األسباب الواجبة كفارة القتلومنها مندوب إلٌها. 

 رقبة مإمنة، وقد جعل هذا كفارة قتل الرطؤ أمرٌن: أحدهما تحرٌر

ٌر بدال من تعطٌل حق هللا فً ذات القتٌل، فإن القتٌل عبد من التحر

 لُ عباد هللا وٌرجى من نسله من ٌقوم بعبادة هللا وطاعة دٌنه، فلم ٌرل 

هت الشرٌعة بهذا ت بقتله هذا الوصؾ، وقد نب  القاتل من أن ٌكون فو  

فمن تسبب فً موت نفس  الْبودٌة موت ، وأن  ة حٌاةالحرٌّ  على أن  

  ٌ ٌ  ة كان ح   1 ."تة وهً المستعبدةعلٌه السعً فً إحٌاء نفس كالم

َُّ َرَقَبةٍ  وقال فً موضع آرر فً قوله تعالى: َف
أصل  وهذ  اآلٌةُ  " 2

  3."ةف الشارع كلى الحرٌّ تشوّ من أصول التشرٌع اإلسبلمً وهو 

تعمٌم  ة:مبثوثة فً القرآن والسن   كلمات تعتبر مفاتٌح لمعان جلٌلة

  ٌ ٌ ة ـ الحر ٌ ةـ الحر  ة حٌاة ـ تشوؾ الشارع للحر

 لذلك كان من أعظم مقاصد الجهاد حماٌة حرٌة المعتقدات، والتعدد

                                                           
1
 .ـ426ـ2/425ـ حرٌر والتنوٌرـ الدار التونسٌة للنشر ـ تونس ـ ابن عاشور محمد الطاهر: الت  

2
 ـ40البلد:ـ  

3
 .08/025:  التحرٌر والتنوٌر: ـ نفس المرجع  
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فه ابن عاشور ب ومنع اإلكرا ، الدٌنً،  نب فهو " قوله:وقد عر  ف اعح ع  دب

النَّ  ُهودب و   ٌ ن  الل حبٌدب مب انب التَّول  ٌ لب أ دل ٌُع أ هل مب فبُع ببهب ج  ت  نل  ٌ ٌنب  الدِّ قِّ و  ى اللح  ار  ص 

ةً  اصَّ ٌن  ر  لبمب عب اللُمسل
فل ف اًعا لبن  س  ُهو  دب ٌل ل  ، و  ٌن  لبمب اللُمسل   1."و 

ا  : قال تعالى ََ قُولُوا َربُّ ٌَ ِر َحقٍّ كَِلَّ َْْن  ٌْ اِرِهْم بَِغ ٌَ ٌَن ُْْخِرُجوا ِمْن ِد َِ الَّ

َمتْ  ٍض لَُهدِّ ْْ َضُهْم بَِب ْْ اَس َب ََّ ِ ال ُ َولَْوََل َدْفُع هللاَّ
ٌََع  هللاَّ َصَواِمُع َوبِ

ِ َكثًٌِرا َكُر فٌَِها اْسُم هللاَّ َْ ٌُ ...َوَصلََواَت َوَمَساِجُد 
ببلد  لذلك كانت .2

ٌ  ل فضاء م، والتزامهم بدٌنهم،هأٌام عز  المسلمٌن  ٌلجؤ إلٌها  ،ة الدٌنٌةلحر

لما انقلب الحال ف ٌعٌش بٌن المسلمٌن عزٌزا كرٌما، كل مضطهد،

الببلد إلى لت وتحو   وُكبتت الطاقات، الحرٌات،قحمعت  ،وساد االستبداد

القهر  فنونم اآلررٌن وأصبحنا نعل  ٌضٌق فٌه العٌش، سجن كبٌر، 

 .االضطهادو

 : أبو القاسم الشابً:الحر تونس شاعرقال    

حى   ُرلقت طلٌقا كطٌؾ الن سٌم         فً سما وحرا كنور الض 

ًُ اإللهد كالطٌر اٌن اندفعت     وتشدوا بمتؽر         ا شاء وح

 ...فمالك ترضى بذلِّ القٌود      وتحنً لمن كبلوك الجبا       

تستمتع بمقادٌر كبٌرة من  ًالت البٌبات إن  " ٌقول محمد الؽزالً:   

المواهب العظٌمة، فٌها تنضي فٌه الملكات، وتنمو  ًالت ًالحرٌة ه

أو معدن ترم، ظل االستبداد جٌل مح ًن فه ٌستحٌل أن ٌتكو  ذلك أن  

وتؤمل كلمة عنترة ألبٌه شداد لما طلب منه  صلب، أو رلق مكافح.

ه ٌحسن العبد ال ٌحسن الكر والفر، ولكن   الدفاع عن القبٌلة، قال: إن  

وقاتل " عنترة " وتحت  والصر! فؤجاب الوالد: كر وأنت حر! ب  الحلل 

  ٌ  الناس فقد  ة من ى واجبه، ولو بقى عبداً ما اهتم بهبلك أم  ة أد  لواء الحر

إهانة  ًومن مقابح االستبداد أسلوبه الشابن ف بٌنهم كرامته ومكانته..

أهل الثقة أولى  الكفاٌات وترجٌح الصؽار وتكبٌرهم تبعاً لمبدبه العتٌد:

ومن هم أهل الثقة؟ أصحاب القدرة على الملق  من أهل الكفاٌة.

                                                           
1
 ... 44/143ـ انظر التحرٌر والتنوٌر:   

2
 .18ـ الحي:   
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 قاطاً لؽنٌمة.والكذب.. البلهثون تحت أقدام السادة تلبٌة إلشارة أو الت

ر بالمناصب وٌظفر ث  إل اس هو الذى ٌُ هذا الصنؾ الرسٌس من الن  

أما أهل .األرض.. ًن له فبالترقٌات، وتضفى علٌه النعوت، وٌمك  

فضابلهم تحسب علٌهم ال لهم،  والربرة والعزم والشرؾ فإن   يالرأ

ة ٌقودها والوٌل ألم   نسي لهم األكفان بدل أن ترفع لهم الراٌات..وتُ 

  1" رزى فٌها القادرون..التافهون، وٌُ 

بناء المجتمع  ٌقوم علٌها التًاألسس  من أهم الحرٌةلذلك كانت   

ه واإلنسان حر ألن  فالحرٌة فطرة فً الطبٌعة اإلنسانٌة،  ،اإلسبلمً

مسبول، فالحرٌة والمسبولٌة وجهان لعملة واحدة، فالحرٌة تستلزم 

ومعنى كون الحرٌة فطرة فطر  .المسبولٌة، والمسبولٌة تستلزم الحرٌة

هللا اإلنسان علٌها، أنها لٌست مجرد منحة ٌمنحها النظام االجتماعً 

لئلنسان، أو ٌمنعها عنه، وإنما هً قٌمة ؼرٌزٌة ؼرزها هللا فً رلق 

وجزء من إنسانٌته، بها ٌصٌر إنسانا مسبوال، ، اإلنسان حٌن رلقه

وان، فهو حر حتى فً وبدونها ٌهبط إلى درجات أدنى بكثٌر من الحٌ

ٌُْؤِمْن َوَمْن َشاَء قال تعالى:العقٌدة التً ٌإمن بها  َفَمْن َشاَء َفْل

ْكفُرْ  ٌَ َفْل
ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَأ َرِهٌنَ وقال تعالى: ،2

َوَل وقال تعالى: 3

َر ُْْخَرى ْْ َرةَ ِو ِْ ُر َوا ِْ َت
عن  ر سٌدنا عمر بن الرطاب وقد عب    4

متى استْبدتم الَاس، الطبٌعة اإلنسانٌة، عندما قال: " فطرة الحرٌة فً

الحرٌة حاجة أساسٌة من حاجات  إن  ؟! وقد ولدتهم ْمهاتهم ْحرار

النفس ال بد من إشباعها، وهً حق من حقوق اإلنسان ال بد من 

من أثمن ما جاء به اإلسبلم، فالتوحٌد قرٌن التحرٌر،  وهً ،ممارسته

عبلن عن مٌبلد اإلنسان الحر فً هذا الكون وشهادة "ال إله إال هللا" إ

الذي ٌسجد هلل وحد ، وٌرشى هللا وحد ، ومن هذا المنطلق فإن 

 االستبداد ٌصبح قرٌن الشرك، ألنه ٌحٌل الناس عبٌدا آللهة من البشر، 

                                                           
1
 .103: ص: ـ الؽزالً محمد:  قذابؾ الحق ـ دار القلم ـ دمشق ـ  

2
 . 16ـ الكهؾ: 

3
 .14ـ الطور:  

4
 .45ـ  فاطر:  
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  1.وٌدفعهم إلى السجود لؽٌر هللا!

ر بٌن والحرٌة فً أقرب معانٌها أن ٌكون اإلنسان متمكنا من االرتٌا"  

وجو  ممكنة من القناعات الذهنٌة والتعبٌرات القولٌة والتصرفات 

السلوكٌة، سواء على مستوى الفرد فً راصة نفسه أو على مستوى 

تنقسم إلى نوعٌن: حرٌات شرصٌة  اتانتمابه االجتماعً، والحرٌ

واذا كانت الحرٌات الشرصٌة قد حظٌت باالهتمام  ،ةوحرٌات عام  

لق االساسً لمفهوم الحرٌة إال أن الحرٌات العامة باعتبارها هً المنط

على  حظٌت باهتمام أكبر وذلك نظرا إلى آثارها فً انتظام المجتمع

الهٌبة التً ٌكون بها أقدر على النهوض  باألداء الحضاري، وبالنظر 

إلى أن انعدامها ٌإدي بالمجتمع إلى أبواب من الفتن إذا فشا فٌه 

مفاسد الكبرى التً تعوق المجتمعات عن االستبداد الذي هو أحد ال

   2".للرٌح  ذهبةالتحضر وتدفع بها إلى الفتنة المُ 

 :أ ـ اَلستبداد مْطل للطاقات

قات لطال ، معطلقاتل للحرٌاتداء  هأن   :بلستبدادأقل  توصٌؾ لإن   

 ،الفطرة  تتشو  و ،الطباع تتبلد االستبدادٌةاألنظمة  ففً، لقدراتومبدد ل

وٌفقد  ،ان كثٌرا من األربلق الردٌبة، فٌتعلم النفاق والرٌاءٌؤلؾ اإلنسو

وال  فكل إنسان حر ٌمقت االستبدادلذلك  .الثقة فً نفسه وفً الناس

وال إرهاب وال استرفاؾ فٌها ٌركن إلٌه، وٌهوى الحٌاة كرٌمة ال قٌد 

" فاالستبداد ٌفسد االربلق أو ٌقول عبد الرحمان الكواكبً: باإلنسان.

م موال ي ألن   ٌضعفها، ه لم ٌملكها حق  الملك فٌجعل اإلنسان ٌكفر بنبع 

لٌحمد  علٌها حق  الحمد، وٌجعله حاقداً على قومهي ألنهم عونح لببلء 

االستبداد علٌه، وفاقداً حب  وطنهي ألنَّه ؼٌر آمن على االستقرار فٌه، 

فظهي ؤسٌُر االستبداد ال ٌملك شٌباً لٌحرص على حف وٌودُّ لو انتقل منه،

                                                           
1
هـ  ـ 4114ـ انظر: مدكور علً أحمد: مناهي التربٌة أسسها وتطبٌقاتها  ـ دار الفكر العربً   

 445ـ  44ص: م ــ 1884
2
 . 0ـ1ـ انظر: عبد المجٌد النجار: الحرٌة الدٌنٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة أبعادها وضوابطها: ـ ص: 
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ض لئلهانة لب وال شرفاً ؼٌر معرَّ ض للس  ـ ألنَّه ال ٌملك ماالً ؼٌر معرَّ

فٌقول:  االستبدادوطؤة  ذٌن ٌعٌشون تحتثم ٌواصل فً وصفه لل

راذلٌن  متقاعسٌن متفاشلٌن، ٌعٌشون مساكٌن بابسٌن متواكلٌن مت"

ل الحكٌم ال ٌلومهم بل ٌشفق علٌهم وٌلتمس لهم مررجا وٌتبع أثر والعاق

 1"«فإَهم َل ٌْلمونرأ ارحم قومً  » القابل:  أحكم الحكماء

ل مٌلها الطبٌعً من طلب وقد ٌبلػ فعل االستبداد باألم  "   ة أن ٌحوِّ

فعة ألبت وتؤلَّمت كما ٌتؤلَّم  ت إلى الرِّ الترق ً إلى التسفُّل، بحٌث لو ُدفبع 

م ت بالحرٌة البهابم وربما تفنى ك، تشقى األجهر من النور، وإذا أُلزب

األهلٌة إذا أُطلبق سراحها. عندبٍذ ٌصٌر االستبداد كالعلق ٌطٌب له 

ة، فبل ٌنفكُّ عنها حتى تموت وٌموت هو المقام على امتصاص دم األم  

 أمام له واعتبر  نقٌضا وعابقااالستبداد ولهذا حارب اإلسبلم   2.بموتها

ال ٌزال و .ةنهضة األم  و كرامة اإلنسان ٌقحقالفاضلة وت نشر قٌمه

مجتمع السلم الذي جاء به التحدي مستمرا بٌن االستبداد وآثار  وتحقٌق 

ولقد حث ت السن ة  ،سورة الحجرات مقومات بنابه وذكرت، اإلسبلم

ٌ ة    ،جهاد مقامات، حثا جعله أعلى والفساد االستبدادعلى مقاومة  النبو

وكلمة  ؤن صررة المظلوم فً وجه الظالم،ف إذا كان االستبداد قدراف

نحن مؤمورون قدر من هللا ً كذلك لسلطان الجابر هالحق فً وجه ا

َد ُسْلَطاٍن َجائِرٍ » ، قال بإنجاز  َْ   .3«َََْل كِنَّ َْْفَضلَ اْلِجَهاِد َكلَِمُة َحقٍّ ِع

قابمة على الحق، مجتهدة فً إزالة  طابفة من المسلمٌن تزال ال لذلك

حتى ، ن ضعؾ وهوانناس مالتؽٌٌر ما بعلى  حرٌصة الباطل،

    ،والهوانبالذل والرضاء واالستكانة له، ٌدركوا أن قبول االستبداد 

إال شكل من أشكال الجهل ما هو  ،تبرٌر ذلك بالقضاء والقدرو

فؤصحاب العزابم والهمم العالٌة ٌؽٌرون  والضعؾ وسوء الفهم للدٌن،

 ل. ٌؽٌرون قدر الجوع بقدر األككما قدر الظلم بقدر المواجهة، 
                                                           

1
بًاـ  انظر:  اكب و  المطبعة  . ـطبابع االستبداد ومصارع االستعباد، ن أحمد عبد الرحمن ب :لك 

 .482ـ 62ص: ـ حلب  ـ العصرٌة
2
 .400ـ نفس المرجع طبابع االستبداد: ص:    
3
 .44410. رقم:44/114ـ  روا  اإلمام أحمد فً مسند  عن أبً سعٌد الردري رضً هللا عنه:  
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المسلم الضٌْف ٌْتَر دائما حٌن قال: " وصدق الفٌلسوؾ محمد إقبال 

بالقضاء والقدر، وْما المؤمن القوي فهو بَفسأ قضاء هللا وقدرَ 

ٌدرك  حتى اإلنسان نفسفبداٌة التحرر تبدأ بتؽٌٌر ما ب. الَي َل ٌرد"

أن مقاومة االستبداد درك وٌ قٌمة الحرٌة فً حٌاة األفراد والشعوب،

، أما االستكانة إلٌه فهً قدر هللا ٌجرٌه على ٌد األحرار الشرفاء هً

فً  المجتمع اإلسبلمًو .ال تزٌد فً العمر شٌبا، ضعؾوعبلمة جبن 

 .طبٌعته ال ٌقبل العٌش مسلوب الحرٌة تحت وطؤة االستبداد

ٌ ة  ،رفض االستبداد ومقاومة الطواؼٌتف"    والكفاح من أجل الحر

ادة البشرٌة، لٌست حقوقا بل واجبات ٌثاب على وسع ،والعدل والتقدم

تكتسب الحقوق فً التصور وهكذا  .فعلها وٌعاقب على تركها

عنق وٌجعلها أمانة فً  اإلسبلمً قدسٌة وثباتا ٌمنعان التبلعب بها ...

فً دنٌا الناس  اإقرارهود عنها وذ  كل المإمنٌن، ٌحاسبون على ال

لحقوق صفة ق بالشارع ٌعطً اوارتباط الحومدافعة الطواؼٌت عنها. 

، سواء كان مإمن للدفاع عنها كلما انتهكت العدل المطلق وٌجن د كل

العدوان موجها إلٌه شرصٌا، أو إلى ؼٌر ، مإمنا كان أم كافراي فالظلم 

ثورة عقلٌة وروحٌة ، فاإلسبلم فعه، والمعروؾ واجب تحقٌقهدواجب 

  1ٌة من الطؽٌان...واجتماعٌة تهدؾ إلى تحرٌر المجتمعات اإلنسان

 تحرر من كل القٌود بدارله فؤدرك أن فهذا ربعً بن عامر     

ا سؤله لذلك  ،هو جوهر اإلسبلم اإلنسانتحرٌر  رستم عن سبب لم 

" : به واضحا بٌنا ال لبس فٌه اكان جومجًء المسلمٌن إلى الفرس، 

ن ضٌق ابتْثَا لَخرج من شاء من عبادة الْباد كلى عبادة هللا، ومهللا 

سْتها، ومن جور ا دٌان كلى عدل اإلسالم، فأرسلَا بدٌَأ  الدٌَا كلى

 كلى خلقأ لَدعوهم كلٌأ، فمن قبل َلَ قبلَا مَأ ورجَْا عَأ، ومن 

 2" ْبى قاتلَاَ ْبدا حتى َفضً كلى موعود هللا.

                                                           
1
اإلسبلمٌة ـ دار المجتهد للنشر والتوزٌع ـ ـ  انظر: الؽنوشً راشد: الحرٌات العامة فً الدولة  

 10ـ  11ـ 14ص: 
2
 .14ـ 4/13ـ ابن كثٌر أبو الفداء إسماعٌل بن عمر: البداٌة والنهاٌة:   
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 :ت ـ الحرٌة ْماَة ومسؤولٌة

فإنه لم ٌعط  ،التعبٌرو عتقاداال لئلنسان حرٌة اإلسبلم أعطى لبنو 

 هاالعتداء على حرماتأو  ؼٌر ، مقدسات على التعدي ألحد حق

 على هإكراه ، أوحرٌةالباسم  عرضهس من المسا وأباالفتراء علٌه 

ولقد حدد اإلسبلم للدعاة والمصلحٌن  .مهما كان هأٌر معتقد  أو تؽٌٌر

المنهي فً التعامل مع الناس، وهو ال ٌرر  عن رٌارات ثبلثة: 

وما زاد على  .والموعظة الحسنة، والجدال بالتً هً أحسن الحكمة،

فاإلسبلم من منطلق الثقة فً وضوح حجته،  ذلك ال ٌقر   اإلسبلم.

ال ٌكر  أحدا على  قوة برهانهكمال رسالته، وصدق دعوته، وو

 ،عقلهاستهانة بو تعدٌا على حرٌة اإلنسان، اإلكرا فً   ألن   اإلٌمان،

، بل ٌصنع عبٌدا، اأحرارال ٌصنع  اإلكرا  ن  كما أ ،متهمن كرا نٌبلو

ل علٌهم ال و، من شرهمإال ٌُ  بل ٌصنع منافقٌن ،مإمنٌنٌصنع ال و ٌعو 

ات، ألنهم وصناعة الحضار المجتمعاتفً مواجهة التحدٌات وبناء 

 فبل ٌرجى منهم رٌر أبدا. ،وٌمٌلون مع كل رٌح ،ون كل ناعقبعُ ٌتل 

 ،من مقومات التكلٌؾ امقومو، ومسإولٌة لذلك كانت الحرٌة أمانة

أو  فٌها، أو التهاون فً الدفاع عنهاٌحاسب اإلنسان على التفرٌط 

 االنحراؾ فً توظٌفها.

ثورة تحررٌة شاملة على  ث ل  م   اإلسبلم إن  " راشد الؽنوشً: ٌقول   

ٌ ة ومٌزانا  األهواء والجهاالت والطواؼٌت، وأرسى قاعدة صلبة للحر

م، أو رٌر وشر، وأٌن تقؾ الحرٌة لٌبدأ الجهل ثابتا لما هو عدل وظل

ومسإولٌة، ووعً بالحق  لذلك كانت الحرٌة أمانةوالهوى واالستبداد. 

هللا رلقنا أحرارا قادرٌن أن نإمن أو أن  والتزام به وفناء فٌه. نعم أن  

اومة المٌول نكفر، أن نحسن أو أن نسًء، أن نسٌر فً طرٌق مق

أن نتنكب ؽاء مرضاة هللا والجنة، أو الم ابتفً العالشرٌرة فً أنفسنا و

عن ذلك وننررط فً طرٌق الشٌطان المفضً إلى ؼضب هللا وعذاب 

ٌ  لكن و النار. ولٌست مجرد القدرة  ،بمعناها األربلقً أمانة ةالحر
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إنها االستعانة باهلل على السٌر فً  .التكوٌنٌة على إتٌان الرٌر أو الشر

 .1" ...الجهل والشٌطان ونزوات الشر من قٌودنفكاك االو طرٌق الحق

اس لحفظ حقوق الن  وقاعدة صلبة منهجا متكامبل  وضع اإلسبلمولقد     

فً شتى  لهم، الرٌر والعدلرعاٌة مصالحهم، واستجبلب األمن وو

ومن باب أولى وإن ارتلفت ــ   وإن ارتلفوا عقابدٌا،  ،صور حٌاتهم

ٌ   ونٌتعاٌش جعلهمٌ والمذهبٌة ــ انتماءاتهم الحزبٌة  أساسه ،اتعاٌشا سلم

اصبلح  على التعارؾ والتعاونثم  فً الحقوق والواجبات، المساواة

اُكْم : قال تعالى ،ومحو آثار االستبداد ،المجتمع ََ ا َخلَْق ََّ اُس كِ ََّ َها ال ٌُّ ا َْ ٌَ

اَرفُوا كِنَّ َْ  َْ وًبا َوَقَبائِلَ لَِت ُْ اُكْم ُش ََ ْل َْ َثى َوَج َْ َكٍر َوُْ ََ ِ ِمْن  َد هللاَّ َْ ْكَرَمُكْم ِع

َ َعلٌَِم َخبٌِرَ  َْْتَقاُكْم كِنَّ هللاَّ
2.  

 رسالة: المطلأ الثاًَ: اإلصالح

 وثورة رسالة إصبلحٌة شاملة لؤلفراد والمجتمعات،اإلسبلم  إن    

لم الذي ٌضمن الكرامة وتإسس لقٌام مجتمع الس  قاوم السلبٌة ت تحررٌة

ر  فً تطلب جهدا، فإن مقاومة آثاتبداد تت مقاومة االسإذا كانوللجمٌع، 

مصحوبا  تطلب جهدا أكبر،ت بعالطباالنفوس والعقول والعادات و

فً طبابع االستبداد ،  وذلك بسبب ما ٌرل فه والتلطؾ بالصبر والحكمة

 اس ونفوسهم من آثار سلبٌة تعٌق عملٌة اإلصبلح. الن  

تتحقق على أحسن  أما محاسبة الفاسدٌن ومطاردة الظالمٌن ال ٌمكن أن

وجه، إال بتؽٌٌر نفوس الشعوب حتى ترر  من السلبٌة إلى اإلٌجابٌة 

ن قوتها فً وحدتها أ حٌنبذ، فتدرك ومن عقلٌة األنا إلى روح الجماعة،

لٌس حول أفكار حول وتماسكها، وهذا مما ٌوجب علٌها االلتقاء 

 الدٌن بها حفظتلٌس على جزبٌات، كلٌات  توافق علىالأشراص، و

جاءت الشرابع برعاٌتها قٌم فهذ  والنفس والعقل والنسل والمال، 

، فكل أمر فٌه حفظها فهو واعتبرتها من الضرورٌات والمحافظة علٌها

                                                           
1
ـ انظر: الؽنوشً راشد: مقاربات فً العلمانٌة والمجتمع المدنً ـ دار المجتهد للنشر والتوزٌع ـ    

 45ـ 44ـ  43ص: 
2
 . 40ـ الحجرات:   
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ثم تسهر على تثبٌت  ها فهو مفسدة.مصلحة، وكل أمر فٌه ضرر

ة المبادئ مجموعة من ال ، مشتركة مثل: العدالة والحرٌة والمساواةالعام 

معتبرا مإسسا لها، وضامنا الستمرارها، وء اإلسبلم اوهً مبادئ ج

لذلك فهً قٌم متصفة بالثبات   أن اإلربلل بها هو إربلل بالدٌن،

 والدٌمومة.

تحرر اإلنسان من قٌود ، وأصبح فإذا نجحنا فً مرحلة التؤسٌس، و 

وأحس  بالمسإولٌة تجا  دٌنه ووطنه،  قادرا على الفعل بكل حرٌة،

بهذ  الروح لبناء الحضاري قد انطلقت فعبل، وا فحٌنبذ تعتبر عجلة

إزالة كل العراقٌل من طرٌقه، وضرب الفساد  ٌستطٌع المجتمع

أمام  الجمٌع حٌث ٌتساوى والمفسدٌن، ورد البؽاة إلى حظٌرة المسلمٌن

ك كان إصبلح الربلفات تحسم بالعدل والقسط، لذل قانون الحق، وكل

ٌ ة ذات البٌن واجب شرعً ال بد منها لتحقٌق التعاٌش  وضرورة وطن

َوكِْن َطائَِفَتاِن ِمَن   :السلمً. قال تعالى فً قلب سورة الحجرات

ُهَما َفإِْن َبَغْت كِْحَداُهَما َعلَى اْ ُْخَرى  ََ ٌْ اْلُمْؤِمٌََِن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َب

ِ َفإِ 
ُهَما َفَقاتِلُوا الَّتًِ َتْبِغً َحتَّى َتفًَِء كِلَى َْْمِر هللاَّ ََ ٌْ ْن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا َب

ٌُِحأُّ اْلُمْقِسِطٌنَ   َ ْدِل َوَْْقِسُطوا كِنَّ هللاَّ َْ بِاْل
1  

إصبلح ذات البٌن والمصالحة القابمة على العدل واإلنصاؾ  إن      

المظالم إلى أهلها، وتكرٌس  وإعادة الحقوق إلى أصحابها ورد  

ة، اإلحساس بالمساواة فً الحقوق والواجبا ة والراص  ت والحرٌات العام 

قٌقً، وتحقق األمن النفسً هً التً تإدي إلى التعاٌش السلمً الح

االستقرار االجتماعً ألبناء المجتمع، وهً مقصد من مقاصد اإلسبلم و

 الحنٌؾ. 

"وقد اتفق الحكماء الذٌن أكرمهم هللا تعالى بوظٌفة  الكواكبً: ٌقول   

  األمم من أن تكون قابلة األربلق ٌرر فساد األرذ بٌد األمم على أن  

معاناة إصبلح األربلق من أصعب األمور وأحوجها إلى  ، وأن  للرطاب

فساد األربلق ٌعم المستبد  الحكمة البالؽة والعزم القوي، وذكروا أن  

                                                           
1
 6الحجرات:  ـ 
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وأعوانه وعماله، ثم  ٌدرل بالعدوى إلى كل البٌوت ال سٌما بٌوت 

فلى. وهكذا ٌؽشو الفساد وتمسً األمة الطبقات العلٌا التً تتمثل بها الس

ٌبكٌها المحب وٌشمت بها العدو، وتبٌت وداإها عٌاء ٌتعاصى على 

الدواء، وقد سلك األنبٌاء علٌهم السبلم فً إنقاذ األمم من فساد 

األربلق، مسلك االبتداء أوال بفك العقول من تعظٌم ؼٌر هللا واإلذعان 

ور علٌه وجدان اإلنسان ثم لسوا  وذلك بتقوٌة حسن اإلٌمان المفط

جهدوا فً تنوٌر العقول بمبادئ الحكمة، وتعرٌؾ اإلنسان كٌؾ ٌملك 

أرادته أي حرٌته فً أفكار  وارتٌار  فً اعماله، وبذلك هدموا حصون 

وا منبع الفساد، ثم بعد إطبلق زمام العقول، صاروا  االستبداد وسد 

ة ومطالب بحسن ٌنظرون إلى اإلنسان بؤنه مكل ؾ بقانون اإلنسانٌ

  1األربلق، فٌعلمونه ذلك بؤسالٌب التعلٌم المقنع وبث التربٌة التهذٌبٌة"

 ،وكما حمى اإلسبلم اإلنسان من اإلكرا ، نها  عن السلبٌة المقٌتة 

نا ذلٌبل  التً تجعلهالقاتلة  والتبعٌة  ٌ . قال صلى بدل أن ٌكون سٌدا حراه

ًة، َتقُولُوَن: كِْن ََل  »: ً ما روا  حذٌفة هللا علٌه وسلم ف َْ َُوا كِمَّ  َتُكو

فَُسُكْم، كِْن  َْ َُوا َْ ا، َولَِكْن َوطِّ ََ ا، َوكِْن َظلَُموا َظلَْم ََّ اُس َْْحَس ََّ َْْحَسَن ال

َُوا، َوكِْن ََْساُءوا َفاَل َتْظلُِموا  اُس َْْن ُتْحِس ََّ  2 «َْْحَسَن ال

  :ْـ التدٌن كصالح وتْمٌر

من  نفسهل تهتزكٌآدابه لواجباته، وفً  جتهدبقدر ما ٌإن  اإلنسان   

وتملكا لذاته وحرٌته، فً سل م العبودٌة هلل،  ارتقاءً أدرانها ٌزداد 

ٌ ة فال فً طرٌق الوصول إلى هللا عز   كدحمجاهدة وفً اإلسبلم حر

ََ َكْدًحا َفُماَلقِ قال تعالى: . جل   ََ َكاِدَح كِلَى َربِّ ََّ َساُن كِ َْ َها اإْلِ ٌُّ ا َْ   3ٌأِ ٌَ

فالتدٌن هو جهاد إلنجاز الدٌن، فٌه معاناة " ٌقول عبد المجٌد النجار:   

ٌكابدها اإلنسان عبر واقعه الذاتً والموضوعً، وفً ذلك الجهاد 

ٌصوغ من تصرفاته الفردٌة واالجتماعٌة والكونٌة، فً مكابدته لواقع 

                                                           
1
 . 484ــ  483ـ الكواكبً عبد الرحمان: طبابع االستبداد...ص:  

2
 .1884. رقم: 1/031ـ سنن الترمذي، باب ما جاء فً اإلحسان والعفو:  

3
 .3ـ االنشقاق:  
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ٌات النفس والمجتمع والكون أفعاالً جزبٌة ؼٌر منحصرة ٌحقق بها كل

الدٌن، وٌقترب بها قدماً من المثال الكامل، على قدر ما ٌصٌب فً 

اجتهاد ، وما ٌرلص فً جهاد ، فً حركة ال تستنفد أؼراضها بتحقٌق 

ٌُحسن اإلنسان من أسالٌب  الكمال، ولكن ٌتجدد زرمها وٌشتد بما 

 1."دٌن فً تزكٌة النفس وتعمٌر األرضالت

ا كان أعطا  من الملكات ما لم ٌعط الرض، فً اهللا االنسان رلٌفة  ولم 

علٌه، وأرسل  ٌسٌر امنهجلؽٌر ، وزود  بمقومات التكلٌؾ، وأنزل له 

ألن ه ما كان هلل تعالى وهو رب ،  ٌبلؽون رساالت ربهمرسبل إلٌه

المرسلٌن  ثم رتم . العالمٌن أن ٌدع عباد  همبل بدون توجٌه وإرشاد

رشد به ٌل بالقرآن الكرٌم  ء وسلم الذي جا علٌه هللا صلى محمد بسٌدنا

لذلك  وٌررجهم من الظلمات إلى النور، ،الصبلحالناس إلى الهدى و

ال ٌترذ  مهجورا، مع القرآن وفضل القربات أن ٌعٌش المرء أفمن 

َقِضً  »فكتاب هللا ، بهفٌتدبر  وٌعمل  َْ ، َوََل َت دِّ ْخلَُق َعلَى َكْثَرِة الرَّ ٌَ ََل 

ٌ نه، فٌه ة،فكنوز  عظٌم «َعَجائُِبأُ   لم ٌدع جانبا من جوانب الحٌاة إال ب

ً  متكامل  ،شرابعالحكام واأل هوفٌ نواهًالوامر واأل فهو منهي ربان

جاء به الرحمة المهداة محمد بن عبد هللا  شامل لجمٌع مناحً الحٌاة،

  حسنةأسوة  رحمة للعالمٌن و هللا هأرسل الذي صلى هللا علٌه وسلم

ً  وعلى هذا المنهي  القرآنرلقه  فكانللمإمنٌن،   هى أصحابرب  الربان

م  الرجال رٌر فكانوارضً هللا عنهم،   بها ٌهتدي كالنجوم ،القرون ونبعل

بؤربلقهم لٌس بالسٌؾ واالكرا  ولكن فقادوا الدنٌا بؤسرها  ضال، كل

ولن  فً زماننا ٌستقٌم حال األمةولن  ن والسن ة،لمستمدة من القرآا

ِن،  » : قال   ،لى نفس المنهيإذا عدنا إٌصلح إال  ٌْ َتَرْكُت فٌُِكْم َْْمَر

ِأ  ٌِّ بِ ََ َة  ََّ ِ َوُس
ْكُتْم بِِهَما: ِكَتاَأ هللاَّ   2«لَْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّ

  إال الضنك عن البعٌدة السعٌدة، الحٌاة معنى البشرٌة تتذوق ولن

                                                           
1
 4/43فهما وتنزٌبل. فً فقه التدٌن:  ـ النجار عبد المجٌد 

2
لقدر، الناشر دار إحٌاء التراث العربً ـ بٌروت ـ ـ مالك بن أنس: الموطؤ، باب النهً عن القول با 

 . 1/566ــ  0رقم:لبنان ـ 
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ا  تعالى قال ،صلى هللا علٌه وسلم ولرسوله هلل باالستجابة ٌَن ٌَ َِ َها الَّ ٌُّ َْ

ٌُْحٌٌُِكمْ  ا َدَعاُكْم لَِما  ََ ُسوِل كِ ِ َولِلرَّ َُوا اْسَتِجٌُبوا ّلِِلَّ ...ََم
1 . 

 المإمنة القلوب ألصحاب هًالطٌبة  الحقٌقٌة الحٌاة أن   بٌان هذا وفً

َمْن َعِملَ َصالًِحا ِمْن   تعالى قال فٌه، بما والعاملة هللا لكتاب المتدبرة

َكٍر َْْو  َبةً ََ ٌِّ اًة َط ٌَ ُأ َح ََّ ٌَ َُْحٌِ َثى َوُهَو ُمْؤِمَن َفلَ َْ ُْ... 2. 

ٌّن أ ـ    :فقأ الدٌن وفقأ التد

عقٌدة جوهرها التوحٌد، وعبادة  فهو ،متكامل منهياإلسبلم  إن   

ة تؽذي هم   فالعقٌدة ،جوهرها اإلربلص، ومعاملة جوهرها الصدق

ن االٌمان وحافز برها ةالثبات فً العبادة، والعباد علىالمإمن 

االستقامة الرلقٌة، واألربلق روح العبادة وجوهر االحسان فً العمل 

ٌ   ٌماناإلو .والمعاملة ٌ  حقٌقة قلب صبلة : ولٌس عبادة مفلسٌن ،ةة وسلوك

  .بؤحكامهعمل بدون تدبر ولقرآن قراءة ا وأسوء رلق،  وصٌام مع

رٌ  هذ  األمة، إن أكبر انقبلب وقع فً تاٌقول أبو الحسن الندوي:"    

وال  ...الصورة احتلت مكان الحقٌقة، واستولت على حٌاة األمة هو أن  

ن الذي ٌبرز فً المٌدان أو...ٌدري الناس أن حقٌقة االسبلم لم تتقدم 

فً هذا العصر لذلك فؤكبر مهمة دٌنٌة  ...هو صورة االسبلم ال حقٌقته

قٌقة اإلسبلم حاالنتقال من صورة اإلسبلم إلى  هً دعوة الناس إلى

تشمل العقٌدة  ال تنفصماإلسبلم وحدة منهي ف. 3" حتى ٌتحقق التمكٌن

تمزٌق  فصله ألن   فصله وتدارل ٌعز   فً ترابط ،المعاملةوالعبادة و

، ارتل جانب على جانب طؽىوإذا ؼاب التوازن و وإفساد لهذا الدٌن.

 وادٍ  فً المسلمون المسلمٌن، وأصبح حٌاة فً االنفصام ظهرالمٌزان، و

 وتسود وتكثر العلل، الرلل ٌحدثحٌنبذ  آرر، واد فً واإلسبلم

نا أن  والسبب  ،اإلفبلس وٌظهروٌكثر الربلؾ وٌزٌد االلتباس  الفوضى

ٌ عنا المنهي الدقٌق والفهم العمٌق للقرآن والسن ة، فوقعنا إما فً  ض

                                                           
1
 .11ـ األنفال:   

2
 .64ـ النحل:   

3
 .56ـ53ـ دار القلم للنشر والتوزٌع. ص:ٌدـانظر: الندوي علً أبو الحسن: إلى اإلسبلم من جد 
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ه رون آلٌات..لذلك فؤهل القرآن حقا، هم المتدب  .اإلفراط أو فً التفرٌط

 فقه الدٌنبٌن  هم الذٌن ٌجمعون بٌن الفهم والتنزٌل،والعاملون به، 

ٌ ن.  التعالٌم اإللهٌة التً روطب بها اإلنسان  تلك :فقه الدٌن وفقه التد

 تكٌٌؾ الحٌاةلذلك الجهد اإلنسانً  :وفقه التدٌن ،على وجه التكلٌؾ

 ققناوإذا ح، ناة ومكابدة لواقع النفس والمجتمعاوفً هذا معبالدٌن 

إلى نظرٌة مبادئ قٌم واإلسبلم من حولنا  قد الجمع بٌن الفقهٌن نكون

ة  وأحكام تصوغ واقع  عملٌة، برامي  .حضارة إنسانٌةوتصنع األم 

لٌس بكاؾ فً تحقٌق الؽاٌة الدٌن  فقه لذلك" النجار عبد المجٌد ٌقول   

ا للناسي إذ الؽاٌة منه تكٌٌؾ الحٌاة، فً ًٌ  التً من أجلها نزل هد

التصور والسلوك، فً واقعها الزمنً، فً االتجا  الذي ٌحقق الربلفة 

فً األرض، ولٌس فهم التعالٌم الدٌنٌة إال المرحلة الضرورٌة، التً 

ٌ ًا تكٌٌؾ الحٌاة، إال أنها لٌست بالضرورة مإدٌة إلٌها  تسبق منطق

باعتبار ذاتها، فقد ٌحصل فهم الدٌن، ولكن ال ٌحصل تطبٌق الدٌن )أي 

التدٌن  تدٌن ( على وجه قوٌم ٌإدي إلى الؽرض من الدٌني وذلك ألن  ال

ا، هو فقه التدٌن، كما أن   ٌستلزم هو أٌضاً لكً ٌكون قوٌماً فقهاً راص ً

ا هو فقه الدٌن  1."فهم الدٌن ٌستلزم فقًها راص ً

ون به والعاملون بما فٌه وإن لم ملهل القرآن هم العاٌقول ابن القٌم " أ

ما من حفظه ولم ٌفهمه ولم ٌعمل بما فٌه أهر قلب، ٌحفظو  عن ظ

  .2" قام حروفه إقامة السهمأهله ولو أفلٌس من 

القابمة على منهي لسورة الحجرات،  ولعل  هذ  الدراسة التدبرٌة  

الموسومة: "مجتمع السلم: مقومات بناء  التفسٌر الموضوعً، 

تمثل  التًنٌة القرآمعانً التساهم فً تجلٌة كثٌرا من واستمرار " 

تعزز كرامة اإلنسان  مقومات بناء واستمرار المجتمع اإلسبلمً، و

 ، وبٌن التزامه الحضاري هوإبداع عقٌدتهبدون تعارض بٌن وتحفظها، 

 ورؼبته فً التعاٌش السلمً. 

                                                           
1
 .4/43ـ النجار عبد المجٌد: فً فقه التدٌن فهما وتنزٌبل:  

2
 .4/014: زاد المٌعاد فً هدي رٌر العباد، محمد بن أبً بكر بن أٌوبن القٌم الجوزٌة: ـ اب 
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 :الثاًَالمبحث 

 سورة الحجرات المَهج الرباًَ المتكامل 

  :التْرٌف بالسورة :المطلأ ا ول

     ٌ ة والتفسٌر سورة الحجرات ت فً جمٌع المصاحؾ وكتب السن  سم

ها ذكر فٌها لفظ الحجرات. ولٌس لها اسم ؼٌر ، ووجه تسمٌتها أن  

 من وراء حجراته فعرفت ة نداء بنً تمٌم رسول هللا ونزلت فً قص  

ٌ   بهذ  اإلضافة، ة باتفاق أهل التؤوٌل، أي مما نزل بعد وهً مدن

ة الثامنة بعد المابة فً ترتٌب نزول السور، نزلت وهً السور الهجرة،

بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحرٌم وكان نزول هذ  السورة سنة 

ا تسع، وأول آٌها فً شؤن وفد بنً تمٌم كما سٌؤتً عند قوله تعالى:  ٌَ

ِ َوَرُسولِأِ  َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب َُوا ََل ُتَقدِّ ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ
َْ  له:وقو  ٌَن َِ كِنَّ الَّ

قِلُونَ  ْْ ٌَ ََ ِمْن َوراِء اْلُحُجراِت َْْكَثُرُهْم ََل  ََ ٌن جمٌع العاد   وعد   . 1ٌَُاُدو

 2عشرة آٌة. ًها ثماناتآٌ

ٌت بها لداللة آٌتها على سلب م  سُ قال القاسمً: "سورة الحجرات"    

إنسانٌة من ال ٌعظم رسول هللا ؼاٌة التعظٌم، وال ٌحترمه ؼاٌة 

 3.الحترام. وهو من أعظم مقاصد القرآنا

بؽلظة وجفاء قست قلوبهم  رسول هللا من ٌعاملون  والمعنى: إن  

كالحجرات المؽلقة المحجورة على من  ؤصبحترت عقولهم فوتحج  

بنى بها هً كالحجارة التً تُ أو حولها،من التً ال تدرك الحقابق  فٌها،

وانحدر إلى  ٌةاإلنسان هتممٌزا ، ومن كان هذا حاله فقد فقد  الحجرات

دِ وهذا مصداقا لقوله تعالى: ،أسفل السافلٌن ْْ  ُثمَّ َقَسْت قُلُوُبُكْم ِمْن َب

ًَ َكاْلِحَجاَرِة َْْو ََْشدُّ َقْسَوةً  ََ َفِه لِ ََ... كل من لم ٌترلق هذ  سمة لو

                                                           
1
 .1ـ  4ـ الحجرات:   

2
  .141ـ 13/140تونس ـ  : التحرٌر والتنوٌرــ الدار التونسٌة للنشرــ ابن عاشور محمد الطاهر  

3
ن السود ـ دار الكتب : محاسن التؤوٌل ـ تحقٌق محمد باسل عٌو ـ القاسمً محمد جمال الدٌن 

 .5/241العلمٌة ـ ـ بٌروت ـ  
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سورة " السورة تسمٌة وجهوبهذا ٌظهر لنا  الحجرات ق سورةربلؤب

 .حجرات"

فها س  آٌة عشرة ثمانً تتجاوز ال التً السورة هذ " ٌد قطب بقوله:وعر 

 والشرٌعة العقٌدة حقابق من كبٌرة حقابق تتضمن ضرمة، جلٌلة سورة

 عالٌة آفاقا وللعقل للقلب تفتح حقابق. واإلنسانٌة الوجود حقابق ومن

 كبٌرة ومعانً عمٌقة رواطر والذهن النفس فً وتثٌر بعٌدة وآمادا

 ومبادئ والتهذٌب، التربٌة وقواعد والتنظٌم، التكوٌن مناهي من وتشمل

 وهً  !المرات مبات آٌاتها وعدد حجمها ٌتجاوز ما والتوجٌه، التشرٌع

 للنظر ٌبرز ما وأول والتفكٌر. للتدبر عظٌمٌن أمرٌن النظر أمام تبرز

 لعالم كاملة، معالم بوضع تستقل تكاد أن ها هو السورة، مطالعة عند

 والمناهي والمبادئ واألصول القواعد متضمنة سلٌم، ؾنظٌ كرٌم رفٌع

 .أرٌرا وصٌانته أوال، قٌامه تكفل والتً العالم، هذا علٌها ٌقوم التً

 نقً عالم ..هللا إلى ٌنتسب أن وٌلٌق هللا، إلى وٌتجه هللا عن ٌصدر عالم

 له عالم.. السرٌرة عؾ ذلك وقبل اللسان، عؾ المشاعر، نظٌؾ القلب،

 أدب. ؼٌر  مع وأدب نفسه، مع وأدب هرسول مع وأدب ،هللا مع أدب

 له ذاته الوقت وفً. جوارحه حركات وفً ضمٌر ، هواجس فً

 شرابع وهً. صٌانته تكفل التً نظمه ألوضاعه، وله المنظمة شرابعه

 هذا باطن فٌتوافى معه وتتسق منه وتنبثق األدب، ذلك على تقوم ونظم

 دوافعه وتتوازن مشاعر ،و شرابعه وتتبلقى وظاهر ، العالم

.. هللا إلى وٌتحرك ٌتجه وهو ورطا ، أحاسٌسه وتتناسق وزواجر ،

 وصٌانته، السلٌم النظٌؾ الكرٌم الرفٌع العالم هذا قٌام ٌوكل ال ثم ومن

 التشرٌع لمجرد كذلك ٌوكل وال الشعور، ونظافة الضمٌر أدب لمجرد

 لشعور ٌوكل ال ذلكك وتناسق انسجام فً بذلك هذا ٌلتقً بل ،والتنظٌم

 فٌه ٌلتقً بل. وإجراءاتها الدولة لنظم ٌترك ال كما وجهد ، الفرد
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 فً ونشاطهما واجباتهما باألفراد، وتتبلقى والدولة بالدولة، األفراد

   1."واتساق تعاون

ِ َوَرُسولِ  قال تْالى:     ٌََديِ هللاَّ َن  ٌْ ُموا َب َُوا ََل ُتَقدِّ ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ
ا َْ ِأ ٌَ

َ َسِمٌَع َعلٌَِم )
َ كِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ وا 1َواتَّ ُْ َُوا ََل َتْرَف ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ  )

ِضُكْم  ْْ ًِّ َوََل َتْجَهُروا لَُأ بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َب بِ ََّ َْْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت ال

رُ  ُْ ُتْم ََل َتْش َْ ٍض َْْن َتْحَبَط َْْعَمالُُكْم َوَْ ْْ وَن 2وَن )لَِب ُغضُّ ٌَ ٌَن  َِ ( كِنَّ الَّ

ْقَوى لَُهْم  ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّ
ٌَن اْمَتَحَن هللاَّ َِ ََ الَّ ِ ُْولَئِ َد َرُسوِل هللاَّ َْ َْْصَواَتُهْم ِع

َمْغفَِرةَ َوَْْجَر َعِظٌَم 
2  

 :َ السورةَْغراض ه ْوَل:

ت متقاربة كانت تتعلق أؼراضها بحوادث جد  قال ابن عاشور:"    

وأولها تعلٌم المسلمٌن بعض ما  ببا لنزول ما فٌها من أحكام وآداب.س

معاملته ورطابه وندابه، دعا  فً ٌجب علٌهم من األدب مع النبًء 

إلى تعلٌمهم إٌاها ما ارتكبه وفد بنً تمٌم من جفاء األعراب لما نادوا 

ٌَُا بٌوته كما سٌؤتً عند قوله تعالى:من  الرسول  ٌَن  َِ ََ كِنَّ الَّ ََ ُدو

قِلُونَ  ْْ ٌَ ِمْن َوراِء اْلُحُجراِت َْْكَثُرُهْم ََل 
ووجوب صدق المسلمٌن فٌما  3

ذلك من رلق المإمنٌن،  نقل الربر مطلقا وأن   ت فًثب  ٌربرون به. والت  

قاتل ق إلى ما ٌحدث من الت  ومجانبة أربلق الكافرٌن والفاسقٌن، وتطر  

وة، وما أمر هللا به من آداب هم إربٌن المسلمٌن، واإلصبلح بٌنهم ألن  

حسن المعاملة بٌن المسلمٌن فً أحوالهم فً السر والعبلنٌة، وترلص 

من ذلك إلى التحذٌر من بقاٌا رلق الكفر فً بعض جفاة األعراب 

   4."نفوسهم دب و  تقوٌما أل  

                                                           
1
ـ قطب: سٌد إبراهٌم ، فً ظبلل القران،. دار الشروق بٌروت ـ القاهرة ـ الطبعة السابعة عشر  

  3/0003هـ 4141
2
 .0ـ1ـ4ـ الحجرات:   

3
 1ـ الحجرات: 

4
. 141ـ 13/140 ـ تونس ـالتحرٌر والتنوٌر ــ الدار التونسٌة للنشر ـ :محمد الطاهرابن عاشور ـ   

 : ٌعنً اعوجا  نفوسهم ـََْوِد َفوسهممعنى 
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 قٌام رابطة اإلراء والود   ـ السورة ـ وأعلنت ٌقول وهبة الزحٌلً:"   

حذرت من تفكك الجماعة المإمنة وإثارة النزاع بٌن بٌن المإمنٌن، و

أفرادها، وتولٌد األحقاد والضؽابن والكراهٌة بسبب السررٌة والهمز 

واللمز والتنابز باأللقاب، سواء بٌن الرجال أو النساء، أو بسبب سوء 

 الظن بالمسلم والتجسس )تتبع العورات( والؽٌبة والنمٌمة.

نً، والمساواة بٌن الشعوب واألفراد من ثم أعلنت مبدأ اإلراء اإلنسا

بل عداوة وال طبقٌة وال مرتلؾ األجناس واأللوان والعناصر، ف

 ما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح ومكارم األربلق.وإن  عنصرٌة، 

ٌ زت بٌن اإلٌمان واإلسبلم،  ورتمت السورة بالكبلم عن األعراب، فم

كامل )اإلٌمان باهلل وذكرت ؼرر صفات المإمنٌن وشروط المإمن ال

( وعابت المن  على  ورسوله، والجهاد بالمال والنفس فً سبٌل هللاَّ

باإلسبلم، ووضعت ضابط احترام القٌم الدٌنٌة واألربلقٌة،  الرسول 

السموات واألرض وأهلهما،  لعباد ، وعلمه بؽٌب وهو رقابة هللاَّ 

 1."وبصر  بجمٌع أعمال الرلق

سورة فٌها ارشاد المإمنٌن إلى هذ  ال " زي:فرر الدٌن الرا قال    

أو مع  ل مكارم األربلق، وهً إما مع هللا تعالى أو مع الرسو

ا أن ٌكونوا على ؼٌر هم من أبناء الجنس، وهم على صنفٌن، ألن هم إم 

طرٌقة المإمنٌن ودارلٌن فً رتبة الطاعة أو رارجا عنها وهو الفاسق 

ا أنوالدارل فً طابفتهم السالك  لطرٌ ٌكون حاضرا عندهم أو  قتهم إم 

فهذ  رمسة أقسام، أحدهما: ٌتعلق بجانب هللا، وثانٌها:  ؼاببا عنهم

اق، ورابعها: بالمإمن الحاضروثالثها: بجانب ا ،بجانب الرسول   لفس 

ورامسها: بالمإمن الؽابب، فذكرهم هللا تعالى فً هذ  السورة رمس 

ات كُرمة ٍ مع قسم وأرشدهم ٌا ٌْها الٌَن َمَوا : مر  ة إلى م  فً كل مر 

َُوا :فقال أوال الرمسةمن األقسام  ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ َن  ٌَ ٌْ ُموا َب ََل ُتَقدِّ

                                                           
1
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َديِ  ِ َوَرُسولِأِ  ٌَ هللاَّ
ها ال تعلم وذكر الرسول كان لبٌان طاعة هللا ألن   1

  . "2 إال بقول رسول هللا

الجامع واألس  الذي ال ٌبنى إال وافتتح باهلل ألن  األدب معه هو األصل  

وإلى أن هم  ،وتصوٌر شناعتهعنه علٌه.. لذلك أشار إلى تهجٌن ما نهوا 

أي الملك الذي ال ٌطاق  "ترهٌبا لهم، فقال " بٌن ٌديل هللا فً القبضة

 3.انتقامه

 :تَاسأال ـثاٌَا

 :التً قبلهاوموضوع السورة  بٌن موضوع تَاسأال أـ

    ََّها ال ٌُّ ا َْ ِ َوَرُسولِأِ ٌَ َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب َُوا ََل ُتَقدِّ ٌَن ََم َِ ...  4 

افتتاح سورة الحجرات بهذ  اآلٌة العظٌمة وهذا النداء الربانً  إن   

التً سجلت  االرتباط برواتم سورة الفتح ألهل اإلٌمان مرتبط أشد  

 ما عدا رسول هللا  ،صلح الحدٌبٌة الذي رفٌت حكمته على الجمٌع

ٌ نفجاء الن   وهو عدم التقدم  بالرسول  اهلل وباإلٌمان  أدبلنا  هً لٌب

 . علٌهما بشًء

 فً بٌان حسن الترتٌب وجو : ن  إ "ٌقول فرر الدٌن الرازي:  

 ا جرى من أصحاب رسول هللا مَّ ل  أحدهما: إن فً السورة المتقدمة   

ً   االمتناعمٌل إلى  ب ا أجاز الن  ة التسمٌة ٌآوترك الصلح من   مم 

ً   بن أبً طالب  حٌث أمر رسول هللا  ــ والرسالة أن ٌكتب  عل

بنود الصلح وأملى علٌه بسم هللا الرحمان الرحٌم هذا ما اصطلح علٌه 

محمدح رسوُل هللا و سهٌل بن عمرو فؤبت قرٌشح أن ٌكتبوا بسم هللا 

حمد وم ،ومحمدح رسوُل هللا وقالوا نكتب باسمك اللهمالرحمان الرحٌم 

كلمة التقوى هللا  ؤلزمهم نفة من االقرار بذلك فاألفمنعتهم  ،بن عبد هللا

                                                           
1
 .4ـ الحجرات: 

2
عربً ، بٌروت ـ  الطبعة هـ"، مفاتٌح الؽٌب  ــ دار احٌاء التراث ال 383ـ الرازي فرر الدٌن "ت  

 . 65ـ15/64هـ ــ  4118الثالثة 
3
هـ ـ:  نظم الدرر فً تناسب اآلٌات  552ـ البقاعً: برهان الدٌن أبً الحسن إبراهٌم ـ ت : 

 .45/024والسورـ دار الكتاب اإلسبلمً بالقاهرة ـ 
4
  ـ 4سورة الحجرات ـ ـ  
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ن ٌدي هللا  رسول هللا  فقال لهم ــ ٌل على سبٌل العموم ال تقدموا ب

  .هورسوله وال تتجاوزوا ما ٌؤمر هللاُ تعالى ورسولُ 

ٌ ن    ا ب ً   الثانً: هو أن هللا لم  ب ولُه وعلوِّ درجته بكونه رس محل  الن 

ٌُظهر دٌنه، وذكر  بؤن   ه رإوؾ رحٌم قال ال تتركوا من احترامه الذي 

وانظروا إلى رفعة  ل وال بالقول، وال تؽتروا برأفتهشٌبا ال بالفع

 وال تقدموا بٌن ٌدٌه.درجته، 

الثالث: هو أن هللا تعالى وصؾ المإمنٌن بكونهم أشداء  على الكفار   

لهم من الحرمة عند  ، ذكر لهم أن  ورحماء  فٌما بٌنهم راكعٌن ساجدٌن

مة بقوله ََ َمَثلُُهْم فًِ   هللا ما أورثهم حسن الثناء فً الكتب الُمتقد  لِ ََ

ِجٌلِ  َْ ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فًِ اإْلِ ...التَّ
الملك العظٌم ال ٌذكر أحدا فً  فإن   ،1

ووعدهم باألجر العظٌم، فقال فً هذ   ؼٌبته إال إذا كان عند  محترما

لسورة ال تفعلوا ما ٌوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم وال ا

موا  2".بٌن ٌدي هللا ورسوله.. تقد 

أشارت إلً أسس المجتمع اإلسبلمً فجاءت الفتح  سورة الرابع:   

سورة الحجرات وفصلت وبٌنت أربلق المجتمع المسلم  وبدأت بواجب 

شرٌعٌة لهذا والتتوقٌر وطاعة القابد، وتحدٌد المرجعٌة الفكرٌة 

مل أبناء هذا ة، وكذلك وضعت آدابا لتعاالقرآن والسن   المجتمع وهو

   وفض النزاعات. ثم قدمت آلٌات إلدارة الربلؾ المجتمع فٌما بٌنهم

تظهر مناسبة هذ  السورة لما قبلها  "ٌقول الدكتور وهبة الزحٌلً:   

 وهً سورة الفتح من نواح ثبلث، هً:

ال البؽاة حكم قتال الكفار، وفً هذ  حكم قتفً السورة المتقدمة  -1

 .)أهل الثورة الدارلٌة(

ُنوا وافتتحت هذ  ب ٌا  -2 ٌن  آم  ُ الَّذب د  هللاَّ ع  رتمت السابقة بقوله تعالى: و 

ُنوا.. تذكٌرا لهم بحرمتهم عند هللاَّ عند ما وصفهم بكونهم  ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ  أ 

                                                           

1
 . 16ـ الفتح:   

2
 .15/64هـ": مفاتٌح الؽٌب، 383هللا محمد بن عمر بن الحسن ت  ـ الرازي فرر الدٌن، أبو  عبد 
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على هذ  الدرجة بطاعة هللاَّ أشداء رحماء، مما ٌقتضً محافظتهم 

 . تعالى والرسول

، رصوصا فً فً كلتا السورتٌن تشرٌؾ وتكرٌم لرسول هللاَّ  -3

مطلع كل منهما، والتشرٌؾ ٌقتضً من المإمنٌن الرضا بما رضً به 

من صلح الحدٌبٌة، وأال ٌتركوا شٌبا من احترامه قوال  الرسول 

 1"وفعبل.

 :خاتمتهامع السورة  ْولتَاسأ  أ ـ  

ٌَن   نداءاتجاء فً الجزء األول من السورة رمس ـ ـ َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

َُوا لمعنى لوبٌانا توضٌحا  السورة من ر ٌرفكان فً الجزء األ ََم

ابداٌة من قوله تعالى:  الحقٌقً لئلٌمان ََّ إلى  ...َقالَِت اْ َْعَراُأ ََم

 آرر السورة.

آراءهم حتى ٌعلموا حكم  وابؤن ال ٌقدم ٌنالمإمنأمرت  اآلٌة األولى ــ

 مع العجٌب التناسب فكان، واٌعلم لمبما  واٌتحدثأن ال و  هللا ورسوله

َماَواِت َواْ َْرِض  : هافٌ تعالىقال ، التً آرر آٌة َأ السَّ ٌْ لَُم َغ ْْ ٌَ  َ
كِنَّ هللاَّ

َملُونَ  ْْ ُ َبِصٌَر بَِما َت َوهللاَّ
2 

 السورة:محاور تَاسأ  ت ـ

فتؤمل كٌؾ ابتدئ بإٌجاب أن تكون األمور التً الزمرشري:" قال 

تنتمً إلى هللا ورسوله، متقدمة على األمور كلها، من ؼٌر حصر وال 

تقٌٌد. ثم أردؾ ذلك النهً عما هو من جنس التقدٌم من رفع الصوت 

ذكر ما هو ثناء  والجهر، كؤن األول بساط للثانً، ووطاء لذكر . ثم

لك، فؽضوا أصواتهم، داللة على عظٌم موقعه عند على الذٌن تحاموا ذ

هللا. ثم جًء على عقب ذلك بما هو أطم، وهجنته أتم، من الصٌاح 

، فً حال رلوته ببعض حرماته من وراء الجدر، كما برسول هللا 

                                                           
1
ـ الزحٌلً وهبة بن مصطفى: التفسٌر المنٌر فً العقٌدة  والشرٌعة والمنهي ـ دار الفكر المعاصرـ  

 .13/141دمشق ـ 
2
 .45ـ الحجرات: 
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ه على فظاعة ما أجروا إلٌه، وجسروا ٌصاح بؤهون الناس قدرا، لٌنب  

ٌجهر له بالقول، حتى راطبه جل ة  من رفع هللا قدر  عن أن علٌه، ألن  

المهاجرٌن واألنصار بؤرً السرار، كان صنٌع هإالء من المنكر الذي 

بلػ من التفاحش مبلؽا. ومن هذا وأمثاله ٌقتطؾ ثمر األلباب، وتقتبس 

 1..."محاسن اآلداب

 بْدها:  التً وموضوعالسورة  بٌن موضوع تَاسأال ث ـ

 افتتح السورةحجرات بإحاطة العلم ٌقول البقاعً: لما رتم سبحانه ال

التً بعدها بحرؾ "ق" إشارة إلى أن ه هو سبحانه وحد  المحٌط علما 

ة والقٌومٌة والقهر ونافذ القضاء ة والقو  وقدرة بما له من العلو والشد  

بما أشارت إلٌه القاؾ بصفاتها وأظهرته  والفتح لما أراد من المؽلقات

ا من المرار  الثبلث: الحلق بمررجها المحٌط بما جمعه مسماه

 2واللسان والشفا .

اآلداب ونهى  أفضلا أمر هللا فً الحجرات بمحاسن األربلق وولم    

، ناسب أن ٌذكر فً التً بعدها من الوقوع فٌهاوحذر  أرذلهاعن 

 ، وما بعد  من حشر وحسابالبعث بعد الممات علىقدرته سبحانه 

فً قع ، فبل تلجزاء الحسنز الهمم للفوز با، حتى تحف  وجنة ونار

فتحبط  سورة الحجرات بآدابااللتزام التهاون فً أوامر هللا وعدم 

   وٌحق الوعٌد.  األعمال

  :َداأ المجتمع اإلسالمً المطلأ الثاًَ:

، فهو ال ٌمكن أن ٌحٌد عنها للمجتمع اإلسبلمً مقومات وآداب إن  

بل ٌتقدم ف  ،ٌعرؾ حدود ،وتعالى مجتمع محكوم بشرع هللا سبحانه

 سبحانه فً أمر وال نهً حتى ٌعلم حكم هللاوال ٌسبق  ،بقول وال رأي

  ؼٌر مقبولة وؼٌر واردة ورسوله  فالجرأة على هللا  فٌهوتعالى 

                                                           
1
هـ ـ: الكشاؾ عن حقابق ؼوامض 205ـ الزمرشري أبو القاسم محمود بن عمرـ تـ  

 .5/214. والقاسمً فً محاسن التؤوٌل:1/025نزٌل:الت
2
 .45/065ـ انظر: البقاعً: نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور  
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  .، وفً هذا ٌكون االمتحانهذا من مقتضٌات اإلٌمان ألن  

 :التشرٌع حق هللا ورسولأْوَل: 

ٌَن َمَ  قال تعالى: َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ِ َوَرُسولِِأ ٌَ ٌََديِ هللاَّ َن  ٌْ ُموا َب َُوا ََل ُتَقدِّ

َ َسِمٌَع َعلٌَِم )
َ كِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ وا 1َواتَّ ُْ َُوا ََل َتْرَف ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ  )

ِضُكْم  ْْ ًِّ َوََل َتْجَهُروا لَُأ بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َب بِ ََّ َْْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت ال

ٍض  ْْ ُروَن ) لَِب ُْ ُتْم ََل َتْش َْ وَن 2َْْن َتْحَبَط َْْعَمالُُكْم َوَْ ُغضُّ ٌَ ٌَن  َِ ( كِنَّ الَّ

ْقَوى لَُهْم  ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّ
ٌَن اْمَتَحَن هللاَّ َِ ََ الَّ ِ ُْولَئِ َد َرُسوِل هللاَّ َْ َْْصَواَتُهْم ِع

 . 1َمْغفَِرةَ َوَْْجَر َعِظٌَم 

ما روا   وسبب نزول هذ  اآلٌةسبأ الَْول: قال ابن عاشور:    

فً صحٌحه فً قصة وفد بنً تمٌم بسند  الى ابن الزبٌر،  2البراري

  ً م ركب من بنً تمٌم على النب ر القعقاع قال: قدب ، فقال أبو بكر: أمِّ

د  بن زرارة. وقال عمر: بل أمِّر األقرع بن حابس. قال أبو  ب  عل بن م 

. قال عمر: ما أردت ربلفك أو بكر: ما أردت إال ربلفً أو إلى ربلفً

َها  إلى ربلفك. فتمارٌا حتى ارتفعت أصواتهما فً ذلك، فنزل  ٌُّ ا َْ ٌَ

ِ َوَرُسولِأِ  ٌََديِ هللاَّ َن  ٌْ ُموا َب َُوا ََل ُتَقدِّ ٌَن ََم َِ إلى آرر اآلٌة الثانٌة .   الَّ

والجهر  فهذ  اآلٌة توطبة للنهً عن رفع األصوات عند رسول هللا 

 3قول  وندابه من وراء الحجرات.له بال

 ًمنٌن، الذي لؽطوا بما لؽطوا به فاآلٌة الكرٌمة عتاب للمإ ًفكما 

لهم، وإقامتهم بالمكان الوقت نفسه تؤدٌب عام  ًصلح الحدٌبٌة، وهو ف

أن ٌكونوا فٌه من أمر هللا ورسوله.. فإذا قضى هللا  ًالذي ٌنبؽ

فإما  هذا األمر.. ًرٌار فم ٌكن لمإمن باهلل ورسوله ورسوله أمرا، ل

والء ورضا وؼبطة، وإما حل  لعقد اإلٌمان الذي عقدو   ًالمتابعة ف

                                                           
1
 .0ـ 4ـ سورة الحجرات:  

ـ
2
  .,2/435:تمٌم بنً وفد باب ,1034:رقم البراري، صحٌح ـ  
3
 .13/144ـ ابن عاشور محمد الطاهر، التحرٌر والتنوٌر: 
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َوما كاَن لُِمْؤِمٍن َوَل  مع هللا ورسوله.. وهللا سبحانه وتعالى ٌقول: 

ٍة، ََ َرةُ ِمْن َْْمِرِهمْ   ُمْؤِم ٌَ ُكوَن لَُهُم اْلِخ ٌَ ُ َوَرُسولُُأ َْْمراً َْْن    كَِا َقَضى هللاَّ

َ َوَرُسولَُأ َفَقْد َضلَّ َضالًَل ُمبٌَِاً  ِص هللاَّ ْْ ٌَ   .1 َوَمْن 

قروا، وأن ُتوفر لهم من حق الكبار أن ٌُ ": الؽزالً محمد ٌقول   و 

ٌُرحموا وأن تحؾ  كما أن   شارات االحترام،  بهم  ه من حق الصؽار أن 

  ً      ذلك من أركان المجتمع المسلم أسباب العطؾ، وقد جعل النب

ا » ََ ٌُِجلَّ َكبٌَِر تًِ َمْن لَْم  َس ِمْن ُْمَّ ٌْ ا ، لَ ََ الِِم َْ ِرْف لِ ْْ ٌَ ا  َو ََ ْرَحْم َصِغٌَر ٌَ َو

علٌه وال ٌجوز أن ٌجًء أحد  3والرجل فً سلطانه ال ٌفتات 2«َحقَُّأ 

 فٌحاول فً حضرته إثبات نفسه باألمر والنهً والتقدٌم والتؤرٌر

الحجرات جملة من اآلداب التً ، وفً سورة واالقتراح واالعتراض

ثم  تزٌن األمة وتصون كٌانها، أولها أدب المسلمٌن مع رسولهم 

  ، ثم عبلقة األمة كلها بسابرآداب المسلمٌن بعضهم مع بعض

  . 4".األمم..

    ٌ ع ذلك ة ما ٌرد ملقد كان االفتتاح بنداء المإمنٌن للتنبٌه على أهم 

جاٍر مجرى  "الذٌن آمنوا"فهم ب داء لترقٌة أسماعهم بشوق، ووصالن  

ٌ  ل  ال ن به أصله من أهل  5.هً باالمتثالً هذا الن  تهم لتلق  قب لهم مع ما ٌإذب

 أمر رطٌر وهو ما سٌؤتً بعد النداء هو فٌه شد  انتبا  وإرشاد إلى أن  و

ٌحتم مما هذا ، والذي ٌجب المحافظة علٌه من مقتضٌات اإلٌمان

، حبٌب للقلوب ٌذكرهم  داء من هللاألنه ن وعدم الؽفلة،االستجابة 

هم عبٌد  وجنود  الذٌن هم له، وأن  بالصفة التً تربطهم به، وتشعرهم بؤن  

اإلٌمان وزٌنه وحب ب إلٌهم ، ولنصرة دٌنه اصطفاهم لصحبة رسوله 
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أن ال ٌقدموا بٌن ٌدي  أولى لهموفً قلوبهم، لذلك فهم أهل لكل رٌر، 

 وسٌلة اإلٌمان باسم جاء ٌضا أن  النداءٌستفاد من هذا أو هللا ورسوله.

 بعض نفوس فً نقصه وإكمال اعوجاجه، وتقوٌم مسار ، لتصحٌح

 ربا، اهللٌا من رضٌتم ب :ٌعنً  اإلٌمان. باسم ناداهم الذٌن أولبك

ما بعد ل ستجٌبواعلٌكم أن ترسوال، و نبٌا محمد بدٌنا و باإلسبلمو

  ذلك.تضً منكم ، فواجب اإلٌمان ٌقالنداء من أمر أو نهً

ُموا : قال تعالى  َُوا ََل ُتَقدِّ ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ...:  ،أي ال تقدموا أمرا

المقصود  ُترك ألن   ل لٌذهب الوهم إلى كل ما ٌمكن، أوفحذؾ المفعو

  1ـ لمتقدمٌهم ومنه مقدمة الجٌش أو ال تتقدموا ،نفً التقدٌم رأسا

ً أشٌاء بٌن ٌدٌه، أي قبله بل كونوا أي ال تسرعوا ف :وقال ابن كثٌر  

تبعا له فً جمٌع األمور، حتى ٌدرل فً عموم هذا األدب الشرعً 

  ً ب َف َتْقِضً كِْن  » :حٌن بعثه إلى الٌمن حدٌث معاذ، إذ قال له الن  ٌْ َك

ََ َقَضاَء؟ ُكْن فًِ »َقالَ: َْْقِضً بِِكَتاِأ هللاِ، َقالَ: « َعَرَض لَ ٌَ َفإِْن لَْم 

ِة َرُسوِل هللاِ « ِأ هللاِ؟ِكَتا ََّ ِة »، َقالَ: َقالَ: َفبُِس ََّ ُكْن فًِ ُس ٌَ َفإِْن لَْم 

ًٌِْْ َوََل َلُو، َقالَ: َفَضَرَأ َرُسولُ هللاِ « ؟َرُسوِل هللاِ   َقالَ: َْْجَتِهُد َر

ي َوفََّق َرُسولَ َرُسوِل هللاِ »َصْدَرَُ، َوَقالَ:  َِ ِ الَّ ٌُْرِضً لِمَ  اْلَحْمُد ّلِِلَّ ا 

ر رأٌه ونظر  واجتهاد  إلى ما ض منه أن  فالؽر .»2َرُسولَ هللاِ  ه أر 

مه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدٌم  بعد الكتاب والسن ة، ولو قد 

 3.بٌن ٌديب هللاب ورسولهب 

ال تقدموا أي شًء مما ٌقع فً النفس بٌن ٌدي  "ٌقول مرتار السبلمً:

ومقدما علٌه، على معنى أن المراطبٌن كانوا  اهللا ورسوله  فٌكون سابق

قبل اإلسبلم  ٌتبعون شهواتهم، وما تدفعهم إلٌه ؼرابزهم، وما استقر 

علٌه أمرهم من عادات جاهلٌة، وٌعتمدون سلم قٌم  من نتا  ما تقدم، 
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ٌحكمونه فً ارتٌاراتهم وٌتبعونه، فدعتهم اآلٌة بنهً واحد أن ٌتركوا 

ٌكون المرعً فً كل قول أو فعل فً حٌاتهم  ، وٌلتزموا أنذلك المنهي

ما ٌصل إلٌهم من هللا بواسطة رسوله محمد علٌه الصبلة والسبلم. وفً 

الجمع بٌن هللا ورسوله تحدٌد أن اتباعهم هللا ال ٌكون حسب ما تملٌه 

ٌ نه  علٌهم عقولهم، وما ٌقتضٌه تدبٌرهم ونظرهم، ولكن حسب ما ٌب

بعض  هللا... وإن   المحددة لطاعةرسوله، فطاعة الرسول هنا هً 

 بٌن على الفتوى فً زماننا تقدموا على هللا ورسوله ملبِّسٌن بؤن  المتجرِّ 

المصلحة العامة تقتضً ما ذهبوا إلٌه، دون أن ٌعرفوا الحكم السابق هلل 

فً القضٌة، وهم بذلك ٌفتاتون على شرع هللا، فوٌل لهم مما كتبت 

ولو كان الحكم الشرعً ما ٌتراءى أٌدٌهم ووٌل لهم مما ٌكسبون، 

للناظر من المصلحة وٌحكمها، لما وجد أي فرق بٌن اإلسبلم وبٌن 

ؼٌر  من النحل والمذاهب واألدٌان، ألنهم جمٌعا ٌصدرون عن 

   1."وارتلفت آراإهم وأحكامهم وتقدٌراتهم مصلحة فً دعواهم،

ا لكفا  ذلك، هذ  اآلٌة وحقق مدلوله لم اإلسبلمً وقؾ عنداولو أن الع  

رسول هللا على  ألنه ال ٌحق للمسلمٌن جمٌعا ولو اجتمعوا أن ٌتقدموا

  ،اآلٌة فهذ ، عوا بربلؾ ما جاء فً القرآن والسن ةأو ٌشر  بآرابهم 

ل هللا فٌما ٌتعلق كلها فً شرصٌات أصحاب رسو لؤلمة تؤدٌب فٌها

لُِمْؤِمٍن َوََل  َوَما َكانَ  :، قال تعالىه هلل ولرسوله ن  بحق التشرٌع فإ

َرةُ ِمْن َْْمِرِهْم  ٌَ ُكوَن لَُهُم اْلِخ ٌَ ُ َوَرُسولُُأ َْْمًرا َْْن 
ا َقَضى هللاَّ ََ ٍة كِ ََ ُمْؤِم

ا ًَ َ َوَرُسولَُأ َفَقْد َضلَّ َضاَلًَل ُمبٌِ
ِص هللاَّ ْْ ٌَ فلٌس ألحد كبلم مع  2 َوَمْن 

تجاوز المإمن ٌ ال ه من كمال اإلٌمان أنن  إبل ،  كبلم هللا ورسوله 

وأن ال ٌقدم على قوله قول حتى ٌصل فً تزكٌة  االقتداء برسول هللا 

 عن عبد هللا بن عمرو بن  ، نفسه إلى أن ٌصبح هوا  موافقا لشرع هللا
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ً   العاص   ب ُكوَن َهَواَُ  »: أنه قال عن الن  ٌَ ٌُْؤِمُن ََْحُدُكْم َحتَّى   َل 

ا لَِما ِجْئُت بِأِ  ًْ  1 « َتَب

فهذا أدب نفسً مع هللا ورسوله، وهو منهي فً التلقً والتنفٌذ، وهو    

أصل من أصول التشرٌع والعمل فً الوقت ذاته وهو منبثق من تقوى 

 2هللا، وراجع إلٌها، هذ  التقوى النابعة من الشعور بؤن هللا سمٌع علٌم

 التقوى: : ثاٌَا 

َ سَ  :قال تعالى  
َ كِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ  التقوى آٌات تكررت لقد ِمٌَع َعلٌِمَ َواتَّ

 متعددة وبصٌػ مرتلفة فً مواضع مرات رمس السورة هذ  فً

عشر آٌة  ثمانٌة تتعدى أن السورة ال مع والمدح، األمر بٌن تنوعت

قُوا :ـ  ألولىـ ا اآلٌة هذ  فً تعالى قالالتقوى.  شؤن لعظم وذلك  َواتَّ

 َ
َ  كِنَّ  هللاَّ

ٌَن اْمَتَحَن   : الثالثة آٌة فً قالو  َعلٌِمَ  َسِمٌعَ  هللاَّ َِ ََ الَّ ُْولَئِ

ْقَوى ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّ
قُوا: العاشرة اآلٌة فً قالو هللاَّ َ  َواتَّ

لَُّكْم  هللاَّ َْ لَ

قُوا: عشر الثانٌة اآلٌة فً وٌقول   ُتْرَحُمونَ  َ  َواتَّ
َ  كِنَّ  هللاَّ

اأَ  هللاَّ  َتوَّ

دَ  َْْكَرَمُكمْ  كِنَّ : عشر الثالثة اآلٌة فً وٌقول  َرِحٌمَ  َْ ِ  ِع      َْْتَقاُكمْ  هللاَّ

 هً ما ًْ بَ ُْ  ٌا: فقال كعب بن ًل ب  أُ   الرطاب بن عمر سؤل وقد  

. بلى: قال شوك؟ ذا طرٌقا سلكت أما المإمنٌن أمٌر ٌا: فقال ؟التقوى

 قال و .التقوى فذلك: قال. واجتهدت شمرت: قال صنعت؟ فماذا: قال

  ً  والعمل الجلٌل، من الروؾ": هً التقوى: " طالب أبى بن عل

  ."الرحٌل لٌوم واالستعداد بالقلٌل، والقناعة بالتنزٌل،

 فالتقوى ،أو الشبهات شهواتالمن  بؤشواك ملٌبا الطرٌق وإذا كان  

منشإها الروؾ فالتقوى وتهذٌبها،  النفس تزكٌة على مساعد عامل أهم

ٌ ة وقدرة نفسٌة  من فً المإ تصنع هًو من هللا، من  هنتمك  قوة دارل

  تساعد ، وراضٌةطابعة  هللالشرع وارضاعها  هنفسالسٌطرة على 
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حبابل الشٌطان ل مع التصديوأهوابها، النفس  على مقاومة مٌول

ٍس عن  . وإؼراء الدنٌا ل ى شداد بن أول عل  ٌ وقد جاء فً الحدٌث عن أبً 

  ً ٌُِّس َمْن َداَن ََ » قال: النب ُْ الَك اِج َْ َد اْلَمْوِت، َوال ْْ  ْفَسُأ َوَعِملَ لَِما َب

ْفَسُأ هَ  ََ ِ َمْن َْْتَبَع  ََّى َعلَى هللاَّ   1 «َواَها َوَتَم

ب  ولم      مكلؾ القرآن الن هً باألمر المساعد لل ع  ا كان المقام مقام تؤدٌب أتل

ها الحصن الواقً من فؤمر بالتقوى ألن   على التوق ً من المنهً عنه.

قوع فً التقدم على هللا ورسوله، ذلك أن التقوى عبارة عن الو

استحضار المكلؾ دابما صلته برالقه، وأنه عبد له، وأن ه مطلع علٌه، 

فشعور  بهذا االرتباط ٌساعد  على تنفٌذ أوامر  واالبتعاد عن نواهٌه، 

ُهْم َطائَِف ِمَن الشَّ  قال تعالى: ا َمسَّ ََ َقْوا كِ ٌَن اتَّ َِ ا كِنَّ الَّ ََ ُروا َفإِ كَّ ََ َطاِن َت ٌْ

ُهْم ُمْبِصُرونَ 
، سمٌع علٌمورتمت اآلٌة بالتنصٌص على أن  هللا   2

وفً ذلك ضرب من التؤكٌد على التوق ً من التقدم على هللا ورسوله 

سواء أكان ذلك معلنا أو كان رفٌا، فإن هللا ٌرقب ثم ٌجازي كل من 

علٌم بالظواهر صوات مهما رفٌت، وهو سمٌع لكل اال  3تقدم.

تلك االوامر   وفً هذا حث على امتثال البواطن، والسوابق واللواحقو

هٌب من تركها و عدم االمتثال لها، ألنه ال ٌنبؽً ترواآلداب الحسنة، و

وأن  لمن قالوا آمنا أن ترتلؾ أقوالهم عن أفعالهم وسرابر قلوبهم،

 ل بٌن الناس.وهً أساس التفاض تقوى مقرها القلبوال ،ٌتحلوا بالتقوى

 :ا دأ مع رسول هللا ثالثا: 

من  ومع رسوله  عز  وجل   ٌة األولى تعلمنا منها األدب مع هللااآل

فً  على هللا عز  وجل   تباع، وقد ُعطؾ الرسول حٌث التشرٌع واإل

ال ٌنطق عن  منهل الرسالة واحد، فالرسول  أن  اآلٌة األولى لبٌان 

ًح من هللا و بلهوى  تبلٌػ للرسالة، وطاعته من طاعة هللا كبلمه وح
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فٌها تكرٌم فً سورة الحجرات،  سبحانه وتعالى، ثم جاءت اآلٌة الثانٌة

 تعلمنا أدب الحدٌث معه بعدم رفع الصوت فً حضرته ،لرسول هللا 

، :قال تعالى  وا َْْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت ُْ َُوا ََل َتْرَف ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

بِ  ََّ ٍض َْْن َتْحَبَط َْْعَمالُُكْم ال ْْ ِضُكْم لَِب ْْ ًِّ َوََل َتْجَهُروا لَُأ بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َب

ُرونَ  ُْ ُتْم ََل َتْش َْ  .1َوَْ

َُوا فً إعادة النداء  إن      ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ  رمس فوابد: منها أن

ا ن البنه:كما فً قول لقماد فقة على المسترشب ش  الٌكون فً ذلك زٌادة  ٌَ

 ِ َْ بِاّلِلَّ ًَّ ََل ُتْشِر ََ ةٍ  ، 40لقمان ُب َُ ِمْثَقالَ َحبَّ َها كِْن َت ََّ ًَّ كِ ََ ا ُب ٌَ... 

اَلَة   43لقمان ًَّ َْقِِم الصَّ ََ ا ُب ٌَ لمنادى لتنبٌه اداء الن   ن  ، أل44لقمان

ومنها أن ، ، فإعادته تفٌد ذلكهعلى استماع الكبلم وٌجعل باله منقبل لٌُ 

بل هو  ،الً المراطب أو   ب ثانٌا ؼٌرُ المراط   م أن  توه  م مُ ال ٌتوه  

 ، نب مقصودح ٌل م  بل  ٌُعلم  أن  كل  واحٍد من الك  ُب ثانٌا أٌضا، ومنها أن  الُمراط 

ل..  .2ولٌس الث انً تؤكٌدا لؤلو 

، فإن عن التجاوز فً القول والفعلفٌها نهً األولى  اآلٌةوإذا كانت   

، تعلمنا أدب الحدٌث ا نهً عن التجاوز فً كٌفٌة القولاآلٌة الثانٌة فٌه

ة وجبللة عند مراطبة المهٌب المعظم، والمحافظة على أب   هة النبو 

  مقدارها.

والنهً  عن رفع الصوت فوق صوته ول فً هذ  اآلٌة فالنهً األ

الثانً عن مساواة جهرهم لجهر   علٌه الصبلة والسبلم فإنه المعتاد فً 

ٌُفهم من ذلك وجوب  ران والنظراء بعضهممراطبة األق لبعض، و

وقٌل األول مرصوص  تهم دون صوته صواأالؽض حتى تكون 

لهم وهذا بصمته علٌه الصبلة والسبلم كؤنه قٌل: ال ترفعوا  بمكالمته 

وال تجهروا له بالقول إذا سكت  ،أصواتكم فوق صوته إذا نطق ونطقتم

ٌُفهم أٌضا وجوب كون أصوا الصبلة  هعلٌ دون صوته متهوتكلمتم، و

  ٌ ا ما كان ٌكون المآل اجعلوا أصواتكم أرفض من صوته والسبلم، فؤ

                                                           
1
 .1ـ الحجرات: 

2
 15/60ـ الرازي فرر الدٌن ،مفاتٌح الؽٌب،  
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 وتعهدوا فً مراطبته اللٌن القرٌب من الهمس، كما هو الدأب عند ،

هة النبوة وجبللة مراطبة المهٌب المعظم وحافظوا على مراعاة أب  

ٌة كما أرر  بعد نزول اآل ، ومن هنا قال أبو بكر الصدٌق قدرهام

عبد بن حمٌد والحاكم وصححه من طرٌق أبً سلمة عن أبً هرٌرة:" 

سرار حتى والذي أنزل علٌك الكتاب ٌا رسول هللا ال أكلمك إال كؤرً ال

ذا قدم على رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم ألقى هللا تعالى، وكان إ

والوقار الوفود أرسل إلٌهم من ٌعلمهم كٌؾ ٌسلمون وٌؤمرهم بالسكٌنة 

وؼٌر  عن  البراريكما فً صحٌح  ، وكان عمر عند رسول هللا 

  ً  1...لم ٌسمع كبلمه حتى ٌستفهمه ابن الزبٌر إذا تكلم عند النب

ًَّ   مالك بن أنس عنالبراري:  روى بِ ََّ اْفَتَقَد َثابَِت ْبَن  َْنَّ ال

ا َْْعلَ  ََ َْ ،ِ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ٍس، َفَقالَ َرُجلَ:  ٌْ ََ ِعْلَمُأ، َفأََتاَُ َفَوَجَدَُ َجالًِسا َق ُم لَ

ْرَفُع  ٌَ ، َكاَن  ؟ َفَقالَ: َشرٌّ ََ َُ َْْسُأ، َفَقالَ لَُأ: َما َشأْ ًسا َر كِّ ََ تِِأ، ُم ٌْ فًِ َب

 ًِّ بِ ََّ ارِ َصْوَتُأ َفْوَق َصْوِت ال ََّ ، َفأََتى ، َفَقْد َحبَِط َعَملُُأ َوُهَو ِمْن َْْهِل ال

بِ  ََّ ُجلُ ال ِأ ف  ًَّ الرَّ ٌْ ا، َفَقالَ ُموَسى: َفَرَجَع كِلَ ََ ا َوَك ََ ُأ َقالَ َك ََّ أَْخَبَرَُ َْ

َة اْلِخَرَة بِبَِشاَرٍة َعِظٌَمٍة، َفَقالَ:  ََ لَْسَت  »الَمرَّ ََّ ِأ َفقُلْ لَُأ: كِ ٌْ َهْأ كِلَ َْ ا

ِة  ََّ ََ ِمْن َْْهِل الَج ََّ اِر، َولَِك ََّ  2.«ِمْن َْْهِل ال

ترفعوا أصواتكم من جنس ال تجهروا لم ٌستؤنؾ النداء  ا كان الولم     

ا كان هو ٌرالؾ التقدم لكون أحدهما فعبل ألن كبلهما من القول،  ولم 

ِ  واآلرر قوال استؤنؾ كما فً قول لقمان: َْ بِاّلِلَّ ًَّ ََل ُتْشِر ََ ا ُب ٌَ 

اَلةَ  ، وقوله: 40لقمان ًَّ َْقِِم الصَّ ََ ا ُب ٌَ ل من ، لكون  األو  44لقمان

اَلَة :عمل القلب واألرر من عمل الجوارح، وقوله ًَّ َْقِِم الصَّ ََ ا ُب ٌَ

َكرِ  َْ َأ َعِن اْلُم َْ ُروِف َوا ْْ ُْْمْر بِاْلَم من ؼٌر استبناؾ النداء  ،44لقمان َو

 3ـ من جنس واحد ـ من عمل الجوارح. ألن الكل  

                                                           
1
 .40/155ـ األلوسً شهاب الدٌن محمود بن عبد هللا : روح المعانً فً تفسٌر القرآن الكرٌم... 

2
.وكتاب تفسٌر اآلٌات: باب 0340، رقم: 1/184.. النبوة عبلمات باب ،المناقب كتاب ،براريال ـ 

 .1513.رقم:404/ 3ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبً،
3
  .15/61 ـ الرازي فرر الدٌن: أبو عبد هللا محمد بن عمر. مفاتٌح الؽٌب دار احٌاء التراث العربً 
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لمراطبه ن الجهر له بالقول كما ٌجهر الرجل قال ابن كثٌر: "نهى ع   

: "ٌكر  رفع  كماممن عدا ، بل ٌراطبه بسكٌنة ووقار وتعظٌم"  

كما كان ٌكر  فً حٌاته  علٌه الصبلة والسبلمي  الصوت عند قبر  

ٌ  ألن   ابب قال و، دابما" ا وفً قبر  ه محترم ح ذكر البراري عن الس 

ُت َقائًِما فًِ الَمْسِجِد َفَحَصَبًَِ َرُجلَ،  بن ٌزٌد، قال: َْ ا ُعَمُر ُك ََ َظْرُت َفإِ ََ َف

ُتَما  َْ ِن، َفِجْئُتُأ بِِهَما، َقالَ: َمْن َْ ٌْ ََ َهْأ َفأْتًَِِ بَِه َْ اِأ، َفَقالَ: ا  -ْبُن الَخطَّ

ُتَما؟  َْ َن َْ ٌْ ائِِف، َقالَ:  -َْْو ِمْن َْ ُتَما ِمْن َْْهِل »َقاَلَ: ِمْن َْْهِل الطَّ َْ لَْو ُك

ُتُكَما، َتْرفَ  ْْ ِ الَبلَِد َ َْوَج اِن َْْصَواَتُكَما فًِ َمْسِجِد َرُسوِل هللاَّ َْ ». 1 

أي لببل تحبط أعمالكم، أو كراهة  َْْن َتْحَبَط َْْعَمالُُكْم  وقوله تعالى:

أن تحبط،  والمعنى أن تحبط إشارة إلى أنكم إن رفعتم أصواتكم 

وتقدمتكم تتمكن منكم هذ  الرذابل وتإدي إلى االستحقار، وأنه ٌفضً 

ى االنفراد واالرتداد المحبط، وقوله وانتم ال تشعرون إشارة إلى أن إل

ة تتمكن من النفس بحٌث د  ال ٌشعر اإلنسان، فإن من ارتكب ذنبا لم  الر 

ٌرتكبه فً ُعُمرب  ترا  نادما ؼاٌة الن دامة رابفا ؼاٌة الروؾ فإذا ارتكبه 

 2..ٌعلم. مرارا ٌقبلُّ الروؾ والندامة وٌصٌر عادة من حٌث ال

إن النهً المذكور عن رفع الصوت هو " وقال وهبة الزحٌلً:   

الصوت الذي ال ٌناسب ما ٌهاب به العظماء وٌوق ر الكبراء. أما 

ه الصوت المرفوع الذي ٌقصد به االسترفاؾ واالستهانة، فبل شك أن  

كفر. وأما الصوت الذي ٌرفع فً حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب 

 منهٌا عنه، ألنه لمصلحة، ففً الحدٌث أنه  عدو ونحو ذلك، فلٌس

اصرخ »قال للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس ٌوم حنٌن: 

 3...وكان العباس أجهر الناس صوتا« بالناس

                                                           
1
. وحدٌث عمر  ذكر  4/035بن عمرـ تفسٌر القرآن العظٌم  ـ ابن كثٌر: أبو الفداء إسماعٌل 

 (.148:)رقم:484:/4البراري فً صحٌحه
2
 15/61ـ الرازي فرر الدٌن: أبو عبد هللا محمد بن عمر، مفاتٌح الؽٌب. 

3
ـ الزحٌلً وهبة: التفسٌر المنٌر  فً العقٌدة والشرٌعة والمنهي ـ دار الفكر المعاصرـ دمشق ـ        

13/110. 
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ولٌس الؽرض برفع الصوت ما ٌقصد به االسترفاؾ "مً: قال السبل     

 .هذا كفر، والمراطبون على أعلى درجات اإلٌمان والتقوى  ألن  

ٌ رة التً قمتم بها ... َْْن َتْحَبَط    نهٌتكم رفقا بكم أن تفسد أعمالكم الر

فتذهب أجوركم علٌها. فإن بعض اآلثام تفسد القلب حتى ٌرس  فٌه 

التهاون بما ٌرضً هللا، وٌسترؾ اإلقدام على معصٌته، فتقل حسناته 

ؽلب وتكثر سٌباته وٌهوي شٌبا فشٌبا فً الشر والرذٌلة واإلثم حتى ٌ

. علٌه الشر، فٌقدم ٌوم القٌامة على ربه وقد أصبح مٌزان سٌباته راجحا

  ً وبكل ما ٌتصل به من  فلٌحذر المإمنون من التهاون بتوقٌر النب

، فإن المآل لمن لم ٌوقر  حق التوقٌر، وٌقدر فضله تهصحابته وأسر

  1". على البشرٌة حق التقدٌر، المآل الراسر حسب ما ذكر فً اآلٌة

 وتوقٌر تعظٌم فٌها قلبٌة حقٌقة هو حقا اإلٌمانٌستفاد من هذا أن  و   

إذا كان مجرد رفع و ،ادعاء فحسب مجرد ولٌس وتسلٌم،  وتحكٌم

ً   الحسً الصوت محرما ومدعاة لحبوط مع حبه  بحضرة النب

العقل و الفكر رفع صوت وهو  همنما هو أشد فمن باب أولى  األعمال 

فهذا أشد قبحا بالقرآن والسنة مع االسترفاؾ   على ما جاء به النبً

ونحن نعلم أن من أسالٌب الرطاب  ،وحرمة فً مٌزان اإلسبلم

، فتحرٌم التؤفؾ مع األبوٌن دال الشرعً التنبٌه باألدنى على األعلى

 .... على تحرٌم ما فوق ذلك

مٌتا كحرمته حٌا،  قال القاضً أبو بكر بن العربً: حرمة النبً    

مه المؤثور بعد موته فً الرفعة مثل كبلمه المسموع من لفظه، وكبل

فإذا قرئ كبلمه وجب على كل  حاضر أال ٌرفع صوته علٌه، وال 

ٌعرض عنه، كما كان ٌلزمه ذلك فً مجلسه عند تلفظه به، وقد نب ه هللاَّ 

     تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور األزمنة بقوله تعالى:

 إبذا قُرب ُتواو  أ نلصب ُعوا ل ُه و  مب ت  آُن ف اسل ئ  اللقُرل
 من الوحً  وكبلم النبً  2

                                                           
1
 .3/60ـ انظر: السبلمً: محمد مرتار، نهي البٌان فً تفسٌر القرآن  

2
 .181:  األعراؾـ  



51 
 

وله من الحرمة مثل ما للقرآن إال معانً مستثناة، بٌانها فً كتب 

، وذكر اسمه مجردا عن كما ٌستفاد أنه ال ٌلٌق مناداته  .1.الفقه

ة أو الرسالة، فهذا ٌعتبر من الجفاء وسوء األدب وال  ٌعب ر وصفه بالنبو 

 توقٌر  وتعظٌمه.وعلى محبته 

ً  ال ٌلٌق بالمإمن أن ٌسمع اسم الن   كذلك   قال وال ٌصلى علٌه،   ب

: «  ًَّ ٌَُصلِّ َعلَ َدَُ، ُثمَّ لَْم  َْ ِكْرُت ِع َُ    2 «اْلَبِخٌلُ َمْن 

بنا  عند رسول هللا  ثم أرشدنا هللا عز  وجل  إلى رفض الصوت ورؼ 

ِ  كِنَّ فً ذلك فقال تعالى:  َد َرُسوِل هللاَّ َْ وَن َْْصَواَتُهْم ِع ُغضُّ ٌَ ٌَن  َِ الَّ

ْقَوى لَُهْم َمْغفَِرةَ َوَْْجَر َعِظٌمَ  ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّ ٌَن اْمَتَحَن هللاَّ َِ ََ الَّ ُْولَئِ
3 .  

 أصواتهمفؽضوا   فالذٌن استجابوا لؤلدب اإللهً فً مراطبة الرسول

 ، ن الكبلم ما ٌلٌق بعلً مقامهوترٌروا م ٌرفعوها فً حضرته، ولم

ؤرلصوا دٌنهم هلل أولبك الذٌن ارتبرهم هللا وامتحن قلوبهم للتقوى ف

بمنزلة المإمنٌن  تؤهلوا للفوز الحق وظهرت تقواهم، وبثباتهم على

 السٌبات مؽفرة ، وهًواستحقوا المثوبة عند هللا عز  وجل   الصادقٌن،

 علم مقدار  إال هللا سبحانه.  ال ٌالعظٌم الذي  األجرآثارها، و ومحو

         :امتحان القلوأرابْا: 

وفوزها هو طرٌق التقوى التً سبق وتحدثنا  القلوب امتحانإن    

ٌمح  الحدٌث هذا لنتؤمل عنها، ولمزٌد إٌضاح ذلك ظب  حذٌفة روا  الذي الع 

ا عَد عمر، عنه هللا رضً الٌمان بن َّ ٌُُكمل سمع رسول  قال ك ، فقال: أ

فتنة   ٌذكر الفتن؟ فقال قومح: نحن سمعنا ، فقال: لعل كم تعنون  هللا

اُم   ٌ بلةُ والصِّ ، قال: تلك تكف رها الص  لل جل  فً أهله وجار ؟ قالوا أج  الر 

 ًَّ بب ٌُّكم سمع الن  ق ُة، ولكن أ د  ٌذكر التً تمو  مو  البحر؟ قال  والصَّ

بوك قال حذٌفُة: سمعت فقلت: أنا، قال: أنت هلل أحذٌفُة: فؤسكت القوُم، 
                                                           

1
ـ القاضً أبو بكر ابن العربً المالكً : آٌات األحكام ـ تعلٌق محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب  

 .1/413العلمٌة ـ بٌروت ـ لبنان ـ 
2
 .4402.رقم:0/125ـ أررجه أحمد فً مسند  عن الحسٌن بن علً:   

3
 .0الحجرات:   
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 عوًدا كالحصٌر القلوأ على الفتنُ  ُتْرض»: قال هأن   رسول هللا 

 تكِ َُ   َْكرها قلأِ  وْيُّ  سوداُء، َُكتةَ  فٌأ َُِكتَ   ُْْشِرَبَها قلأٍ  فأيُّ   عوًدا

ن على تصٌرَ  حتى بٌضاُء، َكتةَ  فٌأ ٌْ  فال الّصفا، مثلِ  ْبٌضَ  على: َقلَب

 َُ مواتُ  دامت ما فتَةَ  َتُضرُّ  1 اادً بَ رْ مُ  ْسودُ  واْلخرُ  وا رُض، السَّ

ِْ كالكُ  ًٌ  و  من أْشرِ  ما كَلَّ  مَكرا، َكرٌُ  وَل ا،وفً مْرُ  ٌْرف َل 2اُمَجخِّ

فالحدٌث ٌدل على استمرار الببلء واالمتحان ألن  التعبٌر   .3«هواَ

هذ  الفتن ال تؤتً دفعة واحدة، جاء بالفعل المضارع )تعرض( كما أن 

فكلما أذنب المرء ولم ٌتب ُنكت فً قلبه نكتة سوداء  ،ٌبا فشٌباما شن  وإ

 ٌنجٌهأو منكوسا ال ٌرى الحق وال ٌبصر ،  حتى ٌصبح القلب أسودا

بل تضر  الفتنة ما دامت السماوات ففٌنجح فً االمتحان  سبحانه هللا

فسلم من شبهات الباطل ، ألنه قلبه تجرد مما سوى هللا واألرض

التً توجهه  ، وفاز بنور البصٌرةح وعاء للتقوىوأصب وشهوات الؽً

ذات  و منهي حٌاة التقوىإلى أدراك الحق وتمٌٌز  عن الباطل فتصبح 

  ٌ ََْل كِنَّ فًِ اْلَجَسِد  » :، وهذا معنى قوله فً حٌاة اإلنسان ةفاعلٌة قو

ا َفَسَدْت َفَسَد  ََ ا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسُد ُكلُُّأ، َوكِ ََ اْلَجَسُد ُكلُُّأ؛ ََْل ُمْضَغًة؛ كِ

ًَ اْلَقْلأُ     .4«َوِه

تب إلى عمر: ٌا أمٌر المإمنٌن، روى اإلمام أحمد عن مجاهد قال: كُ  

أفضل، أم رجل ٌشتهً  رجل ال ٌشتهً المعصٌة وال ٌعمل بها

إن الذٌن ٌشتهون المعصٌة  :فكتب عمر المعصٌة و ال ٌعمل بها؟

ٌَن امْ وال ٌعملون بها  َِ َتَحَن هللاُ قُلُوَبُهْم للَتْقَوى لَُهْم َمْغفَِرةَ ُْولَئَِ الّ

أصحاب رسول هللا  علٌه ترب ىالذي إن  هذا المنهي  .5 وَْْجَر َعِظٌمَ 

                                                           
1
 ـ مربادا: أي شدٌد السواد فً بٌاض 

2
ٌ ا: اي كالكؤس المنكوس، ال ٌعلق به رٌرا وال حكمةـ    ُمجر

3
 4/408ـ صحٌح مسلم ـ تحقٌق فإاد عبد الباقً، باب بٌان أن اإلسبلم بدأ ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌبا.... 

 .411ـ رقم: 
4
.والبٌهقً فً السنن الكبرى، كتاب البٌوع، 20.رقم: 14/31ر:ـ روا  الطبرانً فً المعجم الكبٌ 

 .48188رقم: 2/100باب طلب الحبلل واجتناب الشبهات: 
5
ـ  ابن كثٌر: أبو الفداء إسماعٌل بن عمر ـ تفسٌر القرآن  العظٌم ـ دار طٌبة للنشر والتوزٌع ـ  

 م.4666هـ /4118الطبعة الثانٌة 
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إلى مكانة عالٌة فً  هملرضً هللا عنهم هو الذي ارتقى بهم وأه  

كما أو مع ؼٌر ، فكانوا رٌر القرون  التعامل اإلنسانً مع الرسول 

ً  أربر بذلك الن  . ب

 

ًّ ْدأ َداء الَّ المطلأ الثالث:   : ب

  ً وبعد نهً هللا سبحانه عن رفع الصوت والجهر به فً حضرة النب

 ،وثنابه على الذٌن ٌؽضون أصواتهم فً حضرته إجبلال واحتراما ،

قابل ذلك بتؤنٌب من رالؾ هذا المنهي القوٌم واألدب الرفٌع، ولم 

  ً بل وصؾ الحق سبحانه   ٌعرؾ كٌؾ ٌتؤدب فً رطابه مع النب

  1.وتعالى هإالء بؤنهم جاهلون ال ٌعقلون

ييَ    ىه   :قال تعالى  َاد ًَّكَ  الهز  يْ  يٌ  َساء   ه  َشات   َّ ج  ُ نْ  اْلح  َى  ََل  هَْ ثَش  يَْعق لْ 

سٌ 4) َّللاه  َغفْ  َّ ِ ْن  ا لَ اَى َخْيش  َِ ِ ْن لَ َج   لَْي ّا َححه  جَْخش  ِ ْن َص َش  ه ْْ هًَ لَ َّ  ) 

ينٌ  َسح 
2
  

م افً الع وهً إشارة إلى وفد بنً تمٌم  حٌن قدموا على رسول هللا 

ً عام الوفود، لمجًء وفود العرب من كل مكان بعد التاسع الذي ُسمِّ 

من وراء  فنادوافتح مكة، ودرولهم فً اإلسبلم، وكانوا أعرابا جفاة، 

ً  المطل   حجرات ارر  لنا.  ة على المسجد النبوي الشرٌؾ: ٌا محمدالنب

  ً   3. هذ  الجفوة وهذا اإلزعا ، و وصفهم بؤنهم ال ٌعقلون فكر  النب

 وراء من  هللا رسول نادى حابسي بن ذكر ابن كثٌر أن األقرعوقد   

 فلم -هللا رسول ٌا: رواٌة وفً -محمد ٌا محمد، ٌا: فقال الحجرات،

: فقال ن،لشٌ ذمً وإن   لزٌن، حمدي إن   هللا، رسول ٌا: فقال. ٌجبه

      زٌد بن األرقم: عن وذكر ابن أبً حاتم .«وجل عز هللا، ذاك»

الوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن ٌك من العرب فق ناسح قال اجتمع أُ 
                                                           

1
افً: سعٌد بن راشد، ال  منهي القرآنً أسسه وقواعد  فً التعامل: دراسة تدبرٌة تؤملٌة فً ـ الصو 

 .404سورة الحجرات، ص:
2
 .2ـ1ـ الحجرات:  

3
 .3/0018ـ قطب سٌد: فً ظبلل القرآن:  
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  ٌ اس به، وإن ٌك ملكا نعش بجناحه، قال فؤتٌت رسول ا فنحن أسعد الن  نب

دونه وهو فً فؤربرته بما قالوا، فجاإوا إلى حجرته فجعلوا ٌنا هللا 

ََ حجرته: ٌا محمد، ٌا محمد. فؤنزل هللا عز  وجل :  ََ اُدو ََ ٌُ ٌَن  َِ كِنَّ الَّ

قِلُونَ  ْْ ٌَ ...ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َْْكَثُرُهْم ََل 
1  

ً  هذ   اآلٌة تعلم األم  ف    لٌس ، فوهو فً بٌته  ة أدب التعامل مع النب

من  بعض الناسب أن ٌؤتً من مكارم األربلق ومحاسن العادات واآلدا

ً   ات نساءوراء حجر ك ذم ت اآلٌة لذل ،بصوت مرتفع ونوٌناد  النب

ال  ووصفت أصحابه بؤن أكثرهم ه، واستهجنتهذا األسلوبالكرٌمة 

، ة الؽلٌظةالجاف األربلق هذ  مثل لترك ٌكفً وحد  وهذا .ٌعقلون

 والتؤدب بؤدب القرآن.

المإمنٌن وكانت لكل واحدة حجرات أمهات بالحجرات، والمراد  " 

وهى  ،جمع حجرة بمعنى محجورة ،حجرة فتكون تسعا عددهن نمنه

ن أر  من ؼٌالموضع الذي ٌحجر  اإلنسان لنفسه بحابط ونحو  وٌمنع 

وقٌل للعقل حجر لكون  ،المنع ٌعنًمن الحجر ، وهو ٌشاركه فٌه

نى نفً معهذا الفناسب   2..."اإلنسان فً منع منه مما تدعو الٌه نفسه

ولٌس نفً اإلٌمان، فقال ن وراء الحجرات العقل عن الذٌن ٌنادون م

قِلُونَ  َْْكَثُرُهمْ :تعالى ْْ ٌَ   .ََل 

 ، محمد لسٌدنا توقٌر من ُشرع لما مةمتم   اآلٌة هذ  لقد كانتو   

 الصوت، بجهٌر مراطبته وعن مجلسه، فً الصوت رفع عن النهً

 الناحٌة هذ  فكانت وحبا، توقٌرا عند  أصواتهم ؼضوا بالذٌن  ونو  

 هللا رسول مع األدب حدود تجاوزوا الذٌن على فٌها شن ع التً الرابعة

، مُ سل ت   لم بسٌطة ساذجة عقولهم فبقٌت البداوة فٌهم نتتمك   الذٌن 

 ٌتبع أن القرآن شؤن ومن... ٌعقلون ال فهم االجتماعً، رانبالمب 

 السامعٌن، أذهان فً ستقرت حتى الحسنة بالصورة المرفوضة الصورة

                                                           
1
 .4/036ابن كثٌر تفسٌر القرآن العظٌم ،   

2
رـ بٌروت ـ أبو الفداء إسماعٌل حقً بن مصطفى اإلستانبولً: روح البٌان ـ الناشر: دار الفك 

 .ـ6/34ـ
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 علٌه فٌعرضوا لهم ٌرر  حتى  هللا رسول  ٌنتظروا أن علٌهم فكان

 1المكرو  . فً والوقوع العجلة من لهم رٌر وهذا أجله، من جاإوا ما

المنافٌة لؤلدب    هللا عز  وجل   هذا النداء على هذ  الصفةكر   لقد   

ً   بشرص البلبق والتوقٌر و المربً،  ول القابد، وحرمة الرس النب

ٌ ن لهمو  الٌهم الصبر واالنتظار حتى ٌرر   واألفضل وهواألولى  ب

ولقد وعى   ،وحب ب إلٌهم التوبة واإلنابة ورؼبهم فً المؽفرة والرحمة

  ً إلى كل  المسلمون هذا األدب الرفٌع ، وتجاوزوا به شرص النب

علٌه رلوته  استاذ وعالم ال ٌزعجونه حتى ٌرر  إلٌهمي وال ٌقتحمون

  2...حتى ٌدعوهم

 

 : ا دأ مع الْلماءْوَل:   

ل الن اس منازلهمالمنهي القرآنً هذا إن     وأن  ،ٌُوجب علٌنا أن ننز 

، وهم ٌحملون مٌراث ورثة األنبٌاء نوقر العلماء ونتؤدب معهم فهم

ا  » :عابشة رضً هللا عنها قالت أنوقد ذكر  ،رسول هللا  ََ ََْمَر

لَُهمْ   َرُسولُ هللاِ  ِْ ا ََ ََّاَس َم لَ ال ِّْ ََ َُ ولقد كان ابن عباس رضً  ،3«َْْن 

هللا عنهما ٌذهب إلى الصحابً لٌروي عنه حدٌث، فٌجلس عند بابه 

 :وتؤثرا بقوله تعالى حتى ٌرر  تؤدبا مع من ٌحمل حدٌث رسول هللا 

 ُْهمْ  َولَو ََّ ِهمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُروا َْ ٌْ ن كانت وهً وإ لَُهمْ  راً َخٌْ  لََكانَ  كِلَ

التعامل مع العلماء  من األدب وحسن الرلق فإن   راصة برسول هللا 

  4بمثل ذلك.

 :لقد رفع هللا عز  وجل  قدر العلماء فً كتابه العزٌز فقال سبحانه    

 ْْسَتِوي َهلْ قُل ٌنَ  ٌَ َِ لَُمونَ  الَّ ْْ ٌنَ  ٌَ َِ لَُمونَ  َل َوالَّ ْْ ٌَ 5  

                                                           
1
 .3/61ـ السبلمً محمد الرتار، نهي البٌان فً تفسٌر القرآن:  

2
 3/0018ـ قطب: سٌد، فً ظبلل القرآن  

3
 .48156, والبٌهقً فً شعب اإلٌمان: رقم: 4/3ـ  انظر: صحٌح مسلم: مقدمة اإلمام مسلم:  

 
4
 .444ة وموضوعٌة، ص: العمر  الدكتور ناصر بن سلٌمان، سورة الحجرات دراسة تحلٌلٌ  ـ
5
   6ـ الزمر:   
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َما  :سبحانه - قالو  ََّ َ  ٌَْخَشى كِ
َِ  ِمنْ  هللاَّ لََماءُ  ِعَباِد ُْ اْل

ذلك وجب ل ، 1

فهم  ،روا وٌجل وا علماء األمة وحفظة كتاب هللاق  على المسلمٌن أن ٌو

وٌرفعون عنهم كل التباس، لذلك كان  مصابٌح الهدى ٌهتدي بهم الناس

ً   عن الدرداء أبو روىفضل العالم عند هللا عظٌما، فقد   نهأ  النب

ابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعلَى َسائِِر اْلَكَواِكِأ،  »: قال َْ الِِم َعَلى اْل َْ َوكِنَّ َفْضلَ اْل

َما  ََّ اًرا َوََل ِدْرَهًما، كِ ََ ُثوا ِدٌ ٌَُورِّ اَء لَْم  ٌَ بِ َْ اِء، كِنَّ اْ َ ٌَ بِ َْ لََماَء َوَرَثُة اْ َ ُْ كِنَّ اْل

 َْ َُ ََ ْلَم، َفَمْن ََْخ ِْ ُثوا اْل ََ بَِحظٍّ َوافِرٍ َورَّ  2« َخ

وهو ابن أبً هند،  -طرٌق ابن المبارك، عن داودذكر ابن حجر من و

اببٍت،عن الشعبً، قال:  ُن ث  ُد بل ٌل كبب  ز  ََ اْبَن َعبَّاٍس بِِرَكابِِأ، َفَقالَ  ر  َفأََخ

ا اْبَن َعمِّ َرُسوِل هللاِ  ٌَ لْ  َْ ا َْنْ لَُأ: َل َتْف ََ ا ُِْمْر ََ لَ  . َفَقالَ: َهَك َْ ْف ََ

ا  ََ َد َوَقالَ: َهَك ٌْ َْ لََها  َدَُ، َفَقبَّ ٌَ . َفأَْخَرَج  ََ َد ٌَ َد: َِْرًَِ  ٌْ َْ ا. َفَقالَ  ََ لََمائِ ُْ بِ

ا  ََ ٌِّ بِ ََ ِت  ٌْ لَ بِأَْهِل َب َْ ْف ََ ا َْْن  ََ  ..3ُِْمْر

ولقد حث  الشرع على توقٌر وتعظٌم العلماء، لما فٌه من مصالح   

دعى إلى توقٌر علمهم الذي ٌحملونه عظٌمة، فإن توقٌر العلماء أ

أعظم من حاجتهم إلى االنتفاع بهم، فحاجة الناس إلٌهم وأقرب إلى 

، فهم مصابٌح الهدى، بمنزلة النجوم فً السماء، الطعام والشراب

، لذلك فمن اجبلل هللا تعالى توقٌر العلم ٌهتدي بهم الحٌران فً الظلماء

سى األشعري، قال: قال رسول عن أبً مووالعلماء وتعظٌم الشرٌعة، ف

َبِة اْلُمْسلِِم، َوَحاِمِل اْلقُْرَِن » :هللا  ٌْ َِي الشَّ ِ كِْكَراَم  كِنَّ ِمْن كِْجاَلِل هللاَّ

ْلَطاِن اْلُمْقِسطِ  ي السُّ َِ ُأ، َوكِْكَراَم  َْ ِر اْلَغالًِ فٌِِأ َواْلَجافًِ َع ٌْ    4.« َغ

 

 

                                                           
1
 .15ـ فاطر:   

2
 . 1351، والترمذي رقم: 0314، وابو داود، رقم:110ـ روا  ابن ماجة فً سننه، رقم:   

3
 .1/413ـ ابن حجر العسقبلنً : اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة:  

4
 . وحسنه األلبان1510ً. رقم: 1/134ـ روا  أبو داود فً سننه، باب فً تنزٌل الناس منازلهم :  
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 :ضرأ الدٌن بضرأ رموَْثاٌَا: 

فً األمة كان دأب المنافقٌن من عهد الرسالة  ر العلماءوألهمٌة دو 

درك  أعداء وقد أالطعن فً العلماء والتقلٌل من شؤنهم،  لى ٌومنا هذاإ

والعلماء لهم  ن تقوم لهم ولمرططاتهم قابمةهم ال ٌمكن أن  المسلمٌن أ

 لذلكالتباس.  ، ٌعودون إلٌهم عند أي  الناس فً قلوبوهٌبة عظٌم شؤن 

سكاتهم، ودعوا الناس لبلبتعاد عنهم، واعتبروا رطابهم ٌضر طالبوا بإ

، وتسفٌههم الربانٌٌن صورة العلماء شرعوا فً تشوٌهو بالدٌن والدنٌا،

وتحطٌم قٌمتهم بالدس واللمز واالفتراء، وؼاٌتهم ضرب الدٌن بضرب 

سلمٌن من ٌرشدهم إلى طرٌق الحق. فالقدح فً رموز  حتى ال ٌبقى للم

، وهذا هو مقصد فٌما ٌقدمونه للناس من علم شرعًقدح لماء، الع

  وؼاٌة أعداء الدٌن.

 جرحا لٌس العالم جرح إن   ٌقول الدكتور ناصر سلٌمان العمر:"  

 ٌتعدى األثر، بلٌػ جرح ولكنه عامً، رجل فً جرح شرصٌا، كؤي

 استؽل ولذلك. الحق من العالم ٌحمله ما رد   إلى الشرصٌة، الحدود

 بل أوال، اإلسبلم فً ٌطعنوا فلم األمر، هذا شقرٌ من المشركون

 استطاعوا إن أنهم - ٌقٌنا - ٌعلمون ألنهم الرسول، شرص فً طعنوا

 من ٌقوله ما ٌقبلوا فلن الناس، أذهان فً الرسول صورة ٌشوهوا أن

 - الحمد وهلل - فشلوا همولكن  .. مجنون كاهن، ساحر، إنه: قالواف. الحق

. الثقة الحكم، الصادق، باألمٌن، ٌصفونه بعثته قبل كانوا وقد. ذلك فً

 ؟ ساحر مجنون، كاهن، إلى لهحو   الذي ما ؟ بعثته بعد تؽٌر الذي فما

 هو، هو أنه ٌعلمون فهم هللا، عبد بن محمد شرص ٌقصدون ال همإن  

 أنهم فعلموا ٌحاربونه، هم منهجا ٌحمل رسوال بصفته ٌقصدونه ولكنهم

 صدهم فً نجحوا فقد الناس، نفوس فً صورته تشوٌه استطاعوا إن

 جرحف .الٌوم المنافقٌن أسلوب هو وهذا. الحق من معه وعما عنه،

ً   مٌراث وهو معه الذي للعلم جرح العالم  ورثة العلماء إذ ، النب

ً   جرح الربانً  العالم فجرح األنبٌاء،   وهذا والسبلم، الصبلة علٌه للنب
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ى فَ : " عباس ابن قول معنى هو ََ ى َرُسول هللا من َ ََ  قٌِها فقد َ

ى َرُسول هللا  ََ ى هللا عْ َوجل َومن َ ََ لسنا ملزمٌن  وإذا كن ا "فقد َ

كبٌرا بٌن عدم األرذ بقول باألرذ بكل أقوال العلماء، لكن ثمة فرقا 

والجرح فٌه، فبل ٌعنً عدم اقتناعنا  -إذا كان هناك دلٌل ٌرالفه - العالم

 1 ." ضه، ونؤكل لحمهبرأي العالم أن نستبٌح عر

بعاد الناس عن إجرٌمة الؽاٌة منها وتسفٌههم  علماءاللذلك كان جرح   

ألن  ،من ٌعلمهم دٌنهم حتى ال ٌجدوا  العالم الربانً والقدوة الصالحة

من لنه وإ   بسبب الكذب واالفتراء والتلفٌق والتشوٌه،الكل قد ُشوِّ 

 ، بلم مرضى القلوبتؤثروا بكبل قد بعض المسلمٌن ترى المإسؾ أن

مرلصٌن، فساهموا فً علماء وشاركوهم فً تروٌي افتراءاتهم على 

لذلك فلحذر كل الحذر من االنصات  ، محاربة الدٌن رؼم حبهم له

  .ٌمكرون باللٌل والنهار  للصد  عن سبٌل هللاالذٌن لهإالء المرجفٌن 

 فهم ؼٌر العلماء، تقدٌسل لٌست دعوة هذ  مع اإلشارة أن      

بالنصٌحة  الحق بٌان فً الصحٌح المنهي إلى هً دعوة بل. معصومٌن

لٌس من  و الناس، أعراض عن الحدٌث فً عفالمسلم ٌترف   والحكمة

 .عثراتالعورات وتصٌد الرلقه تتبع 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 :ص وموضوعٌة، تحلٌلٌة دراسة الحجرات سورة سلٌمان، بن ناصر الدكتور:  العمرـ  
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 المبحث الثالث:

 والسٌاسة الشرعٌةَداأ الجماعات 

َُوا كِْن جَ  قال تعالى:  ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ َُوا َْْن ٌَ ٌَّ َبإٍ َفَتَب ََ اَءُكْم َفاِسَق بِ

اِدِمٌَن ) ََ ْلُتْم  َْ ( َواْعلَُموا َْنَّ 6ُتِصٌُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَى َما َف

َأ  َ َحبَّ
ْم َولَِكنَّ هللاَّ َِتُّ َْ ُكْم فًِ َكثٌٍِر ِمَن اْ َْمِر لَ ُْ ٌُِطٌ ِ لَْو  فٌُِكْم َرُسولَ هللاَّ

ُكمُ  ٌْ اَن  كِلَ ٌَ ْص ِْ ُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْل ٌْ ََ كِلَ ُأ فًِ قُلُوبُِكْم َوَكرَّ ََ ٌَّ َْ اإْلٌَِماَن َو

اِشُدوَن ) ََ ُهُم الرَّ ُ َعلٌَِم َحِكٌمَ 7ُْولَئِ َمًة َوهللاَّ ْْ ِ َوَِ   1 ( َفْضاًل ِمَن هللاَّ

ة من المعانً لقد قررت اآلٌات األولى من سورة الحجرات مجموع   

 لكافة التوجهات والتشرٌعات والنفسً المعرفً ساسوالمفاهٌم تعتبر األ

حٌث حددت جهة القٌادة ومصدر التلق ً، ثم  ضبطت منهي التعامل 

هت إلى و ن ة أم  ، وهذا مما هٌؤ األما ٌنبؽً من أدب وتوقٌر للقٌادةوج 

، لذلك جاء النداء التقوىالجسد الواحد متعاونة على البر وتكون  ك

 ةث بهذا الترتٌب الربانً آمرا المإمنٌن بالمحافظة على وحدة األم  الثال

ٌ ة متماسكة حتى   .تبقى قو

الترتٌب أن تإرر آٌة الفاسق بعد آٌات ه من حسن وقد ٌبدوا أن     

م هللا ما هو األالمإمنٌن،  ٌقول  فرر   هم على ما دونهالدٌن الرازي: قد 

كر ما ٌفضً إلى االقتتال بٌن فذكر جانب هللا، ثم  جانب الرسول، ثم  ذ

طوابؾ المسلمٌن بسبب اإلصؽاء إلى كبلم الفاسق واالعتماد علٌه... 

 . 2 أال ترى أن هللا تعالى ذكر عقب نبؤب الفاسق آٌة االقتتال...
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 :ْوَل: وجوأ التثبت من خبر الفاسق

َُوا كِْن َجاَءُكْم َفاِسَق  قال تعالى: ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ َُوا َْْن ٌَ ٌَّ َبإٍ َفَتَب ََ بِ

اِدِمٌنَ  ََ ْلُتْم  َْ ُتِصٌُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَى َما َف
1 

، الحٌاة فً وأثر  رطر  له ،اعظٌم أصبلً  تقرر رٌمة،الك آٌة هذ 

، التً أرسى فالتثبت فً األربار والصدق فً نقلها من قواعد هذا الدٌن

ً  القواعدها القرآن الكرٌم، وثب   صادق األمٌن علٌه ت أسسها النب

على منهجه الصحابة والتابعٌن، حتى أصبح  وسار الصبلة والسبلم

 تمحٌص الربر رصٌصة من رصابص الرواٌة فً اإلسبلم.

 :سبأ الَْول  

هذ  اآلٌة نـزلت فً الولٌد قال ابن كثٌر: وذكر كثٌر من المفسرٌن أن  

على صدقات بنً   حٌن بعثه رسول هللا بن عقبة بن أبً معٌط

من أحسنها ما روا  اإلمام ، وطرقمن ذلك ُروي . وقد المصطلق 

أحمد فً مسند  من رواٌة ملك بنً المصطلق، وهو الحارث بن 

رضً  -ضرار بن أبً ضرار، والد مٌمونة بنت الحارث أم المإمنٌن 

مد بن سابق، حدثنا عٌسى بن قال اإلمام أحمد: حدثنا مح -هللا عنها 

 ٌقول: " ضرار الرزاعً بن ه سمع الحارث حدثنً أبً أن   ردٌنا

ت رل فدعانً إلى اإلسبلم، فدرلت فٌه وأقر   ،قدمت على رسول هللا 

به، ودعانً إلى الزكاة فؤقررت بها، فقلت: ٌا رسول هللا، أرجع إلٌهم 

فؤدعوهم إلى اإلسبلم وأداء الزكاة، فمن استجاب لً دفعت زكاته، 

 ،ول هللا إبان كذا وكذا لٌؤتٌك بما جمعت من الزكاةٌا رس ً  وترسل إل

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلػ اإلبان الذي أراد رسول 

وظن الحارث أنه  أن ٌبعث إلٌه احتبس علٌه الرسول، ولم ٌؤته، هللا 

فدعا بسروات قومه،  ورسوله -تعالى  -ه سرطة من هللا قد حدث فٌ

رسوله لٌقبض  ً  ل إلت لً وقتا ٌرسكان وق    فقال لهم: إن رسول هللا

الرلؾ، وال أرى  ما كان عندي من الزكاة، ولٌس من رسول هللا 

                                                           
1
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وبعث  حبس رسوله إال من سرطة، فانطلقوا بنا نؤتً رسول هللا 

مما  ض ما كان عند الولٌد بن عقبة إلى الحارث لٌقب رسول هللا 

أي  -ى بلػ بعض الطرٌق فرق جمع من الزكاة، فلما أن سار الولٌد حت

فقال: ٌا رسول هللا إن الحارث  فرجع حتى أتى رسول هللا   -راؾ 

بعث إلى الحارث ال رسوله هللا  ضربف .قد منعنً الزكاة وأراد قتلً

،  وأقبل الحارث بؤصحابه، حتى إذا استقبل البعث وفصل عن

قال: إلى من فقالوا هذا الحارث، فلما ؼشٌهم  المدٌنة لقٌهم الحارث،

بعث إلٌك كان  رسول هللا  بعثتم؟ قالوا: إلٌك، قال: ولم ؟ قالوا: إن  

ال والذي  :قال  .ك منعته الزكاة وأردت قتلهالولٌد بن عقبة فزعم أن  

بالحق ما رأٌته بت ًة وال أتانً. فلما درل الحارث على بعث محمدا 

ل: ال والذي قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولً؟ قا  رسول هللا

ًَّ بب بعثك بالحق ما رأٌته وال أتانً، ما أقبلت إال حٌن احتُ   ٌا س عل

َُوا كِْن َجاَءُكْم قال: فنـزلت الحجرات:   رسول هللا ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

َُوا ٌَّ َبٍأ َفَتَب ََ   َحِكٌمَ ( إلى قوله: 6من اآلٌة)الحجرات: َفاِسَق بِ

فً، عن ور . 1("8الحجرات: من اآلٌة) وى ابن جرٌر: من طرٌق العول

بعث الولٌد بن عقبة بن أبً معٌط  ابن عباس قال: كان رسول هللا 

إلى بنً المصطلق لٌؤرذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الربر فرحوا 

ث الولٌد أنهم ررجوا  وررجوا ٌتلقون رسول رسولب هللا  ا ُحد  وأنه لم 

فقال: ٌا رسول هللا إن بنً    ٌتلقونه، رجع الولٌد إلى رسول هللا

ذلك ؼضبا  من المصطلق قد منعوا الصدقة. فؽضب رسول هللا 

ث نفسه أن ٌؽزوهم إذ أتا  الوفد فقالوا: ٌا رسول  شدٌدا، فبٌنما هو ٌحد 

هللا إن ا ُحدثنا أن رسولك رجع من نصؾ الطرٌق وإن ا رشٌنا أن  ما رد   

ا نعوذ باهلل من ؼضبه وؼضب كتاب جاء منك لؽضب ؼضبته علٌنا، إن  

ً  استؽش هم وهم  بهم، فؤنزل هللا عذرهم فً الكتاب،  رسوله. وإن النب

                                                           
1
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َُوا َْْن ُتِصٌُبوا   فقال ٌَّ َبإٍ َفَتَب ََ َُوا كِْن َجاَءُكْم َفاِسَق بِ ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

اِدِمٌَن  ََ ْلُتْم  َْ َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَى َما َف
1 . 

بعد أن أمر هللاَّ تعالى المإمنٌن قال وهبة الزحٌلً :" المَاسبة: 

، ورفض الصوت عند بؤمرٌن: وهما طاعة هللاَّ تعالى والرسول 

، لبٌان وجوب احترامه، أردفه بؤمر ثالث وهو وجوب الرسول 

التثبت من األربار، والتحذٌر من االعتماد على مجرد األقوال، منعا 

نة بٌن أفراد المإمنٌن وجماعتهم. وهذا أدب اجتماعً عام من إلقاء الفت

ضروري للحفاظ على وحدة األمة، واستبصال أسباب المنازعات فٌما 

 2"بٌنها.

ٌ ن فررالدٌن الرازي أن  اآلٌة لم تنزل راصة بسبب الولٌد بن  وقد ب

وإنما نزلت عام ة لبٌان التثبت وترك االعتماد على قول الفاسق،  عقبة

قت، وهو مثل التارٌ  لنزول ا فً األمر أن ها نزلت فً ذلك الووؼاٌة م

وٌتؤكد ما ذكرنا أن إطبلق لفظ الفاسق على الولٌد شًء بعٌد، ألنه  اآلٌة

م وظن  فؤرطؤ، والمرطُا ال ٌسم ى فاسقا.    3توه 

ً   كما عل ق ابن عاشور على ذلك فقال: لو كان الولٌد فاسقا لما ترك النب

 ٌّن من هللا » ته، فإن ه روى أن ه لم ٌزد على قوله لهتعنٌفه واستتاب التب

  4إذ كان تعجٌل الولٌد الرجوع عجلة... «والْجلة من الشٌطان

 راشدة سٌاسة شرعٌةٌإسس ل و ٌراطب القلوب المإمنة فهذا النداء

 ،تجا  ما ٌمكن أن ٌحدث من أرطاء دارل المجتمع اإلسبلمً

ٌا ٌقتحمها الفسقة بتروٌي أربار نة رلقفالمجتمعات إذا لم تكن محص  

 السلم على والقضاء األروة المتبادلة بٌن الثقة زابفة آملٌن ضرب

ٌ   القٌادة المسلمة  االجتماعً، لذلك كان الواجب األربلقً على ث التر

ٌمكن  قرار أي  اتراذ ت قبل والتثب   ،ع فً تصدٌق الشابعاتعدم التسر  و

                                                           
1
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 ربر الفاسق األمر بالتثبت من أن  كما  ،اسللن   سبب العنت والمشقةأن ٌ

ت تركه فً ربما هألن   مطلقا هٌدل على عدم إهمال  على ما مصلحة ُتفو 

، فالهدؾ من فً نفس الوقت الذي ال ٌعتمد علٌه بثقة مطلقة ة،األم  

ٌ ن هو الحذر من الوقوع فً المفاسد ومنها إصابة قوم بجهالة وما  التب

 حقٌقة.بعد معرفة ال ٌترتب على ذلك من ندم

ٌ ة إلى         الثقة المتبادلة  ولقد أسست اآلٌات القرآنٌة والتوجٌهات النبو

التواد والتعاون بٌن أبناء المجتمع اإلسبلمً وشبهتهم بالجسد الواحد و

قال  ،فٌضعفه أو ٌشتته بهذا الجسد مرض ٌمكن أن ٌحل   فً مقاومة أي  

 : «  ،ِهْم اُطفِِهْم َمَثلُ اْلَجَسِد َمَثلُ اْلُمْؤِمٌََِن فًِ َتَوادِّ َْ َوَتَراُحِمِهْم، َوَت

ى َهِر َواْلُحمَّ ُأ ُعْضَو َتَداَعى لَُأ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ َْ ا اْشَتَكى ِم ََ لقد و. 1«كِ

وأوجبت  ما ٌرو  من أرباربعدم التؤثر  اإلسبلمٌة على حث ت الشرٌعة

 ،كلهم عدول ألن  المإمنٌن ،هو األصل فً التعامل وجعلته حسن الظن

فُِسِهْم  قال تعالى: َْ َ اُت بِأ ََ َُوَن َواْلُمْؤِم ُتُموَُ َظنَّ اْلُمْؤِم ْْ َْ َسِم لَْوََل كِ

ََ ُمبٌِنَ  ا كِْف ََ ًرا َوَقالُوا َه ٌْ   .2 َخ

فقد اشترط  والتعبٌر عن الرأي إذا كان اإلسبلم قد ضمن حرٌة الكلمةو

لمستقٌم الواضح ورسم لها المسار ا ،أن تكون هذ  الكلمة مسإولة

والهدؾ النافع الصالح لتكون الكلمة أداة بناء حضاري، تزرع األمل 

رسالة ٌحاسب فالكلمة  وتحارب الفتنة، ،وتقاوم الشر وتنشر الرٌر،

إذا  الدرجات أعلىفً الجن ة  ترفعه ، فً الدنٌا واآلررة صاحبهاعلٌها 

 ففً ة.إذا كانت ربٌث  دركات النار فً به تهوي أو ، كانت طٌبة

نل  البراري، صحٌح ببً ع 
ة   أ  ر  ٌل نل  عنه، هللا رضً ُهر  ًِّ  ع  بب : ق ال    النَّ

ْبدَ  كِنَّ » َْ َتَكلَّمُ  اْل ٌَ ِ  ِرْضَوانِ  ِمنْ  بِاْلَكلَِمةِ  لَ أُ  َباًَل  لََها ٌُْلقًِ ََل  هللاَّ ُْ ْرَف ٌَ  ُ
 بَِها هللاَّ

ْبدَ  َوكِنَّ  َدَرَجاٍت، َْ َتَكلَّمُ  اْل ٌَ ِ  َسَخطِ  ِمنْ  بِاْلَكلَِمةِ  لَ ْهِوي َباًَل  لََها ٌُْلقًِ ََل  هللاَّ ٌَ 

مَ  فًِ بَِها ََّ فً كل لذلك حرص اإلسبلم على التحري والتثبت  3. «َجَه

                                                           
1
 .1253، رقم: 1/4666 رجه مسلم: باب تراحم المإمنٌن وتعاطفهم وتعاضدهم،ـ أر  

2
 .41ـ سورة النور:  

3
 .3145، رقم: 5/484ـ أررجه البراري فً كتاب الرقابق، باب حفظ اللسان،   
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راصة الذٌن عرفوا بزرع  ،ً ممن لم تتوفر فٌهم صفة العدالةؤتٌ نبؤٍ 

لمثل هذ  بالتصدي القرآن نا أمر ولقد ،الواحد الفتنة بٌن أبناء المجتمع

ُتُموَُ قال تعالى:  ،تبنٌهاوعدم  ببٌان حقٌقتها ارألربا ْْ َْ َسِم َولَْوََل كِ

ا ُبْهَتاَن َعِظٌمَ  ََ ََ َه ََ ا ُسْبَحا ََ َتَكلََّم بَِه ََ ا َْْن  ََ ُكوُن لَ ٌَ      1قُْلُتْم َما 

قال ابن العربً: من ثبت فسقه بطل قوله فً األربار إجماعا، ألن    

فؤما فً اإلنسان على نفسه فبل  ،طلهاالربر أمانة، والفسق قرٌنة تب

  . 2.ٌبطل إجماعا

ٌُبنى على حقابق الصحٌح القرار كما أن   وبٌنات و لٌس على  ٌجب أن 

ا، وفً وصؾ الُمربر من رطبه اٌتبٌن صوابهأوهام و ترمٌنات لم 

فٌه مؽالطة دون أن ٌفكر بالفسق داللة على أن الذي ٌتعمد حمل ربر 

ه بمثابة من أطلق قنبلة األمر هو فاسقي ألن   فً عاقبة ما سٌإول إلٌه

 معنويالمادي وأثرها القد تنفجر فً أي لحظة وسوؾ ٌكون  موقوتة

، كان أثرها سفك دت بسبب أربار كاذبةوقب ، فكم من حروب أُ جسٌما

الدماء وتشرٌد الشعوب، وإثارة الفتن والبؽضاء والكراهٌة، وكم من 

 3. ةأرحام قُطعت بسبب وشاٌة مؽرضة كاذب

فالواجب على المإمن أن ٌتثبت من المربر قبل الربر، ألن األصل   

لذلك رفض علماء  فً الجماعة المإمنة أن ٌكون أفرادها موضع ثقة،

الحدٌث قبول رواٌة المجهول الحتمال فسقه وكذبه، فاهلل سبحانه 

 مظنة الكذب. وتعالى أمرنا بالتثبت من ربر الفاسق ألن ه

 وحتى ال ٌشٌع مظنة الكذب،ه صص الفاسق ألن  وٌر"سٌد قطب:  ٌقول

الشك بٌن الجماعة المسلمة فً كل ما ٌنقله أفرادها من أنباء، فٌقع ما 

ٌشبه الشلل فً معلوماتها، فاألصل فً الجماعة المإمنة أن ٌكون 

قة مؤروذ بها، فؤما أفرادها موضع ثقتها، وأن تكون أنباإهم مصد  

بر ، وبذلك ٌستقٌم أمر وسطا الفاسق فهو موضع شك حتى  ٌثبت ر

                                                           
1
   43ـ سورة النور:  
2
  .1/414ابن العربً: القاضً محمد بن عبد هللا أبو بكر، أحكام القرآن،  انظر: - 
3
 423ـ المنهي القرآنً أسسه وقواعد  فً التعامل ص:  
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بٌن األرذ والرفض لما ٌصل إلٌها من أنباء، وال تعجل الجماعة فً 

تصرؾ بناء على ربر فاسق، فتصٌب قوما بظلم عن جهالة وتسرع، 

 ، وٌجانب الحق والعدل فً اندفاع.فتندم على ارتكابها ما ٌؽضب هللا

ن ربر ومدلول اآلٌة عام وهو ٌتضمن مبدأ التمحٌص والتثبت م

الفاسق، فؤما الصالح فٌإرذ بربر ، ألن هذا هو األصل فً الجماعة 

المإمنة، وربر الفاسق استثناء، واألرذ بربر الصالح جزء من منهي 

أما الشك المطلق فً جمٌع المصادر وفً  ه أحد مصادر ألن   التثبت

جمٌع األربار، فهو مرالؾ ألصل الثقة المفروض بٌن الجماعة 

ع ل لسٌر الحٌاة وتنظٌمها فً الجماعة، واإلسبلم ٌدالمإمنة، ومعط

وٌضع الضمانات والحواجز فقط  الحٌاة تسٌر فً مجراها الطبٌعً

 1."لصٌانتها ال لتعطٌلها ابتداء

: مرتار السبلمً ٌقولأصناؾ.  الناس فً التعامل مع األربارو    

انته، بعضهم ثقة مستقٌم فً دٌنه ورلقه، وأم ، وألرباراالناس ٌتناقل "

ٌقظ الضمٌر، مستحضر دوما أنه مسإول عن كبلمه وأفعاله. له من 

فٌها. وهذا هو الصنؾ ٌد والتز ذاته حصن من الكذب وتنمٌق األربار

قون فٌما ٌربرون به  الؽالب فً المجتمع النظٌؾ. وهإالء مصد 

 ٌعتمدهم القضاء كما ٌعتمدهم الشعب. 

، مما ٌدل على أن وقسم فسقة ٌرتكبون اآلثام من الكذب وؼٌر  

ضمٌرهم مؽلؾ باإلثم، ال ٌجدون من ذواتهم رادعا عن الكذب 

والتزٌد، وتضلٌل اآلررٌن. وشؤن هإالء أنهم ٌسعون لتروٌي الباطل 

، وضررهم على المجتمع كبٌر رطر هإالء والمرتلق من األربار. إن  

وإن كان عددهم قلٌبل. فدعت اآلٌة المإمنٌن  ممزق للوحدة االجتماعٌة

من  بوصؾ إٌمانهم أن ال ٌكونوا كاإلسفنجة تتشرب كل ما ٌقع علٌها

اإلسراع بتصدٌق األربار دون  إن   صالح أو ربٌث، ونقً أو ملوث.

  ٌ   هوهم إلى مان ساعد قوى الشر، على صٌاؼة عقول البشر، ووج  تب

                                                           
1
 3/0014ـ قطب سٌد: فً ظبلل القرآن:  
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  1."ٌحقق أؼراضهم من التسلط، وقلب الحقابق، فارتل مٌزان القٌم

أمام انتشار وسابل  ًمنهي القرآنالإلى االلتزام ب وما أحوجنا الٌوم

قد ٌترتب علٌها أحقاد  أربارتعمدها نشر و ،التواصل وتنوعها

فالحذر الحذر من  على مستوى األفراد أو الجماعات،وعداوات 

 ، حتى ال نقع فً الندم.بدون تثبتتصدٌق مثل هذ  األربار أو نقلها 

اِدِمٌنَ َفُتْصبُِحوا َعلَ  ودل  قوله تعالى: ََ ْلُتْم  َْ أن ه تحذٌر من   ى َما َف

الوقوع فٌما ٌوجب الندم شرعا، أي ما ٌوجب التوبة من تلك اإلصابة، 

أن من ُوالة األمور ر فحذ   ،فكان هذا كناٌة على اإلثم فً تلك اإلصابة

ٌ  ٌصٌبوا أحدا بض ما  هب جُّ و  ت   ن وتحقُّقب رٍّ أو عقاٍب أو حد  أو ؼرٍم دون تب

ؼلبة عقوبةـ علٌه بوجه ٌوجب الٌقٌن أو اللٌط تلك اإلصابةـ ٌُوجب تس

ن  و  .2.ما دون ذلك فهو تقصٌر ٌإارذ علٌهالظ 

َبإٍ  :وفً قوله تعالى    ََ إشارة لطٌفة إلى أن   كِْن َجاَءُكْم َفاِسَق بِ

المإمن ٌنبؽً أن ٌكون حذرا ٌقظا، ال ٌقبل كل كبلم ٌلقى على 

" للتعمٌم، نبؤوتنكٌر "فاسق" و " عواهنه، دون أن ٌعرؾ المصدر،

نبإٍ، فتثبتوا من ربر ، وجاء بحرؾ  فاسق بؤي   والمعنى إن جاءكم أي  

" ولم ٌقل "إذا" التً تفٌد التحقٌق، لٌشٌر إلى أن وقوع مثل التشكٌك "إنل 

ٌكون صادقا  هذا إن حصل فبل ٌكون إال نادرا إذ األصل فً المإمن أن

 .3تإول إلٌه األمورٌدرك ما  حذرا فً نقل األربار

 ر،أعم من الكفر وٌقع بالقلٌل من الذنوب والكثٌألنه الفسق  ُذكركما   

لكن ُتعورؾ فً ما كانت كثٌرة، وأكثر ما ٌقال الفاسق لمن التزم حكم 

بجمٌع أحكامه أو ببعضها... والظاهر أن المراد  الشرع وأقر به ثم أرل  

أو المروءة بناء على به هنا المسلم المرل بشًء من أحكام الشرع 

  4مقابلته بالعدل، وقد اعتبر فً العدالة عدم اإلربلل بالمروءة...

                                                           
1
 .3/64ـ السبلمً محمد بن المرتار، نهي البٌان فً تفسٌر القرآن:  

2
 .13/101ـ ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد، التحرٌر والتنوٌر   

3
 .1/011من القرآن،  ـ انظر: الصابونً محمد علً، تفسٌر آٌات األحكام 

4
 .40/164ـ األلوسً شهاب الدٌن محمود، روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم و السبع المثانً، 
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  :تْظٌم وجود الرسول  ثاٌَا:

ُكْم فًِ َكثٌٍِر ِمَن اْ َْمِر :قال تعالى ُْ ٌُِطٌ ِ لَْو  َواْعلَُموا َْنَّ فٌُِكْم َرُسولَ هللاَّ

ُكمُ  ٌْ َأ كِلَ َ َحبَّ
ْم َولَِكنَّ هللاَّ َِتُّ َْ ُكُم اْلُكْفَر  لَ ٌْ ََ كِلَ ُأ فًِ قُلُوبُِكْم َوَكرَّ ََ ٌَّ َْ اإْلٌَِماَن َو

اِشُدوَن ) ََ ُهُم الرَّ اَن ُْولَئِ ٌَ ْص ِْ َمًة 7َواْلفُُسوَق َواْل ْْ ِ َوَِ ( َفْضاًل ِمَن هللاَّ

ُ َعلٌَِم َحِكٌمَ  ٌ  ٔجٕد سعٕل هللا انكشًٚح   ْزِ اٜٚح ذ ثٍٛ . 1 َوهللاَّ تٍٛ  أ

ْٕٔ ًٚثم انغًاء فٙ سفؼرٓا  ،ح خٛش ٔتشكح ٔسحًحي  ظٓشاَٙ األ

ٔاألسض فٙ ٔاقؼٛرٓا، ذجغذخ فّٛ آٚاخ انؼذل ٔانشحًح ٔانحكًح، فكاٌ 

االَحشاف،  يٍ أ٘نأليح حصٍ يُٛغ  اط، ْٕٔ كزنكقشآَا ًٚشٙ تٍٛ انُ  

و اػٕجاجٓا ٔأفًرٗ يا حصم صٚغ   ٕ كًا أَّ  أياٌ  ،اَحشاف فغٕف ٚ قَ

َها  :ذؼانٗقال  ،نٓا يٍ َضٔل انؼزاب َّ ِ ْن  هًََث ف ي َّ ِ ْن  بَ َها َ اَى َّللّا  ل ي َعز  َّ

ّىَ  ُ ْن يَْسحَْغف ش  َّ ِ ْن  بَ َعز  َ اَى َّللّا  ه 
2
. 

ٔذقذٚش األيش حق قذسِ، فكٌٕ نالْرًاو  اعلوْاّب اٜٚح ٔاترذاء    

كًا انًقصٕد نكٍ يؼهٕو ال ٚخثش ػُّ. أيش  أظٓشْىتٍٛ  سعٕل هللا 

ِٕ ٔٔق شِٔقال ات  ،ٍ كثٛش: اػهًٕا أٌ تٍٛ أظٓشكى سعٕل هللا فؼظً 

، فئَّ أػهى تًصانحكى، ٔأشفق ػهٛكى يُكى، ٔذأدتٕا يؼّ، ٔاَقادٔا أليشِ

.ٔسأّٚ فٛكى أذى  يٍ سأٚكى فٙ أَفغكى
3
  

أيا نٕقهرى خالف أيشِ، ٔافرشٚرى انكزب ػهّٛ فئٌ هللا عٛخثشِ أخثاسكى   

فًٍ انز٘ ٚأذّٛ انٕحٙ يٍ ػُذِ، نزنك  ّٔٚؼشفّ حقٛقح أيشكى فٕٓ سعٕن

حرٗ ٔإٌ  االَقٛاد أليشِ ى،فٛكيقرضٛاخ انؼهى تٕجٕد انشعٕل انًؼصٕو 

، كًا ال ُٚطق ػٍ انٕٖٓٔألَّ يؤٚذ يٍ ػُذ هللا ،ى كخانف رنك سغثاذ

ٌ  ذذتٛشِ فّٛ انشحًح ٔانٛغش، ا  أ كى فًٛا ٚثذٔا نكى أَّ خٛش نٕ ٚطٛؼأي 

ٌ   ،ػهٛكى األيش شق  ننؼُرى ٔ إداسج فٙ  َظشذكى نهحٛاج ٔذصٕساذكى  أل

فانرغهٛى أليشِ أيش  ، نزنكذثقٗ قاصشج إرا نى ذكٍ يغذدج تانٕحٙ األيٕس

  :. قال ذؼانٗحقٛقح اإلًٚاٌ انًغرقشج فٙ انقهٕب  ٔذقرضّٛ ٕٚجثّ انؼقم

                                                           
1
 .5ـ الحجرات:   
 .33 :سورة األنفال 2

3
ـ ابن كثٌر: أبو الفداء إسماعٌل بن عمر, تفسٌر القرآن العظٌم، تحقٌق سامً بن محمد سبلمة ـ       

 ـ4/041والتوزٌع دار الطٌبة للنشر 
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  ْْن لَفََسَذت  السواّات  ّاألس ُ اَء َْ ُْ ِ  ف   يْ ض  ّهَ ّلْ اجّ ََع الحق  ه   ْ ّي بَ ي

  ِ ُ ْن ف ُ ْن بزْ ش  ْىَ  نْ هجيٌا ْعش ض  ُ ْن ه  ْ ش   عْي ر 
1
. 

    َُكُم اإْلٌَِمان ٌْ َأ كِلَ َ َحبَّ
رطابا مع بعٍض من المإمنٌن ؼٌر   َولَِكنَّ هللاَّ

ُكمْ   : المراطبٌن بقوله ُْ ٌُِطٌ اكتفى بالتؽاٌر  :قال الزمرشري ،...لَْو 

فة وارتصر ولم ٌقل حب ب إلى بعضكم اإل ارتبلؾ ٌمان، ففً الص 

            ا على أن المراطبٌن أوال بقوله: لنالمراطبٌن فً الوصؾ ٌد

  ُكْم ُْ ٌُِطٌ ً  أهم الذٌن لَْو  هم ٌعمل بمرادهم، و رادوا أن ٌكون النب

ُكُم اإْلٌَِمانَ   :لمراطبٌن بقولهاؼٌر  ٌْ َأ كِلَ هم الذٌن أرادوا عملهم و  َحبَّ

  ً   .2بمراد النب

 

 :حأ اإلٌمانَْمة  ثالثا:

وارتٌار هللا لفرٌق من عباد ، لٌشرح صدورهم " قال سٌد قطب:

لئلٌمان، وٌحرك قلوبهم إلٌه، وٌزٌنه لهم فتهفو إلٌه أرواحهم، وتدرك 

ما فٌه من جمال ورٌر، هذا االرتٌار فضل من هللا ونعمة، دونها كل 

 هو نعمة... والذي ٌستوقؾ النظر هنا هو تذكٌرهم بؤن هللاكل فضل و

هذا الرٌر فحب ب إلٌهم اإلٌمان، وهو الذي رل ص قلوبهم  بهم دالذي أرا

من ذلك الشر وكر   إلٌهم الكفر والفسوق والعصٌان، وهو الذي جعلهم 

من الراشدٌن فضبل منه ونعمة، وأن  ذلك كله كان عن علم منه 

 وحكمة، وفً تقرٌر هذ  الحقٌقة إٌحاء لهم كذلك باالستسبلم لتوجٌه هللا

وترك االقتراح ا وراء  من رٌر وبركة، طمبنان إلى ماالوتدبٌر ، و

واالندفاع فٌما ٌظنونه رٌرا لهم، قبل أن ٌرتار لهم هللا،  واالستعجال

 3."فٌهم ٌؤرذ بٌدهم لهذا الرٌر فاهلل ٌرتار لهم الرٌر، ورسول هللا 

 ؼاٌة فً ترتٌب وهو انوقد ذكرت اآلٌة الكفر والفسوق والعصٌ

من األعلى إلى األدنى: فالكفر أعظم من الفسق، ن فٌه تدر  الحس

                                                           
1
 .44ـ المإمنون:   

2
ـ انظر: الرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر الملقب بفرر الدٌن الرازي: مفاتٌح الؽٌب ــ دار   

  .15/484التراث العربً ـ 
3
  ــ  3/0011ـ انظر: قطب سٌد، فً ظبلل القرآن ــ دار الشروق ــ   
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 جمع بٌنللقلوب،  فهو محب باإلٌمان أما  ، والفسق أعظم من العصٌان

ارتقى بالمإمنٌن ف، التصدٌق بالجنان واإلقرار باللسان والعمل باألركان

ة فكانت زٌنته فً القلوب تتم   ،هم وانقٌادهم ملكة راسرةحتى أصبح حب  

وارتٌارا ال اكرا    ومحبة االستجابة والطاعة رؼبة   به" لتكونل "حب  

 تعادلها ال ونعمة هللا، من وكرما فضبل الراشدٌنا، فكانوا من للنفس فٌه

 رسول حب نأل ، لرسوله طاعتهم حبلوة بتذوق فازوا وكذلك ،نعمة

ً   عن  مالك بن أنس عن الحدٌث فً جاء قلوبهم. ملك  هللا   النب

ُ  ٌَُكونَ  َْنْ  اإلٌَِماِن: َحالََوةَ  َوَجدَ  فٌِأِ  ُكنَّ  َمنْ  َثالَثَ  » قال:
 َوَرُسولُأُ  هللاَّ

أِ  ََْحأَّ  ٌْ ا كِلَ ِ، كَِلَّ  ٌُِحبُّأُ  َلَ  الَمْرءَ  ٌُِحأَّ  َوَْنْ  ِسَواُهَما، ِممَّ ََ  َوَْنْ  ّلِِلَّ ْكَر  َْنْ  ٌَ

ودَ  ُْ كْ  َكَما الُكْفرِ  فًِ ٌَ فَ  َْنْ  َرَُ ٌَ ََ ََّ  فًِ ٌُْق  1.«ارِ ال

قلوبكم فً أي:  :هللا فٌكم رسولَ  واعلموا ْنّ  :وفً قوله تعالى

فترك سنته  ومنهجه ٌإدي إلى المشقة  ،تهسن  بوفً حٌاتكم  بمحبته 

 والعنت، والندامة. 

ٌ  ــ  ٌ  ن أهمٌة القابد الربانً هذ  اآلٌة تب والحكمة و  ز بالرشدالمتم

 الذٌن ٌعملون رثة األنبٌاء،، والبصٌرة والمتمثل فً زماننا فً العلماء

وتحصٌن المجتمعات من بالحجة والبرهان،  للناس بٌان الحق على

هإالء ٌإثرون فً الناس وٌرفعون عنهم كل التباس، الفتن والشبهات، 

ة وال بمصالح  ،ةوال ٌتؤثرون بؤهواء العام   رؼبات ب وال ،الراص 

   .نطٌالسبل

 

 

 

 

 

                                                           
1
. ومسلم ، باب بٌان رصال من اتصؾ بهن وجد 43:.رقم4/41ـ  البراري، باب حبلوة اإلٌمان :  

 .10، رقم: 4/33حبلوة اإلٌمان، 
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 رابعالمبحث ال

 و حكم قتال البغاة توسائل فض المَاْعا

عد أن حذر هللاَّ تعالى المإمنٌن من نبؤ الفاسق، أبان ب"قال الزحٌلً:  

هنا ما ٌترتب على ربر  من الفتنة والنزاع، وربما االقتتال، فطلب 

تعالى اإلصبلح بالوسابل السلمٌة بٌن المتنازعٌن كالنصٌحة والوعظ 

األررى، فتقاتل واإلرشاد والتحكٌم، فإن بؽت إحدى الفبتٌن على 

بوجود رباط األروة بٌن  الظالمة. ثم علل األمر بالصلح الباؼٌة

الفرٌقٌن، ثم أمر الوسطاء واألطراؾ المتنازعة بتقوى هللاَّ وطاعة 

 1"أوامر .

 الصلح بٌن المتخاصمٌن: المطلأ ا ول:

ُهَما َفإِْن َوكِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمٌََِن اْقَتَتلُوا َفأَْصلِ  قال تعالى:  ََ ٌْ ُحوا َب

 ِ َبَغْت كِْحَداُهَما َعلَى اْ ُْخَرى َفَقاتِلُوا الَّتًِ َتْبِغً َحتَّى َتفًَِء كِلَى َْْمِر هللاَّ

ٌُِحأُّ اْلُمْقِسِطٌنَ   َ ْدِل َوَْْقِسُطوا كِنَّ هللاَّ َْ ُهَما بِاْل ََ ٌْ َفإِْن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا َب
2 

انة المجتمع المإمن من الرصام هذ  قاعدة تشرٌعٌة عملٌة لصٌ

ٌ ن ربر  والتفكك، تحت النزوات واالندفاعات، تؤتً تعقٌبا على تب

ٌ ة والحماسة قبل التثبت واالستٌقان  الفاسق، وعدم االندفاع وراء الحم

وسواء كان نزول هذ  اآلٌة بسبب حادث معٌن كما ذكرت الرواٌات، 

مثل قاعدة عام ة محكمة أم كان تشرٌعا لتبلفً مثل هذ  الحالة، فهو ٌ

لصٌانة الجماعة اإلسبلمٌة من التفكك والتفرق، ثم  إقرار الحق والعدل 

والصبلح، واالرتكان فً هذا كله إلى تقوى هللا ورجاء رحمته بإقرار 

 3العدل والصبلح.

: قال اإلمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا ُمعتمر قال سمعت َْولال سبأ 

؟ بن هللا عبد أتٌت لو:  للنبً قٌل :قال  أبً ٌحدث: أن  أنسا ًٍّ   أب

                                                           
1
 .13/104ـ الزحٌلً وهبة: التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهي :  

2
 .6ـ الحجرات: 

3
 .3/0011ـ قطب سٌد: فً ظبلل القرآن:   
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ًُّ هللا  فانطلق  وهً ٌمشون، المسلمون وانطلق حمارا، وركب إلٌه نب

ًُّ  انطلق فلما سبرة، أرض  لقد هللا فو عن ً، "إلٌك: قال إلٌه النب

  هللا رسول لحمار وهللا: األنصار من رجل فقال حمارك" رٌح آذانً

لكلِّ  فؽضب قومه، من رجال هللا لعبد بفؽض منك، قال: رٌحا أطٌب

والنعال،  واألٌدي بالجرٌد ضرب بٌنهم قال: فكان أصحابه، واحد منهما

زلت فٌهم َوكِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمٌََِن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا  : فبلؽنا أنه أُنل

ُهَما ََ ٌْ د، ومسلم فً المؽازي  َب عن وروا  البراري فً الصلح عن مسد 

محمد بن عبد األعلى، كبلهما عن المعتمر بن سلٌمان عن أبٌه، به 

 وكان انعمر له ٌقال األنصار من رجل فً نزلت إن ها: نحو . وقٌل

 فحبسها أهلها تزور أن أرادت وأن المرأة زٌد، أم تدعى امرأة تحته

ٌ ة فً وجعلها زوجها  المرأة وأن   أهلها، من أحد علٌها ٌدرل ال له، عل

الرجل قد كان  وأن بها، لٌنطلقوا وأنزلوها قومها فجاء أهلها، إلىبعثت 

ه فاستعان أهل الرجل  رر  وبٌن  المرأة بٌن لٌحولوا فجاء بنو عم 

 رسول اآلٌة، فبعث هذ  فٌهم فنزلت فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، أهلها

 1هللا. أمر إلى وفاءوا بٌنهم، فؤصلح  هللا

ً   ًدستورا فكانت اآلٌات السابقة لقد    ، ثم  األدب للمسلمٌن مع النب

ون علٌهم األربار  دستورا بٌن المسلمٌن وبٌن أعدابهم الذٌن ٌدس 

 .الكاذبة..

وفى هذ  اآلٌة وما بعدها دستور من األربلق، واألدب والسٌاسة، فٌما  

فالمسلمون، وقد فرؼوا أو كادوا ٌفرؼون من  بٌن المسلمٌن أنفسهم..

 -كان ٌحٌط بهم من المشركٌن، والٌهود، والمنافقٌن مواجهة العدو الذي

النفس البشرٌة،  ًفإن ذلك من شؤنه أن ٌتٌح فرصة لطبٌعة العدوان ف

فإذا لم ٌجد المسلمون من ٌقاتلون من أعدابهم، لم ٌسلم األمر من أن 

الطبٌعة  ًٌقع الشر بٌنهم هم أنفسهم، وٌقاتل بعضهم بعضا.. فتلك ه

  .اإلنسانٌة

                                                           
1
 . 4/041م ـ ابن كثٌر ابو الفداء إسماعٌل بن عمر، تفسٌر القرآن العظٌ  
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ه القرآن الكرٌم إلى حماٌة المسلمٌن من هذا الشر الذي قد نب  ومن هنا 

ه إلى عدم وقوع الشر والقتال ٌرد علٌهم من ذات أنفسهم، ولم ٌنب  

فالقرآن  له النفوس احتماال الزما مطلقا.ذلك مما ال تحتم أصبل، ألن  

ٌسل م باألمر  -وإن كان ذلك على ؼٌر ما ال ٌرضا  للمإمنٌن -ٌسل م

وٌفترض وقوع القتال بٌن المإمنٌن، ولكنه ٌدعو إلى  الحٌاة ًالواقع ف

 ًإطفاء وقدة هذا الشر، وٌدعو المسلمٌن جمٌعا إلى المشاركة ف

 1وٌستؽلظ. إرماد ، قبل أن ٌتسع

َوكِْن َطائَِفَتاِن  ٌقول فرر الدٌن الرازي: فً قوله تعالى:  المَاسبة:  

ُهَماِمَن اْلُمْؤِمٌََِن اْقَتَتلُوا َفأَْصلِحُ  ََ ٌْ ر هللا المإمنٌن من النبإ   وا َب ا حذ  لم 

الصادر من الفاسق، أشار إلى ما ٌلزم منه استدراكا لما ٌفوت، فقال 

فإن اتفق أنكم تبنون على قول من ٌوقع بٌنكم، وآل األمر إلى اقتتال 

طابفتٌن من المإمنٌن، فؤزٌلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بٌنهما فإن 

 2...ا على األررى فقاتلوا التً تبؽًبؽت إحداهم

ٌُكل ؾ الذٌن آمنوا   أن  -من ؼٌر الطابفتٌن المتقاتلتٌن طبعاً  -وهو 

ٌقوموا باإلصبلح بٌن المتقاتلٌن. فإن بؽت إحداهما فلم تقبل الرجوع 

ومثله أن تبؽٌا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم هللا  -إلى الحق  

فعلى المإمنٌن أن ٌقاتلوا البؽاة إذن، وأن  -فً المسابل المتنازع علٌها 

 هو وضع ٌظل وا ٌقاتلونهم حتى ٌرجعوا إلى أمر هللا. وأمر هللا

ى إلى  وقبول حكم هللا فٌما ارتلفوا فٌه، الرصومة بٌن المإمنٌن وأد 

، فإذا تم  قبول البؽاة لحكم هللا، قام المإمنون باإلصبلح الرصام والقتال

ٌُِحأُّ   .ق طاعة هلل وطلبا لرضا .القابم على العدل الدقٌ  َ
كِنَّ هللاَّ

 .3 اْلُمْقِسِطٌنَ 

ة من اقتتال وٌمكن أن ٌإو ما فًتفكٌر وال   بؽً بسبب ل إلٌه واقع األم 

د و ،المسإولٌة أكثر هملٌحم  ٌزٌد فً وعً المإمنٌن و نبإ فاسق، ٌُشد 

                                                           
1
 . 112ـ  40/111: التفسٌر القرآنً للقرآن:  ـ  الرطٌب عبد الكرٌم ٌونس  
2
 .15/481ـ الرازي فرر الدٌن، مفاتٌح الؽٌب:  
3
 .3/0010ـ قطب سٌد: فً ظبلل القرآن: 
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 التمآ أدركوا بوجدانهم، ألنهم كٌفٌة تعاطٌهم مع األنباءفً  ٌهمعل

ن أالتً ٌمكن  مفاسدوال ربار الكاذبة، واإلشاعات الباطلة،األ تصدٌق

ن المإمنٌن وٌجعلهم أكثر ٌحص  وهذا مما  على عدم التثبت، تترتب

  .  حذرا

تمثل  التً حب ب هللا إلٌها اإلٌمان فالجماعة المإمنة الراشدة لذك  

ول تقتعرؾ السلبٌة، وال األمة، وهً ال جسم صمام األمان فً 

تإجي الربلؾ قد فإذا علمت بمعطٌات الجلوس فوق الربوة أسلم، ب

 تها،تتحرك بكل قو   ،وتثٌر العواطؾ وتدفع إلى الرؼبة فً االقتتال

وال ٌهنؤ لها  ،من أجل إرماد نار الفتنة قبل اشتعالها ،بحكمتها تتقدمو

 . بٌن المتراصمٌن ٌتم التصالح تبعد شبح االقتتال، و حتىبال 

 :لثاًَ: حكم قتال البغاةالمطلأ ا

 أما إذا ررجت الفتنة من طور التراشق باألقوال إلى المواجهة الفعلٌة 

األول الدعوة للمصالحة، وإذا لم تفد هذ  جب الوبالقوة والسبلح، فا

لة فً جٌشها تحت قٌادة الدعوة فالواجب ٌقتضً أن تنتصر األمة ممث

 المظلومة للفبة فٌها، أيأهل الكفاٌة والرو أو فً علمابها  ولً األمر

إلى أن ترضع الفبة الباؼٌة  إلى جانبها وتقاتل ،التً ترؼب فً الصلح

ٌ   ،وهو وجوب كفاٌة"قال ابن عاشور:  .1عن القتال. تكؾ   و ن وٌتع

ً  قتال البؽاة إال بتعٌٌن اإلمام جٌشا ٌوج   هه لقتالها إذ ال ٌجوز أن ٌل

فلٌتول  قتال البؽاة السواد األبمة والرلفاء، فإذا ارتل أمر اإلمامة 

ٌ د  األعظم من األم   ة وعلماإها. فهذا الوجوب مطلق فً األحوال تق

ال ة على عدم المصٌر إلٌه إذا ُعلم أن  قتالها ٌجرُّ إلى فتنة أشد   األدل ة الد 

، ...وٌستمر قتال الفبة الباؼٌة إلى ؼاٌة رجوعها إلى أمر هللامن بؽٌها

 أي حتى تقلع ،ٌعة من العدل والكؾ عن الظلموأمر هللا هو ما فً الشر

 . 2 ".عن بؽٌها

                                                           
1
 .3/66ـ انظر  ــ بتفصٌل ــ فً نهي البٌان فً تفسٌر القرآن، للسبلمً ،  
2
 .111ــ 13/114التحرٌر والتنوٌر،  ـ ابن عاشور محمد الطاهر: 
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 :ْوَل: ْسس الْدل والقسط

َفأَْصلُِحوا  : تعالى قوله فً، ان فً نفس اآلٌة ورد مرتصبلح واإل   

ُهَما ََ ٌْ بذل النصح واالرشاد وإزالة الشبه التً ٌعنً   ـ األولى ـ  َب

إلى النزول على حكم  تكون عند إحداهما، أو عند كلٌهما، ودعوتهما

صبلح فً أما اإل صبلح هنا الؽاٌة منه إزالة االقتتال فقط. . فاإلهللا

ْدِل  فً قوله تعالى: المرة الثانٌة َْ ُهَما بِاْل ََ ٌْ َفإِْن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا َب

أي بفصل ما اآلثار النفسٌة لبلقتتال ـ فالؽاٌة منه إزالة ـ   ...َوَْْقِسُطوا

ال تكتفوا بمجرد المتاركة  واب الرصومة ونتابجها، بٌنهما من أسب

  ٌ ة، وانتظارا والموادعة، رشٌة أن تكون إحداهما أو كبلهما تركته تق

ه بعد قتال، وذلك مظنة ، وتقٌٌد الصلح بالعدل هنا ألن  السانحةللفرصة 

كم ما كان منهم من عناد وبؽً على أن تظلموهم، ، أي ال ٌحملن  الحٌؾ

 .1، بل اعدلوا هو أقرب للتقوى.ا عدوهم لضعفهأو على أن تظلمو

ومن العدل فً صلحهم أن ال "بن عاشور: اوقال محمد الطاهر   

ة القتال من دم وال مال فإنه تلؾ على تؤوٌل  ٌطالبوا بما جرى بٌنهم مد 

وفً طلبهم به تنفٌر لهم عن الصلح واستشراء فً البؽً وهذا أصل فً 

   2." المصلحة

أو تنهزم فعلى المسلمٌن أن ألمر هللا،  ًء الفبة الباؼٌة تف أن بعدف"   

ٌ ن  ٌجتهدوا فً اصبلح ذات البٌن على أسس العدل وأصول القسط، وب

با لنا الوصول إلى محبة هللا هللا سبحانه أن هللا ٌحب المقسطٌن، مرؼِّ 

 هو أن القسط عدل مع مراعاة  ،والفرق  بٌن العدل والقسط

ومٌن، والمصابٌن لنفوس للمهزومٌن، والمكلالمشاعر واألحاسٌس وا

ومراعاة  فبل بد للمصالحة الوطنٌة أن تقوم على العدل فً هذا القتال

 3."ونفوس الناس.مشاعر وأحاسٌس 
                                                           

1
ـ الساٌس محمد علً: تفسٌر آٌات األحكام ـ تحقٌق ناجً سوٌدان ـ المكتبة العصرٌة للطباعة  

 .481ـ4/480والنشر. 
2
.و القرطبً أبو عبد هللا محمد بن أحمد، 13/111ـ ابن عاشور محمد الطاهر: التحرٌر والتنوٌر، 

 .43/046الجامع ألحكام القرآن:
3
 .11ـ10ـ انظر: الصبلبً علً محمد: العدالة والمصالحة الوطنٌة ضرورة دٌنٌة وانسانٌة ـ ص:  
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ٌُِحأُّ  لذلك مدح هللا المقسطٌن وبشرهم بحبِّه فقال:     َ
كِنَّ هللاَّ

دَ  » :وقال   اْلُمْقِسِطٌنَ  َْ َُورٍ  هللاِ  كِنَّ اْلُمْقِسِطٌَن ِع ابَِر ِمْن  ََ  َعلَى َم

ْحَمِن  ِمٌِن الرَّ ٌَ ِدلُوَن فًِ ُحْكِمِهْم َعْن  ْْ ٌَ ٌَن  َِ ِمٌَن، الَّ ٌَ ِأ  ٌْ َد ٌَ ، َوِكْلَتا 

 .1« َوَْْهلٌِِهْم َوَما َولُوا

عظٌما من مبادئ االسبلم قرر مبدأ  هذ  اآلٌة الكرٌمة تبٌن أن   إن     

قسطاس المً بالحق والعدل ووالتناصر االسبل العدل االجتماعً،

، والتعاون على فض المستقٌم، وكفل للناس حٌاة األمن واالستقرار

النزاعات وإزالة الربلفات حتى ٌسود السبلم والمحبة والوبام، ولو 

بحثنا فً كل قوانٌن العالم  واستنطقنا كل المبادئ والنظرٌات الفكرٌة 

العدل لتحقٌق ه االسبلم لما وجدنا مثل هذا النظام الربانً الذي جاء ب

حل  النزاع بٌن ف . تطهٌر النفوس من الضؽابن واألحقادوالقسط و

الهدؾ من  المتقاتلٌن ما هو إال مقدمة لتحقٌق القسط  الذي ٌحبه هللا، و

بجبر ، وذلك فحسب ال فصل الرصومةالصلح هو احقاق الحق 

بٌن وتحقٌق العدل االجتماعً  الضرر، ورفع الظلم عن المظلومٌن،

المحبة التسامح و وإشاعة أجواء وتطهٌر النفوس من األحقاد، الناس،

ٌتحقق بل فبل ٌبقى تشوؾ للقهر، وال احساس بالؽبن، واالنسجام، 

ٌثمر تحرر الطاقات، واإلبداع الذي والتماسك االجتماعً السبلم 

 الحضاري.

 لطائف: 

بؾ إشارة إلى ندرة وقوع القتال بٌن طواوإنل : تعالى قولهــ 

المسلمٌن، فإن قٌل نحن نرى أكثر االقتتال بٌن طوابفهم؟ نقول قوله 

ه ٌنبؽً أن ال ٌقع إال نادرا، ؼاٌة ما فً إشارة إلى أن   وإنل تعالى: 

 بَبإ م فاسقَ كُ اءَ جَ  كنْ األمر على ربلؾ ما ٌنبؽً، وكذلك  الباب أن  

ن مجًء مع أ إلى أن  مجًء الفاسق بنبؤب ٌنبؽً أن ٌقع قلٌبل، إشارة

                                                           
1
. انظر: تفسٌر القرآن العظٌم البن كثٌر، ص: 5/014. و النسابً 4514ـ روا  مسلم رقم:  

4/042. 
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ً  األمر أشد  قبوال من  الفاسق بالنبؤب كثٌر وقول الفاسق صار عند ول

ادق الصالح.  قول الص 

 وإن فرقتان تحقٌقا لمعنى التقلٌلولم ٌقل  وكن طائفتانــ قال تعالى: 

 ةٍ قَ رْ كلّ فِ  منْ  رَ فَ َل ََ  وْ فلَ ألن الطابفة دون الفرقة، ولهذا قال تعالى: 

  .1 فةَ مَهم طائِ 

ولم ٌقل  فؤصلحوا بٌنهماولم ٌقل اقتتبل، وقال: اقتتلواقال تعالى:ــ 

بٌنهم، ذلك ألن عند االقتتال تكون الفتنة قابمة، وكلُّ أحٍد برأسه ٌكون 

 إلى الصلح تتفق كلمة كلِّ طابفة وعند العود اقتتلوافاعبل فعبل، فقال:

حٌنبذ  وإال لم ٌكن ٌتحقق الصلح فقال }بٌنهما{ لكون الطابفتٌن

 2كنفسٌن.

اهم هللا  ...َوكِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمٌََِن اْقَتَتلُوا  قال تعالى: ــ فسم 

ه ال ٌرر  المإمنٌن مع االقتتال، وبهذا استدل البراري وؼٌر  على أن  

صحٌح من حدٌث الفً من اإلٌمان بالمعصٌة وإن عظمت، وثبت 

 علٌه وسلم رطب ٌوما الحسن، عن أبً بكرة أن رسول هللا صلى هللا

ومعه على المنبر الحسن بن علً، فجعل ٌنظر إلٌه مرة وإلى الناس 

ِن إ» :أررى وٌقول ٌْ َن فَِئَت ٌْ ٌُْصلَِح بِِأ َب َ َْْن 
لَّ هللاَّ َْ َد َولَ ٌِّ ا َس ََ نَّ اْبًَِ َه

ِن ِمَن الُمْسلِِمٌنَ  ٌْ . فكان كما قال صلوات هللا وسبلمه علٌه 3« َعِظٌَمَت

        ، به بٌن أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطوٌلةأصلح هللا

 4..الواقعات المهولةو

 

 :بٌن الَاس الفخحتمٌة الثاٌَا: 

ذا لم ٌإد إلى إوهو محمود ، طبٌعًأمر الربلؾ بٌن الناس  إن    

أما إذا كان قابما  وكان القصد منه التوصل إلى الحق، ارتبلؾ القلوب،

ن أٌمكن ، امذموم اربلف أصبحتباع الهوى على التعصب للرأي وا

                                                           
1
 .411ـ التوبة:  
2
 .482ـ15/481ـ الرازي فرر الدٌن: مفاتٌح الؽٌب:  
3
 .1481. رقم: 0/453: ـ صحٌح البراري 
4
 .4/041ـ ابن كثٌر أبو إسماعٌل بن عمر: تفسٌر القرآن العظٌم:  



78 
 

 ،القرٌب وقرٌبه ، بٌنفبات المجتمع بٌنوالعداوة رصام الإلى  ٌإدي

 ...الجار وجار ، و الشرٌك وشرٌكهاألخ وأرٌه، وو والرجل وزوجته،

 .ال حصر لها وأسبابه كثٌرة مشهودرطٌر، وهو وهذا أمر 

ر ضروري َل بد مَأ وقوع اَلختالف بٌن الَاس ْموابن القٌم:"  قال 

لتفاوت كرادتهم وْفهامهم وقوى كدراكهم ولكن المَموم بغً بْضهم 

فً بداٌتها  ؼالبا ما تكونالربلفات بٌن الناس و 1"على بْض وعدواَأ

لو عولجت بحكمة، لكن الشٌطان و السٌطرة علٌها بسٌطة ٌمكن تبلفٌها 

ٌفسد ى حت المإمنٌننزغ بٌن والحرٌص على استؽبلل ؼفلة االنسان 

. لذلك أمرنا هللا عز  وجل  بانتقاء الكلمات فً المهالك همقعوفٌ بٌنهم

ت الفرصة على إبلٌس، قال تعالى:      وقول التً هً أحسن حتى نفو 

  َُّهْم كِن ََ ٌْ ُغ َب َْ َْ ٌَ َطاَن  ٌْ ًَ َْْحَسُن كِنَّ الشَّ قُولُوا الَّتًِ ِه ٌَ َباِدي  ِْ َوقُلْ لِ

َطاَن َكاَن لِْلِ  ٌْ االشَّ ًَ ا ُمبٌِ َساِن َعُدّوً َْ
2.  

  ً ُبَدَُ اْلُمَصلُّوَن فًِ  » :وقد قال النب ْْ ٌَ َطاَن َقْد ٌََِْس َْْن  ٌْ كِنَّ الشَّ

ُهمْ  ََ ٌْ ْحِرٌِش َب َرِأ، َولَِكْن فًِ التَّ َْ ٌَرِة اْل ِْ فالشٌطان حرٌص على  3 «َج

فً وأهل الفساد بالسوء  ارةإشعال نار الفتنة مستعٌنا بالنفوس األم  

ق الشمل و فر  األرض حتى تتحقق العداوة والبؽضاء وتحل القطٌعة وٌُ 

و األحادٌث النبوٌة رت اآلٌات سفك الدماء، لذلك ذك  هتك االعرض وتُ تُ 

، وجعلته مرت بإصبلح ذات البٌنأبؤهمٌة وحدة المسلمٌن وتماسكهم، و

 أفضل من درجة الصٌام والصدقة والصبلة.

 

                                                           

1
ـ ابن القٌم  الجوزٌة: شمس الدٌن محمد بن أبً بكر: الصواعق المرسلة فً الرد على الجهمٌة  

ة ـ والمعطلة ـ تحقٌق علً بن محمد الدرٌل هللا ـ دار العاصمة ـ الرٌاضـ المملكة العربٌة السعودٌ
1/246 
2
 .53ـ اإلسراء:   
3

ـ روا  مسلم: كتاب صفة القٌامة والجن ة والنار: باب تحرٌش الشٌطان وبعث سراٌا  لفتنة الناس 

 .1541. رقم:1/1433وأن مع كل إنسان قرٌنا: 
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 ها:موضوع أ السورة و جوهرالمصالحة قل المطلأ الثالث:

ـ  تماسكهمووحدة المسلمٌن ، واألمةالمصالحة بٌن أبناء وألهمٌة  

تكرر ذكر اصبلح ذات البٌن فً سورة راصة أبناء الوطن الواحد ـ 

 9الحجرات ثبلث مرات فً آٌتٌن متتالٌتٌن فً قلب السورة ــ آٌة:

   :فنداءلمٌن، همٌة الرابطة بٌن المسوفً هذا تؤكٌد على أ  ــ10وآٌة:

  ٌا ٌْها الٌَن َمَوا  الذي تكرر رمس مرات وتبعته مجموعة من

حقٌقة االٌمان توصلنا إلى ، اآلداب تعتبر مقومات المجتمع اإلسبلمً

الوصفٌة التً ذكرت فً آرر السورة، وحقٌقة االٌمان النفسٌة والعملٌة 

جوهر ٌن ٌعتبر صبلح ذات البفإ . لذلكالسورة قلبالتً ذكرت فً 

 ،رابعةفً وحدة موضوعٌة  جاءت هاآٌاتوبقٌة  الموضوع فً السورة

تعمل على  بمجموعة من اآلداب آمرة وفً تناسب بٌن أولها وآررها،

صناعة  الذي ٌعمل علىصناعة المإمن الصالح المتصالح مع ذاته، و

، تربطه ا قوٌا، متماسكوأفراد مكوناته مع  مجتمع صالح متصالح

، قلوبالؾ بٌن تؤل   هي واحد ومشاعر انسانٌة نبٌلةعقٌدة واحدة ومن

 مجموعة من األربلق،عن  ناهٌة األررى هاكذلك جاءت بعض آٌاتو

، مثل الؽٌبة المجتمع وتماسكه ضعؾ وحدةا أن تمن شؤنهالتً 

تقوم به فالدور الذي والنمٌمة، وسوء الظن، والتفارر باألنساب...

الُمْؤِمُن  » :ل اكما ق، هو صناعة مجتمع قوي متماسك المصالحة

ًضا ْْ ُضُأ َب ْْ ُشدُّ َب ٌَ اِن  ٌَ َْ هب « لِْلُمْؤِمِن َكاْلُب اببعب ص 
ن  أ  ٌل بَّك  ب  ش    .1.و 

 :ْوَل: تْرٌف اصالح َات البٌن

ٌوم  ،قها لرطوات عزٌزة عند هللا ٌوم تسعى فً لمِّ شمٍل قد تفر  إن    

ٌنهم تسعى لجمع قلوب المإمنٌن، فما أحو  الناس إذا وقعت ب

الرصومات والنزاعات إلى من ٌجمع شملهم إلى من ٌإلؾ بٌن قلوبهم 

                                                           
1
: . رقم0/416نصر المظلوم،  باب المظالم والؽصبالبراري، صحٌح البراري، كتاب: ـ   

احم المإمنٌن وتعاطفهم لم، كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: تر، ومسلم، صحٌح مس1113

 ..1252: رقم .1/4666 وتعاضدهم،
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إلى من ٌقطع سبٌل الشٌاطٌن عنهم إلى من ٌقؾ معهم لكً ٌذكرهم بما 

 .فً العفو من األجر عند هللا 

، وهو ضرورة لذلك كان إصبلح ذات البٌن أساسا لقٌام الدٌن وبقابه

ٌ ة ٌ ة ومصلحة وطن  االجتماعً:ٌتحقق السلم ، بها دٌن

ُكمْ  قال تعالى: :اإلصالح واجأ شرعًــ 1 ٌْ َن ََْخَو ٌْ وهو  َفأَْصلُِحوا َب

ٌشعر المسلم بالمسإولٌة ـ فإصبلح ذات البٌن من حقوق العباد الواجبة 

على المكلفٌن ـ وكذلك ٌربً فٌه الٌقظة الدابمة، والبعد عن المزالق، 

 لبؽً.وعدم االستسبلم لؤلهواء، والبعد عن الظلم وا

 ، حتى ٌكون الشًء الذي بٌنهماكصالح الحال الَي بٌن الَاسهو ــ 2

النزاع التشاحن والتباؼض والتدابر ورالٌة من  ،نبؽًعلى الحالة التً ت

ٌ ة على التعاطؾ والتواد والتراحم ذلك،  وؼٌر ٌ نه الرسول مبن وهذا ما ب

: «  ِِهْم، َوَتَراُحم ا َمَثلُ اْلُمْؤِمٌََِن فًِ َتَوادِّ ََ اُطفِِهْم َمَثلُ اْلَجَسِد كِ َْ ِهْم، َوَت

ى َهِر َواْلُحمَّ ُأ ُعْضَو َتَداَعى لَُأ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ َْ   . 1« .اْشَتَكى ِم

واسع  ألن مٌدانه :ْساس لقٌام الدٌن وبقائأ إصبلح ذات البٌنــ  3

واألزوا  والزوجات، والكفار  األفراد والجماعات، ٌشملعرٌض 

مٌن، والفبات الباؼٌة والعادلة فً األموال والدماء، والنزاع والمسل

والرصومات، ومن أجل ذلك فقد عظم ثوابه وكبر أجر ، فهو أفضل 

وهذا المعنى أفاد  وصؾ  من درجة الصٌام والصبلة والصدقة،

َََْل ُْْخبُِرُكْم بِأَْفَضلَ ِمْن  » :لفساد ذات البٌن بالحالقة فً قوله الرسول 

َدَقةِ  َدَرَجةِ  اَلِة َوالصَّ اِم َوالصَّ ٌَ اِت »، َقالُوا: َبلَى، َقالَ: «الصِّ ََ َصاَلُح 

ًَ الَحالَِقةُ  ِن ِه ٌْ اِت الَب ََ ِن، َفإِنَّ َفَساَد  ٌْ حبٌحح «: »الَب نح ص  س  ٌثح ح  دب ا ح  ذ  « ه 

 ًِّ بِ ََّ ٌُْرَوى َعِن ال ُأ َقالَ:   َو ََّ ًَ الَحالَِقُة ََل َْقُولُ َتْحلُِق ال»َْ َر، ِه َْ شَّ

ٌنَ  ٌعنً تهلك وتستؤصل الدٌن كما ٌستؤصل  .2«َولَِكْن َتْحلُِق الدِّ

الموسى الشعر، لذلك فاإلصبلح سبب لبلعتصام بحبل هللا وعدم التفرق 

                                                           
1
ـ صحٌح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المإمنٌن وتعاطفهم وتعاضدهم،   

 .1253.، رقم:1/4666
2
 .1286قم: . ر1/111ـ  روا  الترمذي ــ من أوله آلرر   مع مبلحظة حسن صحٌح ــ   
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 وسبب لتحقٌق السلم االجتماعً الذي ٌتمكن فٌه الدٌن، بٌن المسلمٌن،

ورفع  ثلمة فً الدٌن، فمن تعاطى إصبلحها فهو فساد ذات البٌنأما 

، فسادها نال درجة فوق ما ٌناله الصابم القابم المشتؽل بروٌصة نفسه

 وفً الحدٌث حث وترؼٌب فً إصبلح ذات البٌن.

على عباد  المإمنٌن: وهذا  من ْعظم َْم هللاــ صبلح ذات البٌن  4

ُتْم َْ   المعنى أفاد  قوله تعالى: َْ َْ ُك ُكْم كِ ٌْ ِ َعلَ
َمَت هللاَّ ْْ ُكُروا َِ َْ ْعَداًء َوا

ا ًَ َمتِِأ كِْخَوا ْْ َن قُلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بَِِ ٌْ    ٌقول ابن عاشور:   . 1 َفأَلََّف َب

  ُْكم ٌْ ِ َعلَ َمَت هللاَّ ْْ ُكُروا َِ َْ تصوٌر لحالهم التً كانوا علٌها،   َوا

لٌحصل من استفظاعها انكشاؾ فابدة الحالة التً أمروا بؤن ٌكونوا 

جمٌعا بجامعة االسبلم الذي كان سبب نجاتهم  علٌها، وهً االعتصام

من تلك الحالة، وفً ضمن ذلك تذكٌر بنعمة هللا تعالى، الذي ارتار لهم 

 2. ، وفً ذلك تحرٌض على إجابة أمر  تعالى إٌاهم باالتفاق.هذا الدٌن

: بٌنت اآلٌات أن اإلصبلح مما ٌقتضٌه اإلصالح مطلأ كٌماًَـ 5

هذا تحفٌز للمإمنٌن على القٌام به، قال وصؾ اإلٌمان والتقوى، وفً 

َ   :تعالى قُوا هللاَّ ُسوِل َفاتَّ ِ َوالرَّ َفالُ ّلِِلَّ َْ َفاِل قُِل اْ َ َْ ََ َعِن اْ َ ََ ْسأَلُو ٌَ

ُتْم ُمْؤِمٌَِنَ  َْ َ َوَرُسولَُأ كِْن ُك
وا هللاَّ ُْ َُِكْم َوَِْطٌ ٌْ اَت َب ََ من و  3 َوَْْصلُِحوا 

اس إذا تقاطعوا، والصلح بٌن الناس ن الن  صنابع المعروؾ: الصلح بٌ

إذا تهاجروا، وقطع أسباب الضؽابن والشحناء، وقطع أسباب الفتن 

، والتً شهد هللا والبؽضاء، فإنها من أعظم األمور المقربة إلى هللا 

َل  من فوق سبع سماوات أنها رٌر النجوى، قال سبحانه وتعالى: 

ْجَواهُ  ََ َر فًِ َكثٌٍِر ِمْن  ٌْ ُروٍف َْْو كِْصالٍح َخ ْْ ْم كَِلَّ َمْن ََْمَر بَِصَدَقٍة َْْو َم

َُْؤتٌِِأ َْْجراً  ِ َفَسْوَف  ََ اْبتَِغاَء َمْرَضاِت هللاَّ لِ ََ لْ  َْ ْف ٌَ اِس َوَمْن  ََّ َن ال ٌْ  َب

    .  4َعِظٌماً 

                                                           
1
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الصلح ـ  لذلك كان من أحب األعمال إلى هللا: السعً بالصلح بٌن الناس

فبل تعلم بقطٌعة بٌن مسلم  ـ لح بٌن المتراصمٌنالص ـ بٌن الزوجٌن

لت نفسك للصلح بٌنهم ، فإن هللا ٌشكر رطوات الصلح اومسلم إال أه 

بحسن األجر لهم، وأن من  وٌحب أهلها وٌثنً علٌهم كما أربر هللا 

 1.احتسب أجر  وثوابه عند هللا أن هللا ٌإتٌه أجراً عظٌماً 

ٌّةـ 6 فً قٌامه ٌقتضً صدق اإلرادة   اإلصبلحف :اإلصالح كرادة وَ

مصلحٌن ومصلح بٌنهم، وهذا ٌستلزم تربٌة النفوس  :من كل أطرافه

على الصفاء وتولٌد هذ  اإلرادة والعزٌمة، واإلرادة تحتا  فً قٌامها 

إلى وجود وعً بهذا اإلصبلح، وهذا ٌحتا  إلى تربٌة. وتوقؾ قٌام 

ٌَُوفِِّق كِ اإلصبلح على اإلرادة دل  علٌه قوله تعالى: ٌُِرٌَدا كِْصاَلًحا  ْن 

ُهَما  ََ ٌْ ُ َب هللاَّ
2. 

     ً ٌ ة فً الرق باإلرادة وتوجٌهها، ونضي  وهنا ندرك دور الن

االنفعاالت النفسٌة، ذلك النضي الذي له دور كبٌر فً كمال العمل، ألن 

اإلنسان ال ٌثاب على فعل الحسنات إال إذا كان فعله حبا فٌها وطلبا 

ال لؤلمر اإللهً بها، أما لو فعلها من دون هذا المقصود لها، وامتثا

لمن  باألجر العظٌم وعد هللا  . لذلكوهذ  النٌة فإنه ال ٌثاب علٌها

ٌمكن أن  ذاتٌة، لحةولٌس ألجل مص ٌصلح بٌن الناس ابتؽاء مرضاته،

  .تزول بزوال أسبابها

وعً بضرورة العدم وجود  إن   اإلصالح والمصالحة:ْهمٌة ـ 7

المصالحة ف ،مصالحة الوطنٌة وأهمٌتها من أعظم أسباب تعثرهاال

 الناسف بل هً أكثر من ذلك بكثٌر،، سنانونا ٌبرم، أو قدا ٌلٌست عق

إلى رإٌا مصلحٌة تظهر لهم أن ما سٌقومون به من أعمال  ٌحتاجون

سوؾ ٌإدي بهم إلى الفبلح فً الدنٌا وفً اآلررة، وٌجعل حٌاتهم أكثر 

من  والصبر،مجاهدة كثٌرا من العمل وال ٌتطلبوهذا وسعادة، ٌسرا، 

                                                           
1
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النفوس. وهنا ندرك  فً تجذٌر معانً المصالحةتوضٌح الرإٌة، وأجل 

 فً الببلد وعلى رأسها اإلعبلم المرتلفة مإسساتالأهمٌة التربٌة ودور 

روح  إشاعةو ونشر ثقافة الحوار، وقبول اآلرر، ،فً تحقٌق المصالحة

البناء الفكري من  نطلق ٌ هذاو، رادا وجماعاتالتسامح بٌن الناس أف

ثم مجتمع، الوضرورتها من أجل نهضة  لمفهوم المصالحة وألهمٌتها،

تولد حتى ٌ الناسالعمل على ترسٌ  هذ  المفاهٌم واألفكار فً وجدان 

، ٌومًسلوك لتتحول إلى عادة و تجسٌم هذ  القٌمرادة إ همفً نفوس

ة أو ال تمن كل محاوال نهانحص  والوطنٌة  المصالحة تنثب  بذلك و رد 

منظور الالمصالحة الوطنٌة فً وبهذ  المعانً ندرك أن   .نتكاسةاال

 جمٌعا أفراد المجتمععلى ٌنبؽً ى، التً مقٌمة من القٌم العظ اإلسبلمً

وكون ، الٌومٌة فً حٌاتهم ًواقع سلوكٌجتهدوا فً تحوٌلها إلى أن 

علٌه انتظام أمر اإلنسان ٌعنً أنها مبدأ ٌقوم  :المصالحة قٌمة

ومنها عز  وتستمد المصالحة قٌمتها مما تحققه من مصالح، وصبلحه، 

الدٌن ومنعته واستقرار المجتمع. ومن أعظم ما ٌدل على أن المصالحة 

ْوَم اَْل ُتْفَتُح َْْبَواُأ الْ  » :معٌار ٌحكم به قوله قٌمة و  ٌَ ِة  ََّ ِن،َج ٌْ ََ   ْث

ْوَم اْلَخِمٌِس، َفٌُ  ٌَ ُأ َو ََ ٌْ ْت َب ََ ًئا، كَِلَّ َرُجاًل َكا ٌْ َُ بِاّلِلِ َش ٌُْشِر ْغَفُر لُِكلِّ َعْبٍد ََل 

ِن  ٌْ ََ ِظُروا َه َْ ْصَطلَِحا، َْ ٌَ ِن َحتَّى  ٌْ ََ ِظُروا َه َْ ٌَُقالُ: َْ اُء، َف ََ َن َِْخٌِأ َشْح ٌْ َوَب

ْصَطلَِحا ٌَ ِن َحتَّى  ٌْ ََ ِظُروا َه َْ ْصَطلَِحا، َْ ٌَ   .1 » َحتَّى 

ً   دنا إلى السٌرةوإذا ع   ٌ ة رأٌنا حرص النب على تحقٌق   الن بو

الصلح والمصالحة بٌن أفراد المجتمع اإلسبلمً، وكذلك بٌن المسلمٌن 

وؼٌرهم من الناس، رؼبة فً تحقٌق السلم االجتماعً الذي تزدهر فٌه 

الصحابة التزم  القوٌم وٌنتشر فٌه اإلسبلم. وبهذا المنهي الدعوة،

  بعهم من الصالحٌن.تمن و  األرٌار
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 صلح الحدٌبة: فتح وَصرْـ 

  ً حرٌصا على نشر السبلم وحقن الدماء، وتحقٌق  لقد كان النب

األمان مع الناس حتى ولو كانوا أعداء، فقد أقسم قبل ابرام صلح 

ًة  »الحدٌبٌة  مع قرٌش، قاببل:  ْسأَلُوًَِ ُخطَّ ٌَ َِ، َلَ  ِد ٌَ ْفِسً بِ ََ ي  َِ َوالَّ

ُمونَ  ظِّ َْ اَها ٌُ ٌَّ ُتُهْم كِ ٌْ ِ كَِلَّ َْْعَط
  .1«فٌَِها ُحُرَماِت هللاَّ

وحقن  الشدٌد، على وأد الفتن  قسم ٌبرز لنا حرصهال هذا وفً

فٌه كذلك إعبلن صرٌح على الرؼبة فً التفاوض، واالستعداد و الدماء.

للتنازل عن كثٌر من الجزبٌات رؼم أهمٌتها، مع المحافظة على تعظٌم 

حرمات هللا حفظ الدماء. هذ  وقابع ،  ومن عز  وجل  حرمات هللا 

 .ناصعة البٌان تنطق بلسان فصٌح عن سماحة اإلسبلم

بشروط  بٌن المسلمٌن والمشركٌن من قرٌش لقد وقع صلح الحدٌبٌة  

روى اإلمام مسلم ، ولكن تحقق من ورابها رٌر كثٌر. ظاهرها مجحفة

ٌل بن عمرو، فقال فٌهم سهو  صالحوا النبً عن أنس، أن قرٌشا 

  ً ِحٌمِ »لعلً:   النب ْحَمِن الرَّ مب ، «اْكُتْأ، بِْسِم هللاِ الرَّ ا بباسل مَّ
لح: أ  ٌل ق ال  ُسه 

ا ببسل  ي م  رب دل ا ن  حبٌمب هللاب، ف م  نب الرَّ م  حل ك   مب هللاب الرَّ مب ُؾ بباسل رب عل ا ن  ُتبل م  نب اكل ل كب  و 

ٍد رَ  اْكُتأْ : »اللُهمَّ، ف ق ال   ُسوُل َقالُوا:  «ُسوِل هللاِ ِمْن ُمَحمَّ ا أ نَّك  ر  ن  لبمل ل ول ع 

 ًُّ بب ، ف ق ال  النَّ ببٌك 
م  أ  اسل ك  و  م  ُتبب اسل نب اكل ل كب ، و  اك  ن  عل ب  تَّ ْن اْكُتْأ مِ : »هللاب ال 

ِد ْبِن َعْبِد هللاِ  ًِّ  «ُمَحمَّ بب ل ى النَّ ُطوا ع  ر  ت  ُردَّ ُ  أ ن ف اشل ُكمل ل مل ن  نل اء  مب نل ج  م 

ُتُب  كل ُسول  هللاب، أ ن  ا ر   ٌ ا، ف ق الُوا:  ن  ٌل ل  ُتُمو ُ ع  دل د  نَّا ر  ُكمل مب اء  نل ج  م  ، و  ُكمل ٌل ل  ع 

: ا؟ ق ال  ذ  ُهْم » ه  َْ ا ِم ََ َدَُ هللاُ، َوَمْن َجاَء َْ ِهْم َفأَْب ٌْ ا كِلَ ََّ َهَأ ِم ََ ُأ َمْن  ََّ ْم، كِ َْ ََ

لُ هللاُ لَُأ َفَرًجا َوَمْخَرًجا َْ ْج ٌَ على هذ    موافقة الرسول إن  . 2« َس

  ٌ ـ كما تصور بعض  ة فً الدٌن، وال هوان للمسلمٌن،الشروط لٌس دن

تلك  إن  و حكمة وبعد نظر.المن  هًبل  ـرضً هللا عنهم الصحابة 

فإنها تحمل فً ، على المسلمٌنة شد  فً ظاهرها كان  ذاإشروط ال
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ح فتحا مبٌنا، هذا الصل  لذلك سم ى هللا، والنصر العزةأسباب باطنها 

لذلك على المسلمٌن فً كل زمان أن  فٌما بعد. الصحابةوهذا ما أدركه 

 به. ، وٌعتبواهذا الصلحتعلموا من ٌ

 وإنما وافقهم فً هذ  األمور :قال العلماء قال اإلمام الَووي:   

أما  ،للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه ال مفسدة فً هذ  األمور

وكذا قوله محمد بن عبد هللا هو  ،لهم فمعناهما واحدالبسملة وباسمك ال

ولٌس فً ترك وصؾ هللا سبحانه وتعالى فً هذا  ،أٌضا رسول هللا 

 وال فً ترك وصفه أٌضا  ،الموضع بالرحمن الرحٌم ما ٌنفً ذلك

وإنما كانت المفسدة تكون ، فبل مفسدة فٌما طلبو  ،هنا بالرسالة ما ٌنفٌها

ونحو ذلك وأما شرط رد  ال ٌحل من تعظٌم آلهتهملو طلبوا أن ٌكتب ما

ٌ   ،من جاء منهم الحكمة فٌهم فً  ن النبً ومنع من ذهب إلٌهم فقد ب

ومن جاءنا منهم  ،من ذهب منا إلٌهم فؤبعد  هللا :هذا الحدٌث بقوله

فجعل هللا للذٌن  سٌجعل هللا له فرجا ومررجا ثم كان كما قال 

جا ومررجا وهلل الحمد وهذا من هم إلٌهم فرجاءونا منهم ورد  

      .المعجزات

والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من قال العلماء  

ثمراته الباهرة وفوابد  المتظاهرة التً كانت عاقبتها فتح مكة وإسبلم 

وذلك أنهم قبل الصلح لم  أهلها كلها ودرول الناس فً دٌن هللا أفواجا

 ،كما هً لمٌن وال تتظاهر عندهم أمور النبً ٌكونوا ٌرتلطون بالمس

فلما حصل صلح الحدٌبٌة ارتلطوا  ،بمن ٌعلمهم بها مفصلةٌحل ون  وال

بالمسلمٌن وجاءوا إلى المدٌنة وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بؤهلهم 

 وأصدقابهم وؼٌرهم ممن ٌستنصحونه وسمعوا منهم أحوال النبً 

هرة وأعبلم نبوته المتظاهرة وحسن مفصلة بجزبٌاتها ومعجزاته الظا

ت نفوسهم سٌرته وجمٌل طرٌقته وعاٌنوا بؤنفسهم كثٌرا من ذلك فما زل  

إلى اإلٌمان حتى بادر رلق منهم إلى اإلسبلم قبل فتح مكة فؤسلموا بٌن 

صلح الحدٌبٌة وفتح مكة وازداد اآلررون مٌبل إلى اإلسبلم فلما كان 

د تمهد لهم من المٌل وكانت العرب من ٌوم الفتح أسلموا كلهم لما كان ق
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ؼٌر قرٌش فً البوادي ٌنتظرون بإسبلمهم إسبلم قرٌش فلما أسلمت 

ِ  :قرٌش أسلمت العرب فً البوادي قال تعالى ََْصُر هللاَّ ا َجاَء  ََ كِ

ْدُخلُوَن فً دٌن هللا ْفواجا ٌَ اَس  ََّ َت ال ٌْ  . 1َواْلَفْتُح َوَرَْ

ٌِّ كأ ـ     ا َس ََ  : دَ نَّ اْبًَِ َه

فً الصلح والمصالحة نتعلمه من سبط رسول هللا  والدرس اآلرر   

 ًالحسن بن عل ،،  الرلٌفة الرامس، الذي تنازل عن الربلفة رؼم

ذكر  فقد  أحقٌته وأفضلٌته، من أجل وحدة المسلمٌن وحقن دمابهم.

ن   البراري أن س  ُن ع   :البصري قال الح  ُن بل س  ب الح  هللاَّ ب ل  و  قل ت  ة  اسل  ٌ اوب ًٍّ ُمع  لب

لًِّ  اببب  ال  ُتو  ت  ى ك  : إبنًِّ أل  ر  اصب ُن الع  ُرو بل مل ، ف ق ال  ع  الب ب  الب الجب ث  اببب  أ مل ت  ببك 

ُرو  مل : أ يل ع  نب ٌل ُجل  ر  الرَّ ٌل ب ر  هللاَّ ان  و  ك  ُة و   ٌ اوب ه ا، ف ق ال  ل ُه ُمع  ان  ر  ُتل  أ قل قل تَّى ت  ح 

ُإال   ُإال ءب ه  نل لًب إبنل ق ت ل  ه  نل لًب ببؤُُمورب النَّاسب م  ُإال ءب م  ُإال ءب ه  ه  ، و  ءب

دب  بل نبً ع  نل ب  ٍش مب ٌل نل قُر  نب مب ٌل ُجل  هب ر  ٌل ث  إبل  ع  ، ف ب  مل تبهب ع  ٌل نل لًب ببض  مل م  اببهب ببنبس 

ب  د  هللاَّ بل ع  ة ، و  ُمر  ن  س  نب بل م  حل د  الرَّ بل ٍس: ع  مل زٍ ش  ٌل نب ُكر  رب بل امب ن  ع  ا ف ق ال    بل ب  ه  : اذل

، ُجلب ا الرَّ ذ  قُوال  ل ُه: و   إبل ى ه  هب، و  ٌل ل  ا ع  ض  رب ا ُف اعل  ٌ ؤ ت  هب، ف  ٌل ا إبل  لُب  بل   اطل ر  ف د 

دب  بل ُنو ع  ا ب  : إبنَّ ًٍّ لب ُن ع  ُن بل س  ا الح  هب، ف ق ال  ل ُهم  ٌل ا إبل  ل ب  ق اال  ل ُه: ف ط  ا، و  لَّم  ك  هب ف ت  ٌل ل  ع 

ن   بل ، ق دل أ ص  لببب ذب ب األُمَّ الُمطَّ إبنَّ ه  ، و  الب ا الم  ذ  نل ه  اببه اا مب م  اث تل فبً دب  ة  ق دل ع 

نل لب  : ف م  ؤ لُك  ق ال  سل  ٌ ك  و  ٌل لُُب إبل  ٌ طل ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ك  ك  ٌل ل  ُض ع  رب عل  ٌ ُه  ً ق اال : ف إبنَّ

ا ذ  ًبا إبالَّ ق اال : ن حل  ببه  ٌل ا ش  ؤ ل ُهم  ا س  ُن ل ك  ببهب، ف م  ُه، ق اال : ن حل ال ح  ُن ل ك  ببهب، ف ص 

لَّى هللاُ  ب ص  ُسول  هللاَّ ُت ر  ٌل أ  قُوُل: ر   ٌ ة   ر  كل ا ب  ُت أ ب  عل مب ل ق دل س  ُن: و  س  ف ق ال  الح 

ل ى  ببُل ع  قل ٌُ ُهو   ببهب، و  نل ًٍّ إبل ى ج  لب ُن ع  ُن بل س  الح  رب و  ب  نل ل ى المب لَّم  ع  س  هب و  ٌل ل  ع 

هب أُرل  ٌل ل  ع  ًة، و  رَّ قُوُل:النَّاسب م   ٌ ى و  َ َْْن » ر 
لَّ هللاَّ َْ َد َولَ ٌِّ ا َس ََ كِنَّ اْبًَِ َه

ِن ِمَن الُمْسلِِمٌنَ  ٌْ ِن َعِظٌَمَت ٌْ َن فَِئَت ٌْ ٌدل أن السٌادة هذا  2.«ٌُْصلَِح بِِأ َب

ق السٌادة باإلصبلح بٌن عل   ه ألن   ،إنما ٌستحقها من انتفع به الناس

وحل  فً قرار  ،ا الحدٌثهذ  استوعب الحسنلقد  . الناس ونفعهم

                                                           
1
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 . 41/418 ـ بٌروت ـ التراث العربً
2
 .1481. رقم: 0/453ـ صحٌح البراري:   



87 
 

 رإٌة اصبلحٌة واضحة فؤصبحت له واستولى على مشاعر ، نفسه،

ا التقى بمعاوٌة قال له:  قد اخترت ما عَد هللا، ًٌا مْاوٌة، كَ لذلك لم 

 ًعَ علٌأ، وكن ٌكن لْن َْاْ ًل ًفإن ٌكن هَا ا مر لَ فما ٌَبغ

عبة عند بن شر أصحاب معاوٌة، وقال المؽٌرة ا. فكب  فقد جْلتأ لَ

 كنّ  »ٌقول للحسن:  صلى هللا علٌه وسلم ً  ى سمعت النبذلك: أشهد أن  

. فجزاك هللا «هَا سٌد سٌصلح هللا بأ بٌن فئتٌن من المسلمٌن ًابَ

اتق هللا ٌا مْاوٌة على ْمة محمد، عن المسلمٌن رًٌرا. وقال الحسن: 

م الحسن فسل   َل تفٌَهم بالسٌف على طلأ الدٌَا وغرور فاٌَة ْائلة،

األمر إلى معاوٌة وصالحه وباٌعه على السمع والطاعة على إقامة 

فكانت تلك السنة سنة الجماعة  صلى هللا علٌه وسلم ة نبٌهكتاب هللا وسن  

ع معاوٌة كُل من كان الجتماع الناس واتفاقهم وانقطاع الحرب وباٌ

  1     وتباشر الناس بذلك....  معتزال عنه

ى وأصبح الرلٌفة الشرعً علارتٌارا شورٌا، لقد ارتٌر الحسن   

ً   ماكن التً كانت راضعة لوالد الحجاز والٌمن والعراق، وكل األ عل

شرطا لقبول مباٌعة ، أن وضع . وكان من حكمته بً طالب بن أ

، حٌث اشترط علٌهم أن ٌسالموا من ٌسالم وٌحاربوا من أهل العراق له

فً ربلفته  الحسن استمر  وقدتهٌبة لهم لقبول الصلح،  ،ٌحارب

ة تدرل ضمن الربلفة الراشدة التً أربر عنها  ستة أشهر، وتلك المد 

         :ثم تكون ملكا. حٌث قال  سنة بؤن مدتها ثبلثون رسول هللا 

«  ََ لِ ََ َد  ْْ ََ َب ًة، ُثمَّ ُمْل ََ تًِ َثاَلُثوَن َس وهذا من دالبل  2 «الِخاَلَفُة فًِ ُْمَّ

ة سٌدنا م ، وكذلك فً الحدٌث دلٌل على أن  الحسن هو أحد  حمد نبو 

الرلفاء الراشدٌن، وقد نزل عن الربلفة لمعاوٌة فً ربٌع األول من 

، سنة إحدى وأربعٌن وذلك كمال ثبلثٌن سنة من موت رسول هللا 

 وما كان له أن ٌفوز بصفة الرلٌفة الراشد، وال بصفة السٌد المصلح، 
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  1الذي حقن به دماء المسلمٌن.صلح لل هوإبرام تنازله عن الربلفةلوال 

أن ٌتمسك بموقفه من المطالبة بحق  لقد كان بوسع الحسن    

ٌُعدم حٌنبذ براهٌن على أحق ٌته بذلك، فهو ابن رسول هللا الربلفة ، ولن 

 كما أن قلوب أكثر  سبلم دون أن ٌسبق له عهد بالشركد فً اإل، وُولب

ٌر  ٌجعله أولى بطلب التنازل من معاوٌة المسلمٌن معهي ذلك كله وؼ

 ،ت قرون الفتنة . لكن أن ى له ذلك وقد تجمهرت الجٌوش، وذر 

لبلصطدام وإراقة الدماء؟...لذلك ونشط أهل السوء والفتنة فً التمهٌد 

المسلمٌن وتجنٌبا للمفاسد  لدماءرتؤى أن ٌتنازل عن الربلفة حقنا ا

ا على موقفهي  التً ستلحق األمة كل ها فً العظٌمة المآل إذا بقً مصر 

 2وقد تحققت فعبل وحدة األمة وُسم ً ذلك العام عام الجماعة...

، أو إهدار لقد أدرك الحسن أن السٌادة لٌست بالقهر وسفك الدماء   

 صٌانتها وإزالة البؽضاء والشحناءاألموال والحرمات، بل السٌادة ب

التً ال ٌستطٌعها السٌادة، المسلمٌن بلػ فٌه ذروة فصلحه وحقنه لدماء 

ة وهو ٌملك طرفا منها، وقد صالح الحسن معاوٌة وحوله من فكر بالقو  

األلوؾ فٌهم من هو طامع مدسوس، ولكن فٌهم الكثٌر الكثٌر من 

المرلصٌن األوفٌاء، فما أراد أن تراق بسببه قطرة دم، أو ٌردش مسلم 

 بار المآالتعتال.ومما ٌدل على فقه الحسن ومعرفته ..فً هذا سبٌل

ومراعات التصرفات، وأهمٌة وحدة األمة، وأثر ذلك على نهضتها  

ٌْها "وعزتها، أنه قام فً مرحلة من مراحل الصلح رطٌبا فقال: 

على مسلم ضغٌَة ـ حقد ـ، وكًَ  الَاس كًَ قد ْصبحت غٌر محتمل

ًّ رًٌْ، كّن الَي  َاظر لكم كَظري لَفسً، وْرى رٌْا فال تْدروا عل

 3".وَأ من الجماعة ْفضل مما تحبوَأ من الفرقةتكره
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االرتقاء بوعً من أكبر العقبات التً تعترض المصلحٌن:  ن  إ  

المصالحة بٌن أبناء الوطن  تدرك أن  الجماعات واألحزاب حتى 

الشعوب ال فالواحد، هً أولوٌة األولوٌات ولو بتقدٌم بعض التنازالت، 

اع الفتنة الذٌن ٌتمنون  ة الفرقة والتشتت، ترلو من زر  من ولؤلم 

روا أهمٌة المصالحة، أو أولبك البسطاء الذٌن المعترضٌن الذٌن لم  ٌقد 

ٌتبعون كل ناعق وٌمٌلون مع كل رٌح، لذلك على المصلحٌن أن 

ٌتزودوا بالصبر والحلم، ألنهم معرضون لكل أشكال النقد والذم 

اس ال ا  بقٌة الن  أمفحقٌقة أعمالهم ال ٌدركها إال الراشدون  والتشوٌه،

ون بفوابد المصالحة إال بعد تحقق آثارها  السٌاسٌة واالجتماعٌة ٌقر  

ا سٌد أهل الجنة والرلٌفة الراشد الحسن بن علً فهذ  .واالقتصادٌة

ا  رسول هللا  عند  له ٌقالوزكى عمله،  رضً هللا عنه، الذي زك 

متها كلى رجل تركت كمارتَ وسل" :عودته إلى المدٌنة ٌا عار المإمنٌن

وقٌل:  كًَ اخترت الْار على الَار.فقال: ، من الطلقاء وقدمت المدٌَة

إن الحسن بن علً لما قدم الكوفة قال له أبو عامر سفٌان بن لٌلى: 

لست السبلم علٌك ٌا مذل المإمنٌن. فقال: ال تقل ذلك، ٌا أبا عامر، 

قد ظهرت ول . 1بمَل المؤمٌَن، ولكًَ كرهت ْن ْقتلكم على الملَ.

 حقنت دماء المسلمٌن، ثالنتابي اإلٌجابٌة للمصالحة، حٌ بجبلء

، اإلسبلمٌة بعد توقؾنطلقت الفتوحات فاعلى كلمة واحدة،  وااجتمعو

الصحابة العلماء، وتحقق االمن بقٌادة وازدهرت الحركة العلمٌة 

 فقوٌت شوكة المسلمٌن.  ،الدارلً

َُوَن كخْ  ـ المطلأ الرابع ما الُمؤِم ََّ   :َوةَ ك

ُكم واّتقُوا هللاَ  قال تعالى:   ٌْ َن َْخَو ٌْ َُوَن كْخَوةَ فأْصلُِحوا َب ََّما الُمؤِم ك

لُّكْم ُتْرَحُمون َْ لَ
قال ابن عاشور: هً تعلٌل إلقامة الصلح بٌن   2

المإمنٌن إذا استشرى الحال بٌنهم، وقد ُبنً هذا التعلٌل على اعتبار 

                                                           
1
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  أشارت جملة  لقد "و األروة،حال المسلمٌن بعضهم مع بعض كحال 

 ََُوَن كْخَوة ما الُمؤِم ََّ  الطابفتٌنإلى وجوب اإلصبلح بٌن  ك

، ببٌان أن اإلٌمان قد عقد بٌن أهله من النسب الموحى المتباؼٌتٌن منهم

ولما كان المتعارؾ بٌن  ما ال ٌنقص عن نسب األروة الجسدٌة...

ا بقٌة اإلروة أن ٌتناهضوالناس أنه إذا نشبت مشاقة بٌن األروٌن لزم 

فكذلك شؤن المسلمٌن إذا حدث شقاق  فً إزاحتها مشٌا بالصلح بٌنهما

هم بالسعً بالصلح بٌنهما وبث بٌن طابفتٌن منهم أن ٌنهض سابرُ 

 1 " ...عوا ما وهى، وٌرفعوا ما أصاب ودهىرق  السفراء إلى أن ٌُ 

 َن ٌْ َُوَن كِْخَوةَ َفأَْصلُِحوا َب َما اْلُمْؤِم ََّ ُكمْ  كِ ٌْ ٌ ن هللا تعالى أن   ...ََْخَو هنا ب

اإلصبلح كما ٌجب بٌن الجماعات فهو واجب بٌن األفراد، حت ى ال 

ٌظن  ظان  أن  اإلصبلح إنما ٌجب عند ارتبلؾ الجماعات والطوابؾ، 

ألن  ارتبلؾ الجماعات شدٌد الببلء، ٌرشى منه على المسلمٌن أن 

هم. ف ا إذا كان الربلؾ بٌن فردٌن تذهب رٌحهم، وٌتمك ن منهم عدو  ـ ؤم 

له هذ  األهمٌة، فبل ٌجب فلٌست  ـ دون االقتتال كالتشاتم والتسافه أو

َُوَن كِْخَوةَ فدفعا لهذا الوهم قال هللا تعالى:  اإلصبلح َما اْلُمْؤِم ََّ كِ

ُكمْ  ٌْ َن ََْخَو ٌْ وقد ذهب بعض أهل اللؽة، إلى أن  إروة جمع  َفأَْصلُِحوا َب

وأما األخ بمعنى الصدٌق فجمعه إروان، فجعل هللا  لنسبااألخ من 

اإلروة فً اإلسبلم إروة فً النسب، فؤعطاها اسمها توكٌدا ألمر 

المحافظة علٌها، وإشارة إلى أنهم فً اإلسبلم إروة، وأن اإلسبلم 

           .ٌنتمون إلٌه كما ٌنتمً اإلروة إلى أبٌهم

 .إذا افترروا بقٌس أو تمٌمأبً اإلسبلم ال أب لً سوا  ...      

ٌ ل هللا األمر به باألمر   وزٌادة فً أمر العناٌة باإلصبلح بٌن األروٌن ذ

ُمون  ، فقال: بالتقوى ح  لَُّكمل ُترل اتَّقُوا هللاَّ  ل ع  ٌعنً وهللا أعلم: فؤصلحوا  و 

تقوى هللا ورشٌته، والروؾ  و بٌنهما، ولٌكن رابدكم فً هذا اإلصبلح

العدل، وال تحٌفوا، وال ٌكن منكم مٌل ألحد وا الحق منه، فالتزمو
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األروٌن، فإن هم إروانكم، ولٌس أحدهما بالنسبة إلٌكم فاضبل واآلرر 

مفضوال، إذ الذي جمع بٌنكم وبٌنهما اإلسبلم، وفً اإلسبلم تذهب 

لٌإكد  إن ماوقد جاء التعبٌر بشكل حصري   1. الفوارق وتتبلشى.

ة حقٌقٌة إ هأن   ة اإلٌمان واإلسبلم، ال أرو  هذا عقد عقد  هللا بٌن فال أرو 

ن متبلزمان ٌإثر أحدهما ة فً هللا واإلٌمان أمرافاألرو  لذلك المإمنٌن 

ته.  فً اآلرر  كل منهما ٌضعؾ بضعؾ اآلرر أو ٌقوى بقو 

ة الن سب  ة الن سب، فإن أرو  ة الدٌن أثبت من أرو  وقد قال القرطبً:: أرو 

ة الدٌن ال تنقطعتنقطع بمرالفة الدٌن ..وفً هذ   بمرالفة النسب. ، وأرو 

هللا  البؽً ال ٌزٌل اسم اإلٌمان، ألن   اآلٌة والتً قبلها دلٌل على أن  

اهم أروة مإمنٌن مع كونهم باؼٌن.  قال الحارث األعور: سبل   سم 

من أهل الجمل  وهو القدوة، عن قتال أهل البؽً علً بن أبً طالب 

فقٌل: أمنافقون؟  .قال: ال، من الشرك فروا أمشركون هم؟ وصفٌن:

 قال: ال، ألن المنافقٌن ال ٌذكرون هللا إال قلٌبل. 

   . 2 .قٌل له: فما حالهم ؟ قال: إرواننا بؽوا علٌنا

إلى االرتقاء بالعبلقات اإلنسانٌة ولقد جاءت أحكام الشرٌعة داعٌة   

ٌ ة  ةٌ  تصبح عبلقة روحٌة تعبدبٌن جمٌع مكونات المجتمع حتى  عص

حامٌة لنفسها من كل محاوالت زرع الفتنة، لذلك حث على التفكك 

ة التً اإلسبلم على األروة  تبرز فً أعلى تجلٌاتها االجتماعٌة العام 

ة اإلٌمانٌة الراص   َرَة، َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاِ فة. األرو  ٌْ ْن َْبًِ ُهَر َْ :

اَجُشوا، َوََل » ََ بِْع  ََل َتَحاَسُدوا، َوََل َت ٌَ َتَباَغُضوا، َوََل َتَداَبُروا، َوََل 

ا اْلُمْسلُِم َُْخو اْلُمْسلِِم،  ًَ َُوا ِعَباَد هللاِ كِْخَوا ٍض، َوُكو ْْ ِع َب ٌْ ُضُكْم َعلَى َب ْْ َب

ْظلُِمُأ َوََل  ٌَ اٌَ ََل  ََ ْقَوى َهاُه ْحقُِرَُ التَّ ٌَ لُُأ، َوََل  َُ َِ « ْخ ٌُِشٌُر كِلَى َصْدِر َو

اتٍ    3« َثاَلَث َمرَّ
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وال ٌفوتنا أن نبلحظ بحسب هذا األمر ": النجار عبد المجٌدٌقول   

ة بٌن أعضاء المجتمع لبن كانت بٌن أفراد الن   بوي أن  رابطة األرو 

ة فً اإلٌمان، ة المسلمٌن أرو  ٌجب أن تمتد  لتشمل كل   فإن  رابطة األرو 

ة  أعضاء المجتمع من مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن، وإذا كانت األرو 

ة اإلنسانٌة ٌنبؽً اإل ٌمانٌة هً الرابطة بٌن المسلمٌن فإن  رابطة االرو 

أن تكون هً الرابطة بٌن المسلمٌن وؼٌرهم، وذلك ما ٌدل  علٌه أن  

ة فً هذا الحدٌث اآلنؾ الذكر كان أمرا لعباد هللا  األمر النبوي باألرو 

ة االجتماعٌة  ة، وال ٌضٌر هذ  األرو  ة ولٌس للمسلمٌن راص  العام ة عام 

ة ة اإلٌمانٌة بٌن  أن تشتمل على دابرة من األرو  ة هً األرو  الراص 

ناته  ة بٌن مكو  المسلمٌن، فالهدؾ واحد هو حفظ المجتمع  بهذ  األرو 

 1."أفرادا وجماعات

ومن عجٌب أمر هذ  اآلٌة الكرٌمة أنها جاءت وكؤنها قررت أمراً 

َُوَن كِْخَوةَ كِ :فقالت وال ٌصد   واقعاً مفروؼاً منه ال ٌرد   َما اْلُمْؤِم ََّ ،

بر هكذا حكم هللا وهكذا جاءت الجملة ربرٌة لتقرر واقعاً عظٌماً وتر

َُوَن كِْخَوةَ :  عنه فقالت َما اْلُمْؤِم ََّ ولم تؤت الجملة إنشابٌة ، إذ لم  كِ

ة فٌما روة أو تواصوا باألرو  أ: ٌا أٌها الذٌن آمنوا كونوا  ٌقل هللا تعالى

ة ؼٌر موجودة بٌنكم ،  إذ لو جاءت اآلٌة هكذا " إنشابٌة " لكانت األرو 

ربط قلوب المإمنٌن برباط واحد وعقد هذا الرباط ثم  وجل   ه عز  ، ولكن  

َما :  أربر عن هذ  الحقٌقة الثابتة الواقعة وقضى فٌها بحكمه فقال ََّ كِ

َُوَن كِْخَوةَ   : حٌن قال هللا ثم ثن ى بتقرٌر هذ  الحقٌقة رسول  اْلُمْؤِم

ٌُْسلُِمُأ، َمْن َكاَن فًِ َحاَجِة َِْخٌِأ  » ْظلُِمُأ َوََل  ٌَ اْلُمْسلُِم َُْخو اْلُمْسلِِم، ََل 

ُأ بَِها ُكْرَبًة  َْ َج هللاُ َع َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْرَبًة، َفرَّ َكاَن هللاُ فًِ َحاَجتِِأ، َوَمْن َفرَّ

اَمِة، َوَمْن َسَترَ  ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ اَمةِ  ِمْن ُكَرِأ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  2 « ُمْسلًِما َسَتَرَُ هللاُ 

وأصبحوا ، ة وعاشوا فٌها ولهاوهكذا فهم الصحابة الكرام هذ  األرو  
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، تقاسموا الحب ، دعوتهم واحدة، وأمرهم واحدبفضل هللا تعالى إرواناً 

، فقاسموهم األموال ووصلوا نهم ، وآثروا إروانهم على أنفسهمفٌما بٌ

هذا مالً جعلته بٌنً : إلٌثار أن ٌقول الصاحب لصاحبهن اإلى درجة م

  1.، وهاتان زوجتاي ارتر أٌتهما تشاء لتتزوجها أنتوبٌنك نصفٌن

 ََُوَن كِْخَوة َما اْلُمْؤِم ََّ صت معانً السورة وكانت هً هذ  اآلٌة لر  : كِ

  ٌ ٌ  ة آٌات المركز والمحور، وبق حة لحقٌقة نة موض  سورة كانت مب

ة ٌمثبلن األرو   االٌمان وحقوق صبلن ال بد منهما أة، واإلٌمان واألرو 

تحقٌق  و وال ٌمكن االستؽناء عن أحدهما كً نستطٌع النهوض باألمة،

ـ 102فً ظبلل اآلٌة:  سٌد قطبوقد تحدث  االبداع الحضاري،

عن هذٌن األصلٌن أو الركٌزتٌن ـ حسب تعبٌر  ، من آل عمران 103

البد منها لقٌام الجماعة متبلزمتٌن،  نواعتبرهما قاعدتٌن أساسٌتٌ ـ

ٌنادي هللا الجماعة  وبعد هذا التحذٌر... "، وصبلح أمرها:المسلمة

المسلمة وٌوجهها إلى القاعدتٌن األساسٌتٌن اللتٌن تقوم علٌهما حٌاتها 

مانة ومنهجها. واللتٌن ال بد منهما لكً تستطٌع أن تضطلع باأل

ا للوجود من أجلها.. هاتان وأررجه الضرمة التً ناطها هللا بها

اإلٌمان باهلل وتقوا   ..ةالقاعدتان المتبلزمتان هما: اإلٌمان. واألرو  

ة فً هللا، تلك التً ومراقبته فً كل لحظة من لحظات الحٌاة. واألرو  

  ٌ ٌ  تجعل من الجماعة المسلمة بنٌة ح ة صامدة، قادرة على أداء ة قو

دور األمر : التارٌ  اإلنسانًوفً  ،دورها العظٌم فً الحٌاة البشرٌة

أساس المعروؾ  بالمعروؾ والنهً عن المنكر. وإقامة الحٌاة على 

  :وتطهٌرها من لوثة المنكر

ُتْم :قال تعالى َْ َ َحقَّ ُتَقاتِِأ َوَل َتُموُتنَّ كَِلَّ َوَْ قُوا هللاَّ َُوا اتَّ ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

ِ  ُمْسلُِموَن َواْعَتِصُموا بَِحْبلِ  َمَت هللاَّ ْْ ُكُروا َِ َْ قُوا َوا ِ َجِمٌْاً َوَل َتَفرَّ هللاَّ

ُتْم  َْ َمتِِأ كِْخَواَاً َوُك ْْ َن قُلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بَِِ ٌْ ُتْم َْْعَداًء َفأَلََّف َب َْ َْ ُك ُكْم كِ ٌْ َعلَ
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 ُ
ٌُِّن هللاَّ ٌَُب  ََ لِ ََ َها َك َْ ُكْم ِم ََ َق َْ َ اِر َفأ ََّ لَُّكْم َعلَى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ال َْ اتِِأ لَ ٌَ  لَُكْم َ

 . 1َتْهَتُدونَ 

هما ركٌزتان تقوم علٌهما الجماعة المسلمة، وتإدي بهما دورها إن     

الشاق العظٌم. فإذا انهارت واحدة منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة، 

 :      ولم ٌكن هنالك دور لها تإدٌه

ى التً تبلػ أن توفً بحق التقو ـ اإلٌمان والتقوىا ولى: ركٌْة  ْوَل:

تفتر لحظة من  تؽفل وال .. التقوى الدابمة الٌقظة التً ال.هللا الجلٌل

َ   لحظات العمر حتى ٌبلػ الكتاب أجله َُوا اتَّقُوا هللاَّ ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

وهً هكذا بدون تحدٌد  -كما ٌحق له أن ٌتقى  -اتقوا هللا  َحقَّ ُتَقاتِِأ 

كلما أوؼل  . وبلوؼها كما ٌتصورها وكما ٌطٌقها مجتهدا فًتدع القلب 

. وكلما اقترب ت له أشواقوجد   ،فت له آفاقالقلب فً هذا الطرٌق تكش  

وإلى مرتبة وراء ما  ،تٌقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلػ ،بتقوا  من هللا

هذ  هً  ! ٌنام وتطلع إلى المقام الذي ٌستٌقظ فٌه قلبه فبل ،ارتقى

لمسلمة لتحقق وجودها ولى التً تقوم علٌها الجماعة ااأل الركٌزة

  .وتإدي دورها

ة.. الركٌْة الثاٌَة :ثاٌَا ة فً هللا، على منهي : فهً ركٌزة األرو  األرو 

ِ َجِمٌْاً َوَل  قال تعالى: هللا  لتحقٌق منهي هللا. َواْعَتِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

ُكُروا َِ  َْ قُوا َوا ِ َتَفرَّ َمَت هللاَّ ْْ َْ ُكْم كِ ٌْ َن قُلُوبُِكْم   َعلَ ٌْ ُتْم َْْعَداًء َفأَلََّف َب َْ ُك

َها  َْ ُكْم ِم ََ َق َْ َ اِر َفأ ََّ ُتْم َعلَى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ال َْ َمتِِأ كِْخَواَاً َوُك ْْ َفأَْصَبْحُتْم بَِِ

لَُّكْم َتْهَتُدونَ  َْ اتِِأ لَ ٌَ ُ لَُكْم َ
ُن هللاَّ ٌِّ ٌَُب  ََ لِ ََ ن تنبثق من ة إذأرو   ًفه .َك

 -اإلسبلم.. من الركٌزة األولى.. أساسها االعتصام بحبل هللا  التقوى و

ولٌست مجرد تجمع على أي تصور آرر،  -أي: عهد  ونهجه ودٌنه 

وال على أي هدؾ آرر، وال بواسطة حبل آرر من حبال الجاهلٌة 

  .!الكثٌرة
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الجماعة  نعمة ٌمتن هللا بها على ،ة المعتصمة بحبل هللاهذ  األرو  

المسلمة األولى. وهً نعمة ٌهبها هللا لمن ٌحبهم من عباد  دابما. وهو 

.. وما هنا ٌذكرهم هذ  النعمة. ٌذكرهم كٌؾ كانوا فً الجاهلٌة "أعداء"

فً المدٌنة أحد. وهما الحٌان العربٌان  األوس والرزر كان أعدى من

ما كان إال باإلسبلم.. و  الحٌٌن همفؤلؾ هللا بٌن قلوبفً ٌثرب...  

اإلسبلم وحد  ٌجمع هذ  القلوب المتنافرة. وما كان إال حبل هللا الذي 

وما ٌمكن أن ٌجمع  ،ٌعتصم به الجمٌع فٌصبحون بنعمة هللا إروانا

ة فً هللا، تصؽر إلى جانبها األحقاد التارٌرٌة، والثارات القلوب إال أرو  

مع الصؾ تحت القبلٌة، واألطماع الشرصٌة والراٌات العنصرٌة، وٌتج

وٌذكرهم كذلك نعمته علٌهم فً إنقاذهم من  ..لواء هللا الكبٌر المتعال

النار التً كانوا على وشك أن ٌقعوا فٌها، إنقاذهم من النار بهداٌتهم إلى 

، بهموبالتؤلٌؾ بٌن قلو -الركٌزة األولى  ـ وهً االعتصام بحبل هللا

 1 ".ٌةالركٌزة الثانوهً  -فؤصبحوا بنعمة هللا إروانا

ـ فقد جمعت بٌن الركٌزتٌن  أما فً سورة الحجرات ـ موضوع بحثنا

َُوَن كِْخَوةَ :فً آٌة واحدة َما اْلُمْؤِم ََّ  هذٌن وقد تكرر ذكر ..كِ

ُهَما  الركٌزتٌن بؤلفاظ مؽاٌرة: ََ ٌْ فً  ةاألرو   انًلتثبٌت مع َفأَْصلُِحوا َب

وفً  فً القلوبان اإلٌم حقٌقةلتثبٌت  واتقوا هللاو: ،المعامبلت

وهذا هو سبٌل وصول رحمة هللا  بمزٌد رشٌة هللا ومراقبته، السلوك

صت معانً السورة أن  ونستنتي من هذا  للمإمنٌن.  ،هذ  اآلٌة لر 

ة ـ اإلصبلح ـ التقوى ـ  وذكرتها فً قواعد مرتبة: اإلٌمان ـ األرو 

 ا. قلب السورة ومحورها وربلصة معانٌه تعتبر الرحمة ـ لذلك فهً

َُونَ  الركٌزة االولى وتفصٌل    َما اْلُمْؤِم ََّ  وتثبٌت هوقع بٌان ...كِ

مع أوارر  رابع اآلٌات األولى من سورة الحجرات بتناسبفً  معانٌه

ل على اهللا  ببٌان أن  و السورة، ٌ نه فحب ب إلٌهم لمإمنٌن تفض  اإلٌمان وز

زوا بالرشد وكر   إلٌهم الكفر والفسوق والعصٌان، ففا ،فً قلوبهم
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ً  فوالتقوى.  اإْلِْساَلُم  » قال: عن أنس رضً هللا عنه، أن  النب

َِ َثاَلثَ  َِ كِلَى َصْدِر ِد ٌَ ٌُِشٌُر بِ َة، َواإْلٌَِماُن فًِ اْلَقْلِأ " َقالَ: ُثمَّ  ٌَ  َعاَلَِ

ٌَقُولُ: اٍت َقالَ: ُثمَّ  ْقَوى َهاُهََ " َمرَّ ا، التَّ ََ ْقَوى َهاُه  . 1«ا التَّ

ا    ة الذي ف ة...{الركٌزة الثانٌة:}أرو   أم  بعد أن أربر هللا عن عقد األرو 

ثم  أمر  ،وحث  على اصبلح ذات البٌن بالقسط ،ربطه برباط اإلٌمان

 عن أسباب ىنهبعدها مباشرة  لتواصل والتراحم،ل منهجا التقوىب

فالسررٌة   .الفرقة التً تإدي إلى الشقاق والمشاحنات والبؽضاء

، والتفارر والتنابز باأللقاب ،والهمز واللمز ،ناسالراء وازد ،بالرلق

ة معانًمع  مع حقٌقة اإلٌمان و كل هذا ٌتناقضف ،باألنساب  و ،األرو 

بالروابط االجتماعٌة، والعبلقات االنسانٌة، لذلك اعتبر من ٌضر  

 . الفسوق
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 المبحث الخامس:

 ْخالق وَداأ التْامل بٌن المسلمٌن

ْسَخْر َقْوَم ِمْن َقْوٍم َعَسى َْْن  :تعالىقال     ٌَ َُوا ََل  ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

ُهنَّ َوََل  َْ ًرا ِم ٌْ ُكنَّ َخ ٌَ ُهْم َوََل ََِساَء ِمْن ََِساٍء َعَسى َْْن  َْ ًرا ِم ٌْ َُوا َخ ُكو ٌَ

وا بِاْ َْلَقاِأ بِْئَس اَِلْسُم اْلفُ  ُْ اَب ََ فَُسُكْم َوََل َت َْ وا َْ ُْ َد اإْلٌَِماِن َتْلِم ْْ ُسوُق َب

الُِموَن ) ََ ُهُم الظَّ ُتْأ َفأُولَئِ ٌَ َُوا اْجَتَُِبوا ٌ( 11َوَمْن لَْم  ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ

ُضُكْم  ْْ ْغَتْأ َب ٌَ ُسوا َوََل  نِّ كِْثَم َوََل َتَجسَّ َض الظَّ ْْ نِّ كِنَّ َب َكثًٌِرا ِمَن الظَّ

أْ  ٌَ ٌُِحأُّ ََْحُدُكْم َْْن  ًضا َْ ْْ َ َب َ كِنَّ هللاَّ
قُوا هللاَّ ًتا َفَكِرْهُتُموَُ َواتَّ ٌْ ُكلَ لَْحَم َِْخٌِأ َم

اَأ َرِحٌمَ  َتوَّ
1 

أن ثابت »روى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها: : الَْول  

 بن قٌس بن شماس كان فً سمعه وقر وكان إذا أتى مجلس النبًء 

ل فجاء ٌوما ٌترطى ٌقول: أوسعوا له لٌجلس إلى جنبه فٌسمع ما ٌقو

رقاب الناس فقال رجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فقال ثابت: من هذا؟ 

ٌ  فقال الرجل: أنا فبلن. فقال ثابت: ابن فبلنة وذكر أم   ر بها ا له كان ٌع

 2، فهذا من اللمز.«فً الجاهلٌة، فاستحٌا الرجل. فؤنزل هللا هذ  اآلٌة

            فً أول" ي تقدم ذكرهم وقال الضحاك: نزلت فً وفد بنً تمٌم الذ   

السورة" استهزءوا بفقراء الصحابة، مثل عمار ورباب وابن فهٌرة 

وببلل وصهٌب وسلمان وسالم مولى أبً حذٌفة وؼٌرهم، لما رأوا من 

وقال ابن زٌد: ال ٌسرر من  .رثاثة حالهم، فنزلت فً الذٌن آمنوا منهم

إظهار ذنوبه فً الدنٌا رٌر له  ستر هللا علٌه ذنوبه ممن كشفه هللا، فلعل

فً اآلررة. وقٌل: نزلت فً عكرمة بن أبً جهل حٌن قدم المدٌنة 

مسلما وكان المسلمون إذا رأو  قالوا ابن فرعون هذ  األمة. فشكا ذلك 

فنزلت. وبالجملة فٌنبؽً أال ٌجترئ أحد على  إلى رسول هللا 

ذا عاهة فً بدنه أو  االستهزاء بمن ٌقتحمه بعٌنه إذا رآ  رث الحال أو

                                                           
1
 .41ـ44ـ الحجرات : 
2
 .13/113ـ ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، 
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ؼٌر لبٌق  فً محادثته، فلعله أرلص ضمٌرا وأنقى  قلبا ممن هو على 

ضد صفته، فٌظلم نفسه بتحقٌر من وقر  هللا، واالستهزاء بمن عظمه 

أن قال عبد هللا  ولقد بلػ بالسلؾ إفراط توقٌهم وتصونهم من ذلك، هللا

ل شٌت أن أحو  بن مسعود: الببلء موكل بالقول، لو سررت من كلب لر

 1كلبا.

 :المطلأ ا ول: َداأ تْامل المؤمن مع غٌرَ

 قد ة وقوع مرالفات وأرطاءمظن   الٌومً بٌن الناسطبٌعة التعامل  ن  إ  

ة تضر   ، لذلك جاءت اآلٌات بوحدة المجتمع، وتطعن فً مصداقٌة األرو 

السلوكٌات المنحرفة،  بعضتنفٌر من للفً سورة الحجرات القرآنٌة 

 ً أفراد المجتمع على مجموعة من اآلداب واألربلق الرفٌعة،ولترب  

كرامة م المساس بها، وتعتبرها من وتحر   التً تحفظ كرامة اإلنسان

  المجموعة.

ولهذا المعنى جاءت فً الدٌن أحكام كثٌرة  "النجار عبد المجٌدٌقول 

تلتقى كل ها عند مقصد حفظ كرامة اإلنسان للحفاظ على معنى اإلنسانٌة 

ة النفسٌة واالستعبلء، ف ة والقو  ٌه، أمرا بكل  ما من شؤنه أن ٌشعر بالعز 

ومنعا لكل  ما من شؤنه أن ٌشعر بالمذل ة والهوان والوهن، سواء كان 

فات فعلٌة، أو كان متمثبل فً تصرفات قولٌة،  ذلك متمثبل فً تصر 

ٌ ما ٌ   فؤ ة فهو مطلوب فً الشرع، وأ ما  فعل أو قول ٌشعر بالكرامة والعز 

لة والهوان فهو ممنوع، وفً ذلك كل ه حفظ  فعل أو قول ٌشعر بالمذ 

للكرامة، فكما ٌتلؾ الجسم بالجراح والقطع، فكذلك تنتقص اإلنسانٌة 

فً نفس اإلنسان بتصرفات التحقٌر واإلهانة واالستنقاص قوال وفعبلي 

ذلك ألن الذات بتلك التصرفات تصاب بجراح قد تكون ؼابرة، فتإثر 

إلرادات والعزابم فتنكمش النفس، وتتقل ص ملكاتها، وتلتؾ  على فً ا

اء ذلك أن تثمر شٌبا ، فإذا حفظت ذاتها تجتر  جراحها، فبل تستطٌع جر 

                                                           
1
ـ  القرطبى: ابو عبد هللا محمد بن أحمد : الجامع ألحكام القرطبً "تفسٌر القرطبً"   

 .43/012تحقٌق احمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش، 
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ة انطلقت فً اإلنجاز ٌنبؽً لكل مجتمع ٌرٌد لذلك "  1."كرامتها بالعز 

السبلمة والرقً والتقدم أن ٌكون حرٌصاً على التآرً والتعاون بعٌداً 

رطرب  مرُض أذلك و كل ما ٌإثر سلباً على المجتمع ومن أشد   عن

ٌلةب واالحتقار  االستهزاء والسررٌة الذي ٌثٌر األحقاد وٌدعو للمرل

وٌسبب الفرقةب واالرتبلؾ  وٌورُث العداوة والبؽضاء وٌوهن بناء 

 2 ." المتماسك المجتمع القوي  

منك ثبلًثا: إن لم لٌكن حظ المإمن " ٌحًٌ بن معاذ: وما أجمل ما قال  

  .3."تنفعه فبل تضر ، وإن لم تفرحه فبل تؽمه، وإن لم تمدحه فبل تذمه

فبعد اإلرشاد إلى ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه "ٌقول فرر الدٌن الرازي:   

المإمن مع هللا تعالى ومع النبً صلى هللا علٌه وسلم ومع من ٌرالفهما 

  ٌ ن علٌه المإمن مع ً أن ٌكون ما ٌنبؽوٌعصٌهما وهو الفاسق، ب

ذكرنا أن المإمن إما أن ٌكون حاضرا وإما أن ٌكون  وقد المإمن

ؼاببا، فإن كان حاضرا فبل ٌنبؽً أن ٌسرر منه وال ٌلتفت إلٌه بما 

ٌنافً التعظٌم، وفً اآلٌة إشارة إلى أمور ثبلثة مرتبة بعضها دون 

 4"...بعض وهً السررٌة واللمز والنبز

   :السخرٌة الَهً عن ْوَل:

 من كرامتهم، واسترفاؾ بإنسانٌتهمنٌل  ًررٌن هآلالسررٌة با إن  

مهرلقه هللا عز  وجل  وسو  نسان إلوا ،أعراضهم فًوروض  ، ا  وكر 

 استرفاؾو ففً هذا اعتداء على حرمته، تعرض إلى السررٌة،فإذا 

فقد جاء فً  ، بها أكرمه هللا التً ه اإلنسانٌة رصابصو بقٌمته

بَِحْسِأ اْمِرٍئ  » :هللا  قال: قال رسول  هرٌرةعن أبً  الحدٌث

                                                           
1
  ــ  66ص: ـ النجار عبد المجٌد: مقاصد الشرٌعة بؤبعاد جدٌدة : ط: دار الؽرب اإلسبلمً ــ 
2
ـ  التعامل مع الناس، ًة الحجرات فسور ً فالوصاٌا التسع  ـ  زعرب:  صبلح محروس: 

 .15ص:  منشورة على األنترنت ـ
3
ـ الجوزي جمال الدٌن أبو الفر : صفة الصفوة. تحقٌق احمد بن علً ـ دار الحدٌث ـ القاهرة ـ   

  .1/161مصر ـ 
4
 .15/485:مفاتٌح الؽٌب: ـ  الرازي فرر الدٌن 
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ْحقَِر ََْخاَُ اْلُمْسلَِم، ُكلُّ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َحَراَم، َدُمُأ،  ٌَ رِّ َْْن  ِمَن الشَّ

من الشرِّ أن ٌحقر أرا  المسلم،  سلمٌعنً ٌكفً الم 1«َوَمالُُأ، َوِعْرُضأُ 

وهو ٌدل على  ،شدٌد لهذا الصنٌعوتقبٌح  جرم،لهذا الهذا تعظٌم فً و

حق المسلم على أرٌه ، فٌعرض صاحبه إلى المهالكه شرٌّ عظٌم أن  

م هللا  االستهزاء  وما ال أن ٌحتقر .وقر ، ٌحترمه وأن ٌأن المسلم  حر 

دل ت ورذٌلة من أرس الرذابل ،دنًء عمل اهألن  إال السررٌة بالرلق و

وهو سلوك  فساد فً النشؤةو ،فً العقل نقصعلى انحطاط فً الُرلق و

أفراد المجتمع  ٌعك ر علىل ٌنطلق من قلب مرٌض ،اجتماعً شابن

تهم،  المسلم صفو عبلقاتهم، وصفاء مبادبهم، وٌطعن فً سبلمة أرو 

إلى الرابطة اإلٌمانٌة  انتباههملٌلفت  ٌا أٌها الذٌن آمنوا النداء: جاءف

عضو من ي  ٌلٌق ألا، فبلواحد االمشتركة، التً تجعل المإمنٌن جسد

 هذا الجسد أن ٌستهزئ بعضو آرر.

ٌنهى هللا تعالى عن السررٌة بالناس، وهو احتقارهم  قال ابن كثٌر:

 أنه قال: كما ثبت فً الصحٌح عن رسول هللا  واالستهزاء بهم،

ََّاسِ  الِكْبر َبَطُر اْلَحقِّ و» ٌُْرَوى: "َوَغْمُط ال اِس" َو ََّ  2« َغْمص ال

لك احتقارهم واستصؽارهم، وهذا حرام، فإنه قد ٌكون والمراد من ذ

 . 3المحتقر أعظم قدرا عند هللا وأحب إلٌه من السارر منه المحتقر له.

والسررٌة قد تكون بمحاكاة الفعل بالقول واإلشارة، أو الضحك على   

ؼلط، أو على صنعته، أو قبح ذا بدا منه تربط أوإ كبلم المسرور منه

على عٌوبه ً ذكر شرص بما ٌكر  والتنبٌه صورته، فالسررٌة ه

ة، وٌنافً  4.وجه مضحك بحضرتهونواقصه على  وهذا ٌنافً األرو 

 إٌحاء رفً بؤن القٌم الظاهرة التً ٌراها الرجالوفً التعبٌر  اإلٌمان.

، التً وٌراها النساء فً أنفسهن لٌست هً القٌم الحقٌقٌةفً أنفسهم 

                                                           
1
. النص من مجلة تدبر: المنهي القرآنً 1231م :. رق1/4653ـ صحٌح مسلم باب تحرٌم الظلم.  

 .433أسسه وقواعد  فً التعامل، ص: 
2
 .64، رقم: 4/60روا  مسلم، باب تحرٌم الكبروبٌانه،  

3
 .4/043ـ ابن كثٌر: تفسٌر القرآن العظٌم:  

4
  .4/484ـ انظر: الساٌس محمد علً: تفسٌر آٌات األحكام:  
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قد تكون رافٌة علٌهم، ٌعلمها هللا  ٌوزن بها الناس. فهناك قٌم أررى،

ً  من الرجل الفقٌر، والرجل وٌزن بها العباد. وق د ٌسرر الرجل الؽن

القوي  من الرجل الضعٌؾ... وقد ٌسرر ذو األوالد من العقٌم، وذو 

ٌ ة من الٌتٌم... وقد تسرر الجمٌلة من القبٌحة، والشاب ة من  العصب

ٌ ة من الفقٌرة.. ولكن هذ  العجوز، والمعتدلة من المشوهة، والؽن

وأمثالها من قٌم األرض لٌست هً المقٌاس، فمٌزان هللا ٌرفع وٌرفض 

  1بؽٌر هذ  الموازٌن.

ُهنَّ  قال تعالى:    َْ ًرا ِم ٌْ ُكنَّ َخ ٌَ قال  2 َوََل ََِساَء ِمْن ََِساٍء َعَسى َْْن 

عن قال عكرمة أفرد النساء بالذكر ألن السررٌة منهن أكثر،  :القرطبً

فقالت: ٌا  صفٌة بنت حًٌ بن أرطب أتت رسول هللا  ابن عباس: إن  

ساء ٌعٌرننً، وٌقلن لً ٌا ٌهودٌة بنت ٌهودٌٌن! فقال الن   رسول هللا، إن  

ْوجً  عمً موسى وكنّ  ْبً هارون وكنّ  هال قلت كنّ  ": رسول هللا 

م فبً . فؤنزل هللا هذ  اآلٌة.« محمد حبٌحب الت رل : قالت ي  عن عابشة  ذص 

 ًِّ بب ُت لبلنَّ ٌل ك  ُجبًل  ح  :  3،ر  أ نَّ لًب  » ف ق ال  ُجبًل و  ُت ر  ٌل ك  نبً أ نًِّ ح  ُسرُّ  ٌ ا  م 

ا ذ  ك  ا و  ذ  ب، «ك  ُسول  هللاَّ ا ر   ٌ َة اْمَرَْةَ . ق ال تل ف قُللُت:  ٌَّ ِدَها  -كِنَّ َصفِ ٌَ  -َوَقالَْت بِ

َها َقِصٌَرةَ. َفَقالَ: لَقَ  ََّ َْ ًَِ ْْ ٌَ ا،  ََ َج بَِها اْلَبْحُر َهَك ِْ ْجِت بَِكلَِمٍة لَْو ُم َْ ْد َم

جَ  ِْ       :قال رسول هللا  ،صحٌح مسلم عن أبً هرٌرة قال فً « لَُم

ُظُر كِلَى قُلُوبُِكْم  » َْ ٌَ ُظُر كِلَى ُصَوِرُكْم َوَْْمَوالُِكْم، َولَِكْن  َْ ٌَ كِنَّ هللاَ ََل 

ٌه أال ٌقطع بعٌب أحد لما . وهذا حدٌث عظٌم ٌترتب عل4« َوَْْعَمالُِكمْ 

ٌرى علٌه من صور أعمال الطاعة أو المرالفة، فلعل من ٌحافظ على 

معه تلك  األعمال الظاهرة ٌعلم هللا من قلبه وصفا مذموما ال تصح

األعمال. ولعل من رأٌنا علٌه تفرٌطا أو معصٌة ٌعلم هللا من قلبه 

ال أدلة قطعٌة. وصفا محمودا ٌؽفر له بسببه. فاألعمال أمارات ظنٌة 

                                                           
1
 .3/0011ـ  انظر: فً ظبلل القرآن:  

  .44ـ الحجرات:
2
  

3
  حكٌت فبلنا وحاكٌته: فعلت مثل فعلهـ   
4
. وابن ماجة فً 1231.رقم: 1/4654ـ روا  مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحرٌم ظلم المسلم.. 

 .6661. والبٌهقً فً شعب اإلٌمان: رقم: 1410سننه: رقم: 
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وٌترتب علٌها عدم الؽلو فً تعظٌم من رأٌنا علٌه أفعاال صالحة، وعدم 

االحتقار لمسلم رأٌنا علٌه أفعاال سٌبة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة 

 1. فتدبر هذا فإنه نظر دقٌق وباهلل التوفٌق.السٌبة، ال تلك الذات المسٌبة

سررٌة، وأن كان نهً قال السبلمً: وعطفت اآلٌة نهً النساء عن ال

القوم ٌفٌد نهً النساء، إال أن  اآلٌة آثرت تنبٌههن لكثرة تعرضهن 

األنثى تعتد كثٌرا بجمالها، وحب  أن  وة راص  للسررٌة من ؼٌرهن، 

الظهور كثٌرا ما ٌدفع من لم تتحصن بالتربٌة اإلسبلمٌة بتناول ؼٌرها 

النساء كالقٌمة ً باالستهزاء من نقص بها. واإلسبلم ٌإكد أن  القٌمة ف

ٌَّة، بل  للقب فً الرجال لٌست فً الوسامة وال فً بعض الكماالت الرب

 القٌمة الحقٌقٌة فً ما تنطوي علٌه النفس من نبل وسمو وُرلُق ونباهة.

 اللمْ: الَهً عن ثاٌَا:

فَُسُكمْ   قال تعالى: َْ وا َْ ُْ ...َوََل َتْلِم
فقد ذهب العلماء فً المؽاٌرة  2

إلى وجو ، فمنهم من ٌرى أن  السررٌة احتقار  واللمز السررٌة بٌن

الشرص مطلقا على وجه مضحك بحضرته، واللمز التنبٌه على 

مضحك أم ؼٌر ، وسواء أكان بحضرته  وجه معاٌبه، سواء أكان على

 3أم ال، وعلى هذا الل مز أعم من السررٌة، 

شرة فهو المبا ،ذكر ما ٌعد  الذاكر عٌبا ألحد مواجهة فاللمز  

بالمكرو . فإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطبل فهو 

لَ الى: عالعرب فً جاهلٌتهم قال ت وقاحة وكذب، وكان شابعا بٌن ٌْ َو

ةٍ  َْ ٍة لَُم َْ لُِكلِّ ُهَم
المشركٌن دأبهم لمز رسول هللا  فقد كان نفر من  4

ٌك صلى هللا علٌه وسلم، وٌكون بحالة بٌن اإلشارة والكبلم بتحر

ص تنق  د، أو ٌُ توع  م أو ٌُ ذ  الشفتٌن بكبلم رفً ٌعرؾ منه المواجه به أنه ٌُ 
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ومعنى ال تلمزوا أنفسكم  وهو ؼٌر النبز وؼٌر الؽٌبة. باحتماالت كثٌرة

ل البعض الملموز نفسا لبلمز  لتقرر معنى ز  فنُ  .ال ٌلمز بعضكم بعضا

 .1...األروة

ففً قوله  ة،طفة األرو  فالقرآن لم ٌكتؾ بتحرٌم اللمز، بل راطب عا

فَُسُكمْ  َلَ وَ  تعالى: َْ وا َْ ُْ  :تعالى أي ال ٌلمز بعضكم بعضا كقوله . َتْلِم

  َمكُ سَ فُ وا َْْ لُ تُ قْ تَ  َلَ و2  وكقوله تعالى: ،أي ال ٌقتل بعضكم بعضا        

 ْفُِسُكم َْ ألن المإمنٌن  ٌعنً ٌسلم بعضكم على بعض 3 َفَسلُِّموا َعلَى َْ

  4.ة، فٌنبؽً على العاقل أن ال ٌعٌب ؼٌر  ألنه كنفسهكنفس واحد

اُطفِِهْم َمَثلُ اْلَجَسِد  »:قال  َْ ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَت َمَثلُ اْلُمْؤِمٌََِن فًِ َتَوادِّ

ى َهِر َواْلُحمَّ ُأ ُعْضَو َتَداَعى لَُأ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ َْ ا اْشَتَكى ِم ََ من و .5« كِ

وهذا قبٌح  ،، وكشؾ عٌوبه ومساوٌه للناسمز نفسها لأرا  فكؤنم لمز

، فالمإمن ساترا ألرٌه، ودرعا واقٌا ونصٌرا له، فإذا لمز  فً حقه

 ،، فٌضر نفسهحدثت النفرة والكراهٌة و قطع ما بٌنهما من مودة وصلة

ولقد ورد الوعٌد الشدٌد فً   عند الحاجة.والمعٌن النصٌر بذلك  وٌفقد 

لَ لُِكلِّ وَ  اقترؾ هذا العمل القبٌح، قال تعالى: القرآن الكرٌم لمن ٌْ

ةٍ  َْ ٍة لَُم َْ ُهَم
6 

 :التَابْ با لقاأ الَهً عن ثالثا:

وا بِاْ َْلَقاأِ  َلَ وَ قال تعالى: ُْ اَب ََ على وزن تفاعل، وفٌه  والتنابز: ...َت

إشارة إلى تبادل الفعل بٌن طرفٌن. فعندما تفقد اآلداب االجتماعٌة 

ةوتضعؾ راب تلقٌب بعضهم بعضا بؤلقاب  ٌكثر بٌن الناس طة األرو 

، فهذا ٌإثر فً فٌها إساءة، وإذا كان الملقب ٌكر  أن ٌدعى بذلك اللقب

                                                           
1
 .13/115ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر: 
2
 .16ـ سورة النساء:  
3
 .34ـ سورة النور: 
4

 .43/014ـ القرطبً: أبو عبد هللا محمد بن أحمد: الجامع ألحكام القرآن: 
5
كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المإمنٌن وتعاطفهم وتعاضدهم،  ـ صحٌح مسلم، 

 .1253.، رقم:1/4666
6
 .4ـ سورة الهمزة:  
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نفسه وٌترك فٌها من الحقد ما ٌساهم فً انحبلل الروابط االجتماعٌة، 

أما لو كان فً اللقب ، عن هذا الفعل نهٌا ٌفٌد التحرٌم القرآننهى لذلك 

 ٌم فهذا لٌس من التنابز بل الدعاء به ممدوح.شرؾ وتكر

از إذا لمز م  الل   ولم ٌقل ال تنبزوا، وذلك ألن   واُْ ابَ ََ  تَ ََل وَ قال تعالى: 

ما ٌبحث وٌتبعه فالملموز قد ال ٌجد فٌه فً الحال عٌبا ٌلمز  به، وإن  

لٌطلع منه على عٌب فٌوجد اللمز من جانب، وأما النبز فبل ٌعجز كل 

من نبز ؼٌر  بالحمار وهو ٌنبز  بالثور  اإلتٌان به، فإن  واحد عن 

وؼٌر ، فالظاهر أن النبز ٌفضً فً الحال إلى التنابز وال كذلك 

 1اللمز.

َد اإْلٌِمانِ بقال تعالى:   ْْ تعلٌل للنهً، واالسم  ْئَس اَِلْسُم اْلفُُسوُق َب

ي ٌلحق هنا المراد منه الذكر، والمراد: ذم أن ٌجتمع اسم الفسوق الذ

ؽلٌظ شدٌد، حٌث جعل التنابز الناس بسبب التنابز مع اإلٌمان، وذلك ت

  وفٌه من التنفٌر منه ما ال ٌرفى. فسقا

وقٌل: بل المعنى: ال ٌنسبن أحدكم ؼٌر  إلى الفسق الذي كان فٌه بعد 

اتصافه باإلٌمان، كؤن ه قٌل: ال تشه روا بالناس بذكر ما كانوا علٌه من 

ا على اإلٌمان، وٌكون ذلك نهٌا عن أن ٌنادى من فسق بعد ما حصلو

درل اإلسبلم بصفته التً كان علٌها، وقد استثنً من النهً دعاء 

هانة، بؤن ٌكون على الرجل بلقب قبٌح ال على سبٌل االسترفاؾ واإل

ثٌن: سلٌمان األعمش. قصد التمٌٌز   كقول المحد 

ََ ُهُم قال تْالى:  ُتْأ َفأُولئِ ٌَ الُِمونَ َوَمْن لَْم  أي من لم ٌتب عما  الظَّ

نهً عنه من األمور الثبلثة فهو ظالم، وكؤنه ال ظالم سوا ، ألنه وضع 

ض نفسه للعذاب. . وفً هذا تحذٌر من 2العصٌان موضع الطاعة، وعر 

فقدان صفة اإلٌمان بسبب التعدي على اآلررٌن بالسررٌة واللمز 

 فقد صاحبه صفة العدالة ٌُ  ،عن اإلٌمان فهو عمل ٌشبه االرتداد والتنابز

                                                           
1
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بِْئَس اَِلْسُم  فقال تعالى: الفسقة الذٌن ال تقبل شهادتهم،من  جعلهوٌ

َد اإْلٌَِمانِ  ْْ مع ، والتصالح إثم لذلك وجبت التوبة من هذا  اْلفُُسوُق َب

  . .نفس ومجتمع

 الظن: سوء الَهً عن رابْا:

َُوا اْجتَ  قال تعالى: ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ نِّ ٌَ َض الظَّ ْْ نِّ كِنَّ َب َُِبوا َكثًٌِرا ِمَن الظَّ

أُْكلَ لَْحَم  ٌَ ٌُِحأُّ ََْحُدُكْم َْْن  ًضا َْ ْْ ُضُكْم َب ْْ ْغَتْأ َب ٌَ ُسوا َوََل  كِْثَم َوََل َتَجسَّ

اَأ َرِحٌَم  َ َتوَّ َ كِنَّ هللاَّ
ًتا َفَكِرْهُتُموَُ َواتَّقُوا هللاَّ ٌْ َِْخٌِأ َم

1 

ة، آصرة األرو   جاء لٌستمر فً تقوٌةوصؾ اإلٌمان، ب آررهذا النداء  

ة واإلراء والنصٌحةوبناء العبلقات االجتماعٌة عل  ى أسس المودَّ

حرمات به  ٌضٌؾ سٌاجا آرر فً المجتمع اإلسبلمً ٌحفظ لو

ة وٌاألشراص وكراماتهم و حرٌاتهم،  نقً المجتمع من شوابب الرسَّ

عة فً توجٌه تربوي  ،الطاقاتبالمجتمعات و تبدد  التً تحط   والضِّ

ٌجعل المإمن نقً القلب  و الضمابر،هر مإثر ٌنظؾ المشاعر و ٌط  

، إذا رأى عورة ألرٌه سترها، وإذا شاهد نقٌصة أعرض لسانال عفٌؾ

 .سراً لئلقبلع عنها نصحهعن نشرها، و

ة الرتبلؾ الؽرض واالهتمام  قال ابن عاشور: وأعٌد النداء رامس مر 

هٌات المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعامبلت المن أن   وذلك به

فبل ٌدفعها فما ٌزٌلها  ،التً ال ٌتفطن لها من عومل بها ،السٌبة الرفٌة

نِّ  ففً قوله تعالى:  .من نفس من عامله بها  اْجَتَُِبوا َكثًٌِرا ِمَن الظَّ

تؤدٌب عظٌم ٌبطل ما كان فاشٌا فً الجاهلٌة من الظنون السٌبة والتهم 

الظنون السٌبة تنشؤ عنها الؽٌرة المفرطة والمكابد  ن  أو ،لباطلةا

واالؼتٌاالت، والطعن فً األنساب، والمبادأة بالقتال حذرا من اعتداء 

وما نجمت  ."قبل أن ٌؤرذك رذ اللص  "مظنون ظنا باطبل، كما قالوا: 

 : ال من الظنون الكاذبة قال تعالىالعقابد الضالة والمذاهب الباطلة إ

  ِة ٌَّ َر اْلَحقِّ َظنَّ اْلجاِهلِ ٌْ ِ َغ َُّوَن بِاّلِلَّ ُظ ٌَ .1 
                                                           

1
 .41ـ الحجرات:  
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م من لمز واستهزاء وما سٌؤتً و  سوء الظن  هو نقطة وصل بٌن ما تقد 

م وعلٌه ُتبنى  من تجسُّس وما شابه ذلك، فالظن  هو السبب فٌما تقد 

إذا أوقؾ أمور  على الٌقٌن  القبابح، ومنه ٌظهر العدو المكاشح والقابلُ 

فقل ما ٌتٌق ن فً أحد عٌباً فٌلمز  به، فإن  الفعل فً الصورة قد ٌكون 

قبٌحاً وفً نفس األمر ال ٌكون كذلك، لجواز أن ٌكون فاعله ساهٌاً أو 

إررا  للظنون التً  من الظن كثٌرا وقوله ٌكون الرابً مرطباً، 

وقوله . «ظَوا بالمؤمن خٌرا »: قال النبً ، علٌها تبنى الرٌرات

  2.،إشارة إلى األرذ باألحوط كثم بْض الظنّ  كنّ الى: تع

ا  : "قال سفٌان الثوري    َس بِإِْثٍم، َفأَمَّ ٌْ اِن: َفَظنٌّ كِْثَم، َوَظنٌّ لَ ََّ نُّ َظ الظَّ

َس  ٌْ ي لَ َِ نُّ الَّ ا الظَّ َتَكلَُّم بِِأ، َوَْمَّ ٌَ ا َو
ًَّ ُظنُّ َظ ٌَ ي  َِ ي ُهَو كِْثَم َفالَّ َِ نُّ الَّ الظَّ

َتَكلَُّم بِأِ بِإِ  ٌَ ُظنُّ َوََل  ٌَ ي  َِ  3."ْثٍم َفالَّ

حارثة بن النعمان وإذا كان سوء الظن داء فدواإ  عدم التحقق، فعن  

َرةُ، َواْلَحَسُد،  »:  قال: قال رسول هللا ٌَ تًِ: الطِّ َماَت ِ ُمَّ ِْ َثاَلَث ََل

نِّ  ا َرسُ  «َوُسوُء الظَّ ٌَ ِهُبُهنَّ  َْ ٌُ ْن ُهَو فٌِِأ؟ . َفَقالَ َرُجلَ: َما   ولَ هللاِ ِممَّ

ْرَت  »َقالَ:  ٌَّ ا َتَط ََ َت َفاَل ُتَحقِّْق، َوكِ َْ ََ ا َظ ََ ا َحَسْدَت َفاْسَتْغَفِر هللاَ، َوكِ ََ كِ

 . 4«َفاْمِض 

ٌ   ،قال ابن كثٌر    عن كثٌر من الظن، وهو التهمة  اآلٌة نهت نا أن  مب

بعض ذلك ٌكون والترون لؤلهل واألقارب والناس فً ؼٌر محلهي ألن 

وروٌنا عن أمٌر المإمنٌن  ،إثما محضا، فلٌجتنب كثٌر منه احتٌاطا

ََ  "، أنه قال: عمر بن الرطاب،  ََنَّ بَِكلَِمٍة َخَرَجْت ِمْن َِْخٌ َوََل َتُظ

ِر َمْحَماًل  ٌْ َت َتِجُد لََها فًِ اْلَخ َْ ًرا، َوَْ ٌْ  .5 . روا  أحمد  "اْلُمْسلِِم كَِلَّ َخ

  

                                                                                                                           
1
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       قال:  ث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن  رسول هللاوفً الحدٌ 

ُأ الَحِدٌثِ  » ََ نَّ َْْك نَّ َفإِنَّ الظَّ اُكْم َوالظَّ ٌَّ  .1« كِ

   ً الحرص على تجنٌب أصحابه الوقوع فً  ولقد كان منهي النب

سوء الظن رحمة بهم، لما فً سوء الظن من معصٌة وأضرار 

ً  ق ًُّ الت: " بالمجتمع، فعن صفٌة بنت حٌ بب ان  النَّ ُتُه  ك  ٌل ًفا، ف ؤ ت  كب ت  ُمعل

ُنه ا  ك  سل ان  م  ك  نبً، و  لبب  قل  ٌ ً  لب عب ، ف ق ام  م  ق لبب  ُت ألب نل ُتُه، ُثمَّ قُمل ثل دَّ بًل، ف ح  ٌل أ ُزوُر ُ ل 

بب  ا النَّ  ٌ
أ  ا ر  ، ف ل مَّ ارب ص  ن  األل نل نب مب ُجبل  رَّ ر  ٍد، ف م  ٌل نب ز  ة  بل ام  ارب أُس   ًَّ فبً د 

 ًُّ بب ا، ف ق ال  النَّ ع  ر  ًٍّ : »أ سل ٌَ ُت ُح َْ ُة بِ ٌَّ َها َصفِ ََّ َفَقاََل: « َعلَى ِرْسلُِكَما، كِ

ا َرُسولَ هللاِ، َقالَ:  ٌَ َساِن »ُسْبَحاَن هللاِ  َْ ْجِري ِمَن اإْلِ ٌَ َطاَن  ٌْ كِنَّ الشَّ

َف فًِ قُلُوبُِكمَ  َِ ْق ٌَ ًَِّ َخِشٌُت َْْن  ِم، َوكِ اَمْجَرى الدَّ َْْو َقالَ « ا َشّرً

ًئا» ٌْ قال النووي: الحدٌث فٌه فوابد، منها بٌان كمال شفقته صلى  2«َش

هللا علٌه وسلم على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصٌانة قلوبهم 

وجوارحهم، وكان بالمإمنٌن رحًٌماي فراؾ صلى هللا علٌه وسلم أن 

ألنبٌاء كفر ٌلقً الشٌطان فً قلوبهما فٌهلكاي فإنَّ ظنَّ السوء با

باإلجماع، والكبابر ؼٌر جابزة علٌهم، وفٌه أنَّ من ظنَّ شًٌبا من نحو 

وفٌه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن  ،كفر.. هذا بالنبً 

الناس فً اإلنسان، وطلب السبلمة، واالعتذار باألعذار الصحٌحة، 

اله وأنه متى فعل ما قد ٌنكر ظاهر  مما هو حق، وقد ٌرفى أن ٌبٌن ح

 .3.لٌدفع ظنَّ السوء

 

 

                                                           
1
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2
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 :سوء الظن باّلِلتحرٌم  ْـ

وهو مرض رطٌر ٌعبر  سوء الظن باهلل، ومن أعظم أمراض القلب 

فمن الناس من  عن ضعؾ فً اإلٌمان، له آثار  النفسٌة واالجتماعٌة،

 فً وعد  لعباد  الصالحٌن، ومنهم من ٌسًءٌسًء الظن باهلل تعالى  

باألسباب وٌنسى التوكل على هللا مسبب  فٌتعلق ،هرزقفً الظن بربه 

قال  من ثقته بما عند هللا،كثر ٌثق بما فً أٌدي الناس أ األسباب، فترا 

قَُها  :تعالى ْْ ِ ِر ٍة فًِ اْ َْرِض كَِلَّ َعلَى هللاَّ عمر وعن .  1َوَما ِمْن َدابَّ

ُكْم  » :ٌقول  نبًاله سمع ن  أ: رضً هللا عنه بن الرطاب ََّ لَْو َْ

َر، َتغْ تَ  ٌْ ُق الطَّ ُْ ْر ٌَ َقُكْم َكَما  َْ لِِأ، لََر لُوَن َعلَى هللاِ َحقَّ َتَوكُّ ُدو ِخَماًصا َتَوكَّ

ا ًَ الظن ، به هللا ـ سبحانه وتعالى ـ من ٌسٌبون  وقد ذم   .2«َوَتُروُح بَِطا

ةِ  من أمر الجاهلٌة اعتبر و ٌَّ َر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهلِ ٌْ ِ َغ َُّوَن بِاّلِلَّ ُظ ٌَ 3 .

وسوء الظن باهلل ٌعتبر فسادا فً العقٌدة ٌجب على المسلم أن ٌتوب 

ََ فًِ قُلُوبُِكْم  قال سبحانه: منه، وإال فهو معرض للهبلك، لِ ََ َن  ٌِّ ُْ َو

ُتْم َقْوماً ُبوراً  َْ ْوِء َوُك ُتْم َظنَّ السَّ َْ ََ   . 4َوَظ

فإن  ْن ْعظم الََوأ عَد هللا كساءة الظن بأ، ٌقول ابن القٌم:"

  5..."المسًء بأ الظن قد ظن بأ خالف كمالأ المقدس

فسوء الظن باهلل  ،إذا كان حسن الظن باهلل تعالى هو منشؤ الرٌراتو 

فهو  ،بما هو أهله ة هللا عز  وجل  عدم معرف هوسبب ،هو منشؤ الشرور

 ٌدرك، وال حق قدر  هذا ٌقدرالجاهل ال وأهل المؽفرة والرحمة، 

فقد ورد عن  الذٌن ٌحسنون به الظن. المإمنٌن اد على عب تعالى فضله

نَّ  »: قال أنه النبً  ٌُْحِسُن بِاّلِلِ الظَّ ُموَتنَّ ََْحُدُكْم كَِلَّ َوُهَو  ٌَ  .6« ََل 

                                                           
1
 .3ـ سورة هود:  
2
. وابن 182،رقم:4/001ـ أررجه أحمد فً مسند .ـ تحقٌق شعٌب األرنإوط  و عادل مرشد ـ   

 .1431،رقم:40/61ماجة فً سننه :
3
 .421ـ آل عمران:  
4
 .41ـ الفتح:  
5
 . 4/405م الجوزٌة: الجواب الكافً لمن ٌسؤل عن الدواء الشافً:ـ ابن القٌ 
6
ـ روا  مسلم، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب األمر بحسن الظن باهلل تعالى عند الموت،  

 .1544رقم:  1/1182
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َد َظنِّ َعْبِدي بِ  »فً الحدٌث القدسً  قالو َْ ا ِع ََ وعند أحمد  «ًَْ

  1« كن ظن بً خٌرا فلأ، وكن ظن شرا فلأ » دة:ابزٌ

متعلق باهلل سبحانه وتعالى حدٌث أبً الرد فً عبل  سوء الظن مما وو

َطاُن ََْحَدُكْم  »: هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا  ٌْ أْتًِ الشَّ ٌَ

ا َبلََغ  ََ ؟ َفإِ ََ قُولَ لَُأ: َمْن َخلََق َربَّ ٌَ ا؟ َحتَّى  ََ ا َوَك ََ قُولَ: َمْن َخلََق َك ٌَ َف

َْ بِاّلِلِ  ِْ ْسَت ٌَ ، َفْل ََ لِ َتِأ  ََ َْ ٌَ   2.«َوْل

" من الناحٌتٌن النفسٌة واالجتماعٌة : إن  الْبرة   ظاهرة "سوء الظن 

 ، حٌثتؤثٌرات على الفرد والمجتمعمن  تعتبر مرضا رطٌرا لما فٌها

م جهاز المناعة لدى ت األفراد وتعمل على تفكٌك المجتمعات فٌتحول حط 

حرٌم سوء الظن الشك وسوء الظن أساسا فً المعامبلت، لذلك جاء  ت

، حتى ال ٌبقى المإمن فرٌسة للظنون السٌبة تتكاثر فً والنهً عنه

سوء لذلك ف. نفسه وتتوالد فتنجب أمراضا أرطر وأشد منها ضررا

ببلء عظٌم على صاحبه ألن ه ٌكون سبباً إلبعاد  عن التعاون مع الظن 

فٌه ال ٌشاركه وٌرلق له عالماً من الوحشة والؽربة الصالحٌن، الناس 

ك وكل  همسة وكل  نظرة ف، إال أمثاله ء الظن  ٌرصد كل  تحر   ً س

لٌشو    ،ٌحملها إال على أسوأ المحامل الووٌحسب لها ألؾ حساب 

مرضى القلوب تجا  علماء  بعض الناس من وهذا ما نرا  عند الشرفاء

ة.  األم 

 ا من اَلجتماعً الكامل:ـ  أ

و من أهم  األمور لتكوٌن إن  النهً عن سوء الظن  باآلررٌن ه    

ثت به هذ  اآلٌة واآلٌة  األمن االجتماعً للمجتمع المسلم فإن  ما تحد 

السابقة من النهً عن األمور الستة، إذا ُنف ذ ذلك النهً شعر المجتمع 

ة والكرامة والترابط األروي و ة والوبامبالعز       ،ساد  المحب ة والمود 

                                                           
1
، وأحمد فً مسند   ـ تحقٌق شعٌب األرنإوط  و عادل مرشد 1342. ومسلم:4282البراري:ـ  

  .6845. رقم:42/03ـ  بالزٌادة.
2
باب:  فً ومسلم.0143رقم: 1/410: كتاب بدء الرلق، باب صفة إبلٌس وجنود  .روا  البراريـ  

 .401 رقم: 4/418بٌان الوسوسة فً اإلٌمان..
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المجتمع تكون مضمونة من جمٌع إن  سمعة وكرامة األفراد فً ذلك 

وال  -على أنه أفضل-الجهات، فبل ٌستطٌع أحد أن ٌسرر من اآلررٌن 

ٌمد  لسانه باللمز، وال ٌستطٌع أن ٌهتك حرمتهم باستعمال األلقاب 

ء الظن  بهم، وال ٌتجس س عن حٌاة  القبٌحة وال ٌحق  له حتى أن ٌسً

اإلسبلم ٌرٌد فتٌابهم(، األفراد الراصة وال ٌكشؾ عٌوبهم الرفٌة )باؼ

أن ٌحكم المجتمع أمنح مطلق، وال ٌكتفً بؤن ٌكؾ  الناس عن ضرب 

بعضهم بعضاً فحسب، بل أسمى من ذلك بؤن ٌكونوا آمنٌن من ألسنتهم، 

وأن  ،بل وأرقى من ذلك أن ٌكونوا آمنٌن من تفكٌرهم وظن هم أٌضاً 

منطقة أفكار . االتهامات فً  ٌحس  كل منهم أن  اآلرر ال ٌرشقه بنبال

وهذا األمن فً أعلى مستوى وال ٌمكن تحق قه إال  فً مجتمع رسالً 

 1مإمن. 

 حرٌة الضمٌر: ـ  ت 

إن عبلقة اإلنسان بربه فٌما ٌمارسه من سلوكٌات تبقى السلطة فٌه 

 فاإلسبلم ٌربً الناس على اإلحساس بمراقبة هللا،  وهذا أهم   لضمٌر ،

ً   ضمان للحرٌة الراشدة المسإولة لَ »  قال النب َْ ُ َعْبًدا َج ا ََْحأَّ هللاَّ ََ كِ

َهاَُ  َْ ٌَ أُْمُرَُ َو ٌَ اِجًرا ِمْن َقْلبِِأ  َْ ْفِسِأ َو ََ فحرٌة .  2«لَُأ َواِعًظا ِمْن 

وال ٌجوز تتبعها أو البحث عن فحواها  ،الضمٌر مكفولة شرعا

  ا، وأما إذا جاهر بموهً تبقى راصة بصاحبها ،ومحاسبة الناس علٌها

  أمس  ه ألن   .له حٌنبذفبل حرٌة  بالناس ضرر فً ذلكوكان  فً ضمٌر 

المتمثل فً  لمجتمع،على ضمٌر اى ، و تعد  فؤضر  بها األؼلبٌة بحرٌة

حرٌة ضمٌر  نسترلص من هذا أن   .الثقافً موموروثه أفراد   معتقدات

لها حرمة عظٌمة، ألنها من كرامة اإلنسان التً أوجب اإلسبلم الفرد 

مما ٌحمله أفراد ة المتكون ، بشرط أن ال تضر  بضمٌر األم  حفظها

                                                           
1
ـ أسوار األمان  صٌانة المجتمع من االنحراؾ على ضوء سورة الحجرات. إعداد مركز   

 . 460ٌة المعارؾ اإلسبلمٌة ص:نون للتؤلٌؾ والترجمة، نشر جمع
2
ـ  األصبهانً أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا: حلٌة األولٌاء وطبقة األصفٌاء، الناشر: السعادة ـ  

 .66/ 48دار الكتاب العربً... ـ بٌروت ـ 
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 ؾ على ضمٌرلتعس  فا المجتمع ـ األؼلبٌة ـ من معتقدات وعادات...

مقدم األؼلبٌة والدفاع علٌه حماٌة ضمٌر  ة هو عٌن االستبداد، ألن  األم  

 على حماٌة ضمٌر الفرد.

لفكر قٌودا اإلسبلم لم ٌفرض على حرٌة ا إن  "ٌقول راشد الؽنوشً:  

من رارجها، المهم أن ال تنقض الحرٌة نفسها فتؽدو سبٌبل إلى 

مصادرة حرٌة الؽٌر، أو االعتداء علٌه والنٌل منه، أو سبٌبل إلثارة 

النعرات العصبٌة أو العرقٌة، أو مدربل إلثارة الؽرٌزة، ذلك أن الحرٌة 

والرٌر  قٌم الحق قٌمة انسانٌة علٌا، وهً تفقد معناها إذا انفصلت عن

 والجمال والعدالة. إذ ال حرٌة لظالم وال لمجنون" فبل ضرر وال

 1ضرار"...

أن ٌكون الظن أساسا ولقد صان اإلسبلم الحٌاة الراصة لئلنسان فمنع 

بؽٌة التحقق من  التجسس علٌهموومحاكمتهم، أو تعقبهم  همللتحقٌق مع

مابر هذا الظن الذي دار حولهم، فاإلسبلم ال ٌكتفً بتربٌة الض

والقلوب، بل ٌضع مبادئ وقوانٌن للتعامل، ٌحمً بها حقوق الناس 

فكل إنسان معافى ما لم . الذٌن ٌعٌشون فً مجتمعه، فبل ٌظلم أحد

ُت َرُسولَ ه قال:" أن   ٌجاهر، روى البراري عن أبً هرٌرة  ْْ َسِم

 ِ قُولُ:  هللاَّ اًفى كَِلَّ الُمَجاِهِرٌَن، َوكِ  »ٌَ َْ تًِ ُم نَّ ِمَن الُمَجاَهَرِة َْْن ُكلُّ ُْمَّ

ٌُْصبَِح وَ  ِل َعَماًل، ُثمَّ  ٌْ ُجلُ بِاللَّ َملَ الرَّ ْْ أِ ٌَ ٌْ ُ َعلَ
ا  َقْد َسَتَرَُ هللاَّ ٌَ قُولَ:  ٌَ َف

ْكِشُف  ٌَ ٌُْصبُِح  ُأ، َو ْسُتُرَُ َربُّ ٌَ ا، َوَقْد َباَت  ََ ا َوَك ََ فاُلَُن، َعِمْلُت الَباِرَحَة َك

ُأ  َْ ِ َع   . 2«ِسْتَر هللاَّ

وأظهروها  هم الذٌن جاهروا بمعاصٌهم و المجاهرونقال الَووي: 

 :وقٌل 3.تعالى علٌهم وكشفوا ما ستر هللا ضرورة وال حاجة، بؽٌر

 االستهتار باألمور وعدم المباالة بالقول أو الفعل.  هً المجاهرة

                                                           
1
 .23ـ الؽنوشً راشد: الحرٌات العامة فً الدولة اإلسبلمٌة: ص:  
2

.ومسلم فً باب 3836.رقم: 5/18المإمن على نفسه: ـ أررجه البراري: كتاب األدب، باب ستر

 .1668النهً عن هتك اإلنسان ستر نفسه، رقم: 
3

 . 45/446ـ انظر: النووي أبو زكرٌا محًٌ الدٌن، المنها  شرح صحٌح مسلم بن الحجا  ـ  
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فاإلسبلم ٌعاقب على الجرابم الشرصٌة إذا " ٌقول أبو زهرة:     

وكشؾ أمر  فٌهاي ألن العقوبة حٌنبذ تكون على  أعلنها صاحبها،

وٌكون فً اإلعبلن تحرٌض على الرذٌلةي ودعوة اإلعبلن واالرتكاب، 

  الجرابم  فً مواقعها، إلٌها، ومن حق النظام العام الفاضل أن ٌتتبع هذ

اُس َقْد ََن لَُكْم َْْن » :"بها، وقد قال  اأحد حتى ال تؽري ََّ َها ال ٌُّ َْ

َتُهو َْ ْسَتتِ َت ٌَ ًئا. َفْل ٌْ وَراِت َش َُ َِ اْلَقا َِ ِ َمْن ََْصاَأ ِمْن َه ْر ا َعْن ُحُدوِد هللاَّ

أُ  ََّ ِ. َفإِ
ِ  بِِسْتِر هللاَّ ِأ ِكَتاَأ هللاَّ ٌْ َُقِْم َعلَ ا َصْفَحَتُأ،  ََ ٌُْبِدي لَ إذن فبل  . 1« َمْن 

، حٌث ٌكون ضرر الوسٌلة أكبر من ضرر تجسس وال تتبع للعورات

بل أن العقاب كان حٌث اإلعبلن، وتحقق االثبات، وهو  االرتكاب،

الرادع الزاجر الدافع لهذ  اآلثام، ولذلك سمً العقاب فً هذ  الحال 

 . 2حدا، واعتبر حقا هلل تعالى أي حقا للنظام العام".

وعلى هذا فما ٌحدث فً كثٌر من لك قاببل: "ذعلى وعل ق الصبلبً    

ات الناس، وتتبع لسقطاتهم، بحثا عن النظم القمعٌة من تسلط على حرٌ

أسباب للز  بهم فً السجون والمعتقبلت، تحت دعوى حماٌة األمن 

ة إذا ارتكبت ها الشرع، راص  العام ونحو ذلك، كل هذ  األمور ال ٌقر  

هإالء  ضد أفاضل الناس، أو ضد من لٌسوا من أهل الرٌبة. بل إن  

ْقٌلوا َوي  » : ٌجب أن ٌعاملوا على نحو راصي مصداقا لقوله 

فالحدٌث ٌؤمر بالعفو عن زالت ذوي   3«الهٌئات عثراتهم كَل الحدود

الهٌباتي أي: المروءات والرصال الحمٌدة، إال إذا ارتكبوا ما ٌوجب 

 4الحدود، هنا تجب مإارذتهم.

                                                           
1
د ـ  مالك بن أنس: الموطؤ اإلمام مالك، باب المعترؾ على نفسه بالزنا ـ تحقٌق محمد فإاد عب  

 .41. رقم 1/512 الباقً.
2
ـ انظر: محمد أبو زهرة: المجتمع اإلنسانً فً ظل اإلسبلم ـ دار السعودٌة للنشر والتوزٌع  

 .36:ص:
3
 . وصححه األلبانً.1042.رقم1/400ـ سنن أبً داود :  
4

. نقل الفقرة عن أبً 424ـ انظر: الصبلبً علً محمد : العدالة فً المنظور اإلسبلمً، ص: 

  .112ـ4من كتاب: عناٌة القرآن بحقوق اإلنسان،  زهرة،
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إساءة الظن بالمسلم المستور ظاهر العدالة، وأما من هو الممنوع ف 

ٌب، والمجاهرة   بالربابث، فبل ٌحرم إساءة الظن به، فلٌس ٌتعاطى الر 

الناس أحرص منه على نفسه، وقد أمر أن ٌتجنب الرٌب، وأال  ٌقؾ 

وحرمة الظن بالناس إنما  ..مواقؾ الت هم، فمن وقؾ مواقؾ التهم ات هم.

ى إلى  ا أن تظن  شرا تكون إذا كان لسوء الظن أثر ٌتعد  الؽٌر، وأم 

ى ذلك إلى الؽٌر، فذلك محمود ؼٌر مذموم، لتتقٌه  1 وال ٌتعد 

ٌ ن قٌمة حرمات البٌوت واألشراص، وأنه ال  ة تب وذكر القرطبً قص 

قال زٌد بن ٌجوز التعدي علٌها والسعً إلى كشؾ المستور منها. 

ٌ  أسلم: رر  عمر وعبد الرحمن ٌعس   نت لهما نار فاستؤذنا ففتح ان، إذ تب

ً وعلى ٌد الرجل قدح، فقال عمر: وأنت أة تؽن  الباب، فإذا رجل وامر

بهذا ٌا فبلن؟ فقال: وأنت بهذا ٌا أمٌر المإمنٌن! قال عمر: فمن هذ  

منك؟ قال امرأتً، قال فما فً هذا القدح؟ قال ماء زالل، فقال للمرأة: 

ق   وما الذي تؽنٌن؟ فقالت: أ رَّ انبُبُه... و  دَّ ج  و  اسل ُل و  ٌل ا اللَّ ذ  ل  ه  او  نًب أ نل ال  ت ط 

ُبهل  عب لبٌل  أاُل   ر 

انبُبهل     و  ٌرب ج  رب ا السَّ ذ  نل ه  ع  مب زب اقبُبهل ... ل ُزعل ُ أ نًِّ أُر  ال  هللاَّ ب ل ول هللاَّ  ف و 

ُبهل    اكب ر  ال  م  لًب أ نل ُتن  عل ُم ب  رب أُكل ُكفُّنبً ... و   ٌ اء    ٌ اللح  لًب و  قل نَّ ع  ل كب  و 

ا أمٌر المإمنٌن! قال هللا تعالى:" وال نا ٌرل مب ثم قال الرجل: ما بهذا أُ 

وا". قال صدقت. قلت: ال ٌفهم من هذا الربر أن المرأة كانت سُ سَّ ج  ت  

ت بتلك ما ؼن  على الزنى، وإن  عمر ال ٌقر  ؼٌر زوجة الرجل، ألن  

 . 2.األبٌات تذكارا لزوجها، وأنها قالتها فً مؽٌبه عنها

اتهم وكراماتهم التً ال إن  للناس حرٌاتهم وحرم ٌقول سٌد قطب:   

ٌجوز أن ُتنتهك فً صورة من الصور، وال أن ُتمس  بحال من 

ففً المجتمع اإلسبلمً الرفٌع الكرٌم ٌعٌش الناس آمنٌن على  األحوال.

أنفسهم، آمنٌن على بٌوتهم، آمنٌن على أسرارهم، آمنٌن على عوراتهم. 

ر  لبٌوت النتهاك حرمات األنفس وا -مهما ٌكن -وال ٌوجد مبر 

                                                           
1

 .4/448ـ الساٌس محمد علً: تفسٌر آٌات األحكام، 
2
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واألسرار والعورات. حتى ذرٌعة تتبُّع الجرٌمة وتحقٌقها ال تصلح فً 

س على الناس. فالن   اس على ظواهرهم، النظام اإلسبلمً ذرٌعة للتجسُّ

ولٌس ألحد أن ٌتعق ب بواطنهم. ولٌس ألحد أن ٌؤرذهم إال بما ٌظهر 

ولٌس ألحد أن ٌظن  أو ٌتوق ع، أو حتى  منهم من مرالفات وجرابم.

س علٌهم لٌضبطهم! ٌ عرؾ أن هم ٌزاولون فً الرفاء مرالفة ما، فٌتجسُّ

وكل ما له علٌهم أن ٌؤرذهم بالجرٌمة عند وقوعها وانكشافها، مع 

 .1.الضمانات األررى التً ٌنص  علٌها بالنسبة لكل جرٌمة

 التجسس: عن هًالَّ  خامسا:

ُسواقال تعالى ن ومعاٌبهم وال تبحثوا عن عورات المسلمٌ َوَل َتَجسَّ

باعتبار ما فٌه من معنى  وتستكشفوا عما سترو ، تفعل من الجس  

وقرأ الحسن وأبو  ،ه وٌلمسهمن ٌطلب الشًء ٌجس   الطلب كاللمس فإن  

بالحاء من الحس الذي هو أثر « سواوال تحس  »رجاء وابن سٌرٌن 

الجس وؼاٌته، ولهذا ٌقال لمشاعر اإلنسان الحواس والجواس بالحاء 

وقٌل التجسس والتحسس متحدان ومعناهما معرفة األربار،  والجٌم،

 وٌطلق  ،التجسس بالجٌم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن وقٌل:

ا التحسس ف  ٌكون ؼالباالتجسس عادة على الشر، ومنه الجاسوس، أم 

 2.الرٌر فً

بالنهً عن سوء الظن أوال، ثم  تبدأاآلٌة  ومن لطابؾ القرآن أن    

الذي ٌوافق بالؽٌبة، وما هذا الترتٌب والتناسب  ترتمالتجسس، و

، كتاب معجز من عند هللا  إال دلٌل على أن القرآنالطبابع البشرٌة 

  ُلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطٌُف اْلَخبٌِر ْْ ٌَ َََْل 
فالمرء ال ٌقوم عادة   .3

بحثا عما ٌإكد سوء ، فٌتجسس بؽٌر  بالتجسس إال عندما ٌسًء الظن

ظنه، ثم ٌتدر  فً مرضه النفسً وسوء رلقه نحو معصٌة الؽٌبة، 

                                                           

 .6/3346انظر: فً ظبلل القرآن، ــــ1
2
ٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ـ عبد هللا: روح المعانً فً تفس األلوسً شهاب الدٌن محمود بن ـ
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ة وٌقع التباؼضوبذلك تنفصم عرى  ألن المرض أصبح سلوكا  ،األرو 

ً  اجتماعٌا  د هذا قول رسول هللا ظاهرا ؼٌر رف عند صاحبه، وقد أك 

:  عن أبً هرٌرة قال: قال رسول هللا: «  َّن ، َفإِنَّ الظَّ نَّ اُكْم َوالظَّ ٌَّ  كِ

ُسوا، َوَلَ َتَحاَسُدوا، َوَلَ َتَداَبُروا،  ُسوا، َوَلَ َتَجسَّ ُأ الَحِدٌِث، َوَلَ َتَحسَّ ََ  َْْك

ا ًَ ِ كِْخَوا َُوا ِعَباَد هللاَّ  .1.«َوَلَ َتَباَغُضوا، َوُكو

التجسس قد ٌكون هو الحركة التالٌة للظن، وقد  إن  "ٌقول سٌد قطب:    

واالطبلع على السوءات،  ٌكون حركة ابتدابٌة لكشؾ العورات،

هدافه والقرآن ٌقاوم هذا العمل الدنًء من الناحٌة األربلقٌة، تمشٌا مع أ

مبدأ من  فهو لكن األمر أبعد من هذا أثرا، فً نظافة األربلق والقلوب.

إجراءاته  مبادئ اإلسبلم الربٌسٌة فً نظامه االجتماعً، وفً

 2".التشرٌعٌة والتنفٌذٌة

وهذ  هً  ،حتى تثبت إدانته بريءكل  إنسان وفً جملة واحدة:   

أبً بالسند المتصل عن أبو داود:  وقد روى القاعدة العامة فً التعامل.

  ً اِس  »:قالأن ه  أمامة عن النب ََّ ٌَبَة فًِ ال ا اْبَتَغى الرِّ ََ كِنَّ اْ َِمٌَر كِ

  3" «َْْفَسَدُهمْ 

ن ثور الكندي أرر  الررابطً فً مكارم األربلق عقال األلوسً:    

كان ٌعس بالمدٌنة فسمع صوت رجل فً بٌت ٌتؽنى  أن عمر 

فتسور علٌه فوجد عند  امرأة وعند  رمر فقال: ٌا عدو هللا أظننت أن 

هللا تعالى ٌسترك وأنت على معصٌة؟ فقال: وأنت ٌا أمٌر المإمنٌن ال 

هللا تعالى فً  تعجل علً إن كنت عصٌت هللا تعالى واحدة فقد عصٌت

ُسوا ث قال سبحانه:ثبل وقد تجسست وقال هللا تعالى:  َوَل َتَجسَّ

ٌُوَت ِمْن َْْبوابِها ُْْتوا اْلُب َو
َل َتْدُخلُوا وقد تسورت وقال جل شؤنه:  4

                                                           
1
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ٌُوتُِكْم َحتَّى َتْسَتأَُِْسوا َوُتَسلُِّموا َعلى َْْهلِها َر ُب ٌْ ٌُوتاً َغ ُب
1   ً  ودرلت عل

نعم  ندكم من رٌر ان عفوت عنك؟ قال:: فهل ع بؽٌر إذن قال عمر 

 2.فعفا عنه ورر  وتركه

: حرست لٌلة مع عمر قال عبد الرحمن ابن عوؾوذكر القرطبً أن   

بالمدٌنة إذ تبٌن لنا سرا  فً بٌت بابه مجاؾ على قوم  بن الرطاب 

لهم أصوات مرتفعة ولؽط، فقال عمر: هذا بٌت ربٌعة بن أمٌة بن 

فما ترى!؟ قلت: أرى أنا قد أتٌنا ما نهى هللا  بح رلؾ، وهم اآلن شرَّ 

فانصرؾ عمر وقد تجسسَا،  واسُ سَّ جَ وَل تَ  :عنه، قال هللا تعالى

أبا محجن الثقفً  ث عمر ابن الرطاب أن  دِّ وقال أبو قبلبة: حُ  .وتركهم

ٌشرب الرمر مع أصحاب له فً بٌته، فانطلق عمر حتى درل علٌه، 

كن هَا َل ٌحل لَ! قد َهاَ ل أبو محجن: فإذا لٌس عند  إال رجل، فقا

 3.، فرر  عمر وتركههللا عن التجسس

هذ  الرواٌات والتطبٌقات للنصوص الشرعٌة تجعلنا نتساءل: أٌن تلك  

عت رإوسنا بزعمها أنها رابدة لحقوق التً صد   الدول والمنظمات 

أي مدى وصلت أمام هذ  القٌم اإلسبلمٌة التً تحققت  وإلً  ؟اإلنسان

 فً واقع الحٌاة، بعد تحققها فً واقع الضمٌر؟ 

ٌَبةَ )ٌقول المناوي:    ا اْبَتَغى الرِّ ََ ( أي طلب الرٌبة أي كِنَّ اْ َِمٌَر كِ

  ٌ ة فضابحهم أفسدهم وما أمهلهم وجاهرهم بسوء التهمة فً الناس بن

الظن فٌها فٌإدٌهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ورموا به ففسدوا 

حث اإلمام على التؽافل وعدم تتبع العورات فإن ومقصود الحدٌث 

بذلك ٌقوم النظام وٌحصل االنتظام واإلنسان قل ما ٌسلم من عٌبه فلو 

عاملهم بكل ما قالو  أو فعلو  اشتدت علٌهم األوجاع واتسع المجال بل 

          ،ٌستر عٌوبهم وٌتؽافل وٌصفح وال ٌتبع عوراتهم وال ٌتجسس علٌهم

ُتُأ َخْمًرا، َفَقالَ " أنه قٌل له  وعن ابن مسعود ٌَ ا فاَُلَن َتْقُطُر لِْح ََ  َه

                                                           
1
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ِ: َعْبدُ  َْ بِأِ "هللاَّ أُْخ ََ َء  ًْ ا َش ََ ْظَهْر لَ ٌَ ِس َولَِكْن كِْن  َجسُّ ا َعِن التَّ ََ َُِهٌ ا َقْد  ََّ   "كِ

 .1.قال النووي حدٌث صحٌح روا  أبو داود بإسناد على شرط الشٌرٌن

 عمل دنًء التجسس وتتبع عورات الناس ولذلك اعتبر اإلسبلم   

 ومن ٌفعل ذلك فهو معرض لؽضب هللاٌتناقض مع حقٌقة اإلٌمان، 

تهم فوانتقامه،  جمع فً  رؼبةتتبُّع عثرات المإمنٌن وإحصاء زال 

تشوٌه صورتهم و عنهم، قصد توظٌفها فً التنقٌص منهم، المعلومات

ترل جرٌمة  رٌعتب بٌن الناس، حتى ٌبؽضوهم وٌنفروا من دعوتهم

ها اإلسبلم بٌن  ةحٌفضالب اد فاعلهوتوع   بالتعاٌش السلمً، لذلك حرم 

أرر  أبو داود وؼٌر  عن أبً برزة  حتى ولو استتر فً بٌته. الناس

َشَر َمْن ََمَن بِلَِساَِِأ،  »فقال:  األسلمً قال: رطبنا رسول هللا  ْْ ا َم ٌَ

ْدُخِل اإْلٌَِماُن َقْلَبُأ، ََل تَ  ٌَ وا َعْوَراتِِهْم، َولَْم  ُْ بِ ْغَتاُبوا اْلُمْسلِِمٌَن، َوََل َتتَّ

ْفَضْحُأ  ٌَ ُ َعْوَرَتُأ  بِِع هللاَّ تَّ ٌَ ُ َعْوَرَتُأ، َوَمْن  بُِع هللاَّ تَّ ٌَ َبَع َعْوَراتِِهْم  ُأ َمِن اتَّ ََّ َفإِ

تِأِ  ٌْ   2.«فًِ َب

من أنه ضرب  ووجه النهً عن التجسس  ٌقول الطاهر بن عاشور:

س علٌه من المتجس   سب تطلع على العورات. وقد ٌرى المتجسب الكٌد وال

ما ٌسوء  فتنشؤ عنه العداوة والحقد. وٌدرل صدر  الحر  والتروؾ 

وذلك ثلم  بعد أن كانت ضمابر  رالصة طٌبة وذلك من نكد العٌش.

س لؤلروة اإلسبلمٌة ألنه ٌبعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع المتجس  

فنشؤ فً نفسه كر  له وانثلمت األروة  ،اء علٌه على تجسس اآلرر س

ثلمة أررى كما وصفنا فً حال المتجسس، ثم ٌبعث ذلك على انتقام 

 كلٌهما من أرٌه.

اعتبر النهً عن التجسس من فروع النهً عن الظن فهو مقٌد وإذ قد  

بالتجسس الذي هو إثم أو ٌفضً إلى اإلثم، وإذا علم أنه ٌترتب علٌه 
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لمن  ومنه التجسس على المسلمٌن لتجسس كبٌرة.ة صار امفسدة عام  

 1"ٌبتؽً الضر بهم.

ن كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: ٌل ر  عن دُ  بالسند المتصل اإلمام أحمد ذكر

إن لنا جٌرانا ٌشربون الرمر، وأنا داع لهم الشرط فٌؤرذونهم. قال: ال 

تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ٌنتهوا. قال: فجاء  درٌن 

فقال: إنً قد نهٌتهم فلم ٌنتهوا، وإنً داع لهم الشرط فٌؤرذونهم. قال: 

ال تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ٌنتهوا. قال: فجاء  درٌن 

فقال: إنً قد نهٌتهم فلم ٌنتهوا، وإنً داع لهم الشرط فتؤرذهم. فقال له 

َمْن  »وسلم ٌقول:  عقبة: وٌحك ال تفعل، فإنً سمعت رسول هللا 

ا َمْوُءوَدًة ِمْن َقْبِرَها  ٌَ َما اْسَتْح ََّ  وروا  .«َسَتَر َعْوَرَة ُمْؤِمٍن، َفَكأَ

باب الستر على الحدود ما لم ٌبلػ  :ملفت للنظرالبٌهقً تحت عنوان 

 . 2 السلطان.
ٌ  وهناك بعض الناس مرضى بت     وهً احدى ؼٌرهم،  د عٌوبص

هً عن المنكر فٌولع به حتى ن  ذلك من ال ن  أ أحدهم ٌوهم ،مدارل ابلٌس

ن ٌرى عٌبا فً شرص ما حتى ٌذٌعه وٌشهر به أتكون له هواٌة فما 

بٌن الناس ٌترصد كلماته وٌتلقؾ سقطاته كؤن كل همه هو البحث عن 

" ومن تلبٌس ابلٌس على  قال اَلمام ابن الجوْي:ـ  عٌوب الناس

ى به وٌسب نكر جلس فً مجمع ٌصؾ ما فعل وٌتباهأه اذا ن  أر المنكب 

 وربما ،القوم قد تابوا ولعل   ،الحنق علٌهم وٌلعنهم صحاب المنكر سب  أ

وٌندر  فً ضمن حدٌثه كشؾ عورات  ،كانوا رٌرا منه لندمهم وكبر 

 مكن"أه ٌعلم من ال ٌعلم والستر على المسلم واجب مهما ن  المسلمٌن أل

وٌمسك نه ٌذهب ٌتصفح الكتب إن لم ٌر عٌبا من ربلل كبلمه معهم فإو

ٌظنها  ،ها رطؤ أرطاءقلما ٌرط به رطوطا تحت العبارات التً ٌظن  

نما ذلك إ لٌس ذلك بسبب علمه وجهلهم ،وهً لٌست بؤرطاء عند ؼٌر 
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و أكلمة ٌسمعها  ل كلَّ االررٌن تجد  ٌإوِّ  ه وحسن ظن  بسبب سوء ظن  

  1.وٌبل سٌباؤٌقرإها ت

ن معاوٌة قال: وقال سفٌان الثوري، عن ثور، عن راشد بن سعد، ع 

اِس َْْفَسْدَتُهمْ »ٌقول:  سمعت النبً  ََّ َت َعْوَراِت ال ْْ َب ََ كِِن اتَّ ََّ    « كِ

 . «ِكْدَت َْْن ُتْفِسَدُهمْ »َْْو: 

اءب  د  رل ب : ف ق ال  أ ُبو الدَّ ُسولب هللاَّ نل ر  ُة مب  ٌ اوب ا ُمع  ه  ع  مب ةح س  لبم  ُ ببه ا. ك  ُه هللاَّ ف ع   ن 

  . 2.ا به من حدٌث الثوريروا  أبو داود منفرد

وهكذا أرذ النص طرٌقه فً النظام العملً للمجتمع اإلسبلمً، ولم ٌعد 

مجرد تهذٌب للضمٌر وتنظٌؾ للقلب، بل صار سٌاجا حول حرمات 

الناس وحقوقهم وحرٌاتهم فبل تمس من قرٌب أو من بعٌد، تحت أي 

  3ذرٌعة أو ستار...

 ْثر التجسس على الَفسأـ  

وقد  الضؽابن واألحقاد. انٌثٌر انقبٌح نالتجسس فعبل و وسوء الظن 

، ولكن ٌصعب أن عمن اؼتابه أو ظن به سوءٌعفو المرء وٌصفح 

لذلك كان التجسس  ٌعفو عمن تجسس علٌه وتتبع عوراته وفضحه. 

  ة،العداوة بٌن األحب  لبث  الفرقة بٌن اإلروان، وظهور  سبٌل الشٌطان

 االجتماعٌة. لعبلقات، وتقوٌض االقرابة صبلتوقطع 

ً  هللاَّ عنه ابن حبان االمام الحافظٌقول  ضب الواجب على العاقل لزوم  :ر 

ن عٌوب الناس مع االشتؽال بإصبلح عٌوب  السبلمة بترك التجسس ع 

ن عٌوب ؼٌر  أراح بدنه ولم ٌتعب  فإن   ،نفسه من اشتؽل بعٌوبه ع 

ا ،قلبه هب م  ٌل ل   ،ٌرى مثله من أرٌه فكلما اطلع على عٌب لنفسه هان ع 

ن عٌوب نفسه عمى قلبه وتعب بدنه من اشتؽل بعٌوب الن   وإن   اس ع 

هب ترك عٌوب نفسه ٌل ل   اس من أعجز الناس من عاب الن   وإن   ،وتعذر ع 
                                                           

1
ـ الببللً عبد الحمٌد جاسم أحمد الجاسم: البٌان فً مدارل الشٌطان، مإسسة الرسالة للطباعة  

 .440ـ441والنشر والتوزٌع ـ بٌروت ـ لبنان ـ ص: 
2
. أبو داود فً سننه: باب النهً عن 046ـ4/045ـ انظر: ابن كثٌر: تفسٌر القرآن العظٌم: 

 .1555. رقم: 1/141التجسس،
3
 .3/0013ـ قطب: سٌد، فً ظبلل القرآن:  
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 . 1من عاب الناس عابو و ،بما فٌهم وأعجز منه من عابهم بما فٌه

 تحرٌم الغٌبة: سادسا:

ضُ :وقوله تعالى ْْ ْغَتْأ َب ٌَ ًضاَوَل  ْْ معلوم أن  المراد من هذا و ُكْم َب

النهً عن اإلٌذاء بتفهٌم الؽٌر معاٌب المؽتاب، وذلك ٌتناول كل   ،النهً

طرق اإلفهام، وهو ٌتناول أٌضا كل  ما ٌكر ، سواء فً دٌنه أو دنٌا ، 

وفً رلقه أو رلقه، وفً ماله، أو ولد ، أو زوجته، أو مملوكه، أو 

  2.رادمه، أو لباسه

ة والؽٌبة حرام بداللة هذ  اآلٌة وآثار من السن  " ابن عاشور: قال

ها تشتمل على مفسدة ضعؾ فً وذلك أن   بعضها صحٌح وبعضها دونه.

ة اإلسبلم. وقد تبلػ الذي اؼتٌب فتقدح فً نفسه عداوة لمن اؼتابه أرو  

فٌنثلم بناء األروة، وألن فٌها االشتؽال بؤحوال الناس وذلك ٌلهً 

  3."االشتؽال بالمهم النافع له وترك ما ال ٌعنٌهاإلنسان عن 

َقالُوا:  "ََْتْدُروَن َما اْلِغٌَبُة؟»: ، قالعن أبً هرٌرة، أن رسول هللا 

ل ُم،  ُسولُُه أ عل ر  ْكَرَُ "َقالَ: هللاُ و  ٌَ ََ بَِما  ََ ََْخا ْكُر ان  فبً  "َِ ت  إبنل ك  ٌل أ  قبٌل  أ ف ر 

ا أ قُوُل؟  ُكْن  كِنْ  »َقالَ: أ ربً م  ٌَ َكاَن فٌِِأ َما َتقُولُ، َفَقِد اْغَتْبَتُأ، َوكِْن لَْم 

أُ  بصفة ٌبؽضها وال ٌحبها فى  فبمجرد ذكرك أراك  4«فٌِِأ َفَقْد َبَهتَّ

 ًولذلك قٌل ففً الؽٌبة المحرمة شرعا، وقعت  حال ؼٌابه عنك

أِ  ًبالٌْأ ف َكرَ ْخاَ ًتعرٌفها أٌضا: ه ٌْ الشٌطان قد ألن  .ظهر الَغ

والرد   .ما تقولونه موجود بمن تذكرونه :ؤتً لبعض الناس من مدرلٌ

 إن   ي: أكن كان فٌأ ما تقول فقد اغتبتأعلى ذلك من الحدٌث نفسه: 

موجود فٌه كؤن تقول فٌه:  وهوبوصؾ ٌكرهه،  أن تصفه ًالؽٌبة ه

                                                           
1
ـ تحقٌق:  .412روضة العقبلء ونـزهة الفضبلء صالبستً محمد بن حبان بن أحمد  انظر: - 

  ـ دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ محمد محً الدٌن عبد الحمٌد
2
 .4/444ـ الساٌس : تفسٌر آٌات األحكام:   

3
 .13/123ـ ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر:   

4
. 1256. رقم: 1/1884ـ روا  مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحرٌم الؽٌبة.  

 وأحمد والترمذي وأبو داود وؼٌرهم بؤلفاظ مؽاٌرة.
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ص، وهو أبرص فى القصٌر، وهو قصٌر فى الواقع، أو تقول: األبر

متصفا بالوصؾ المذكور بالؽٌب إن لم ٌكن أروك و الواقع ونحو ذلك.

 .ؽٌبةال وهذا أكثر من، ا وبهتاَافقد افترٌت علٌأ كَبالذى وصفته به 

 :وعالجها ا سباأ الباعثة كلى الغٌبةْـ 

آرر سبب ٌهٌي ؼٌظه،  ـ تشف ً الؽٌظ: بؤن ٌجري من إنسان فً حق  1

 هللا فكلما ها  ؼٌظه، تشفى بؽٌبة صاحبه. وعبلجه أن ٌتقً 

ً   عن معاذ بن أنس  وٌستحضر أجر كظم الؽٌظ.        :قال أن  النب

الَى  » َْ ََ َوَت ُ َتَباَر
َُ، َدَعاَُ هللاَّ ََ فِ َْ ٌُ ًظا، َوُهَو َقاِدَر َعلَى َْْن  ٌْ َمْن َكَظَم َغ

اَمِة َعلَى ُرُءوِس اْلَخاَلئِِق  ٌَ ْوَم القِ َرَُ ِمْن َْيِّ اْلُحوِر شَ ٌَ ٌِّ ٌَُخ  .1«اءَ َحتَّى 

ـ موافقة األقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فؤنهم إذا كانوا 2 

ٌتفك هون فً األعراض، رأى أنه إذا أنكر علٌهم أو قطع كبلمهم، 

استثقلو ، ونفروا منه، فٌساعدهم وال ٌنكر علٌهم وٌرى ذلك من ُحسن 

لذلك من فقه السٌدة عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها،   المعاشرة. 

ٌةُ  ٌن طلب منهاح ٌ رت،  معاو  النصٌحة، وقد علمت أن  النفوس قد تؽ

تاباً ٌها قاببلإلكتب  ورؼبات الناس قد تضلل الحاكم ، ًَّ  كب ُتبً إل : أنب اكل

، فكت بتل عاببشُة إلى مع ًَّ ل ثبري ع  :توصٌنً فٌه، وال ُتكل ة   ٌ سبلمح علٌك.  اوب

َمِن اْلتَمَس ِرضا هللا  » :ٌقول - -أما بعُد، فإنًِّ سمعُت رسول  هللا 

َة الَاِس، وَمِن اْلَتمَس رضا الَاِس بَِسخِط  ََ بَِسَخِط الَاِس؛ كفاَ هللا َمُؤ

 .2 « هللا؛ وَكلَأ هللا كلى الَاسِ 

ـ إرادة رفع نفسه بتنقٌص ؼٌر ، فٌقول فبلن جاهل وفهمه ركٌك... 3  

م ونحو ذلك وؼرضه أن ٌثبت من ذلك فضل نفسه، وٌرٌهم أن ه أعل

ٌعتقد أن  ما عند هللا سبحانه رٌر وأبقى، وأن هذا منه، وعبل  ذلك أن 

، أن العبد ربما كان عند هللا أفضل منك، كما فً حدٌث: أبً هرٌرة 

                                                           
1
. 42304.رقم:11/065.,أحمد فً مسند  1444. رقم: 1/115اود ـ  أررجه أبو د 

 ...1453.رقم: 2/158. وابن ماجة:1814.رقم:0/118والترمذي:
2
 .1128. رقم:1/214ـ األلبانً محمد نصر الدٌن، صحٌح الترؼٌب والترهٌب. 
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َث، َمْدفُوٍع بِاْ َْبَواِأ لَْو َْْقَسَم َعلَى هللاِ  »قال:  رسول هللا  َْ ُرأَّ َْْش

 َُ   .1 « َ ََبرَّ

ٌُضحك الناس به على سبٌل ـ اللعب والهزل: فٌذ4  كر ؼٌر  بما 

)مثل بعض المحاكاة. حتى إن بعض الناس ٌكون كسبه من هذا 

المسرحٌٌن والممثلٌن(، وعبل  هذا أن ٌتذكر المرء حدٌث بهز ابن 

ي  »: ٌقول حكٌم عن أبٌه عن جد  قال: سمعت رسول هللا  َِ لَ لِلَّ ٌْ َو

ََ بِِأ القَ  ٌُْضِح ُث بِالَحِدٌِث لِ لَ لَأُ ٌَُحدِّ ٌْ لَ لَُأ َو ٌْ ُأ، َو َِ ْك ٌَ   .2«ْوَم َف

حب التقرب  ومنها ،منها ما ذكرناكثٌرة: واألسباب الباعثة إلى الؽٌبة  

وبدرجة  أفضل، بموقع حظىحتى ٌبذم العاملٌن معه  إلى المسإولٌن 

ً   قال 3.أرفع َ ٌُ  »: قال  النب
ُمأُ َمْن ََْكلَ بَِرُجٍل ُمْسلٍِم ُْْكلًَة َفإِنَّ هللاَّ ِْ  ْط

مَ  ََّ ْكُسوَُ ِمْثلَُأ فًِ   ًَ ْن ُكس، َومَ ِمْثلََها فًِ َجَه ٌَ  َ
َثْوًبا بَِرُجٍل ُمْسلٍِم َفإِنَّ هللاَّ

ٍة  َْ قُوُم بِِأ َمَقاَم ُسْم ٌَ  َ
اٍء َفإِنَّ هللاَّ ٌَ َم. َوَمْن َقاَم بَِرُجٍل َمَقاَم سمٍْة َوِر ََّ َجَه

اَمةِ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اٍء  ٌَ اعتدى على من ل ، من هللابالعذاب عٌد هذا و .4« َوِر

 عرض أرٌه باؼتٌابه والوقٌعة فٌه من أجل منفعة زابلة.

تبدأ بسوء الظن ثم التجسس على ها سلسلة من األمراض الربٌثة ن  إ  

ؤلسؾ الشدٌد ل ووأكل لحومهم،  بالؽٌبةعورات الناس و هتك أعراض 

، ولم ت المجتمعفً مرتلؾ طبقا تانتشر كالسرطان أصبحت إن  الؽٌبة

العلم وٌت صؾ بالفضل وٌنسب الناس ممن ٌتسم ب كثٌر منها سلم منٌ

ٌتفك هون فً مجالسهم ومحاوراتهم بتناول أعراض تراهم ف ،إلى العدالة

ونإروانهم من المإمنٌن و من  ذلك نظرابهم من المسلمٌن، وال ٌعد 

سبب إقدام الناس على الؽٌبة دون ؼٌر  من المعاصً ، والسٌبات

ا الؽفلة عن تحرٌمه ا ألن   ،من الوعٌد اوما ورد فٌه االواضحة، إم  وإم 

ة  ،ومنازلهم الناس ال ٌرل بمراتبعرفا  أصبح مثل ذلك فمن شد 
                                                           

1
ـ صحٌح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل الضعفاء والراملٌن،  

 .1311.رقم:1/1811
2
 .1042ـ أررجه الترمذي فً سننه ـ تحقٌق أحمد محمد شاكر..ـ : رقم:  
3
 104ـ100ـ ص: ـ انظر: عواٌشة: حسٌن بن عودة: فقه الدعوة وتزكٌة النفس ـ دار ابن حزم  
4
ـ السندي :أبو الحسن: فتح الودود فً شرح سنن أبً داود: كتاب األدب، باب فً الؽٌبة. رقم:   

1554 
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ة إال باهللمن المنكرات،  انتشارها لم تعد عند البعض  1.وال حول وال قو 

فهذ  األسباب والدوافع رؼم كثرتها ال تعفً صاحبها من  تحمل . 

قال قال  ٌة جرمه فً حق إروانه وحق مجتمعه. فعن أنس مسإول

َُحاٍس،  » :رسول هللا  ا ُعِرَج بً َمَررُت بقوٍم لَُهم ْْظفاَر ِمْن  لمَّ

ْخِمشوَن ُوجوَهُهم وصدوَرُهم، فقلُت: َمْن هؤَلِء ٌا جبرٌلُ؟ قال: ٌَ 

 .2« هؤَلِء الٌَن ٌأْكلوَن لُحوَم الَاِس، وٌَقْوَن فً ْْعراِضِهمْ 

تاً َفَكِرْهُتُموَُ ْ قال تْالى:   ٌْ أُْكلَ لَْحَم َِْخٌِأ َم ٌَ ...ٌُِحأُّ ََْحُدُكْم َْْن 
3     

هذا مثال ذكر  هللا تنفٌرا من الؽٌبة، وتبعٌدا منها، وهو مثل بالػ النهاٌة 

ح فٌه ما ٌصدر من المؽتاب من حٌث صدور   فً تؤدٌة المراد، قد وض 

ى أفحش وجه تستقبحه العقول، عنه، ومن حٌث تعلقه بصاحبه عل

مثل على سبٌل وتنفر منه الطباع، وتنكر  الشرابع، وقد ذكر ال

وهو ال ٌقع إال  فً كبلم مسل م عند السامع، حقٌقة أو  االستفهام التقرٌري

عاء، وقد أسند فً المثل الفعل إلى أحد إٌذانا بؤن ه ال ٌستقر فً طبع  اد 

ؤكل لحم إنسان، فضبل عن أن أحد كابنا من كان أن ٌقدم على أن ٌ

ه ٌكون أشنع، شك أن   ٌحبه، وما بالك به إذا كان المؤكول لحم أرٌه؟ ال

وماذا تكون الشناعة إذا كان األخ مٌتا؟ إن ها تكون شناعة ما فوقها 

 شناعة.

ٌ ن هللا بهذا المثل أوضح بٌان أن  وقوع المؽتاب فً عرض الناس  فقد ب

بل للحومهم، وهم إروته، ولٌتهم كانوا بذكر معاٌبهم ٌشبه أن ٌكون أك

حاضرٌن، بل هو إنما ٌنهش أعراضهم وهم ؼاببون، فهو كالكلب 

لحوم الجٌؾ. ولو عقل الناس هذا المثل، وما استعمل فٌه من  شٌنه

 4طرق التنفٌر ما أقدموا على الؽٌبة.

                                                           
1
أسوار األمان  صٌانة المجتمع من االنحراؾ على ضوء سورة الحجرات. إعداد مركز ـ انظر:  

  .184ص:ـ  نون للتؤلٌؾ والترجمة
2
 .1506/ رقم:0/46ـ األلبانً: صحٌح الترؼٌب والترهٌب  
3
 .41ـ الحجرات: 

4
 .441ـ 4/444ـ الساٌس: تفسٌر آٌات األحكام ،   
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ر لها من هذ  الرصلة القبٌحة، ه تشبٌه تمثٌلً مإثر فً النفوس ومنف  إن   

أن المٌت ال ٌعلم بؤكل  :مٌتلحم أخ الؽٌبة بؤكل  تمثٌل جه الشبه فًوو

ما الحً ال ٌعلم بؽٌبة من اؼتابه. وقال ابن عباس: إن   لحمه كما أن  

أكل لحم المٌت حرام مستقذر، وكذا  ضرب هللا هذا المثل للؽٌبة ألن  

 الؽٌبة حرام فً الدٌن وقبٌح فً النفوس. وقال قتادة: كما ٌمتنع أحدكم

  ٌ فالذي   1.اأن ٌؤكل لحم أرٌه مٌتا كذلك ٌجب أن ٌمتنع من ؼٌبته ح

ً  قد هتك حرمته تماما كما  أن  آكل لحم المٌت قد هتك ٌؽتاب أرا  الح

اإلنسان العاقل السوي  ال ٌستطٌع أكل لحم رروؾ مٌتا جٌفة، حرمته، و

 من فما ظنك أن ٌؤكل لحم أرٌه اإلنسان، وال ٌتجرأ على فعل هذا إال

ل إلى وحش مفترس.  ُسولب فقد وعٌه وإنسانٌته وتحو  ل ى ر  ول ٍد م  ٌل نل ُعب  ع 

ب  ا   هللاَّ اُهن  ب إبنَّ ه  ُسول  هللاَّ ا ر   ٌ  : ُجبًل ق ال  أ نَّ ر  ت ا و  ام  نب ص  ٌل أ ت  ر  أ نَّ امل

، ف   شب ط  ن  اللع  ا مب ُموت  ا أ نل ت  ت  اد  ا ق دل ك  ُهم  إبنَّ ا، و  ت  ام  نب ق دل ص  ٌل أ ت  ر  ُه امل نل ض  ع  ر  ؤ عل

ا ُهم  ب، إبنَّ ًَّ هللاَّ بب ا ن   ٌ  : ةب، ق ال  : ببالله اجبر  ا ُ ق ال  أُر  ، و  اد  ، ُثمَّ ع  ت  ك  ب ق دل  أ ول س  هللاَّ و 

: ا ق ال  ُموت  ا أ نل ت  ت  اد  ا أ ول ك  ت  ات  َقالَ: َفَجاَءَتا، َقالَ: َفِجًَء بَِقَدٍح « اْدُعُهَما» م 

ًحا َْْو َدًما َوَصِدًٌدا َولَْحًما « قٌِئًِ»اُهَما: َْْو ُعسٍّ َفَقالَ إِلِْحدَ  ٌْ َفَقاَءْت َق

ٍح « قٌِئًِ»َحتَّى َقاَءْت َِْصَف اْلَقَدِح، ُثمَّ َقالَ لِْْلُْخَرى:  ٌْ َفَقاَءْت ِمْن َق

َِ َحتَّى َمَْلَِت اْلَقَدَح، ُثمَّ َقالَ:  ِر ٌْ ِن كِنَّ َهاَتٌْ »َوَدٍم َوَصِدٌٍد َولَْحٍم َعبٌٍِط َوَغ

ِهَما، َجلََسْت  ٌْ ُ َعلَ
َم هللاَّ ُ لَُهَما، َوَْْفَطَرَتا َعلَى َما َحرَّ

ا ََْحلَّ هللاَّ َصاَمَتا َعمَّ

ََّاسِ  أُْكاَلِن لُُحوَم ال ٌَ لََتا  َْ  2«كِْحَداُهَما كِلَى اْ ُْخَرى، َفَج

فشهد على  وروى أبو هرٌرة أن األسلمً ما عزا جاء إلى النبً  

رجلٌن من  . فسمع نبً هللا رسول هللا  نفسه بالزنى فرجمه

ِأ َفلَْم : أصحابه ٌقول أحدهما لآلرر ٌْ ُ َعلَ
ي َسَتَر هللاَّ َِ ا الَّ ََ ُظْر كِلَى َه َْ ا

ُهَما. ُثمَّ َساَر َساَعًة َحتَّى  َْ ْفُسُأ َحتَّى ُرِجَم َرْجَم اْلَكْلِأ، َفَسَكَت َع ََ َتَدْعُأ 

َن فاَُلَن َوفاَُلنَ »ْجلِِأ َفَقالَ: َمرَّ بِِجٌَفِة ِحَماٍر َشائٍِل بِرِ  ٌْ ا «َْ ََ ْحُن  ََ ؟ َفَقاََل: 

ِ، َقالَ: ا َرُسولَ هللاَّ ا اْلِحَمارِ  » ٌَ ََ ََل َفُكاَل ِمْن ِجٌَفِة َه ِْ َْ ًَّ  «ا بِ ََ ا  ٌَ َفَقاََل: 

                                                           
1
 .43/002ـ الطبري: الجامع ألحكام القرآن:  

2
 .10320، رقم: 06/26ـ مسند اإلمام أحمد:   
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ا! َقالَ: ََ أُْكلُ ِمْن َه ٌَ ِ َوَمْن  ِمَن  َفَما َِْلُتَما ِمْن ِعْرِض َِْخٌُكَما ََْشدُّ  » هللاَّ

َغِمُس فٌَِها َْ ٌَ ِة  ََّ َهاِر اْلَج َْ ُأ اْْلَن لَفًِ َْ ََّ َِ كِ ِد ٌَ ْفِسً بِ ََ ي  َِ ُأ َوالَّ َْ   1 «اْ َْكِل ِم

وإذا كان الحسد كبٌرة قلبٌة فإن الؽٌبة كبٌرة قولٌة، وفتنة اجتماعٌة، 

البراء بن عزب  من الربا والزنا، عن ورسٌسة بشرٌة أشد  عند هللا 

  رسول هللا قال: قال:« ُالربا اْثَاِن وسبْون باباً، ْْدَاها مثل

ُأ، وكنَّ ْربى الربا اْستِطالَُة الرجِل فً ِعْرِض ْخٌأِ   «كْتٌاِن الرُجِل ُْمَّ

 2 .عمر بن راشد، وقد ُوث ق من رواٌة روا  الطبرانً فً "األوسط"

ٌُِحأُّ ََْحُدُكْم َْْن ٌَ  قال السدي فً قوله: سبأ الَْول:    أُْكلَ لَْحَم َِْخٌِأ َْ

ًتا  ٌْ   : زعم أن سلمان الفارسً كان مع رجلٌن من أصحاب النبً َم

سلمان لما  لهما، وٌنال من طعامهما، وأن   فً سفر ٌردمهما وٌرؾ  

اس ذات ٌوم وبقً سلمان نابما، لم ٌسر معهم، فجعل صاحبا  سار الن  

 -أو: هذا العبد -مان ٌكلمانه فلم ٌجدا ، فضربا الرباء فقاال ما ٌرٌد سلٌ

شٌبا ؼٌر هذا: أن ٌجًء إلى طعام مقدور، ورباء مضروب! فلما جاء 

 ٌطلب لهما إداما، فانطلق فؤتى رسول سلمان أرسبل  إلى رسول هللا 

ومعه قدح له، فقال: ٌا رسول هللا، بعثنً أصحابً لتإدمهم إن  هللا 

. فرجع « دموا؟ قد ائت مما ٌصَع ْصحابَ با دْ  »كان عندك؟ قال: 

 ، فانطلقا حتى أتٌا رسول هللا سلمان ٌربرهما بقول رسول هللا 

كما قد كَّ  » ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: فقاال ال والذي بعثك بالحق،

ٌُِحأُّ ََْحُدُكْم   :قال: ونزلت .إن ه كان نابما «ماكُ لِ ما بسلمان بقوْ تُ ائتدمْ  َْ

أُْكلَ لَْحَم َِْخٌِأ مَ  ٌَ ًتا َْْن  ٌْ .3 

  :غٌر المسلمٌن غٌبة أ ـ  

رد  األلوسى ؼٌر المسلمٌن، فبعض المفسرٌن  فً حكم ؼٌبة ارتلؾ 

اَكروا »: قوله على من احتي بعدم حرمة ؼٌبة الفاسق بفً تفسٌر  
                                                           

 
1
. والحدٌث فٌه تفصٌل فً سنن 43/032ـ القرطبً أبو عبد هللا محمد: الجامع ألحكام القرآن: 

 ...0111.وسنن الدارقطنً:رقم: 1115أبوداود: رقم:
2
 .4524، رقم:1/043ـ األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب. 

3
 .051ـ4/050رآن العظٌم: ابن كثٌر : تفسٌر الق  
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 ،  ال ٌعول علٌهووما ذكرفقال:  «الَاس الفاجر بما فٌأ ٌحَرَ

ً: لٌس بشًء ولو منكر، وقال البٌهق :والحدٌث ضعٌؾ وقال أحمد

 .  صح فهو محمول على فاجر معلن بفجور 

: وسبل الؽزالً عن ؼٌبة الكافر تحرٌم الؽٌبة آلٌة عند شرحهقال و

اإلٌذاءي وتنقٌص رلق  فقال: هً فً حق المسلم محذورة لثبلث علل:

وتضٌٌع الوقت بما ال ٌعنً. واألولى تقتضً التحرٌم،  هللا تعالى

لثة ربلؾ األولى. وأما الذمً فكالمسلم فٌما ٌرجع والثا ٌة الكراهةوالثان

 الشرع عصم عرضه ودمه وماله. وقد إلى المنع عن اإلٌذاء، ألن  

 من سّمع ٌهودٌا ْو»قال:  النبً  روى ابن حبان فً صحٌحه أن  

عه أسمعه ما ٌإذٌه، وال كبلم بعد هذا « ارَصراٌَا فلأ الَّ  ومعنً سم 

ا مة.رل فً الحب  على  وتكر  ٌبته لٌست بحرام على األولىالحربً فؽ وأم 

ر فكالحربً ف  ك   وأما المبتدع فإنل  ،الثانٌة وربلؾ األولى على الثالثة

   .1.وإال فكالمسلم وأما ذكر  ببدعته فلٌس مكروها

الدولة اإلسبلمٌة دولة ٌتعاٌش فٌها الجمٌع مهما  هذ  المعانً تؤكد أن    

من كل م ضهتهم وتصان أعراكانت انتماءاتهم وأفكارهم، تحفظ حرما

ٌ ن قد و سوء، حتى ؼٌبتهم تكر  إال من كان محاربا أو مجاهرا بفسقه، ب

ً  عنه أهل الذمة التودد إلً أنالقرافً   ثم  أكد أن   ،ومواالتهم منه

ِة » واستدل بقوله  ،مطلوبإلٌهم اإلحسان  مَّ َِّ اْسَتْوُصوا بِأَْهِل ال

ًرا ٌْ هم فً جوارنا ب حقوقا علٌنا لهم ألن  أن عقد الذمة ٌوج  وقال،  «َخ

ودٌن اإلسبلم فمن  - -وفً رفارتنا وذمة هللا تعالى وذمة رسوله 

اعتدى علٌهم ولو بكلمة سوء أو ؼٌبة فً عرض أحدهم أو نوع من 

 -أنواع األذٌة أو أعان على ذلك فقد ضٌع ذمة هللا تعالى وذمة رسوله 

- .ىرٌعات التً تهدؾ كل ها إلولقد تتالت التش  2وذمة دٌن اإلسبلم 

قادرا على  ،حفظ كرامة اإلنسان حتى ٌكون عزٌزا قوي النفس مبدعا

                                                           
1
 .044ـ  40/086ـ األلوسً : روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً،   
2
ـ القرافً: أبو العباس شهاب الدٌن أحمد: الفروق ـ أنوار البروق فً أنوار الفروق ـ عالم الكتب ـ  

0/41. 
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ونشر الرٌر، والتعاون مع  األرضفً تعمٌر المساهمة بفكر  وفعله 

مت " ... .ؼٌر  على تحقٌق التعاٌش السلمً، واإلبداع الحضاري  فحر 

نفوس ٌهد  من قواها الؽٌبة والنمٌمة والهمز واللمز لما فٌها من جرح لل

ة الجسم، وانتهى ذلك ع  كما تهد  الجروح فً األعضاء من قو  إلى ما شر 

ة، فقد  من تحرٌم مؽل ظ للقذؾ بصفة عام ة والقذؾ بالزنى بصفة راص 

ورد فٌه حد  بالجلد وسقوط الشهادة كما هو معلوم، وإن ما شرع هذا 

  الجرٌمة ٌحدث الحكم فٌما نرى حفظا لكرامة النفسي ألن  القذؾ بهذ

وذلك بالنظر إلى ما  ؾ أثرا بالؽا قد ٌصل إلى تدمٌرهافً نفس المقذو

هو مستقر  فً المجتمعات بصفة عام ة وفً المجتمع اإلسبلمً بصفة 

ة من فظاعتها، فمن ات هم بها ٌصٌبه بسبب ذلك كسر نفسً بلٌػ ، راص 

 1"فحفظت الشرٌعة كرامة النفوس بهذا الحكم.

 : الغٌبة نما ٌباح مت ـ 

  والؽٌبة محرمة باإلجماع، وال ٌستثنى من ذلك إال ما رجحت مصلحته

اعلم أن الؽٌبة تباح لؽرض صحٌح شرعً ال ٌمكن  :قال النووي

 : وهو ستة أسباب ،الوصول إلٌه إال بها

فٌجوز للمظلوم أن ٌتظلم إلى السلطان والقاضً  ،األول: التظلم 

فٌقول:  ،إنصافه من ظالمه أو قدرة على ،وؼٌرهما ممن له والٌة

 ظلمنً فبلن بكذا.

 ،ورد العاصً إلى الصواب ،الثانً: االستعانة على تؽٌٌر المنكر  

فازجر   ،فٌقول لمن ٌرجو قدرته على إزالة المنكر: فبلن ٌعمل كذا

فإن لم  ،عنه ونحو ذلك وٌكون مقصود  التوصل إلى إزالة المنكر

 ٌقصد ذلك كان حراما.

أو  ،أو زوجً ،أو أرً ،فٌقول للمفتً: ظلمنً أبً ،تفتاءالثالث: االس  

 ،وتحصٌل حقً ،فهل له ذلك؟ وما طرٌقً فً الربلص منه ،فبلن بكذا

                                                           
1
  488ص: ـٌدة ـ ط: دار الؽرب اإلسبلمً مقاصد الشرٌعة بؤبعاد جدـ انظر: النجار عبد المجٌد:   
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ولكن األحوط واألفضل أن  ،فهذا جابز للحاجة ،ودفع الظلم؟ ونحو ذلك

فإنه  ،كان من أمر  كذا ،أو زو  ،ٌقول: ما تقول فً رجل أو شرص

 ...فالتعٌٌن جابز  ،عٌٌن ومع ذلكٌحصل به الؽرض من ؼٌر ت

منها:  وذلك من وجو : ،الرابع: تحذٌر المسلمٌن من الشر ونصٌحتهم  

 ،وذلك جابز بإجماع المسلمٌن ،جرح المجروحٌن من الرواة والشهود

 بل واجب للحاجة.

أو  ،أو إٌداعه ،أو مشاركته ،ومنها: المشاورة فً مصاهرة إنسان

وٌجب على المشاور أن ال ٌرفً  ،اورتهأو مج ،ؼٌر ذلك أو ،معاملته

ـ قال األلوسً: وال  التً فٌه بنٌة النصٌحة ئالمساو بل ٌذكر ،حاله

 ٌجوز الزٌادة على ما ٌكفً ـ

 ،أو فاسق ٌؤرذ عنه العلم ،ومنها: إذا رأى متفقها ٌتردد إلى مبتدع

بشرط أن  ،فعلٌه نصٌحته ببٌان حاله ،وراؾ أن ٌتضرر المتفقه بذلك

 ...نصٌحةٌقصد ال

ٌكون  ٌقوم بها على وجهها، إما بؤن ال ومنها: أن ٌكون له والٌة ال 

ونحو ذلك فٌجب ذكر ذلك  ،أو مؽفبل ،صالحا لها، وإما بؤن ٌكون فاسقا

أو ٌعلم ذلك منه  ،وٌولً من ٌصلح ،لمن له علٌه والٌة عامة لٌزٌله

 وأن ٌسعى فً أن ٌحثه على ،وال ٌؽتر به ،لٌعامله بمقتضى حاله

 االستقامة أو ٌستبدل به.

الرامس: أن ٌكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الرمر   

وأرذ المكسي وجباٌة األموال ظلما وتولً األمور  ،ومصادرة الناس

 ،فٌجوز ذكر  بما ٌجاهر بهي وٌحرم ذكر  بؽٌر  من العٌوب ،الباطلة

 إال أن ٌكون لجواز  سبب آرر مما ذكرنا .

 ،كاألعمش ،فإذا كان اإلنسان معروفا بلقب ،التعرٌؾالسادس:   

، وؼٌرهم جاز تعرٌفهم بذلك ،واألحول ،واألعمى ،واألعر  واألصم

ولو أمكن تعرٌفهم بؽٌر ذلك كان  ،وٌحرم إطبلقه على جهة التنقص
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ودالبلها  ،فهذ  ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع علٌه أولى.

 1من األحادٌث الصحٌحة مشهورة.

عروة بن الزبٌر: أن عابشة، رضً هللا عنها أربرته قالت: فعن  

َُوا لَُأ، بِْئَس َُْخو  » فقال: استؤذن رجل على رسول هللا  ََ اْئ

ِشٌَرةِ  َْ ِشٌَرِة، َِْو اْبُن ال َْ ا َدَخلَ ََْلََن لَُأ الَكالَ  «ال ا َرُسولَ َفلَمَّ ٌَ َم، قُْلُت: 

 ِ ي قُْلَت، ُثمَّ  هللاَّ َِ َت لَُأ الَكالََم؟ َقالَ:  قُْلَت الَّ َْ َْْي َعائَِشُة، كِنَّ َشرَّ »َْلَ

َقاَء فُْحِشأِ  اُس، اتِّ ََّ اُس، َْْو َوَدَعُأ ال ََّ اِس َمْن َتَرَكُأ ال ََّ قال . 2 « ال

هذا الرجل هو عٌٌنة بن حصن ولم ٌكن أسلم حٌنبذ وإن كان النووي: 

  ً ٌ    قد أظهر اإلسبلم فؤراد النب عرفه الناس وال ٌؽتر به ن حاله لٌأن ٌب

على  دل   وبعد  ما قال وكان منه فً حٌاة النبً  ،من لم ٌعرؾ حاله

 ،به أسٌرا إلى أبً بكر  ًءٌمانه وارتد مع المرتدٌن وجإضعؾ 

ً   ؾُ صل وو   له بؤنه ببس أرو العشٌرة من أعبلم النبوة ألنه ظهر   النب

على اإلسبلم وفً هذا  وإنما أالن له القول تؤلفا له وألمثاله ،كما وصؾ

الحدٌث مداراة من ٌتقى فحشه وجواز ؼٌبة الفاسق المعلن فسقه ومن 

   3.ٌحتا  الناس إلى التحذٌر منه

اَأ َرِحٌمَ قال تعالى:  َ َتوَّ
َ كِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ عطؾ على ما تقدم من  َواتَّ

ن هللا األوامر والنواهً، أي اجتنبوا واتقوا، وفً اآلٌة لطابؾ: منها أ

 تعالى ذكر فً هذ  اآلٌة أمورا ثبلثة مرتبة بٌانها، هو أنه تعالى قال:

اجتنبوا كثٌرا أي ال تقولوا فً حق المإمنٌن ما لم تعلمو  فٌهم بناء 

على الظن، ثم إذا سبلتم على المظنونات، فبل تقولوا نحن نكشؾ 

سس، أمورهم لنستٌقنها قبل ذكرها، ثم إن علمتم منها شٌبا من ؼٌر تج

فً األول نهى عما لم ٌعلم، ثم فبل تقولو  وال تفشو  عنهم وال تعٌبوا، ف

                                                           
1
ـ النووي: أبو زكرٌا محًٌ الدٌن: رٌاض الصالحٌن ـ تحقٌق شعٌب أرنإوط ـ، كتاب األمور   

. واأللوسً لفً تفسٌر : روح المعانً فً تفسٌر 4/101المنهً عنها، باب ما ٌباح من الؽٌبة، ص:

 .40/041القرآن العظٌم والسبع المثانً: 
2
. ومسلم ، باب 3821جه البراري، باب: ما ٌجوز من اؼتٌاب أهل الفساد والرٌب رقم: ـ أرر  

 .1264مداراة من ٌتقى فحشه، رقم:
3
 .43/411المنها  شرح صحٌح مسلم بن الحجا ، محًٌ الدٌن: ـ  النووي: أبو زكرٌا   
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َمْن » :قال   .1..عن طلب ذلك العلم، ثم نهً عن ذكر ما علم ىنه

ا َواْْلِخَرةِ  ٌَ َْ ُ فًِ الدُّ
وعند البراري فً األدب   2«َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرَُ هللاَّ

ا َمْن َرَْى ِمْن ُمْسلِ  »:قال  المفرد ٌَ ٍم َعْوَرًة َفَسَتَرَها، َكاَن َكَمْن َْْح

 .3«َمْوُءوَدًة ِمْن َقْبِرَها

   َاَأ َرِحٌم َ َتوَّ
َ كِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ اب البلٌػ فً لتو  ا: قال النسفً  : َواتَّ

قبول التوبة والمعنى واتقوا هللا بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما 

تقٌتم تقبل هللا توبتكم وأنعم علٌكم بثواب وجد منكم منه فإنكم إن ا

من اتقى واجتنب ما نهً عنه برحٌم ألنه سبحانه  التاببٌن. المتقٌن

وما أحسن ما جاء  قال األلوسً:.  4 وأقلع عنه. وتاب مما فرط منه

نبُبوا  ت  ُنوا اجل ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ الترتٌب فً هذ  اآلٌة أعنً قوله تعالى: ٌا أ 

ن   ثبٌراً مب نِّ إل  كما قال أبو حٌان وفص   ك  له بقوله: جاء األمر أوال الظَّ

باجتناب الطرٌق التً ال تإدي إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانٌا عن 

ُسوا ثم نهى  سَّ ال ت ج  طلب تحقٌق ذلك الظن لٌصٌر علما بقوله سبحانه: و 

ثالثا عن ذكر ذلك إذا علم فهذ  أمور ثبلثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس 

)وقال ابن حجر علٌه الرحمة: إنه تعالى رتم كبل من اآلٌتٌن  فاؼتٌاب،

لكن لما بدبت األولى بالنهً   التوبة رحمة بعباد  وتعطفا علٌهمبذكر 

ُتبل لتقاربهماي ولما بدبت الثانٌة باألمر فً   ٌ نل ل مل  م  رتمت بالنفً فً و 

قُوا هللاَّ  ال  وكان حك اتَّ نبُبوا رتمت به فً و  ت  مة ذكر التهدٌد الشدٌد فً اجل

ُتبل ال  أن ما فٌها أفحشي ألنه إٌذاء   ٌ نل ل مل  م  األولى فقط بقوله تعالى و 

فً الحضرة بالسررٌة أو اللمز أو النبز بربلفه فً اآلٌة الثانٌة فإنه 

 أمر رفًي إذ كل من الظن والتجسس والؽٌبة ٌقتضً اإلرفاء وعدم

 .5العلم به ؼالبا. انتهى، فبل تؽفل(
                                                           

1
 .15/441ـ الرازي: مفاتٌح الؽٌب:   

2
 .43626رقم: . وأحمد1211ـ ابن ماجة فً سننه رقم:  

3
 . وقال األلبانً: ضعٌؾ.425،رقم:4/133ـ البراري باب من ستر مسلما،   

4
ـ النسفً: أبو البركات عبد ابن أحمد: تحقٌق ٌوسؾ علً بدٌوي، تفسٌر النسفً ـ مدارك التنزٌل   

 .0/023وحقابق التؤوٌل ـ بتصرؾ ـ 
5
فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع  ـ األلوسً: شهاب الدٌن محمود بن عبد هللا: روح المعانً  

 .40/041المثانً ـ ـ دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ
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 :دٌنوالمتْبّ  غٌبة المتفقهٌن ث ـ

ة نوع آرر من الؽٌبة ال ٌشعر به الكثٌر سما  االمام النووي" ؼٌب

ضون بالؽٌبة تعرٌضا ٌفهم به هم ٌعر  ن  إالمتفقهٌن والمتعبدٌن" قال:" ف

 ،كما ٌفهم بالصرٌح فٌقال ألحدهم: كٌؾ حال فبلن؟ فٌقول هللا ٌصلحنا

هللا العافٌة نحمد هللا الذي لم ٌبتلٌنا نسؤل  ،هللا ٌؽفر لنا هللا ٌصلحه

هللا  ،هللا ٌعافٌنا من قلة الحٌاء ،بالدرول على الظلمة نعوذ باهلل من الشر

ٌتوب علٌنا وما اشبه ذلك مما ٌفهم منه تنقصة فكل ذلك ؼٌبة محرمة 

وكل هذا معلوم من مقتضى الحدٌث عن صحٌح مسلم وؼٌر  فً حد 

 الؽٌبة وهللا اعلم" 

ولبك الذٌن أدد آكلً اللحوم المٌتة فحسب ولكن بصدد ولسنا بص

فبل ٌنبؽً لمن  اعٌن للؽٌبة.كل ونقصد بذلك السم  ٌشاركونهم باأل

ٌسمع ؼٌبة مسلم ان ٌشجع المؽتاب بسماعه منه واظهار التجاوب 

الرصلة واستبدال ذلك  عن هذ  باإلقبلعن ٌنصحه أبل علٌه  ،معه

 1... بمجالس الساعات االٌمانٌة

 :الدفاع عن عرض ْخٌَا خّوة:  واجأمطلأ الثاًَ:  ال

  ٌ ة توجب على المسلم أن وقد ذكر ابن كثٌر مجموعة من األحادٌث النبو

 عنه  فً الدفاع  رر جهداعن ؼٌبة أرٌه بحسب طاقته، وأن ال ٌد   ٌرد  

م وآدابه قابمة على اعتبار فشرابع اإلسبل .عرض أرٌه من عرضه ألن  

ة، وعضوا موصوال بجسمها ال من كٌان األم   جزء ال ٌنفصم الفرد

م ما ٌحدث لهذا الجسم وٌتفاعل معهكل ٌنفك عنها، ٌتؤثر ب ، لذلك حر 

مجلس ٌنتهك فٌه رذالن المسلم ألرٌه، بعدم نصرته فً اإلسبلم 

سهل بن معاذ بن أنس الجهنً أربر ، عن فعن   .وهوال ٌنصر هعرض

ٌُبُأ َمْن َحَمى ُمْؤِمًَ  »:  أبٌه، عن النبً ِْ ٌَ افٍِق  ََ َث  ـ بغٌبٍةـ ا ِمْن ُم َْ َب

ا  ًَ َم. َوَمْن َرَمى ُمْؤِم ََّ اِر َجَه ََ اَمِة ِمْن  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ْحِمً لَْحَمُأ  ٌَ ِأ َملًَكا  ٌْ ُ كِلَ
هللاَّ

ا َقالَ  ْخُرَج ِممَّ ٌَ َم َحتَّى  ََّ ُ َعلَى ِجْسِر َجَه
ُأ، َحَبَسُأ هللاَّ ََ ٌْ ٌُِرٌُد َش ٍء  ًْ  «بَِش

                                                           
1
 .444: ص"الببللً عبد الحمٌد جاسم أحمد الجاسم: البٌان فً مدارل الشٌطانـ   
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 عن حدٌثا آرر ذكر كما . 1المبارك. وا  أبو داود من حدٌث ابنوكذا ر

 قال: أن  رسول هللا  جابر بن عبد هللا، وأبا طلحة بن سهل األنصاري

َُ فٌِِأ ُحْرَمُتُأ  ئما من امر » َتَه َْ لُ اْمَرًْ ُمْسلًِما فًِ َمْوِضٍع ُت َُ ْخ ٌَ

 ُ
لَُأ هللاَّ ََ َتَقُص فٌِِأ ِمْن ِعْرِضِأ، كَِلَّ َخ َْ ٌُ َُْصَرَتُأ. َو ٌُِحأُّ فٌَِها   فًِ َمَواِطَن 

َتَقُص فٌِِأ ِمْن ِعْرِضِأ،  َْ ٌُ ُصُر اْمَرًْ ُمْسلًِما فًِ َمْوِضٍع  َْ ٌَ َوَما ِمَن اْمِرٍئ 

َُ فٌِِأ ِمْن ُحْرَمتِأِ  َتَه َْ ٌُ ٌُِحأُّ فٌَِها  ـ عرضأ ـ َو ُ فًِ َمَواِطَن  َََصَرَُ هللاَّ كَِلَّ 

ف رَّ .  «َُْصَرَتأُ  اُود  ت   . 2 د  ببهب أ ُبو د 

  اإلسبلم ألنه ٌتناقض مع المسلم عمل ال ٌقر   إن  رذالن المسلم ألرٌه 

ة ة الدٌن لذلك ف وٌساهم فً ضرب وحدة المجتمع، ،حقٌقة االرو  ؤرو 

، بل تفرض التناصر بٌن المسلمٌن، ال تناصر العصبٌات العمٌاء

لباطل،  فمن حق تناصر المإمنٌن المصلحٌن إلحقاق الحق، وابطال ا

ته، وأن تبادر إلى دفعها وقد هان  ..أرٌك  علٌك أن تكر  مضر 

ة بٌنهم، ونظر  المسلمون أفرادا وهانوا أمما ٌوم وهت أواصر األرو 

ٌُنتقص أمام  أحدهم إلى اآلرر نظرة استؽراب  وتنك ر، وأصبح األُخ 

  3أرٌه فٌهز كتفٌه وٌمضً لشؤنه، كؤن  األمر ال ٌعنٌه.

تقوٌة  ،للدفاع عن عرض المسلممن اآلثار العاجلة كان  لذلكو   

أحد إروانه  اإلنسان إذا علم أن  وزٌادة المحبة بٌن الناس، ف  الروابط

 ه حبا ال ٌنكر،عن عرضه فً مجلس من المجالس أحب   ذب  نصر  و

ه قدح فٌه ولم ٌدافع وإذا علم أن   وزاد  رؼبة فً صداقته والتعامل معه،

 ولو اعتذر له عن سبب سكوته.  وأحزنه ذلك ،علٌهعنه وجد فً نفسه 

َُوَن كِْخَوةَ   جاءت هاتان اآلٌتان بعد قوله لقد    َما اْلُمْؤِم ََّ  ...كِ

ما على المسلمٌن كل ما ٌإدي إلى ردش، أو إضعاؾ، أو إزالة لتحر  

 ًءمج ،ٌن اآلٌتٌن بما قبلهما مباشرةرتباط هاتا ومما ٌإكد ةهذ  األرو  

تاً ى فٌهما قوله تعال ٌْ أُْكلَ لَْحَم َِْخٌِأ َم ٌَ ٌُِحأُّ ََْحُدُكْم َْْن  َْ  فمجًء كلمة

                                                           
1
. 42316. وأحمد فً مسند ، رقم: 353ـ ابن المبارك : عبد هللا: كتاب الزهد والرقابق، رقم:  

 .4112إلٌمان رقم: والبٌهقً فً شعب ا
2
 .4/052ـ انظر: ابن كثٌر: تفسٌر القرآن العظٌم.   

3
 .443ـ442ـ الؽزالً: محمد، رلق المسلم ـ دار القلم ـ   
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ومجًء كلمة اإلراء قبل ذلك ٌإكد أن تعمٌق معنى اإلراء  األخ هنا

رنا هللا  اإلسبلمً بتحرٌم ما ٌردشه هو سر  السٌاق.  من وبعد أن حذ 

رنا تتنافى مع مبدأ اإلراء اإلسبلمً فإن   التً ربلقاأل هذ   بمبدأه ٌذك 

ر وحدة أصل البشرٌة، وفً ذلك ترسٌ   اإلراء اإلنسانً فً آٌة تقر 

   1لترك األربلق التً نهت عنها اآلٌتان.

 لعبلمة كما، إٌمانٌة عاطفٌة ةطابر على ة القابمةلذلك كانت األرو     

ة العبلقاإلٌمان  تها ٌ عقدا نافذا ال لفظا فارؼا،، وهً تمثل ةوقو  زداد بقو 

ة، وعصمة أمام عواصؾ الفتن والشهواتلمجتمع ا ، تماسكا وقو 

        .التفكٌك االرتراق و محاوالتوبضعفها ٌضعؾ المجتمع أمام 

ِ َفَقِد اْسَتْكَملَ »:  قال  َع ّلِِلَّ ََ ِ، َوَم ِ، َوَْْعَطى ّلِِلَّ ِ، َوَْْبَغَض ّلِِلَّ َمْن ََْحأَّ ّلِِلَّ

 2«اإْلٌَِمانَ 

إن  للعبلقات النفسٌة والعاطفٌة التً تربط "  جارٌقول عبد المجٌد الن  

ته، إذ هً  ٌة كبرى فً تماسكه و وحدته وقو  نات المجتمع أهم  بٌن مكو 

التحاٌل والؽش  والتبلعب، وإن ما تظل  الرابطة الحقٌقٌة التً ال ٌنالها 

ٌ ة على  حامٌة لنفسها،  قابمة بدورها فً الحفاظ على الوحدة، عص

وقد جاء ق أكثر من أي  رابطة اجتماعٌة أررى...التفكٌك واالرترا

لرابطة عاطفٌة بٌن أفراد المجتمع وجماعاته هً أرقى الدٌن ٌشرع 

ة، تلك التً تشعر كل  فرد من  العواطؾ وأقواها، وهً رابطة األرو 

أفراد المجتمع بؤنه ٌرتبط مع اآلررٌن بعبلقة روحٌة ٌنتمً بها كل 

كما ٌرتبط األروان   مان المشتركأصل واحد هو أصل اإلٌمنهم إلى 

برابطة االنتماء إلى ذات األب واألم ، وبهذ  العبلقة ٌكون كل  أخ 

، فٌنجد  وٌحمٌه، حتى إذا ما شاع  حرٌصا على أرٌه أن ٌطاله الضر 

مهم  فً الحفاظ على  ذلك بٌن الناس أصبح رابطة جامعة تقوم بدور

ن اته. ولقد جعلت الشرٌعة الكٌان االجتماعً، وعلى المجتمع بكل  مكو 

                                                           
1
ى سعٌد: األساس فً التفسٌر ـ ط : دار السبلم ـ     .2143ـ 6/2142ـ حو 

2
فً المعجم الكبٌر: .والطبرانً 1354ـ الحدٌث عن أبً أمامة: روا  أبو داود فً سننه، رقم:  

 .5382، والبٌهقً شعب اإلٌمان: رقم:4340رقم:
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ة الرابطة األولى التً ٌقوم علٌها المجتمع، وهو ما تمث ل  رابطة األرو 

إثر  بجبلء فً ذلك التدبٌر النبوي بالمإاراة بٌن المهاجرٌن واألنصار

 1الهجرة إلى المدٌنة...

هذا ٌقتضً فبش رت بانتصار عالمً لئلسبلم، قد سورة الفتح وإذا كانت 

ة اإلسبلمٌةاأن تكون قضٌة   المإمنٌن وثابتة فً قلوب واضحة ألرو 

لنجاح فً تحقٌق العالمٌة اإلسبلمٌة، والسمو  ل دٌمهفً هذا تو، هموسلوك

أو جنسهم أو باألربلق حتى تسع كل الناس، بقطع النظر عن دٌنهم 

ٌ ة بٌن  لمه من لونهم...ألن   المإمنٌن، ٌصعب ٌنجح فً العبلقات األرو

ومن ثم نجد  بٌن الشعوب والقبابل، بلقات االنسانٌةأن ٌنجح فً العجدا 

َُوَن كِْخَوةَ ََّ إفً سورة الحجرات  اُس  ونجد  ...َما اْلُمْؤِم ََّ َها ال ٌُّ ٌا َْ

ْلَاُكمْ  َْ ثى َوَج َْ َكٍر َوُْ ََ ا َخلَْقَاُكْم ِمْن  ََّ وباً َوَقبائِلَ لَِتْاَرفُوا كِ ُْ فبعد  ...ُش

بت المجتمع  ...ٌن َمَواٌا ٌْها الَ  ةالنداءات الرمس التً أد 

اإلسبلمً بمجموعة من اآلداب واألربلق، وثب تت فٌه حقٌقة العقٌدة 

ة،  َّاسجاء نداء ومعانً األرو  هذا  ها إشارة إلى أن  وكؤن   ...ٌا ٌْها ال

جدٌرا ومإهبل لقٌادة المجتمع اإلنسانً العالمً تحت  أصبح المجتمع

ٌ ز بٌ راٌة اإلسبلم سواسٌة كؤسنان المشط ال اس ن الناس، فالن  التً ال تم

 . فضل لعربً على أعجمً إال بالتقوى

جاءت هذ  اآلٌة بعد اآلٌتٌن اللتٌن نهتا عن ٌقول سٌْد حّوى:    

السررٌة واالستهزاء والطعن واللمز وسوء الظن والؽٌبةي لتقرر أن هللا 

ا، وال لٌنظر لٌتفاررو اس شعوبا وقبابل لٌتعارفوا، الجعل الن   عز  وجل  

 بعضهم إلى بعض باحتقار وازدراء، وال لٌطعن بعضهم ببعض، 

 2فالصلة بٌنها وبٌن ما قبلها واضحة.
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 سادسالمبحث ال

 المجتمع اإلسالمً والتْاٌش اإلَساًَ

وًبا قال تعالى:  ُْ اُكْم ُش ََ ْل َْ َثى َوَج َْ َكٍر َوُْ ََ اُكْم ِمْن  ََ ا َخلَْق ََّ اُس كِ ََّ َها ال ٌُّ ا َْ ٌَ

َ َعلٌَِم َخبٌِرَ وَ 
ِ َْْتَقاُكْم كِنَّ هللاَّ َد هللاَّ َْ اَرفُوا كِنَّ َْْكَرَمُكْم ِع َْ َقَبائِلَ لَِت

1 

عن « المراسٌل»كتابه ه روى فً فعن أبً داود أن  : سبأ الَْول 

بنً بٌاضة )من األنصار( أن ٌزوجوا  مر رسول هللا أالزهري قال 

ُ  ت ، فقالوا:ار( امرأة منهمأبا هند )مولى بنً بٌاضة قٌل اسمه ٌس وِّ ز 

ا ن   ٌ الب و  اتبن ا م  ن  ْلَاُكْم ، فؤنزل هللا تعالى: ب  َْ ثى َوَج َْ َكٍر َوُْ ََ ا َخلَْقَاُكْم ِمْن  ََّ كِ

وباً  ُْ ةَ ...ُش ٌَ  2. وروي ؼٌر ذلك فً سبب نزولها.اْْل

ٌقول سٌد قطب: بعد هذ  المدار  إلى األفق السامق، ٌهتؾ    

على ارتبلؾ أجناسها وألوانها، لٌردها إلى أصل  باإلنسانٌة جمٌعا

واحد، وإلى مٌزان واحد، هو الذي تقوم به تلك الجماعة المرتارة 

ا قوله تعالى: :الصاعدة إلى ذلك األفق السامق ََّ اُس كِ ََّ َها ال ٌُّ ا َْ ٌَ

ا َْ وًبا َوَقَبائِلَ لَِت ُْ اُكْم ُش ََ ْل َْ َثى َوَج َْ َكٍر َوُْ ََ اُكْم ِمْن  ََ َرفُوا كِنَّ َْْكَرَمُكْم َخلَْق

َ َعلٌَِم َخبٌِرَ 
ِ َْْتَقاُكْم كِنَّ هللاَّ َد هللاَّ َْ َّاس. 13الحجرات ِع ٌا  ٌا ٌْها ال

أٌها المرتلفون أجناسا وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبابل، إنكم من أصل 

واحد، فبل ترتلفوا وال تتراصموا وال تذهبوا بددا... وأن  الذي ٌنادٌكم 

ي رلقكم من ذكر وأنثى وهو ٌطلعكم على الؽاٌة من جعلكم هو الذ

م، التعارؾ والوبا إن ما هً، لرصاملٌست التناحر واشعوبا وقبابل، إنها 

وارتبلؾ الطبابع واألربلق، وارتبلؾ  فؤما ارتبلؾ األلسنة واأللوان

عح ال ٌقتضً النـزاع والشقاق، بل ٌقتضً  المواهب واالستعدادات، فتنو 

، ولٌس للون التكالٌؾ، والوفاء بجمٌع الحاجاتلنهوض بجمٌع التعاون ل

والجنس واللؽة والوطن وسابر هذ  المعانً من حساب فً مٌزان هللا، 

كِنَّ  إنما هنالك مٌزان واحد تتحدد به القٌم وٌعرؾ به فضل الناس:

                                                           
1
 .40: ـ الحجرات 

2
 .13/125ـ ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر:   



136 
 

ِ َْْتَقاُكْم  َد هللاَّ َْ هو ٌزنكم والكرٌم حقا هو الكرٌم عند هللا، و َْْكَرَمُكْم ِع

َ َعلٌَِم َخبٌِرَ  عن علم وعن ربرة بالقٌم والموازٌن:
.. وهذ  . كِنَّ هللاَّ

المجتمع العالمً، الذي  لتً ٌقوم علٌها المجتمع اإلسبلمًهً القاعدة ا

ق أن تحقق لونا من ألوانه فترفق، ألنها تحاول البشرٌة فً رٌالها المحل  

ها وألن  تقٌم.. الطرٌق إلى هللا. ل المسال تسلك إلٌه الطرٌق الواحد الواص

 .1.راٌة هللا عة..ال تقؾ تحت الراٌة الواحدة المجم  

 :كلكم ْلدم المطلأ ا ول:

بناء على هذ  القاعدة فإن  عبلقة المإمنٌن بؽٌرهم ٌنبؽً أن تقوم على و

 هذ  اآلداب اإلسبلمٌة وإن   هذ  الوحدة اإلنسانٌة،هذا التنوع و أساس

أٌضا فٌما بٌنهم، هً لزما للمإمنٌن لٌتعاملوا به التً كانت رطابا م

ُتلبس ٌجب أن تراعى فً التعامل مع ؼٌر المسلمٌن، فهً لٌست حل ة 

أربلق إنسانٌة ٌعٌش بها  مع المإمنٌن وُتنزع مع ؼٌرهم، بل هً

ة فٌه، ٌتعامل بها مع طبع وجبل   تتحول إلىالمإمن فً حٌاته كلها،  

التً تماٌزت هذ  الوحدات  كما أن   منٌن،اس كاف ة مإمنٌن وؼٌر مإالن  

ن لكل واحدة منها كٌان،  منفتح على ؼٌر  ٌتفاعل برصابصها مما كو 

تكامل كتماٌز اللٌل والنهار، تماٌز معه دون أن ٌذوب فٌه، فهو تماٌز 

هو األدنى وؼٌر  ال ٌقبل أن ٌكون  لذلك فهو تفاضل ،ولٌس تماٌز 

  . األسمى

لح ت": مًالسبل مرتارٌقول  فً النداء، من نداء المإمنٌن إلى ما  حوُّ

وجب حرصهم على التحلً بها واالبتعاد ٌقتضٌه اإلٌمان من كماالت تُ 

اس لما ٌقتضٌه وصؾ اإلنسانٌة فٌهم من عن أضدادها، إلى نداء الن  

هم جمٌعا مرلوقون هلل ال  ٌستطٌع تثبت اآلٌة أوال أن  كما  حدة وتعاون.و

ه لم ٌجمع قدرة التً أوجدته. ٌدرك من نفسه أن  أحد منهم أن ٌنكر ال أي  

ه الكماالت التً ٌود  أن ٌحوزها فً ذاته وفً مواهبه، وٌدرك أٌضا أن  

 مما ٌنادي بؤن  و لون بشرته...جز عن تؽٌٌر مستوى ذكابه و طوله عا

                                                           
1
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ر. وصدورهم عن القدرة الواحدة  هللا  هو الذي تولى رلقه كما أراد وقد 

بههم إلى قانون رلقهم وهو من النواحً التً ثم  ن موجب لوحدتهم.

ٌتساوون فٌها وال ٌرتلؾ أحد عن اآلرري كلهم رلقوا من أب وأم، ذكر 

  1 ."وأنثى، وهذا عامل آرر ٌنادي بالوحدة ونبذ التنازع

لذلك أوجبت الشرٌعة على الناس التعامل فٌما بٌنهم بالعدل وبدون   

ة االنتماء لوطن، فٌحرصون على بنابه ل تمٌٌز حتى ٌشعر الجمٌع بقو 

 .ألنهم شركاء فً حبه وفً ورعاٌة مصالحه وتعمٌر 

"والعدل المقصود هنا: أن ٌتساوى أفراد المجتمع فً التعامل بٌنهم أو   

لها وحدة المٌزان فً  فً معامبلتهم من قبل ؼٌرهم فً ثبلثة أشٌاء: أو 

الكفاءة أو تقٌٌمهم وفً المفاضلة بٌنهم، كؤن ٌكون ذلك المٌزان هو 

التقوى أو اإلربلص أو ؼٌر ذلك من القٌم دون نظر البت ة إلى 

والثانً: المساواة  اعتبارات الجنس أو اللون أو القرابة أو المحسوبٌة. 

، دون أن تمنح فً الحقوق التً ٌحصل علٌها كل  فرد فً المجتمع

لبعض وتحجب عن بعض آرر. والثالث: المساواة فً الواجبات التً 

 دون أن ٌعفى منها بعض وٌؽرمها بعض آرر. ،ؾ بها كل  فردٌكل  

وإنما ٌكون العدل ممثبل فً هذ  القواعد الثبلث األساسٌة حافظا للكٌان 

االجتماعً ألن ها حٌنما تكون متحق قة فً التعامل االجتماعً فإن ها 

ث فً النفوس الرضى عن اآلررٌن والشركاء فً المجتم ع، تور 

ث بالتالً انت ٌ ا إوتور  لٌهم، ودافعا نحو العمل لصالح المجتمع ماء قو

. وعلى عكس ذلك، فإن  هذ  القواعد عندما ال الذي ُبنً على العدل

ث فً النفوس الحقد  تكون متحق قة فً التعامل االجتماعً، فإن  ذلك ٌور 

على المجتمع لما ٌحدثه من شعور بالظلم ـ واحساس بالتمٌٌزـ  كما 

ث الزهد فً االنت ماء لهذا المجتمع والعمل لما فٌه صالحه، فإذا هو ٌور 

ارتراء فً الشعور باالنتماء إلٌه، إن لم ٌكن سعً فً التقاعس عنه 

اء اإلحساس بمرارة الظلم  2 "...واإلضرار به جر 
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لذلك أمرنا هللا سبحانه فً قلب سورة الحجرات بالعدل والقسط.    

لناتجة عن اإلحساس بالؽبن والقسط كما بٌن ا هو محو اآلثار النفسٌة، ا

ٌُِحأُّ  ...والظلم قال تعالى:أ  َ
ْدِل َوَْْقِسُطوا كِنَّ هللاَّ َْ ُهَما بِاْل ََ ٌْ َفأَْصلُِحوا َب

ولقد جعل هللا العدل بٌن الناس ومداواة جراح نفوسهم   1اْلُمْقِسِطٌنَ 

ا لََقْد َْْرَسْلََ  بالقسط هو أحد أهم أهداؾ بعثة األنبٌاء، قال تعالى:

اُس  ََّ قُوَم ال ٌَ اَن لِ َْ ُهُم اْلِكَتاَأ َواْلِمٌ َْ ا َم ََ ْل َْ َْ اِت َوَْ ََ ٌِّ ا بِاْلَب ََ ُرُسلَ

...بِاْلقِْسطِ 
والقسط: العدل فً جمٌع األمور، فهو أعم من المٌزان  2

المذكور الرتصاصه بالعدل بٌن متنازعٌن، وأما القسط فهو إجراء 

  3...ل عامأمور الناس على ما ٌقتضٌه الحق فهو عد

وحدة األصل اإلنسانً، ُمعلناً بذلك مبدأ على  الكرٌم قد أكد القرآنلو   

ٌػ النداء بـ ﴿ٌا أٌها  ،المساواة بٌن البشر فكثٌراً ما تتكرر فً القرآن صب

الناس مهما تعددت أجناسهم  أن  وفً هذا بٌان الناس﴾ و ﴿ٌا بنً آدم﴾، 

اهم جمٌعاً هو آدم علٌه إن أبو هم رلقوا من نفس واحدةن  فإ وألوانه

هذ   إن  لٌس هذا فحسب، بل " وَدم من تراأ كلكم ْلدم"  ، السبلم

ما هً إال  سورة الحجرات ـ ثت عنهاـ التً تحد الشعوب والقبابل

وأن  ،أرحام مبثوثة فً هذا الكون ٌجب على المسلم أن ٌتقً هللا فٌها

ََّاسُ  قال تعالى:ٌصلها وال ٌقطعها  َها ال ٌُّ ا َْ ي َخلََقُكم  ٌَ َِ ُكُم الَّ قُوْا َربَّ اتَّ

ُهَما ِرَجاَلً َكثًٌِرا َوََِساء  َْ ْوَجَها َوَبثَّ ِم َْ َها  َْ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِم ََّ ن  مِّ

ُكْم  ٌْ َِي َتَساءلُوَن بِِأ َوا َْرَحاَم كِنَّ هللّاَ َكاَن َعلَ قُوْا هللّاَ الَّ َواتَّ

َرقًٌِبا
عبلقة المسلمٌن بكل الناس ٌجب أن  نً ندرك أن  اوبهذ  المع.4

إذا كان للمإمنٌن منزلة عند هللا، وفضل و ،ورحمة بر   تكون عبلقة

من الرٌر للمإمنٌن أن  ؽٌر ، فذلك رزق من رزق هللا، وإن  العلى 

ٌنفقوا من هذا الرٌر على اإلنسانٌة كلها، وأن ٌكونوا الوجه الكرٌم 

   الطٌب، الرحٌم، فٌها..
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ةب فب     جَّ اعب ً ح  د  ََّاسُ  »: قال  اللو  َها ال ٌُّ ا َْ ُكْم َواِحَد، َََْل ََل  ،ٌَ َََْل كِنَّ َربَّ

، َوََل ِ َْسَوَد َعلَى َْْحَمَر، َوََل ِ َْحَمَر َعلَى  ًٍّ ًٍّ َعلَى َعَربِ َجِم َْ َفْضلَ لِ

َد هللاِ َْْتَقاُكْم، َََْل  َْ ْقَوى، كِنَّ َْْكَرَمُكْم ِع َقالُوا:  «َهلْ َبلَّْغُت؟ َْْسَوَد كَِلَّ بِالتَّ

ا َرُسولَ هللاِ، َقالَ:  ٌَ اِهُد اْلَغائِأَ  »َبلَى  َبلِِّغ الشَّ ٌُ لقد حرص اإلسبلم  1«َفْل

على إقامة نظامه اإلنسانً العالمً فً ظل راٌة الحق: راٌة هللا رب 

م الناس أجمعٌن، أساس التفاضل بٌنهم النواٌا وجعل  العالمٌن، الذي كر 

ً  ، وكل ؾ الظواهر واألشكالواألعمال ال  بتبلٌػ هذا  المإمنٌن  النب

جعل أساس التنافس العمل  المعنى حتى ٌصل إلى الناس كاف ة، و

  .الصالح

      رلق األعجمً الذي رلق الذكر واألنثى، ووتعالى هللا سبحانه إن     

لم ٌجعل وجعل الشعوب والقبابل العربً، ورلق األبٌض واألسود، و

اس سببا ربلقٌا ال فضل لهم فٌه، بل جعل أساس اضل بٌن الن  أساس التف

كِنَّ َْْكَرَمُكْم  التفاضل ما ٌكتسبه اإلنسان من عمل صالح، فقال سبحانه:

ِ َْْتَقاُكمْ  َد هللاَّ َْ ً   اهذلتؤكٌدا و ...ِع ر به النب ة  المعنى، ذك  فً حج 

 طلب من المإمنٌن تبلٌػ ذلك لؽٌرهم.والوداع، 

فلٌس فً الشرع من موروث ربلقً ٌمكن "النجار:  عبد المجٌدٌقول     

من قٌمة الوارث، أو ٌمكن أن ٌجعلو   عة للحط  أن ٌستردمه الناس ذرٌ

ث فً نفسه الشعور بالمذلة، فتنكسر إرادته،  سبب دونٌة ومهانة ٌور 

ة هذا الباب  م شرصٌته المعنوٌة. لقد جاءت الشرٌعة ساد  وتتحط 

اإلنسان أن ٌنالها الوهن بمقتضى الموروث  بصرامة، حفظا لكرامة

أوكلت أسباب الرفعة والتسف ل إلى الكسب اإلنسانً، فتحا و الرلقً،

ة النفسٌة بكسب الدرجات العلٌا فً سل م  للباب من أجل اكتساب القو 

 2فتحا تتكافؤ فٌه الفرص بٌن جمٌع األفراد. التفاضل بٌن بنً اإلنسان

أَ بِ و » :فقال  َسُبأُ َمْن َبطَّ ََ ٌُْسِرْع بِِأ   . 3«ِأ َعَملُُأ، لَْم 
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ُظُر » :وقال  َْ ٌَ ُظُر كِلَى ُصَوِرُكْم َوَْْمَوالُِكْم، َولَِكْن  َْ ٌَ َّْ َوَجلَّ ََل  كِنَّ هللاَ َع

          .1« كِلَى قُلُوبُِكْم َوَْْعَمالُِكمْ 

ُكْم كِنَّ َْْكَرمَ : شعارهاو كافة،إلى الناس  رسالة اإلسبلمهً هذ  نعم 

ِ َْْتَقاُكمْ  ع الناس إلى شعوب وقبابل، لٌس أمرا ذاتٌا،  إن  ، ِعََد هللاَّ توز 

لما جعل و أوطانا، فإنهم إروة قرابة ونسبا،إنهم مهما ارتلفوا شعوبا وف

إلٌها، وأوالدا تقر  بهم  هللا سبحانه وتعالى لنا من أنفسنا أزواجا نسكن

 ًالتً ننتم هللا لنا المجتمعاتجعل  -وتصب  فٌهم روافد عواطفنا أعٌننا

األسرة ال تعزلنا عن  وكما أن   واألمم التً نرتبط بالحٌاة معها.. إلٌها

أال تعزلنا أمتنا عن األمم،  ًال تقطعنا عن مجتمعنا، كذلك ٌنبؽأمتنا، و

فاالرتبلؾ الواقع بٌن  وال ٌقطعنا مجتمعنا عن المجتمعات األررى..

ٌة الواقع سبب تعارفهم، وداع ًهو فوتماٌزهم شعوبا وأمما،  ناسال

  ٌ  ً، الممثلة فًكٌان المجتمع اإلنسان ًة فإلى قٌام هذ  الوحدات الح

  2الشعوب واألمم.

 وإن  هللا سبحانه الذي رلقهم رت ب رلقهم ومٌوالتهم لٌتعارفوا فٌما بٌنهم

ولٌجدوا فً أنفسهم ما ٌدفعهم للتعاون والتكامل،  ـ ال لٌتقاتلواـ ،

ؾ على الن اس واالرتبلط بهم فاإلنسا ن مدنً بطبعه، ونزعة التعر 

، اعتزال الناسالذي لم ٌقم على  فطرٌة فٌه وأصٌلة فً تعالٌم دٌننا،

للذي  ها هللا والفرار من تكالٌؾ الحٌاة، وإن  أفضل الدرجات أعد  

: هللا رسول ٌرالط الناس وٌصبر على أذاهم، ولٌس للمنكمشٌن. قال 

ََّاسَ اْلُمْؤِمُن ا» ٌَُخالُِط ال ي  َِ اُهْم َْْفَضلُ ِمَن اْلُمْؤِمِن  ،لَّ ََ ْصبُِر َعلَى َْ ٌَ َو

ََّاسَ  ٌَُخالُِط ال ي ََل  َِ اُهْم  ،الَّ ََ ٌَْصبُِر َعلَى َْ  .3،4 .«َوََل 

                                                           
 .7827 :رقم .13/227 الرسالةـمإسسة  ـ،  مسندفً نبل الشٌبانً: أحمد بن ح  1
2
  40/120الرطٌب عبد الكرٌم ٌونس: التفسٌر القرآنً للقرآن. دار الفكر العربً القاهرة  ـ انظر:  

 فضرررررررل المرررررررإمن القررررررروي.. البٌهقرررررررً: السرررررررنن الكبررررررررى، كتررررررراب آداب القاضرررررررً، بررررررراب ـررررررر 3
. البررررراري فررررً األدب 5953 رقرررم 6/109سررررط ألوانررررً فرررً . و الطبرا20174،رقرررم:10/153

وابرن ماجرة: براب الصربر  ،ـ بلفرظ: رٌرر 388رقرم1/140ذى النراسأالمفرد، باب الرذي ٌصربر علرى 
 .بلفظ: أعظم أجرا...4032رقم 2/1338على الببلء

 ـ 191م ـ  ص2007، 21دار القلم ـ دمشق ، ط ـ انظر: الؽزالً، محمد: رلق المسلم ـ 4



141 
 

  ولٌس الَكر كا َثى :ْوَل   

َثى لقد أشار القرآن الكرٌم فً قوله تعالى: َْ َكُر َكاْ ُ ََّ َس ال ٌْ        1 َولَ

إلى حقٌقة علمٌة، تإكد وجود ارتبلفات عدٌدة بٌن الجنسٌن، فالذكر 

ما لكل واحد منهما طبٌعته ومهمته فً واألنثى ؼٌر متساوٌٌن، وإن  

ل أحدهما اآلرر، وهذا االرتبلؾ لٌس ارتبلؾ تفاضل الحٌاة، حتى ٌكم  

كتكامل  ، من أجل النجاح واالبداع فً الحٌاة،بل هو ارتبلؾ تكامل

ولقد أثبتت الدراسات العلمٌة أن  الفروق بٌن الجنسٌن والنهار،  اللٌل

تشمل كل النواحً التشرٌحٌة والوراثٌة وبنٌة الدماغ والناحٌة النفسٌة 

دعاوى المساواة بٌن  وؼٌر ذلك  على جمٌع المستوٌاتي مما ٌإكد أن  

والمرأة دعاوى منحرفة، ال تتناقض مع الدٌن فحسب، بل مع الرجل 

وتؤمل قول الحق الشعراوي:  لٌقو .لفطرة اإلنسانٌة كذلكالعلم وا

ْغَشى ) : سبحانه ٌَ ا  ََ ِل كِ ٌْ ا َتَجلَّى )1َواللَّ ََ َهاِر كِ ََّ َكَر 2( َوال ََّ ( َوَما َخلََق ال

َثى ) َْ ُكْم لََشتَّى 3َواْ ُ ٌَ ْْ ( كِنَّ َس
داً للنهار، وال  2 فبل تجعل اللٌل ضب

داً لؤلنوثة، وال األنوثة النهار ضداً للٌل، وكذلك ال تجع ل الذكورة ضب

االرتبلؾ فً النوع ف فهما متكامبلن ال متضادان، ضداً للذكورة.

ً  ذراع ارتبلؾ تكامل، ال ارتبلؾ تعاند وتصادم قة ، فالمرأة للر  ول

لته، واللٌونة والحنان، والرجل للقوة والرشونة، فهً تفرح بقوته ورجو

 وقصد  التكامل الذي أراد  هللا فٌحدث وهو ٌفرح بنعومتها وأنوثتها

الذكورة نقٌض  وعجٌب أنل ٌرى البعض أن   للتكاثر فً بنً اإلنسان.

األنوثة، وٌثٌرون بٌنهما الربلؾ المفتعل الذي ال معنى له، فالذكورة 

فلُكلٍّ منكما   واألنوثة ضرورتان متكاملتان كتكامل اللٌل والنهار،

والنهار للسعً والعمل، وبتكامل  مهمته، كما أن اللٌل للراحة، والسكون

ٌكما ٌنشؤ التكامل األعلى عل ُكْم لََشتَّى  تعالى ، قالس  ٌَ ْْ كِنَّ َس
فبل  3

بل هو تعاون  وال تعصب من جنس لجنسه، عداوة بٌن ذكورة وأنوثة،

                                                           
1
 .03ـ آل عمران:  

2
 1 - 4اللٌل: ـ  

3
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م طبٌعة العبلقة بٌن  ٌقوم على أساس وتعاطؾ، وتكامل    الجنسٌن،ف هل

ساس المساواة فً أوكذلك على  ر.و حاجة كل طرؾ منهما إلى اآلر

َِيقال تعالى: والواجبات، الحقوق ُروفِ  َولَُهنَّ ِمْثلُ الَّ ْْ ِهنَّ بِاْلَم ٌْ  1.َعلَ

َجالِ » :وقال  َساُء َشَقائُِق الرِّ َِّ راطب المولى جل جبلله  ولقد. 2«ال

بٌن  على سبٌل التسوٌة المطلقة ،أة فً القرآن باعتبارها )عامبلً(المر

قال فاألمانة الكبرى،  حملفً  و فً التكلٌؾ الشرعًوالمرأة الرجل 

ًَِّ َلَ ُِْضٌُع َعَملَ تعالى:  ُهْم َْ َكٍر َْْو  َفاْسَتَجاَأ لَُهْم َربُّ ََ ن  َُكم مِّ َعاِمٍل مِّ

ٍض  ْْ ْن َب ُضُكم مِّ ْْ ََُْثى َب
.وأما ما رالفت المرأة الرجل فٌه من أحكامي  3

بٌن الذكورة واألنوثة، ولٌس إلى  ٌةفذلك راجع إلى الطبٌعة التكامل

الرجل فً شًء لتكمله  تنقٌص رلقً تكوٌنً فً طبٌعتها. فقد ٌنقص

لتكوٌن الحاجة  المرأة، وقد تنقص المرأة فً شًء لٌكمله الرجلي سعٌاً 

 الفطرٌة الطبٌعٌة بٌنهما، ورؼبة فً دوام االلتقاء وضمان استمرار

ُت ِمْن »للنساء:  بً وعلى هذا الوزان ٌفهم قول الن. الحٌاة ٌْ َما َرَْ

ُكنَّ  َْ ي لُأٍّ ِم َِ اقَِصاِت َعْقٍل َوِدٌٍن، َْْغلََأ لِ فلٌس المراد قطعاً  4«ََ

أن ٌصدر منه شًء  االستهانة بجنس األنثى كبل! فحاشا رسول هللا 

من ذلك، واألنثى رلق هللا السوي، وصنعه المتقن، وإنما المقصود هو 

نقص  : فهو مدح للمرأة،وص هذا الحدٌثفً رصوالنقص التكاملً، 

ٌقابله فٌض عاطفً نبٌل نقص فٌه الرجل، وكذا تفرغ بٌولوجً لحمل 

سر الرلق اإللهً العظٌم، وضمان استمرار الحٌاة! فكانت لها بذلك 

 ـ نقص فً العمل مع األجر الكامل ـ إجازات فً الحٌض وفً النفاس

جها أضعافاً ثبلثة! كما هو لتؤدٌة ذلك الدور األمومً الذي فاقت به زو

 5واضح فً حق اآلباء على األبناء، فتؤمل! .
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 التماٌز فً الجنسٌن،لطمس معالم محاولة اإلسبلم أي حرم  لذلك

للقاً وتشرٌعاً. الحكٌم  ،فكبلهما من رلق الحكٌم سبحانه الذي شاءت ر 

للق األنثى  الرلقٌة التكوٌنٌة إرادتهحكمته و ، ورلق على هٌبتها فر 

 حفظ النوع إرادته التشرٌعٌة التكلٌفٌةذكر على هٌبته، كما شاءت ال

وامها أب وأم، لكل ق أسرة و تنشبته على الفطرة السلٌمة، فًالبشري 

 وحقوقه وواجباته. منهما ممٌزاته

 ْهمٌة ا سرة: ثاٌَا:

لذلك جاءت هً أهم مإسسة فً بنٌان المجتمع تعتبر مإسسة األسرة 

، وهذا ٌعكس أهمٌة هذ  ألحكامها شاملببٌان تفصٌلً  الشرٌعة

فً المجتمع، فهً اللبنة األولى المإسسة لكل  المإسسة وأثرها البالػ

وهً المحضن التدرٌبً الذي والحافظة للكٌان االجتماعً،  العبلقات،

ٌهٌا الناشبة للحٌاة فً المجتمع حٌاة التضامن والتكافل والتعاون 

 . على كل األحقادٌدة والبعالقابمة على المودة والتكامل 

هً المحضن الذي ٌنشؤ فٌه األفراد األسرة ف" ٌقول الدكتور النجار:

على تربٌة اجتماعٌة تإهلهم نفسٌا وعملٌا لبلندما  فً المجتمع 

واالنتماء إلٌه والعمل لصالحه، ربلفا لمن ٌنشؤ فً ؼٌر أسرة فإن ه 

سا من المجتمع إن لم ٌكن مشاكسا له، عامبل  على هدمه. ٌكون متوج 

ٌ ة التً تنشؤ منها وتمتد أواصر اجتماعٌة  ومنها أن  األسرة هً الرل

متعددة، فمن آصرة النسب إلى آصرة الصهر إلى آصرة العشٌرة إلى 

آصرة القبٌلة، وكل  تلك األواصر هً امتدادات تشد  مكونات المجتمع 

إذا و إلى بعضها بعضا، فٌتماسك بها البناء االجتماعً، وٌقوى كٌانه.

كانت لؤلحكام الشرعٌة المتعل قة باألسرة مقاصد تروم تحقٌقها فً ذات 

األسرة سعادة ألفرادها فً عٌشهم المشترك، وإشباعا ألشواقهم فً 

البقاء بحفظ النسل، فإن  لها مقاصد تروم تحقٌقها فً المجتمع من 

ٌ ة األولى من ربلٌا المجتمع، ربللها، ذلك ألن   األسرة هً الرل

على ما تكون علٌه له من نهضة وارتكاس ٌتوق ؾ إلى حد  كبٌر فمستقب

، وإذن فإن  األسرة فً المفهوم   ً ً  أو التدن األسرة من حال الرق
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اإلسبلمً لٌست شؤنا شرصٌا ٌهم  أفرادها فحسب، وإن ما هً شؤن 

اجتماعً، فٌنبؽً إذن أن ُتبنى األحكام الشرعٌة المنظمة لها على ما 

ي إلى مقاصدها ي إلى مقاصدها  ٌإد  فً المجتمع باإلضافة إلى ما ٌإد 

 1فً ذاتها ".

التً ، دولٌةالمإتمرات المراطر بعض وهنا ال ٌفوتنا التنبٌه إلى   

وذلك ، المحضن األول لبناء اإلنسان المسلمة، األسرةترطط لضرب 

المساواة بٌن الشواذ جنسٌا ب اإلقرارو  إلؽاء التماٌز بٌن الجنسٌنب

 .فرض الزوا  المثلًالزوا  الشرعً وب االستهتارو .واألسوٌاء

 "الجَدرو"  سٌداو اتفاقٌة خطورة  ْـ

المتناقض مع  باسم الحقوق والحرٌات ٌؤتً الطرح العلمانً البؽٌض  

 وضرب راصٌات الذكورة واالنوثة ،المسلمة ، لضرب  األسرةالفطرة

ة واألمومة  لرجل والمرأةللمساواة المطلقة بٌن ا  ٌدعوو  ومفهوم األبو 

ٌدرل فٌها  االستحقاقات األسرٌة التً فً كل شًء، بما فً ذلك

 منهما عن الفروق التً تمٌز كل ا كلمتناسٌ ،المساواة فً المٌراث

هذا  ( Gender)ا جدٌدا، اسمه )الجندر( اجتماعٌ انوعوٌقدم   ،اآلرر

( التً Sexوهو بدٌل عن كلمة )، «النوع» ٌعنًالمصطلح الذي 

اللؽة والمفهومي ٌهدؾ إلى  ى الذكر واألنثى. وهذا التحرٌؾ فًتشٌر إل

المثلٌة »أو « الجنسً التنوع»تمرٌر ما أسمته مإتمرات األمم المتحدة 

الثوابت  لٌشكل األداة الربٌسٌة لهدم كل ، فهذا الرطر ٌؤتً«الجنسٌة

العقابدٌة واألربلقٌة التً تعتز بها شعوب العالمي فهذا المفهوم ٌمثل 

( من 5الزاوٌة فً اتفاقٌة )السٌداو( ي فقد ورد فً المادة ) حجر

)تؽٌٌر األنماط االجتماعٌة والثقافٌة لدور كل من  االتفاقٌة تحت عنوان

صفة بٌولوجٌة فسٌولوجٌة لدى  الرجل والمرأة( ، فاألمومة لٌست

 ٌمكن أن ٌإدٌها أي  المرأة، ولكنها وفقاً لهذ  المادة هً وظٌفة اجتماعٌة

                                                           
1
 .430ـ 431ـ النجار عبد المجٌد:  مقاصد الشرٌعة بؤبعاد جدٌدة ــ دار الؽرب اإلسبلمً ــ ص:  
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المفهوم  حتى ولو كان هذا الشرص هو الرجل نفسه! ! وٌفتحشرص 

الباب لكل من ٌرٌد تؽٌٌر نوعه من ذكر إلى أنثى أو العكس باعتبار 

حقاً من حقوق اإلنسان، وٌفتح الباب أٌضاً لما تسمٌه االتفاقٌة  ذلك

لؤلسرة التً تتكون من رجلٌن أو امرأتٌن ولٌس  باألنماط الجدٌدة

تكون تالتارٌ  البشري لؤلسرة الذي  علٌه على مدىالمفهوم المتعارؾ 

بهدؾ إنجاب األطفال  من رجل وامرأة ٌربط بٌنهما رباط الزوجٌة

      وهذ  الزوجٌة آٌة من آٌات هللا،  1 .والمحافظة على النوع البشري

ُرونَ :فٌها سبحانهقال  كَّ ََ لَُّكْم َت َْ ِن لَ ٌْ ْوَج َْ ا  ََ ٍء َخلَْق ًْ    ..2َوِمْن ُكلِّ َش

َكَر  د جنس الزوجٌن فقال تعالى:وحد   ََّ ِن ال ٌْ ْوَج َّْ ُأ َخلََق ال ََّ َوَْ

َثى َْ َواْ ُ
3. 

 القٌم الجمالٌة فً ا َوثة:  ـ ب

للقٌة فً المرأة. واألنوثة فً اإلسبلم ف األنوثة هً سر الجاذبٌة الرب

ل الرجل كمال ه، مفهوم تكاملًي صِّ ٌُح   ومن هنا كانت جمالٌتهي أي أن به 

بشري، وبدونه فهو ناقص أبداً. وكذلك المرأة فً  من حٌث هو جنس

التً على الرجل أن ٌحفظها وٌرعاها  المقابل ال تكون إال بالرجولة

ُهنَّ لَِباَس لَُّكْم قوله تعالى:  )الجمالٌة التكاملٌة( هً المذكورة فًولها! 

ُتمْ  َْ لَِباَس لَُّهنّ  َوَْ
لب  اإلسبلم ٌنهى ي ومن هنا وجدنا 4 جُّ بشدة عن )ت ر 

الهوٌة الفطرٌة للتكاملٌة  المرأة( أي تشبهها بالرجلي لما فٌه من فقدان

والجمالً فً الرلق.  ما فٌه من إربلل بالتوازن الجنسًاإلنسانٌة، ثم ل

 فاألنوثة حقٌقة وجودٌة ضرورٌة الستمرار النسل من ناحٌة،

ما ٌكون من وضرورة وجودٌة للشعور بمعنى الحٌاة لدى الجنسٌني ب

مَّي من وظٌفة عمرانٌة فً  إنتا  للوظٌفة  البشرٌة فً بناء األسرة. ومن ث 

                                                           
1
دراسة نشرتها مجلة البٌان ـ.مجلة اسبلمٌة ٌن الحق والباطل: ـ  علٌوة علً: حقوق اإلنسان ب  

 .105دشهرٌة ـ عد
2
 .16ـ الذارٌات:   

3
 .12ـ النجم:   

4
 454البقرة:  ـ  



146 
 

فكان الترجل  واستمرار التارٌ  إلى ما شاء هللا. قٌام الحضارات،

، وكذلك الترن ث اإلنسانً وررماً لتوازنه النسوي لذلك تهدٌداً للوجود

لْن هللا  » :قال أنه  -رضً هللا عنها  -عابشة عن  !من الرجال

ُجلََة من الَساء! قد أو الترن ث من الرجل والترجل فً المرأة  .1 «الرَّ

أو نحو ذلك من  ٌكون شكلٌاً كما باللباس، أو طرٌقة الكبلم، أو المشً،

 ا،مالشكلٌات الظاهرة، وقد ٌكون بدنٌاً بتؽٌٌر رلق هللا فً نفسه

أو  نثوٌةا األمبالجراحات الطبٌة المحرمة التً تإثر فً طبٌعته

وكل ذلك حرام بنص األحادٌث  ا الوجودٌة.مووظٌفته الذكورٌة

 2ومقاصد الشرٌعة.

بِىُّ  روي عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال:     ََّ َن ال َْ  لَ

َجاِل، ثٌَِن ِمَن الرِّ ََّ َساءِ  اْلُمَخ َِّ الَِت ِمَن ال ق ال   َواْلُمَتَرجِّ َْْخِرُجوُهْم ِمْن »:و 

ٌُوتُِكمْ  َن َرُسولُ هللاِ  »البن عباس أٌضا: وفً رواٌة أررى  3.«...ُب َْ لَ

،  َِجال ثٌَِن ِمَن الرِّ ََّ َساِء  اْلُمَخ َِّ الِت ِمَن ال :َواْلُمَتَرجِّ َما  :ف قُللتُ  ق ال 

الُت ِمنَ  َساِء؟ َقالَ: اْلُمَتَرجِّ َِّ َجاِل. ال َساِء بِالرِّ َِّ َهاُت ِمَن ال قال   .4« اْلُمَتَشبِّ

فً الفتح: والنهً مرتص بمن تعمد ذلك، وأما من كان أصل ابن حجر 

على ذلك  ـ المواظبة ـرلقته، فإنما ٌإمر بتكلؾ تركه واإلدمان 

بالتدرٌي، فإن لم ٌفعل وتمادى درله الذم، وال سٌما إذا بدا منه ما ٌدل 

ث رلقة ال ٌتجه علٌه المرن   على الرضا به، وأما إطبلق من قال: إن  

ً والتكسر فً المشً لى ما إذا لم ٌقدر على ترك التثن  الذم، فمحمول ع

  5.والكبلم بعد تعاطٌه المعالجة لترك ذلك

                                                           

1
  فً صحٌح الجامع 2863روا  أبو داود، وصححه األلبانً، انظر: حدٌث رقم: ـ   

2
النفس والصورة،.ـ ط :ألوان المؽربً فرٌد األنصاري: سٌماء المرأة فً حرب القٌم بٌن ـ   

 . 105وفً البٌان ـ.مجلة اسبلمٌة شهرٌة ـ عدد:. 06ص:مؽربٌة ـ 
 . 5886. رقم: 7/159البرارىصحٌح  - 3
 لؽٌر . حسن .2291. رقم:4/143:مسند أحمد - 4
5
ـ  44/31ـ الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة: الصادر عن وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة الكوٌتٌة، 

30. 
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 :وا بّوة ا مومة فً قٌم جمالٌةـ  ت

االهتمام بالقٌم الجمالٌة فً الذكر واألنثى والعمل على ابرازها  إن  

وقد أكد القرآن على وعدم طمسها ٌترتب علٌه نجاح األسرة وتماسكها، 

وإذا  ضفى علٌها مفهوم دٌنً تعبدي،أ، ورابط األسرة، والحفاظ علٌهات

 ة مكونة منن األم  رة، فإكان الذكر واألنثى هما النواة األولى لؤلس

سرة لح المجتمع، لذلك فمفهوم األمجموع أسر وبٌوت، بصبلحها ٌص

فً اإلسبلم مفهوم راص ٌتمٌز به عن كل النظرٌات، وكذلك مفهوم 

 ومة.ة واألماألبو  

مفهوم راص،  لها األمومة فً اإلسبلم إن  : فرٌد ا َصاريٌقول    

والعمومة  ة،والبنو   وكذلك سابر مفاهٌم األسرة، كاألبوة،

ٌرطا من ٌظن أن تلك المصطلحات كما وردت فً و ..إل ..والرإولة

ة، هً بالمعنى البٌولوجً التناسلً كتاب وسن   النصوص الشرعٌة، من

ة بالمعنى الجنسً، أو األمومة فاألبو    فهومات تعبدٌة!كبل! إنها م  فقط!

داللة جنسٌة، ٌشترك فٌها  بالمعنى التناسلًي كبلهما مفهوم بٌولوجً له

 والوحشٌة! بالتساوي اإلنسان مع سابر البهابم، والحٌوانات األهلٌة

ٌ   إن   ة فً اإلسبلم لها داللة متفرعة عن مفهوم المفهومات األسر

حبم( لح قرآنً أصٌل، مشتق ا  اإلسبلمً. و )الرحم( مصطبمعن )الرَّ

ٌدل على معنى دٌنً مقدس فً اإلسبلم، وهو الرابطة  من )الرحمة(

فٌما بٌنهمي بعبلقات تناسلٌة مبنٌة على مبادئ  التعبدٌة التً تربط الناس

واألصول إال من كان نتا  عقد  الشرٌعة، فبل ٌدرلها من الفروع

ة( لما ُولبد  له فً الزانً مفهوم  )األبو   ومن هنا فق د   شرعً كامل!

ُجزل أن ٌلحق ابن الزنى  الحرامي فلم ٌكن )أباً(  ٌ بهذا االعتبار! ولذلك لم 

ما األب فً اإلسبلم إن   نسباً وإرثاً! ألن   بؤبٌه البٌولوجً فً أي شًءي

واألصل فً ذلك أن هللا  من كان له ولد شرعً من عقد شرعً.هو 

نًى تعبدٌاً ال  لتً هً رابطة األسرة فً اإلسبلميتعالى جعل الرحم ا عل م 

العبلقات بٌن  أي قطع ه بتؽٌٌر أو تبدٌل، وال بقطع صلةٌجوز انتهاك

كسابر  الفروع واألصول، رأسٌاً أو أفقٌاً. بل جعل صلتها عمبلً تعبدٌاً 



148 
 

بة إلى هللا تعالى. وجعل رتبتها التعبدٌة  العبادات األرروٌة المقرِّ

  القرآن بتقوى هللا ذاته جل وعبل. مقرونة فً

ُكمُ وذلك قوله سبحانه:  قُوا َربَّ اُس اتَّ ََّ َها ال ٌُّ ا َْ ْفٍس  ٌَ ََّ ن  ي َخلََقُكم مِّ َِ الَّ

قُوا ُهَما ِرَجاَلً َكثٌِراً َوََِساًء َواتَّ َْ ْوَجَها َوَبثَّ ِم َْ َها  َْ َ  َواِحَدٍة َوَخلََق ِم
 هللاَّ

ي َتَساَءلُوَن بِِأ َوا َ  َِ ُكْم َرقٌِباً الَّ ٌْ َ َكاَن َعلَ
  . 1ْرَحاَم كِنَّ هللاَّ

  ً قال هللا تعالى:  :فٌما ٌروٌه عن ربه فً الحدٌث القدسً  وقال النب

ِحُم َشَقْقُت لََها اْسًما ِمَن اْسِمً َفَمْن َوَصلََها » ًَ الرَّ ْحَمُن َوِه ا الرَّ ََ َْ

ُتُأ َوَمْن بَ  ْْ َها َقَط َْ َها ََْبتُّأُ َوَصْلُتُأ َوَمْن َقَط ، ومثله قوله علٌه الصبلة 2« تَّ

َِ َوَصْلُتُأ،  »والسبلم: ُ: َمْن َوَصلَ ْحَمِن، َفَقالَ هللاَّ َة ِمَن الرَّ ََ ِحَم َشْج كِنَّ الرَّ

ُتُأ  ْْ َِ َقَط َْ ُة هنا: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق  3«َوَمْن َقَط ن  والشُّجل

لََّقَة ا »قال:   مسلم أن رسول هللا واألؼصان. وفً صحٌح َْ ِحُم ُم لرَّ

ُأ هللاُ  َْ ًَِ َقَط َْ ْرِش َتقُولُ َمْن َوَصلًََِ َوَصلَُأ هللاُ، َوَمْن َقَط َْ ، 4«!بِاْل

ٌكون مجرد ؼشاء من اللحم فً بطن المرأة  فتجاوز مفهوم )الرحم( أن

للداللة على العبلقة التعبدٌة بٌن  لحمل الجنٌن، بل تعدى هذا المفهوم

ة وهذا سر القو   سرة من األصول والفروع رأسٌاً وأفقٌاً.أفراد األ

 والصمود فً بقاء األسرة بالمعنى اإلسبلمً عبر التارٌ ، رؼم كل

إن  أشكال التذوٌب الثقافً الذي تعرض له المسلمون فً كل مكان!

 الرحم نفسها بالمعنى البٌولوجً، أي الؽشاء الجنٌنً، هً راجعة فً

ي لما تتسم به األم من هذا المعنى نى )الرحمة(شتقاق اللؽوي إلى معاال

 ا الرحمة حملتي فكانت لذلك مورد العطؾ والحنان! وإنم العظٌم كلما

 5هو جل وعبل ٌرلق ما ٌشاء كما ٌشاء. من هللا الرحمن الرحٌم.

                                                           
1
 .4ـ النساء:   

2
، 1/440المستدرك على الصحٌحٌن، فًالحاكم ، 44، رقم:4/6البٌهقً فً كتاب اآلداب:ـ  روا    

 .4361. وفً سنن أبً داود: رقم:4134رقم: 
3
 . 2655. رقم 5/3: كتاب األدب، باب من وصل وصله هللا:  روا  البراريـ   

4
 .1222. رقم: 1/4654الرحم وتحرٌم قطعها:  : كتاب البر والصلة و...، باب صلةروا  مسلمـ  

5
ـ ط:  13ص:األنصاري: سٌماء المرأة فً حرب القٌم بٌن النفس والصورة ـ ـ المؽربً فرٌد   

 . 105البٌان ـ.مجلة اسبلمٌة شهرٌة ـ عدد: ألوان مؽربٌة ـ وفً
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 الحوار اإلَساًَواجأ  المطلأ الثاًَ:

على  والتعرؾمع الشعوب على الحوار  المنهي القرآنً ٌحثنا إن    

الحوار على قدم المساواة وعلى احترام هذا شرٌطة أن ٌقوم حضارتهم 

تعدد الثقافات، و ال ٌنحصر فً مجرد حوارات كبلمٌة بٌن الناس، بل 

هللا رلق  ٌكون فلسفة نابعة من جوهر اإلٌمان، إٌمان اإلنسان بؤن  

 ل فً التآلؾ والتساكن لتحقٌق أمرالبشرٌة لحكمة وؼاٌة محددة تتمث

 ، المتمثلة فً وتحقٌق المصلحة نً وهو تعمٌم الرٌر ودفع الشرربا

  1حفظ الضرورٌات الرمسة: )الدٌن، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(

فالحوار لٌس وسٌلة لحل النزاعات الدولٌة وحسب، بل هو أسلوب 

للتعارؾ والتعاٌش والتكافل بٌن الشعوب من أجل تحسٌن ظروؾ 

أنه انفبلت أو استعداد  منهٌفهم  الالحضارات حوار  كما أن   ،البشرٌة

للذوبان فً أي كٌان من الكٌانات التً ال تتفق مع جوهر هذا الدٌن. 

فهذا التسامح ال ٌلؽً الفارق واالرتبلؾ، ولكنه ٌإسس للعبلقات 

االنسانٌة التً ٌرٌد اإلسبلم أن تسود حٌاة الناس. فالتؤكٌد على 

  ٌ والثقافٌة، ال سبٌل إلى إلؽابه،  ةالرصوصٌات العقابدٌة والحضار

ولكن اإلسبلم ال ٌرٌد لهذ  الرصوصٌات أن تمنع التفاعل الحضاري 

 .2 .بٌن األمم والشعوب والتعاون فٌما بٌنها

 ٌقوم اإلنسانٌة أبناء بٌن والعبلقات التعامل فً القرآنً المنهي إن     

 وحفظ الناس، بٌن المتبادل االحترام على ترتكز أسس وقواعد على

 السلٌمة الروابط إٌجاد تكفل بمبادئ ٌنضبط أنه كما اإلنسانٌة، الحقوق

 وتحقٌق المستوٌات، أعلى إلى به اإلنسانً واالرتقاء المجتمع بناء فً

 عبلقات على الحاكمة هً لتكون وأرقاها، االجتماعٌة القٌم أسمى

  هوو ،واألحسن األمثل هو القرآنً المنهيف . لذلكبعًضا ببعضهم الناس

                                                           
1
ً مراعاة ـ وهذ  األصول الرمسة حفظها من الضرورٌات، فهً أقوى المراتب فً المصالح وه 

 .1/18الموافقات:الشاطبً: فً كل مل ة ـ 

 
2
ـ  الطوٌل ٌوسؾ العاصً إبراهٌم: الحملة الصلٌبٌة على العالم االسبلمً. ط: صوت القلم   

 .45ـ1/44العربً ـ مصرـ 
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 اإلنسان أن   ولو .العبلقات على إٌجابٌة بانعكاسات ٌعود الذي المنهي

ٌ ً  أنموذًجا ألصبح المنهيهذا  التزم المسلم  االجتماعٌة للشرصٌة اح

اقٌة  الكرٌم القرآن بتعالٌم أرذوا اإلنسانٌة أفراد أن ولو النقٌة المهذبة الر 

 االجتماعٌة اآلفات من اإلنسانٌة طاهرة المجتمعات لكانت ومنهجه

 تفتت من العالم ٌشهد  لما وطؤتها، تحت األمم تبن التً الرطٌرة

  1وضٌاع.

  َْْْتَقاُكم ِ َد هللاَّ َْ كانت هناك دعوة للحوار  اوإذ كِنَّ َْْكَرَمُكْم ِع

 ،أن الناس ال ٌتفاضلون فٌما بٌنهم ابل ٌنبؽً أن ٌفهم منهف والتعارؾ،

بل هم ٌتماٌزون  ذا طبعايلٌس ه متساوٌة،أنهم صور متكررة  وأ

  التفاضل عند هللا. أساس التقوى هً، ووٌتفاوتون فً العطاء و التقوى

َ َعلٌَِم َخبٌِرَ  أما قوله تعالى 
إشارة وتنبٌه إلى أن هللا  افٌه  كِنَّ هللاَّ

أمام فقطعت الطرٌق  ٌعلم المتقٌن من ؼٌرهم، الذي وحد  سبحانه هو

ته ، وٌستبٌح ؼٌبمنهأو ٌسرر  ،ٌر أي فرد ٌرٌد أن ٌتفاضل على ؼ

إلى عدم تزكٌة  وكذلك فٌها توجٌهفً التقوى،  اعتقادا منه أنه دونه

، النفس، والكؾ  عن أذى الناس بالتنقٌص منهم والحدٌث فً أعراضهم

ً  الحقٌقً ساس التفاضل إلى علم هللا ورد  أ تعالى، فهو وحد  ٌعلم التق

 من ؼٌر .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ـ المنهي القرآنً أسسه وقواعد  فً التعامل  دراسة تدبرٌة تؤملٌة فً سورة الحجرات " مجلة   

 .443ـ 442تدبر" ص:
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 : سابعالمبحث ال

 إلٌمان بٌن اَلدعاء والحقٌقةا

اإلسبلم، وجاء بٌان الفرق بٌن اإلٌمان  وتناسبا مع هذا المعنى 

ٌتحقق بالتمنً ولكن  أوبالتحلً ق اإلٌمان ال ٌتحق أن  اإلشارة إلى و

ا قُلْ لَْم  :قال هللا تعالى  لنفس،ل بالمجاهدة الدابمة ََّ َقالَِت اْ َْعَراُأ ََم

َُوا َولَِكْن قُ  وا ُتْؤِم ُْ ْدُخِل اإْلٌَِماُن فًِ قُلُوبُِكْم َوكِْن ُتِطٌ ٌَ ا  ا َولَمَّ ََ ولُوا َْْسلَْم

َ َغفُوَر َرِحٌمَ  ًئا كِنَّ هللاَّ ٌْ لِْتُكْم ِمْن َْْعَمالُِكْم َش ٌَ َ َوَرُسولَُأ ََل  هللاَّ
1 

ل ما درلوا فً اإلسبلم ٌقول تعالى منكرا على األعراب الذٌن أو    

َقالَِت اإلٌمان، ولم ٌتمكن اإلٌمان فً قلوبهم بعد:  عوا ألنفسهم مقاماد  

ْدُخِل اإلٌَماُن فًِ  ٌَ ا  ا َولَمَّ ََ َُوا َولَِكْن قُولُوا َْْسلَْم ا قُلْ لَْم ُتْؤِم ََّ ا ْعَراُأ ََم

من  اإلٌمان أرص   وقد استفٌد من هذ  اآلٌة الكرٌمة: أن   .قُلُوبُِكمْ 

  2...اعةة والجماإلسبلم كما هو مذهب أهل السن  

 هم سكان البادٌة، الذٌن ٌعٌشون فى مضارب الرٌام :ا عراأو  

وٌشتؽلون بالرعً، وٌتتبعون مواقع الماء والكؤل.. وقد طبعتهم هذ  

ٌة، على الجفاء والؽلظة، ومن هنا لم ٌجد اإلسبلم طرٌقه  الحٌاة المتبد 

 حشة.صدورهم، من الن فار والو ًم إال وسط هذ  األحراش النابتة فإلٌه
  3... «من بدا جفا»وفى المؤثور: 

بنى أسد بن رزٌمة قدموا على من نزلت فً أعراب : سبأ الَْول  

وأظهروا الشهادتٌن ولم ـ  سنة الوفودـ فً سنة جدبة  رسول هللا 

ٌكونوا مإمنٌن فً السر. وأفسدوا طرق المدٌنة بالعذرات وأؼلوا 

اك باألثقال والعٌال ولم : أتٌنأسعارها، وكانوا ٌقولون لرسول هللا 

قاتلك كما قاتلك بنو فبلن فؤعطنا من الصدقة، وجعلوا ٌمنون علٌه ن

                                                           
1
 .41ـ الحجرات: 

2
 .4/056ـ ابن كثٌرـ تفسٌر القرآن العظٌم:   

3
. وقال بن عاشور: وأحسب أنه ال 40/123الرطٌب عبد الكرٌم ٌونس: التفسٌر القرآنً للقرآن:  

 .13/131ٌطلق على أهل البادٌة من ؼٌر العرب. التحرٌر والتنوٌر
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فؤنزل هللا تعالى فٌهم هذ  اآلٌة. وقال السدي: نزلت فً األعراب 

المذكورٌن فً سورة الفتح: أعراب مزٌنة وجهٌنة وأسلم وؼفار والدٌل 

فلما استنفروا إلى  وأشجع، قالوا آمنا لٌؤمنوا على أنفسهم وأموالهم،

 المدٌنة ترلفوا، فنزلت. وبالجملة فاآلٌة راصة لبعض األعراب، ألن  

 1منهم من ٌإمن باهلل والٌوم اآلرر كما وصؾ هللا تعالى.

 المَاسبة: 

ِ َْْتقاُكمْ ا قال تعالى: لم   فرر الدٌن الرازي قال َد هللاَّ َْ  كِنَّ َْْكَرَمُكْم ِع

كون إال بعد حصول التقوى، وأصل [ واألتقى ال 13ٌ]الحجرات: 

اإلٌمان هو االتقاء من الشرك، قالت األعراب لنا النسب الشرٌؾ، 

ما هو وإنما ٌكون لنا الشرؾ، قال هللا تعالى: لٌس اإلٌمان بالقول، إن  

ه ربٌر ٌعلم ما فً الصدور، ولكن قولوا أسلمنا أي بالقلب فما آمنتم ألن  

ٌ  " كر سبب النزول قال:وبعد أن ذ ."نا واستسلمنادل ق  انل  نا أن ذلك وقد ب

كالتارٌ  للنزول ال لبلرتصاص بهم، ألن كل من أظهر فعل المتقٌن 

وأراد أن ٌصٌر له ما لؤلتقٌاء من اإلكرام ال ٌحصل له ذلك، ألن 

 2 ،التقوى من عمل القلب

هإالء األعراب لما جاءوا مظهرٌن اإلسبلم وكانت قلوبهم ؼٌر ف

هم حدٌثو عهد به كذبهم هللا فً قولهم آمنا ان ألن  مطمبنة لعقابد اإلٌم

لٌعلموا أنهم لم ٌرؾ باطنهم على هللا، وأنه ال ٌتعد باإلسبلم إال إذا 

 قارنه اإلٌمان، فبل ٌؽنً أحدهما بدون اآلرر، فاإلٌمان بدون إسبلم 

  .3عناد، واإلسبلم بدون إٌمان نفاق، وٌجمعهما طاعة هللا ورسوله 

الصلة الوثٌقة والتناسب  كبلما نفٌسا متحدثا عن د حوىسعٌ قال قدو   

عماد التقوى اإلٌمان، ولقد بٌن سورة الفتح وسورة الحجرات، فقال: 

َُوا ََْحقَّ قال تعالى فً سورة الفتح  َمُهْم َكلَِمَة التَّْقوى َوكا َْ بِها  َوَْْل

َوَْْهلَها
ولقد كان الرطاب فً سورة الحجرات منصبا فً الؽالب   4

                                                           
1
 .43/015ـ الطبري: الجامع ألحكام القرآن:   

2
 .15/442الرازي: مفاتٌح الؽٌب:ـ  

3
 .13/131ـ التحرٌر والتنوٌر:   

4
 13: ـ الفتح 
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ُكُم ألهل اإلٌمان، وجاء فً سورة الحجرات قوله تعالى  ٌْ َأ كِلَ َحبَّ

ٌ   اإْلٌِمانَ  ا النَّاسُ وب ه  ٌُّ األكرم عند هللا هو  أن   :ن تعالى فً آٌة ٌا أ 

ِ َْْتقاُكمْ األتقى  َد هللاَّ َْ وإذا كان لئلٌمان هذا الوزن عند  كِنَّ َْْكَرَمُكْم ِع

عون  -فً البٌبات التً ٌؽلب علٌها الجهلوراصة  -هللا فسٌوجد من ٌد 

وسٌوجد من ٌمن ون على أهل اإلسبلم باالستجابة، فجاءت الفقرة 

 ، األرٌرة فً سورة الحجرات لتنقض الدعاوى، وترد  التطاول والمن 

 1...ولتعطً المٌزان الحقٌقً لئلٌمان

  الفرق بٌن اإلسالم واإلٌمان: المطلأ ا ول:

 ن اإلٌمانم وْشمل اإلسالم ْعمّ أـ   

حدثنا ابن أبً عمر، حدثنا سفٌان، عن الزهري، عن  مسلم قال اإلمام 

ُسوُل هللاب  قال: عن أبٌه، عامر بن سعد م  ر  ُسول   ق س  ا ر   ٌ ًما، ف قُللُت:  ق سل

ًنا  طب فبُل  ُأ ُمْؤِمنَ هللاب، أ عل ََّ ًُّ َفإِ بب ًثا،  "َْْو ُمْسلِمَ ": ، ف ق ال  النَّ ا ث بل  أ قُولُه 

ًثا و   ًَّ ث بل  ل  ا ع  ُده  دِّ :  "،َْْو ُمْسلِمَ "ٌُر  ُرَُ إ»ُثمَّ ق ال  ٌْ ُجلَ، َوَغ ًَِّ َ ُْعِطً الرَّ

ارِ  ََّ ُأ هللاُ فًِ ال ُكبَّ ٌَ ُأ، َمَخاَفَة َْْن  َْ ًَّ ِم ً   . 2 .«ََْحأُّ كِلَ ق النب فً  فقد فر 

اإلٌمان أرص من  أن   دل  علىفهذا الحدٌث بٌن المإمن والمسلم 

سبلم، واإلسبلم أعم وأشمل، وبٌنهما عموم ورصوص، كما فً اإل

سؤل عن اإلسبلم، ثم عن  حٌث حدٌث جبرٌل الذي سٌؤتً ذكر ،

 ، ثم لؤلرص  إلى األرص   ى من األعم  اإلٌمان، ثم عن اإلحسان، فترق  

ٌ  ف .منه كل مإمن مسلم، وكل محسن مإمن مسلم، ولٌس كل ن أن تب

  مسلم مإمنا محسنا.

مه، وأٌن ٌنفصل تفه   ًوهذا موضع ٌحتا  الناس إلج: ٌقول الْجا

سبلم إظهار الرضوع والقبول  المسلم. وأٌن ٌستوٌان. المإمن من واإلب

ُم.أتى به النبً لما  ظهار اعتقاد  ، وبذلك ٌحقن الدَّ فإن كان مع ذلك اإلب

نل  وتصدٌق ٌمان الذي م  لبم بالقلب فذلك اإلب وهو  ُهو  صفته فهو مإمن ُمسل

                                                           
1
ي سعٌد: األساس فً التفسٌرـ ط: دار السبلم ، القاهرة ـ     .6/2118ـ حو 

2
. 428رقم:  4/401ـ روا  مسلم كتاب األٌمان، باب تؤلؾ قلب من ٌراؾ على إٌمانه لضعفه  

 .1350اود فً سننه رقم: .و أبو د4211وأحمد فً مسند  رقم:
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.المإم اكٍّ ر  مرتاٍب وال ش  ٌل وهو الذي ٌرى أن أداء  ن باهللَّ ورسوله ؼ 

الفرابض واجب علٌه، وأن الجهاد بنفسه وماله واجب علٌه ال ٌدرلُه 

لبُم حقاً، كما قال ن  وهو الُمسل ، فهو المإمب ٌبح َما  : فً ذلك  ر  ََّ كِ

ِ َوَرُسولِِأ ُثمَّ  َُوا بِاّلِلَّ ٌَن ََم َِ َُوَن الَّ ْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم  اْلُمْؤِم ٌَ لَْم 

اِدقُونَ  ََ ُهُم الصَّ ِ ُْولَئِ فُِسِهْم فًِ َسبٌِِل هللاَّ َْ َوَْ
ا مإمنون أي إذا قالوا إن  .1

واستسلم لدفع المكرو   فهم الصادقون، فؤما من أظهر قبول الشرٌعة

دق، فذلكفهو فً الظاه ُت الذي ٌقول أسلم ر مسلم، وباطنه ؼٌر ُمص 

ٌمان  ال بد من أ ُت بكذا  ن ٌكون صاحبه صدٌقاً، ألنَّ قولكألن اإلب نل آم 

ٌمان فقال:  ْدُخلِ وكذا معنا  صدقت به، فؤرر  هللاَّ هإالء من اإلب ٌَ ا   َولَمَّ

اإْلٌَِماُن فًِ قُلُوبُِكمْ 
من القتل،  أي لم تصدقوا إنما أسلمتم تعوذاً  .2

نح من طب سبلم وهو ٌظهر، والمسلم التام التصدٌق مثل ما  فالمإمن ُمبل اإلب

سبلم تعوذ مظهر الطاعة مع ذلك اً مإمن بها، والمسلم الذي أظهر اإلب

من فً الحقٌقة، إال أن وقد .  3حكمه فً الظاهر حكم المسلمٌن. ؼٌر مإ 

قال: والذي ٌظهر فذكر ابن حجر كبلما نفٌسا فً الجمع بٌن القولٌن 

لكل منهما  قة شرعٌة، كما أن  لكل منهما حقٌ من مجموع األدلة أن  

حقٌقة لؽوٌة، لكن كل منهما مستلزم لآلرر بمعنى التكمٌل له، فكما أن 

 العامل ال ٌكون مسلما كامبل إال إذا اعتقد، فكذلك المعتقد ال ٌكون 

 4 ..مإمنا كامبل إال إذا عمل

ٌَةَ ا»قال:  ن النبً وروى أنس ع  "ْلَقْلأِ َواإْلٌَِماُن فًِ ا إْلِْساَلُم َعاَلَِ

َِ َثاَلثَ  َِ كِلَى َصْدِر ِد ٌَ ٌُِشٌُر بِ قُولُ: َقالَ: ُثمَّ  ٌَ اٍت َقالَ: ُثمَّ  ْقَوى " َمرَّ التَّ

ا ََ ْقَوى َهاُه ا، التَّ ََ د  فعن  . 5 «َهاُه نل ُن عب ا ن حل م  ن  ٌل : ب  ابب ق ال  طَّ ُن اللر  ُر بل ُعم 

ُسولب هللاب  جُ  ر  ا ر  ن  ٌل ل  ل ع  ع  ٍم، إبذل ط  ول  ٌ ات   ٌُد ذ  دب ، ش  ابب  ٌ ٌ اضب الثِّ ٌُد ب  دب لح ش 

                                                           
1
 .42ـ الحجرات:  

2
 .41ـ الحجرات: 

3
ـ الزجا  إبراهٌم بن السري بن سهل: معانً القرآن وإعرابه ـ تحقٌق عبد الجلٌل عبد  شلبً ـ   

 .2/05ط: عالم الكتاب بٌروت ـ 
4
 .4/442ـ العسقبلنً أحمد بن على بن حجر: فتح الباري شرح صحٌح البراري ـ دار المعرفة /   

 .4/442. نقبل عن الفتح الباري 114ـ  118سورة الحجرات دراسة تحلٌلٌة وموضوعٌة  
5
 .41054. رقم 46/041ـ ابن حنبل أبو عبد هللا أحمد بن محمد: مسند اإلمام أحمد:   
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ل س   تَّى ج  ، ح  دح ا أ ح  نَّ فُُه مب رب عل  ٌ ال   ، و  ف رب ُر السَّ هب أ ث  ٌل ل  ى ع  ٌُر  ، ال   رب ع  ادب الشَّ و  س 

 ًِّ بب هب،  إبل ى النَّ ٌل ذ  ل ى ف رب هب ع  ٌل فَّ ع  ك  ض  و  هب، و  ٌل ت  ب  هب إبل ى ُركل ٌل ت  ب  د  ُركل ن  ، ف ؤ سل

: ق ال  ا  و  ُد َْْخبِْرًَِ َعِن اإْلِْساَلمِ ٌَ ُسوُل هللاب ُمَحمَّ اإْلِْساَلُم َْْن » :، ف ق ال  ر 

ًدا َرُسولُ هللاِ  اَلةَ َتْشَهَد َْْن ََل كِلََأ كَِلَّ هللاُ َوَْنَّ ُمَحمَّ ًَ  ، َوُتقٌَِم الصَّ َوُتْؤتِ

َت كِِن اْسَتطَ  ٌْ َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحجَّ اْلَب َّْ ِأ َسبٌِاًل ال ٌْ َت كِلَ ق ال :  «ْْ

: قُُه، ق ال  دِّ ٌُص  ؤ لُُه، و  ٌ سل ا ل ُه  ن  بل جب : ف ع  ، ق ال  قلت  د   َفأَْخبِْرًَِ َعِن اإْلٌَِمانِ  ص 

ْوِم اْْلِخِر، »َقالَ:  ٌَ َْْن ُتْؤِمَن بِاّلِلِ، َوَماَلئَِكتِِأ، َوُكُتبِِأ، َوُرُسلِِأ، َواْل

 َِ ِر ٌْ َِ َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخ ، َقالَ: َصَدْقَت، َقالَ: َفأَْخبِْرًَِ َعِن «َوَشرِّ

ََ »اإْلِْحَساِن، َقالَ:  َرا ٌَ ُأ  ََّ ََ َتَراَُ، َفإِْن لَْم َتُكْن َتَراَُ َفإِ ََّ َ ُبَد هللاَ َكأ ْْ ، «َْْن َت

اَعِة، َقالَ:  َها بِأَْعلََم ِمَن »َقالَ: َفأَْخبِْرًَِ َعِن السَّ َْ َما اْلَمْسُئولُ َع

ا َتَها، َوَْْن »َقالَ: َفأَْخبِْرًَِ َعْن ََْماَرتَِها، َقالَ: « ئِلِ السَّ َْْن َتلَِد اْ ََمُة َربَّ

انِ  ٌَ َْ َتَطاَولُوَن فًِ اْلُب ٌَ اِء  الََة ِرَعاَء الشَّ َْ َراَة اْل ُْ ، َقالَ: ُثمَّ «َتَرى اْلُحَفاَة اْل

ا، ُثمَّ َقالَ لًِ:  ًٌّ َطلََق َفلَبِْثُت َملِ َْ ا ُعَمرُ »ا ائِلُ؟ ٌَ قُْلُت: هللاُ « ََْتْدِري َمِن السَّ

ُكمْ »َوَرُسولُُأ َْْعلَُم، َقالَ:  ََ لُِّمُكْم ِدٌ َْ ٌُ ُأ ِجْبِرٌلُ ََْتاُكْم  ََّ ثم ٌواصل  . 1«َفإِ

أن هإالء األعراب المذكورٌن فً هذ  ابن كثٌر فٌقول: كما استفٌد 

ن فً قلوبهم، اآلٌة لٌسوا بمنافقٌن، وإنما هم مسلمون لم ٌستحكم اإلٌما

عوا ألنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إلٌه، فؤدبوا وأعلموا أن ذلك لم فاد  

 ٌصلوا إلٌه بعد، ولو كانوا منافقٌن لعنفوا وفضحوا، كما ذكر المنافقون 

 . 2...فً سورة براءة

 :ما وقر فً القلأ وصّدقأ الْمل اإلٌمان ـب  

ؾ   مان: هو التصدٌق مع اإلٌ: اإلٌمان واإلسبلم بقوله الزمرشري عر 

والررو  من أن  ،الثقة وطمؤنٌنة النفس. واإلسبلم: الدرول فً السلم

ا :تعالىأال ترى إلى قوله  الشهادتٌن. حربا للمإمنٌن بإظهارٌكون  َولَمَّ

ْدُخِل اإْلٌِماُن فًِ قُلُوبُِكمْ  ٌَ  فاعلم أن  ما ٌكون من اإلقرار باللسان من 

     1، وما واطؤ فٌه القلب اللسان فهو إٌمان.ؼٌر مواطؤة القلب فهو إسبلم

                                                           
1
  5.رقم:4/03ـ روا  مسلم: باب تؤلؾ قلب من ٌراؾ على إٌمانه لضعفه...  

2
 .4/056عظٌم:ـ ابن كثٌر: تفسٌر القرآن ال  
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َحلًِّ، َولَِكْن َما  الحسن البصري:" قال ًَِّ، َوََل بِالتَّ َم َس اإْلٌَِماُن بِالتَّ ٌْ لَ

َملُ  َْ َقُأ اْل إقرار هو  اإلٌمان: السلؾ لذلك قال 2"َوَقَر فًِ اْلَقْلِأ، َوَصدَّ

، الجوارح إربلصاً باللسان صدقاً، وإٌقان فً القلب عقداً، وتحقٌق ب

  .نقص بالمعصٌةٌزٌد بالطاعة وٌوهو

 ،شرحه لمعنى اإلٌمان بواقع الناس محمد مرتار السبل مً ولقد ربط  

 األولى:، فقال: "ذلك أن المراتب ثبلثة: مراتب ثبلث ورتبه على

المرتبة الرفٌعة المقبولة التً ٌعتبر صاحبها مإمنا حقا، التً ٌتطابق 

وٌعلن القلب والفعل. ٌصرح المإمن بؤنه مإمن لدى صاحبها القول و

بلسانه كلمة التوحٌد: ال إله إال هللا محمد رسول هللا، وٌإمن بالبعث 

وشر . وٌقٌم الصبلة وٌإتً م اآلرر والحساب، وبالقضاء رٌر  وبالٌو

الزكاة وٌصوم رمضان وٌعزم على الحي وٌإدٌه عندما ٌستطٌع. 

حكام واجب التطبٌق، وٌجتهد فً عه هللا من أوٌعترؾ أن كل ما شر  

 التطبٌق. فمن جمع كل ذلك فهو مإمن مسلم.

المرتبة الثانٌة: أن ٌعتقد بقلبه بؤصول الدٌن وٌنطق بكلمة التوحٌد، 

 وهذا مإمن  ه ال ٌقوم بجمٌع ما فرض علٌه مقرا بكونه من الدٌن،لكن  و

 أو مسلم فاسق.

لكن قلبه ؼٌر معتقد بما ه مإمن، والمرتبة الثالثة: من ٌعلن بلسانه أن  

ٌقوله، وهذا منافق فً الباطن، ومسلم فً الظاهر، تجري علٌه أحكام 

 اإلسبلم، ولكنه ؼٌر نا  ٌوم القٌامة. 

وهإالء األعراب لم ٌستقر اإلٌمان فً قلوبهم، وإن ادعو  بلسانهم... 

إلى قلوبكم ، ألن اإلٌمان لم ٌنفذ بعد ة أن ٌقولوا أسلمنا ظاهراوالدق  

ا" فٌه إشارة إلى أن المتوقع منهم أن ٌثبت وعق ولكم... والنفً ب "لم 

 3"اإلٌمان فً عقولهم قرٌبا. وكذلك كان.

                                                                                                                           
1
 .1/043ـ الزمرشري: أبو القاسم محمود بن عمرو: الكشاؾ عن حقابق ؼوامض التنزٌل  

2
 .0/64ـ ابن القٌم الجوزٌة: مدار  السالكٌن بٌن إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن.  

3
 .486ـ 3/485ـ السبلمً محمد مرتار: نهي البٌان فً تفسٌر القرآن.  
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    ً الذي أطلعه هللا على  وٌنب ه الرازي أن هذ  اآلٌة معجزة للنب

المإمنون فهم ، وأما الؽٌب، ألن حقابق القلوب ال ٌعلمها إال هللا 

فٌقول،  حكم علٌهم بظاهر األمر،وال حسن الظن بالناسمطالبون ب

َُوا   وقوله تعالى: : قال تعالى: مسابل، منها فً تفسٌر  قُلْ لَْم ُتْؤِم

 ًالَم لَْسَت ُمْؤِمَا ُكُم السَّ ٌْ قُلْ   وقال هاهنا  1َوَل َتقُولُوا لَِمْن َْْلقى كِلَ

َُوا مل القلب هم ألقوا إلٌهم السبلم، نقول إشارة إلى أن عمع أن   لَْم ُتْؤِم

ؼٌر معلوم واجتناب الظن واجب، وإنما ٌحكم بالظاهر فبل ٌقال لمن 

ٌفعل فعبل هو مرابً، وال لمن أسلم هو منافق، ولكن هللا ربٌر بما فً 

قُلْ لَْم الصدور، إذا قال فبلن لٌس بمإمن حصل الجزم، وقوله تعالى: 

َُوا حٌث   ً  فهو الذي جوز لنا ذلك القول، وكان معجزة للنب ُتْؤِم

 َل َتقُولُوا لَِمْن َْْلقى أطلعه هللا على الؽٌب وضمٌر قلوبهم، فقال لنا: أنتم 

الَم لَْسَت ُمْؤِمَاً  ُكُم السَّ ٌْ  2 لعدم علمكم بما فً قلبه. كِلَ

ئاً كِنَّ :قال تعالى   ٌْ لِْتُكْم ِمْن َْْعمالُِكْم َش ٌَ َ َوَرُسولَُأ َل 
وا هللاَّ ُْ َوكِْن ُتِطٌ

َ غَ 
فُوَر َرِحٌمَ هللاَّ

عدم مطابقة أقوالهم لما  بعد أن كشؾ القرآن 3

بهم فً استكمال إٌمانهم، وأرشدهم إلى اؼتنام وجودهم  ٌضمرونه رؼ 

وٌتؤسوا به فتصلح عقٌدتهم،  بالمدٌنة قرٌبا من رسول هللا لٌتعلموا منه

قص من أجور أعمالهم وسلوكهم. وحرضهم بؤمرٌن: أن هللا ال ٌن

ٌسقط من االعتبار ما فعلو  قبل اسبلمهم، وبالتؤكٌد و الصالحة شٌبا

وهو رحٌم بعباد  ٌبدل هللا ؼفور ٌمحوا السٌبات بفضله،  على أن  

          4سٌباتهم حسنات.

، إلى أن تستشعر قلوبهم بفضله وكرمه ٌرضى منهم الطاعة والتسلٌمو 

ٌ ن لهم حقٌقة اإلٌمانثم   .اإلٌمان والطمؤنٌنة  له،، وطرٌق استكماب

 .الصدق مع هللا ترؼٌبا لهم فً الوصول إلى مقام

                                                           
1
 61: النساء ـ  

2
 .15/442اتٌح الؽٌب:الرازي: مفـ   

3
 .41ـ الحجرات : 

4
 . 3/486ـ  السبلمً محمد مرتار: نهي البٌان فً تفسٌر القرآن،   
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 الصادقون فً اإلٌمان  المطلأ الثاًَ:

ِ َورَ :قال تعالى   َُوا بِاّلِلَّ ٌَن ََم َِ َُوَن الَّ َما اْلُمْؤِم ََّ ْرَتاُبواكِ ٌَ  ُسولِِأ ُثمَّ لَْم 

 ََ ِ ُْولَئِ فُِسِهْم فًِ َسبٌِِل هللاَّ َْ اِدقُونَ  َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوَْ ُهُم الصَّ
1 

َُونَ  قال ابن كثٌر: َما اْلُمْؤِم ََّ ٌَن  ل ما المإمنون الكم  أي: إن    كِ َِ الَّ

ْرَتاُبوا ٌَ ِ َوَرُسولِِأ ُثمَّ لَْم  َُوا بِاّلِلَّ زلزلوا، بل ثبتوا ٌأي: لم ٌشكوا وال  ََم

َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم دة، وهً التصدٌق المحض، على حال واح

ِ وَ  فُِسِهْم فًِ َسبٌِِل هللاَّ َْ َْ بس أموالهم فً طاعة ونفا أي: وبذلوا مهجهم

اِدقُونَ  هللا ورضوانه ََ ُهُم الصَّ أي: فً قولهم إذا قالوا: "إنهم   ُْولَئِ

 مإمنون"، ال كبعض األعراب الذٌن لٌس معهم من الدٌن إال الكلمة 

 2.الظاهرة

ب، وهو الشك، ألن اإلٌمان شرط تعالى فً اإلٌمان عدم الرٌلقد و  

اإلٌمان به، الذي ال ٌعترٌه شك، هو الجزم الٌقٌنً، بما أمر هللا النافع 

المإمن ن محفوفة بالمكار ، وقد ٌبتلى ٌمافطرٌق اإل بوجه من الوجو .

ة ما آمن به،طه أو ٌثب   ٌحاول أنبمن  أو  ٌقذؾ فً قلبه الشك فً صح 

نة فً الحٌاة م النفس المإموقد تصطدحول معتقداته. ٌثٌر الشبهات 

فالذي ٌستمر ثابتا بدون أن ٌضطرب  وبنوازل تزعزع، بشدابد تزلزل

 أن ، بدونوٌرتاب، وتظل نفسه مستقٌمة على الحق، موصولة باهلل 

  .الصادقٌنفهو ٌستحق المدح من هللا والفوز مع ، الرٌبٌسقط فً 

اِدقُونَ : تعالى وقوله   ََ ُهُم الصَّ قوا إٌمانهم الذٌن صد  أي:  ُْولَئِ

عى ٌحتا  بؤعمالهم الجمٌلة، فإن الصدق، دعوى كبٌرة فً كل شًء ٌد  

ة وبرهان، وأعظم ذلك، دعوى اإلٌمان، الذي هو مدار صاحبه إلى حج  

ن ادعا ، وقام بواجباته، السعادة، والفوز األبدي، والفبلح السرمدي، فم

لك، علم أنه لٌس فهو الصادق المإمن حًقا، ومن لم ٌكن كذ ولوازمه

 بصادق فً دعوا ، ولٌس لدعوا  فابدة، فإن اإلٌمان فً القلب ال ٌطلع 

                                                           
1
 .42ـ الحجرات: 

2
 .4/068 تفسٌر القرآن العظٌم ـ ابن كثٌر:  
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 1علٌه إال هللا تعالى.

 فاإلٌمان تصدٌق القلب باهلل وبرسوله." فً هذ  اآلٌة: سٌد قطبقال  

التصدٌق الذي ال ٌرد علٌه شك وال ارتٌاب. التصدٌق المطمبن الثابت 

 ٌضطرب، وال تهجس فٌه الهواجس، المستٌقن الذي ال ٌتزعزع وال

والذي ٌنبثق منه الجهاد بالمال والنفس  وال ٌتلجلي فٌه القلب والشعور.

ق حبلوة هذا اإلٌمان، واطمؤن إلٌه وثبت  فً سبٌل هللا. فالقلب متى تذو 

دنٌا  ًالقلب. وفً واقع الحٌاة. ف فً رار  لتحقٌقهال بد مندفع  علٌه

ا ٌستشعر  فً باطنه من حقٌقة اإلٌمان، د بٌن مالناس. ٌرٌد أن ٌوح  

وما ٌحٌط به فً ظاهر  من مجرٌات األمور وواقع الحٌاة. وال ٌطٌق 

ه، والصورة المفارقة بٌن الصورة اإلٌمانٌة التً فً حس   الصبر على

هذ  المفارقة تإذٌه وتصدمه فً كل لحظة.  الواقعٌة من حولهي ألن  

فً سبٌل هللا بالمال والنفس.  ومن هنا كان هذا االنطبلق إلى الجهاد

فهو انطبلق ذاتً من نفس المإمن. ٌرٌد به أن ٌحقق الصورة الوضٌبة 

ََ ُهُم ..ها ممثلة فً واقع الحٌاة والناس.التً فً قلبهي لٌرا ُْولئِ

اِدقُونَ  . الصادقون فً عقٌدتهم. الصادقون حٌن ٌقولون: إنهم الصَّ

القلب، ولم تتحقق آثارها فً  مإمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر فً

واقع الحٌاة، فاإلٌمان ال ٌتحقق. والصدق فً العقٌدة وفً ادعابها ال 

 2ٌكون.

ى:  وبتطبٌقنا هذا المٌزان الذي ورد فً اآلٌة على كل ٌقول سعٌد حو 

عون اإلٌمان تشبه دعواهم  من ٌقول إنه مسلم نجد أن كثٌرٌن ممن ٌد 

ن الناس حتى بعد ذكر مٌزان دعوة األعراب، وٌبدو أن كثٌرٌن م

عون، وسٌبررون تركهم للجهاد بالمال  اإلٌمان سٌجادلون وسٌد 

 والنفس، مع رؼبتهم باالحتفاظ باسم الصبلح والصدق واإلٌمان، ومن 

َ بِِدٌَُِكمْ قُ  :ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى لُِّموَن هللاَّ َْ   لْ َُْت

                                                           
1
ـ السعدي عبد الرحمن: تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان ـ ط: مإسسة الرسالة  

4/581. 
2
 .0028ـ0016سٌد: فً ظبلل القرآن: ـ  قطب   
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  :هللا ْعلم بسرائر القلوأ ْوَل:

َماَواِت َوَما فًِ :قال تعالى لَُم َما فًِ السَّ ْْ ٌَ  ُ َ بِِدٌَُِكْم َوهللاَّ
لُِّموَن هللاَّ َْ قُلْ َُْت

ٍء َعلٌِمَ  ًْ ُ بُِكلِّ َش اْ َْرِض َوهللاَّ
1 

نكار والتوبٌ ا    أي قل ٌا محمد، أتربرون هللا بما فً  ،الستفهام لئلب

حتى عن  ونعاجزفً الحقٌقة انتم عون العلم وتد  و؟ ضمابركم وقلوبكم

سرار نفسكم وما ٌستقر فٌها من مشاعر، عاجزون عن معرفة أمعرفة أ

َماَواِت  فلم تحسنوا توظٌفها فً التدبر عقولكم  لَُم َما فًِ السَّ ْْ ٌَ  ُ
َوهللاَّ

وعبل العلٌم بؤحوال جمٌع العباد، ال  أي وهو جل   َوَما فًِ اْ َْرِض 

فهو ٌعلم حقٌقة  ،رضترفى علٌه رافٌة ال فً السموات وال فً األ

وأنتم  .الذي تتباهون به وتمنون به على رسوله  ،دٌنكم وإٌمانكم

لُِّمون   بشًء ؼٌر موجودي ألن هللا ٌعلمه أنه ؼٌر )تربرون(  هللا ُتع 

ٍء َعلٌِمَ  موجود ًْ  أي واسع العلم رقٌب على كل شًء،  وهللا بُِكلِّ َش

 2. أكبرال ٌعزب عنه مثقال ذرة، وال أصؽر من ذلك وال

من شؤن الذٌن تواجههم الحقٌقة، وٌنكشؾ ما  إن  " ٌقول السبلمً:

هم ٌعملون بكل إمكاناتهم لٌستعٌدوا الثقة إرفاء  أن   أضمرو  وحاولوا

بهم. فاألعراب بعد أن كشؾ القرآن درٌلة نفوسهم، جاإوا لرسول هللا 

  وحاولوا أن ٌقنعو  بؤنهم صادقون. فؤمر هللا رسوله أن ٌوبرهم

لِّمون هللا بدٌنكم؟ أترٌدون بباطل كبلمكم و تزوٌر  أن  وٌقول لهم: أتع 

تعلموا هللا حقٌقة دٌنكم الذي تضمرونه فً نفوسكم، إن ه سبحانه ٌعلم 

فً  درابلكم  بصفة أتم مما تعرفون أنفسكم، فاهلل ٌسع علمه كل شًء

األرض وفً السماء. وما تضمرونه تافه جدا بالنسبة لما وسعه علمه 

العلم الدقٌق بكل صؽٌرة وكبٌرة، بكل واجب  ،سبحانه. إن  هللا علٌم

  3."وجابز ومستحٌل

 

                                                           
1
 .43ـ الحجرات: 

2
 0/118ـ الصابونً محمد علً: صفوة التفاسٌرـ بتصرؾ ـ : 
3
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161 
 

َّة كلهٌةثاٌَا:   اإلٌمان ْعظم م

ًَّ كِْساَلَمُكْم َبِل  :قال تعالى  َُّوا َعلَ ََ َْْن َْْسلَُموا قُلْ ََل َتُم ٌْ َُّوَن َعلَ ُم ٌَ

ُكْم َْْن َهَداُكْم لِْلِ  ٌْ ُمنُّ َعلَ ٌَ  ُ ُتْم َصاِدقٌِنَ هللاَّ َْ ٌَماِن كِْن ُك
1 

ٌ تهم عراب من بنً أسد أن  من جبلفة اإل   هم أرذوا ٌذكرون وٌعٌدون مز

إذ أسلموا دون حرب وال قتال، وقارنوا أنفسهم  على رسول هللا 

بقبابل أررى ما أسلمت إال بعد أن شنُّوها حروبا على المسلمٌن، فؤمر 

ٌ ه أن ٌرد علٌهم بما ٌبطل  ٌ ة لهم، قل لهم لٌست لكم هللا نب ما ظنو  مز

ٌ ة إذ أسلمتم، بل المن ة و الفضل هلل إذ هداكم لطرٌق اإلٌمان، إن  أي  مز

 2كنتم صادقٌن فً دعواكم اإلٌمان الذي كررتمو .

ً  فهإالء األعراب من بساطة عقولهم  والمإمنٌن، أنهم  ٌمن ون على النب

، ومٌزة هذا مؤثرةبرون ٌعتالرسول، ولدعوة آمنوا باهلل، واستجابوا 

وضع مقلوب للقضٌة.. إنهم  هذافً الحقٌقة وٌدا ٌحسبونها لهم علٌه.. و

إن كانوا مإمنٌن حقا، فإن عابدة هذا اإلٌمان وثمراته راجعة إلٌهم، 

ألنهم ررجوا بهذا اإلٌمان من الضبلل إلى الهدى، ومن الظبلم إلى 

إلى العافٌة، اآلررة،  ًالببلء والهبلك والعذاب األلٌم فالنور، ومن 

م ال ٌقدر أن ٌقوم جنات النعٌم.. وتلك نعمة أو نع ًوالسبلم، والرلود ف

ِ وهذا ما ٌشٌر إلٌه قوله تعالى:  بشكرها إنسان. َمَت هللاَّ ْْ ُكُروا َِ َْ َوا

َمتِِأ كِخْ  ْْ َن قُلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بَِِ ٌْ ُتْم َْْعداًء َفأَلََّف َب َْ َْ ُك ُكْم كِ ٌْ ُتْم َعلَ َْ واَاً َوُك

لَُّكْم  َْ ُ لَُكْم ٌَاتِِأ لَ ٌُِّن هللاَّ َب ٌُ  ََ ها.. َكَلِ َْ ُكْم ِم ََ َق َْ َ اِر َفأ ََّ َعلى َشفا ُحْفَرٍة ِمَن ال

فعجٌب أن ٌمن  اآلرذ على المعطى، وٌطلب المرٌض  .. 3 َتْهَتُدونَ 

الجزاء من الطبٌب الذي طب  لمرضه، وشفا  من علته!! ولكن هكذا 

 4لجهل بؤهله..ٌفعل ا

   :لطائف ْـ  

ٌ ن أن  و اآلٌةهذ  فً سٌاق  الرازي مجموعة من اللطابؾذكر      اآلٌة  ب

                                                           
1
 .44ـ الحجرات: 

2
 .3/448ـ  السبلمً محمد مرتار: نهي البٌان فً تفسٌر القرآن:   

 
3
 . 480ـ آل عمران:  
4
 .ـ  40/138ـ انظر: الرطٌب عبد الكرٌم ٌونس: التفسٌر القرآنً للقرآن.  



162 
 

 لرسوله  و أظهربل  لم ٌكن هلل هإالء األعراب قرر أن إسبلمت

  ومن وا به علٌه.

ََ : فً قوله تعالىا ولى: اللطٌفة    ٌْ َُّوَن َعلَ ُم ٌَ  زٌادة بٌان لقبٌح

اإلٌمان له شرفان أحدهما: بالنسبة إلى هللا تعالى وهو  ن  وذلك أل فعلهم،

تنزٌه هللا عن الشرك وتوحٌد  فً العظمة، وثانٌهما: بالنسبة إلى 

ٌ  ه ٌنز  المإمن فإن   نها بالحق والصدق، فهم ال   النفس عن الجهل وٌز

وا ولو ٌطلبون بإسبلمهم جانب هللا وال ٌطلبون شرؾ أنفسهم بل من  

 وا به بل شكروا.شرفهم لما من   إسبلمهم ـ ـ فٌه علموا أن  

ًَّ كِْساَلَمُكمْ قال:  اللطٌفة الثاٌَة: َُّوا َعلَ الذي عندكم  أن   أي قُلْ ََل َتُم

، الذي َمَا إسبلما إظهارا لكذبهم فً قولهم: ا  هللا تعالىسم  وإسبلم، 

اَولَِكْن قُولُوا َْْسلَمْ ولهذا قال تعالى: ذكرو  فً معرض االمتنان.  ََ 

لم ٌقل: لم تإمنوا ولكن ولمنهم،  تحقٌر ،تضعٌؾ لزعمهم وفً هذا

أسلمتم لببل ٌكون تصدٌقا لهم فً اإلسبلم أٌضا كما لم ٌصدقوا فً 

          :كما فً قوله ،باإلضافة كِْسالَمُكمْ وفً قوله تعالى: . اإلٌمان

  ْبِِدٌَُِكم  ر معتد به وأنه ذلك ؼٌ على أن   ما ٌدل   فً اآلٌة السابقة ــ

ومننتم  الدٌن ٌنبؽً أن ٌكون هلل وأنتم أظهرتمو ف ،شًء ٌلٌق بؤمثالهم

 فً قوله تعالى:المراد باإلٌمان  وللتنبٌه على أن   .به على رسول هللا 

 ٌَْمانِ  َْن   .هللا به لم ٌضفه  اإلٌمان المعتد   {َهَداُكْم لِْلِ

ُمنُّ :قال :ةلثاللطٌفة الثا ٌَ  ُ
ُكمْ  َبِل هللاَّ ٌْ على رسول ة لكم ٌعنً ال من   َعلَ

بالرلق  علٌكمهلل بل المنة  ، هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى المإمنٌن

هداٌتكم لئلٌمان،  المن ة الكبرىو .والرزق، والنعم الظاهرة والباطنة

 َُتْم صاِدقٌِن َْ ُمنُّ  :وقوله تعالى وفً هذا إشارة لكذبهم. كِْن ُك ٌَ  ُ َبِل هللاَّ

ُكمْ عَ  ٌْ ً   من رسول هللا حسن أدب فٌه  لَ بل  حٌث لم ٌقل ال تمنوا عل

  ً ٌ  المن   ل وفً مقابلة هذا األدب  نت لكم الطرٌق المستقٌم،ة علٌكم حٌث ب

ََ لََتْهِدي كِلى ِصراٍط ُمْسَتقٌِمٍ  قال تعالى: النبوي، ََّ َوكِ
1 . 
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ٌ  طٌفة الرابْة: للا َْْن َهداُكْم : علٌكم أن أسلمتم بل قال نُّ مُ لم ٌقل 

وإن كنتم به علٌهم،  نفاقا فما منَّ وألن إسبلمهم كان ضبلال لِْلٌِمانِ 

فذلك نعمة فً حقكم حٌث ترلصتم من ، صادقٌن فً زعمكم اإلٌمان

ُتْم صاِدقٌِنَ :ه سبحانه بقولهونب   .النار َْ على أن ذلك كذب منهم،  كِْن ُك

كِنَّ قوله تعالى: ب، المن عن فً تقدٌم التكذٌب ثم الجوابمنه واللطؾ 

ماواِت َواْ َْرِض  َأ السَّ ٌْ لَُم َغ ْْ ٌَ  َ    .1هللاَّ

كل نجاح أو توفٌق الفضل فٌه ٌعود هلل وحد ، الذي أودع فٌنا  إن    

على التفكٌر واالرتٌار والعمل، وهو قادر على حرماننا منها رات دق

 هللا وحد ،متى شاء، لذلك فالمإمن الحق ٌنسب ما به من نعمة  إلى 

 لذلكهً نعمة الهداٌة لئلسبلم، وأكبر نعمة وال ٌنسبها إلى نفسه، 

ٌدرك بٌقٌن أن الفضل والمن ة هلل وحد ، فله الحمد  المإمن الصادقف

 على كل نعمة.

 :َبِل هللاُ َوَرُسولُُأ ََْمنُّ قول ا َصار:  أ ـ

  عن أبً سعٌد الردري قال: لما أعطى رسول هللا روى اإلمام أحمد

ما أعطى من تلك العطاٌا فً قرٌش وقبابل العرب، ولم ٌكن  فً 

األنصار منها شًء وجد هذا الحً من األنصار فً أنفسهم، حتى 

قومه، فدرل علٌه  كثرت فٌهم القالة حتى قال قابلهم: لقً  رسول هللا 

وجدوا علٌك فً  سعد بن عبادة، فقال: ٌا رسول هللا، إن هذا الحً قد

صنعت فً هذا الفًء الذي أصبت، قسمت فً قومك، أنفسهم لما 

وأعطٌت عطاٌا عظاما فً قبابل العرب، ولم ٌك فً هذا الحً من 

ُد؟  » األنصار شًء، قال: ْْ ا َس ٌَ  ََ لِ ََ َت ِمْن  َْ َن َْ ٌْ قال: ٌا رسول  «َفأَ

: وما أنا قومً، هللا، ما أنا إال امرإ من ََ فًِ َفاْجَمْع لًِ قَ  » ؟ ق ال  ْوَم

 َِ فً تلك الحظٌرة، قال: فرر  سعد، فجمع األنصار  ،«َِ اْلَحِظٌَرةِ َه

قال: فجاء رجال من المهاجرٌن، فتركهم، فدرلوا وجاء آررون، 

                                                           
1
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فردهم، فلما اجتمعوا أتا  سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحً من 

 وأثنى علٌه، بالذي هو له فحمد هللا األنصار، قال: فؤتاهم رسول هللا 

ُكْم َوِجَدةَ  » ثم قال: أهل َْ َصاِر َما َقالََة َبلََغْتًَِ َع َْ َشَر  اْ َ ْْ ا َم ٌَ

اُكُم هللاُ؟  ََ ًَل َفَهَداُكُم هللاُ؟ َوَعالًَة َفأَْغ فُِسُكْم، َْلَْم َتُِكْم ُضالَّ َْ َوَجْدُتُموَها فًِ َْ

َن قُلُوبُِكمْ  ٌْ ولُُأ ََْمنُّ َوَْْفَضلُ. : َبِل هللاُ َوَرسُ ، ق الُوا«؟ َوَْْعَداًء َفأَلََّف هللاُ َب

َصارِ  »َقالَ:  َْ َشَر اْ َ ْْ ا َم ٌَ  ًَِ ََ وبماذا نجٌبك ٌا رسول قالوا:  «َََْل ُتِجٌُبو

ُتمل  » :والفضل. قال هللا، وهلل ولرسوله المن   قل د  ُتمل ف ل ص  ُتمل ل قُلل بل هللاب ل ول شب ا و  أ م 

ُتمل  قل ُصدِّ ََ و  ا ََ ْق ًبا َفَصدَّ ََّ ا ُمَك ََ َت ٌْ ،، ََْت ََ ا ََ َصْر ََ وًَل َف َُ ،  ، َوَمْخ ََ ا ََ ٌْ َوَطِرًٌدا َفآَو

، ََ ا ََ ٌْ ن  ـ َوَعائاًِل َفآَس ٍة مب اع  ارب فبً لُع  ر  األل نلص  ش  عل ا م   ٌ ُكمل  فُسب ُتمل فبً أ نل دل ج  أ و 

مً  ا ق ول ُت ببه  ؤ لَّفل ا، ت   ٌ نل ُتُكمل الدُّ لل ك  و  لبُموا، و  ٌُسل ؟ ا لب ُكمل مب بل  ا ََْفاَل َترْ  إبل ى إبسل ٌَ َضْوَن 

وَن بَِرُسوِل هللاِ  ُْ ٌِر، َوَتْرِج ِْ اِة َواْلَب ََّاُس بِالشَّ َهَأ ال َْ ٌَ َصاِر َْْن  َْ َشَر اْ َ ْْ َم

ُت اْمَرًْ ِمَن  َْ َِ لَْوََل  اْلِهْجَرةُ لَُك ِد ٌَ ٍد بِ ْفُس ُمَحمَّ ََ ي  َِ فًِ ِرَحالُِكْم؟ َفَوالَّ

َصاِر، َْ ًبا اْ َ ْْ اُس ِش ََّ ََ ال َأ وَ  َولَْو َسلَ ْْ ًبا لََسلَْكُت ِش ْْ َصاُر ِش َْ َسلََكِت اْ َ

َصارِ  َْ َصارَ اْ َ َْ َصاِر  ، اللُهمَّ اْرَحِم اْ َ َْ اِء اْ َ ََ اَء َْْب ََ َصاِر، َوَْْب َْ اَء اْ َ ََ  «َوَْْب

فبكى القوم، حتى أرضلوا لحاهم، وقالوا: رضٌنا برسول هللا  »: ق ال  

  1. «واوتفرق قسما وحظا، ثم انصرؾ رسول هللا 

َبِل هللاُ َوَرُسولُُأ  » :رضً هللا عنهم فالشاهد من هذا قول األنصار

ً   بمجٌا كمهو الذي امتن علٌسبحانه هللا  ألن   «ََْمنُّ   ،إلٌكم  النب

 ونفع ذلك فبمن ة هللا علٌكمفإن آمنتم وصدقتم فً إٌمانكم  ،لدٌنه بالهداٌةو

ضمنتم سبلمة دمابكم وألنكم أنقذتم أنفسكم من النار، راجع إلٌكم، 

 .فً الدنٌاوأموالكم وأعراضكم 

ُ َبِصٌَر بَِما قال تعالى:     
َماَواِت َواْ َْرِض َوهللاَّ َأ السَّ ٌْ لَُم َغ ْْ ٌَ  َ

كِنَّ هللاَّ

َملُونَ  ْْ َت
ُتْم صاِدقٌِنَ هو تعقٌب على قوله تعالى:  2 َْ ، وجواب كِْن ُك

ثل أن ٌقولوا: ومن ٌعلم إن على ما قد ٌتردد فى أنفسهم من تساإالت، م

 ًا صادقٌن أو كاذبٌن، إذا كان مرجع اإلٌمان إلى ما استقر منه فكن  
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 :ن؟ . فكان الجوابقلوبنا من هذا اإلٌما ًالقلوب؟ ومن ٌكشؾ ما ف

 ماواِت َواْ َْرِض َأ السَّ ٌْ لَُم َغ ْْ ٌَ  َ
، ال ؼٌب القلوب وحدها، وهو كِنَّ هللاَّ

م على طرٌق العاملون، مما هو مستقٌ البصٌر الذي ٌرى ما ٌعمل

سبحانه  بكل تؤكٌد هللا .1ل.فٌجزى كبل  بما عم اإلٌمان، أو مابل عنه

ٌعلم كل ؼاببة فً السماوات واألرض فضبل عما ظهر وبان.  وتعالى

فتذكٌركم بؤنكم أسلمتم هو عبث، ألنكم إن كنتم أسلمتم حقا فاهلل ال ٌرفى 

فاهلل ٌعلم سركم. وما  ما أنتم على ربلفه علٌه إسبلمكم، وإن كنتم أعلنتم

من األمور ل وتافه بالنسبة لما ٌعلمه هللا تنطوي علٌه نفوسكم هو قلٌ

ٌ بة فً السماوات واألرض. وكذلك أعمالكم التً تقومون بها، هللا  المؽ

بصٌر بها ٌعلم الصورة الظاهرة لها وما انبعثت عنه وما صحبها من 

 2صدق أو زٌؾ.

 ر بما تْملونهللا بصٌت ـ 

َملُونَ تعالى: بقوله رتمت سورة الحجراتلقد    ْْ ُ َبِصٌَر بَِما َت
 َوهللاَّ

ٌ ن فٌها من وما بُ  ،من أوامر ونواهً هافٌما جاء  على تؤكٌدوفً هذا 

إلى أن  الفوز ال ٌتحقق إال باإلربلص  إشارةوكذلك فٌها  ،حقابق وآداب

ألنه سبحانه هو األفعال فً األقوال وته إلى هللا واستحضار مراقب

 السمٌع البصٌر.

ً   وٌبرز لنا فً اآلٌات األرٌرة من السورة  مع اآلٌات  التناسب الجل

ٌنَ   ل سبحانه فً أول السورةقا ،األولى َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ُموا  ٌَ َُوا َل ُتَقدِّ ََم

َ َسِمٌ
َ كِنَّ هللاَّ

قُوا هللاَّ ِ َوَرُسولِِأ َواتَّ َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ والمعنى  ـ1ـ اآلٌةَع َعلٌِمَ َب

، وقال ال تقطعوا أمرا وتجزموا به قبل أن ٌحكم هللا تعالى ورسوله 

َمَواِت َوَما فً رواتمها لَُم َما فًِ السَّ ْْ ٌَ  ُ
َ بِِدٌَُِكْم َوهللاَّ

لُِّموَن هللاَّ َْ  قُلْ َُْت

ُ بُِكلِّ 
ٍء َعلٌِمَ  فًِ ا َْرِض َوهللاَّ ًْ ي ٌقدم بٌن ٌدي ن الذفكؤـ 16اآلٌة: َش

من هللا عز  وجل . ورتمت  هللا ورسوله ٌعل م هللا بدٌنه، وكؤنه هو أعلم

                                                           
1
 .40/134ـ انظر: الرطٌب عبد الكرٌم ٌونس: التفسٌر القرآنً للقرآن.   

2
  .3/448ـ السبلمً محمد المرتار: نهي البٌان فً تفسٌر القرآن:   
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وصفاته العلى،  معرفة المإمنٌن هلل سبحانه بؤسمابه الحسنى، إن   

ها روح التوحٌد، المعارؾ على االطبلق، ألن   وأفعاله الحمٌدة، أجل  

و زبدة الٌقٌن، ومن فتح له هللا هذا الباب انفتحت له أبواب  اإلٌمان ولب  

.. وأبواب وأبواب اإلٌمان الكامل ..أبواب التوحٌد الرالصها: الدٌن كل  

ن وأبواب حس ..وأبواب العمل الصالح ..وأبواب التقوى ..اإلحسان

ََ َفْضلُ  العظٌم:الُرلق.. وأبواب األجر  لِ ََ  ُ َشاُء َوهللاَّ ٌَ ٌُْؤتٌِِأ َمْن   ِ  هللاَّ

ِظٌمِ  َْ و اْلَفْضِل اْل َُ
1 . 

                                                           

1
. انظر : التوٌجري محمد بن إبراهٌم: كتاب التوحٌد فقه أسماء هللا الحسنى فً 1ـ سورة الجمعة:  

 .40لسن ة.ص:ضوء القرآن وا

ل يمأ  اآلية األولى بقوله تعالى: يعأ عب م  ب سب فناسب قوله تعالى في   ي ني هللاي

ل يمأ  : خواتم السورة َيٍء عب ل ب كلل  شب
هللاي    بلليس هذا فقط  ـ 16اآلية  وب

يرأ  ي ني  سبحانه بقوله  ختمها  ل ببص  هللاي اَبَرض  وب ات  وب وب مب َي ب السي لبمل غب ََ ب يب هللاي

للونب  مب ََ ا تب ب   ذكر السمع والعلم في اآلية األولى ل ف18اآلية  ب مب ي ني هللاي

ل يمأ  يعأ عب م  ا  في اآلية األخيرة  والعلم بالبصر  وختم  سب يرأ ب مب ل ببص  هللاي وب

للونب  مب ََ مراقبة هللا في األقوال  استحضار حث على و  كيد تأ  وفي هذا تب

يسمع كل شيء وال يعزب عن إدراكه شيء وإن   : سميع :ه واألفعال ألن

خفي، ال تشتبه عليه اللغات وال تختلف عليه األصوات، يسمع صوت  

 .  وخاطر النفس   ،وحديث النفس  ،النفس

في   يبصر كل شيء وإن دق  وصغر، يبصر جميع المخلوقات  : بصير

دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء  ، يبصر  األرض والسماوات 

ان الدم  في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، و جاري

   ات. ويعلم المقاصد والنيات. واألسرار والخفي   يرى   ، بصيرفي عروقها

يء علما، وأحصى كل شيء عددا، عالم بكل شيء  : أحاط بكل شعليمو 

عليم بكل شيء من  ، في األرض وال في السماء ال يخفى عليه شيء

والحركات والسكنات واألقوال واألفعال  بالسرائر والخفيات  و المخلوقات  

      ...و األثار والحروف والكلمات واألصوات 
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 :من سورة الحجرات وعبر دروس المطلأ الثالث:  

  لدعاة والمصلحٌن:ل دروس وعبرْـ  

إن  سورة الحجرات تشتمل على كثٌر من األوامر والنواهً، والملفت 

َها الَّ نداء بـلبلنتبا  بداٌة السورة  ٌُّ ا َْ َُواٌَ ٌَن ََم َِ  و تكرار  رمس

بَّب  إلى النفوس هذامرات،  النداء من فاطر السماوات  ،النداء المح 

 وٌشعرهم أنهم  ،ٌراطب عباد  من رالق الرلق أجمعٌن، ،واألرض

من أجل   بؤحب األسماء إلٌهم . إنه نداءراصته، وٌحملون شارته

َهاب ٌنادٌهم ، معاتبتهم وأمرهم، ونهٌهم ٌُّ ا َْ َُوا ٌَ ٌَن ََم َِ من أجل  الَّ

نداء ٌفتح إٌمانهم، أنه  تكمٌلضعفهم ومعالجة تقصٌرهم، ومداواة 

القلوب المؽلقة، والنفوس المعرضة، حتى ال تملك إال أن تستجٌب 

. إنه نداء ٌعلمنا منهي التعامل مع المرطبٌن، فٌه تلطؾ طابعة مرتارة

 .برلق هللاو رحمة، و رفق 

ن ٌقدم المرء رأٌه على من هو أكبر منه مقاما سوء أدب أإنه لمن    

كفى بالمإمنٌن معصٌة أن ٌقدموا أراءهم بٌن ٌدي لذلك وفً حضرته، 

ل، ورسول هللا فٌهم، ، ههللا رسول  وهو المبلػ المشرع، والقرآن ٌتنز 

ٌَن :   ٌتلطؾ بهم تلطؾ الحبٌب بحبٌبه وٌنادٌهم لكمع ذو َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

َُوا َل ِ َوَرُسولِأِ تُ  ََم َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب  .1اآلٌة َقدِّ

وترفع األصوات إلى حد   أن  وٌسوء األدب عند الحبٌب محمد    

َُواٌنادٌهم ربهم  مع هذا، وبذلك ى ٌتؤذ   ٌَن ََم َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ وا  ٌَ ُْ َل َتْرَف

، أنفسهم ، وٌلمزوناسمن الن   وهم ٌسررون   .2اآلٌة ..َْْصَواَتُكمْ 

ٌَن  كل لطؾ، وٌنادٌهم:ٌإدبهم ربهم بـفوٌتنابزون باأللقاب  َِ َها الَّ ٌُّ ا َْ ٌَ

ْسَخْر َقْوَم ِمْن َقْوٍم  ٌَ َُوا ََل   .11اآلٌة...ََم

السٌا ٌؽشى بعض القلوب الضعٌفة، والتجسس ٌقع من  كذلك والظن    

 بعض العٌون واآلذان المرٌضة، والؽٌبة تنطق بها ألسنة ساهٌة،

 بهذا النداء المحبب إلى القلوب، وال ٌقصٌهم من دابرة اإلٌمان، ٌنادٌهم

ٌ  و َها حكم هذ  األعمال القبٌحة التً ال تلٌق بالمإمنٌن  ن لهم ٌب ٌُّ ا َْ ٌَ

نِّ  َُوا اْجَتَُِبوا َكثًٌِرا ِمَن الظَّ ٌَن ََم َِ   .12اآلٌة ...الَّ
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 من سورة الحجرات: عوةمَهج الد أ ـ

، ٌقوم على التلطؾ بالناس منهجا للدعاة سورة الحجرات ترسم إن   

الذٌن ٌعملون  ،ن بالمعروؾ والناهٌن عن المنكرضع أسسا لآلمرٌتو

كما قال  على إصبلح مجتمعاتهم، و ٌرجون بذلك مرضاة هللا سبحانه.

: «  ُْكْم َبْسُط اْلَوج َْ ُهْم ِم ُْ َس ٌَ اَس بِأَْمَوالُِكْم َولَِكْن  ََّ وا ال ُْ ُكْم لَْن َتَس ََّ  أِ كِ

هذا األسلوب القرآنً، والتوجٌه  نحن منؤٌن ف .1 «وُحْسُن الُخلُقِ 

الربانً؟ الرالق الرازق الؽنً عنا وعن ؼٌرنا، مالك الملك شدٌد 

 ب م اعوجاجنا وٌقٌلنا من عثراتنا، وٌهذ  العقاب، ذي الطول، ٌنادٌنا لٌقو  

 سلوكنا، وٌكون ذلك بؤحب األوصاؾ واأللقاب إلٌنا. 

 -نحسنهم كذلك ـبعض الؽٌورٌن على دٌنهم مإسؾ أن  لكن من الو  

 نفوس، الٌراطبون الناس بالؽلظة والجفاء، وٌنادونهم بما تشمبز منه 

 أولٌس هللا أؼٌر منهم على دٌنه؟ . األعراؾ والعقولوتؤبا  

  .؟أٌن هإالء من المنهي الربانً، الذي نرا  بارزا فً الكتاب والسنة

صلى ركعتٌن، ثم قال: اللهم ارحمنً درل أعرابً المسجد، ف    

لََقْد »َفَقالَ: ، ومحمدا، وال ترحم معنا أحدا. فالتفت إلٌه النبً 

ا ًْ ْرَت َواِس للب ثل  ُثمَّ  ، «َتَحجَّ  ٌ ال  فبً ل مل  هب،  أ نل ب  ٌل اُس إبل  ع  النَّ ر  ، ف ؤ سل جبدب سل اللم 

ب  ُسوُل هللاَّ ْثُتْم » :ف ق ال  ل ُهمل ر  ِْ َما ُب ََّ ِرٌَن، كِ سِّ َْ ُثوا ُم َْ ِرٌَن، َولَْم ُتْب ٌَسِّ ُم

اءٍ  نل م  بًل مب جل اٍء، أ ول س  نل م  للًوا مب هب د  ٌل ل  ٌقُوا ع  رب فٌه توجٌه نبوي  هإن   .2«أ هل

توجٌه للدعاة وفٌه  ،عن منهي التٌسٌر والرحمة لؽافلٌنلإشارة 

ً   صادقٌن ن كانوا حقاإ المصلحٌن أن ٌرفقوا بالناس،   .ومقتدٌن بالنب

كِنَّ  » ، قال، عن النبً عابشة، زو  النبً روى اإلمام مسلم عن  

ْفَق ََل ٌَ  أُ الرِّ ََ ا َْ ٍء كَِلَّ  ًْ أُ  ُكوُن فًِ َش ََ ٍء كَِلَّ َشا ًْ ُع ِمْن َش َْ َْ ٌُ  .3«َوََل 

                                                           
1
مكتبة العلوم  ـ ط: باسم البحر الزرار مسند البزار المنشوربن عمرو: ـ  البزار أبو بكر أحمد  

 .44/66.  6324ـ رقم:  المدٌنة المنورة -والحكم 
2
. والترمذي فً الجامع الكبٌر: رقم: 058.وأبو داود فً سننه رقم:4122ـ أحمد فً مسند  رقم: 

414. 
3
 .1261. رقم: 1/1881ً صحٌحه، باب فضل الرفق :ـ أررجه مسلم ف  
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ال ٌرر  عن دابرة الحكمة  ،نًمنهي قرآ نالربانٌعاة منهي الد إن      

الدفع بالتً و ،ً تراطب القلوبوالموعظة الت ،التً تراطب العقول

ة وعدم الرفق أما استعمال الشد   النفوس، إثر فًً ٌتهً أحسن ال

 :قال تعالى اس فهو أسلوب المنفرٌن ولٌس أسلوب المصلحٌن.بالن  

 ِبِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظة ََ ًَ  اْدُع كِلَى َسبٌِِل َربِّ ِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتًِ ِه ََ اْلَحَس

   1َْْحَسنُ 

هو األسلوب الوحٌد فً هذ  لٌس ؤسلوب النداء باسم اإلٌمان ف     

سق بربر جعله مسؤلة نادرة تحدث عن مجًء الفاعندما فالسورة، 

نعمة تستحق الشكر ولفت نظرهم إلى ، دعاهم إلى التثبتو الوقوع

َأ كِلٌَْ ٌقول لهم:  بٌنهم وجود الرسول وهً  والعرفان  َ َحبَّ
ُكُم َولَِكنَّ هللاَّ

ُأ فًِ قُلُوبُِكمْ  ََ ٌَّ َْ إنه أسلوب ٌؤرذ بمجامع القلوب . 7اآلٌة اْ ٌَِماَن َو

نحو مزٌد من االلتزام واإلحساس  أصحابها وٌدفع وٌفتح مؽالٌقها 

ُكمُ  َحبَّأَ  تجا  دٌنهم وأمتهم بالمسإولٌة ٌْ أُ  {اْ ٌَِمانَ  ماذا كِلَ ََ ٌَّ َْ  {َو

انَ  اثم ماذ ،فًِ قُلُوبُِكمْ وأٌن  ٌَ ْص ِْ ُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْل ٌْ ََ كِلَ  َوَكرَّ

  2.األول فسٌإثر فٌه األسلوب الثانً( ومن لم ٌإثر فٌه األسلوب 7اآلٌة

نتعلم منها بث األمل فً النفوس، ففً مدرسة، سورة الحجرات  إن      

ع مقام التنفٌر من أبشع السلوكٌات وفً أكثر مشاهد السورة نفورا للطب

وفً  .البشري ٌؤتً التذكٌر بالتقوى مشفوعا بالتذكٌر أن هللا تواب رحٌم

على  سلوكهمو ،العقٌدةعن أرطابهم التً تمس مقام رد جفاة األعراب 

 التوبةباب م فتح لهت ، على رسول هللا ؼٌر هدى بالتباهً والمن  

َ َغفُوَر َرِحٌمَ ،بالتذكٌر أن هللا ؼفور رحٌم
وال  ـ14اآلٌة كِنَّ هللاَّ

تقنطهم فً رحمة هللا والوصول إلى صدق اإلٌمان، وال تنكر علٌهم  

ا وا أسلمنا،أن ٌقول ََ قلوبهم  وتعلمهم أن   .14اآلٌة َولَِكْن قُولُوا َْْسلَْم

ْدُخِل اإْلٌَِمانُ  ن اإلٌمان منهالتمك  مهٌؤة  ٌَ ا   14اآلٌة  فًِ قُلُوبُِكمْ  َولَمَّ

                                                           
1
 .412ـ سورة النحل:  

2
  .48ـ 34. ــالحجرات دراسة تحلٌلٌة وموضوعٌة سورةـ انظر: العمر ناصر سلٌمان،   
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إذا صدقوا اعة والفوز باألجر الكرٌم وترؼبهم فً الط تعطٌهم األمل

ًئا ٌْ لِْتُكْم ِمْن َْْعَمالُِكْم َش ٌَ َ َوَرُسولَُأ ََل 
وا هللاَّ ُْ َ َغفُوَر  َوكِْن ُتِطٌ

كِنَّ هللاَّ

اإلٌمان كما أمركم هللا ورسوله تقبل هللا  إن أرلصتم. 14اآلٌة َرِحٌَم 

. ثم ؼٌر قتالأعمالكم التً ذكرتم من أنكم جبتم طابعٌن لئلسبلم من 

لكسب صفات المإمنٌن الصادقٌن بعد أن لهم ٌؤتً التوجٌه اللطٌؾ 

ٌنَ  لذلك تهٌؤت النفوس َِ َُوَن الَّ َما اْلُمْؤِم ََّ ِ َوَرُسولِِأ ُثمَّ لَْم  كِ َُوا بِاّلِلَّ ََم

ْرَتاُبوا ٌَ  ِ فُِسِهْم فًِ َسبٌِِل هللاَّ َْ ََ ُهُم  َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوَْ ُْولَئِ

اِدقُونَ   .15اآلٌة  الصَّ

 أناس من رحمة هللا، وطوا الن  أن ال ٌقن  فحري  بالدعاة فً هذا الزمان   

منهم، بتثمٌن الرصال األمل للعصاة  أبوابٌفتحوا  ٌتلطفوا بهم، و

التدر  فً اصبلحهم بالحكمة  والموعظة مع ، وإن قل ت الحمٌدة فٌهم

فإن هللا هم فً التوبة، ٌحببوا إلٌهم اإلسبلم وٌرؼبوحتى  ،الحسنة

ا  ط المسرفٌن على أنفسهم بالمعاصً فقال لهم سبحانه  ما قن   ٌَ قُلْ 

 َ ِ كِنَّ هللاَّ ََُطوا ِمْن َرْحَمِة هللاَّ فُِسِهْم ََل َتْق َْ ٌَن َْْسَرفُوا َعلَى َْ َِ ِعَباِدَي الَّ

ِحٌمُ  ُأ ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ ََّ ا كِ ًْ َُوَأ َجِمٌ َُّ ْغفُِر ال ٌَ 1. وأكثر من ذلك ترؼٌبه 

، حٌث قال تهبحدٌثهم عن مؽفر ،للكفار فً اإلسبلم سبحانه وتعالى

ٌُْغَفْر لَُهْم َما َقْد َسلَفَ  سبحانه: َتُهوا  َْ ٌَ ٌَن َكَفُروا كِْن  َِ  . 2...قُلْ لِلَّ

ة تفطرٌق الدعوة إلى هللا هو طرٌق الرحمة وال ٌسٌر، ولٌس طرٌق الشد 

 الذي أرسله هللا رحمة للعالمٌن أسوة  هللا  ولنا فً رسول والتنفٌر،

  حسنة.

 

 

 

                                                           
1
 .20ـ الزمر:  
2
 .05ـ األنفال:  
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 الخاتمة:

الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، والصبلة والسبلم على     

 ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدٌه إلى ٌوم الدٌن.المهداةرحمة ال

 حتى بت   بٌن الكتب، أسهرنً اللٌالً، بعد بحث وتدقٌق طال زمانه

 و ،بٌن الناس بجسدي وعقلً هابم بٌن المعانً القرآنٌةأحٌانا أمشً 

هذا ما انتهٌت إلٌه بفضل هللا  ، الكتب المبثوثة فًة ـ  الرفٌ اللطابؾ

  .تعالى وتوفٌقه

ا هللاُ و ََ ْهَتِدَي لَْوَل َْْن َهَدا ََ ا لِ ََّ ا َوَما ُك ََ ا لَِه ََ ي َهَدا َِ ِ الَّ        1اْلَحْمُد ّلِِلّ

قصر جهدي عن الوصول إلى  وحد ، وأن إن ُوفقت فبفضل هللاف

تلك األٌام واللٌالً فً شرؾ صحبة  لً المطلوب، فٌكفٌنً أن ُتكتب

تفسٌر  مهما وفهمه كل جهد فً وكتاب معجز،  فهو، كتاب هللا وتدبر 

وٌأبى هللا الْصمة كمل فهو قاصر. وكما قال ابن رجب الحنبلً: "

خطأ المرء فً كثٌر من  لكتاأ غٌر كتابأ، والمَصف من اغتفر قلٌل

  . 2"صوابأ

آٌات ومعان جلٌلة ترتقً بالمجتمع ولقد رأٌت فً سورة الحجرات   

اإلسبلمً و بؤفراد  إلى آفاق رلقٌة سامٌة، حٌث حددت للمإمن مصدر 

، وبٌنت على هوا  التشرٌع حتى ال ٌبقى فً حٌرة من أمر ، وال ٌسٌر

ا ارتقى المرء فً إٌمانه فكلم بٌن اإلٌمان والعمل،أن الصلة وثٌقة 

، والعبلقة ازداد ترلقا مع إروانه، ألن اإلٌمان واالربلق ال ٌنفصبلن

سورة الحجرات و، اإلسبلمً هً القلب النابض فً المجتمعبٌنهما 

باإلٌمان حرمت كل ما ٌضر لذلك ، هذاحول  معانً آٌاتها تدور

ة األرر، ، واعتبرت أن ما ٌضر بؤحدهما هو بالضرورة ٌضر بواألرو 

 :لذلك كان قلب السورة ومحورهاوٌضر باستقرار المجتمع المسلم، 

 ََُوَن كِْخَوة َما اْلُمْؤِم ََّ ال قٌمة ال تقربنا من هللا، و ةقٌمة ألرو  فبل  كِ

                                                           
1
 .10ـ األعراؾ:   

2
  .10ص: ة سفٌرـ الرٌاض ـ ـ البدرعبد المحسن بن حمد: رفقا أهل السنة بؤهل السنة ـ ط: مطبع  
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ٌ نل ؤكمل الناس إٌمانا ف قطٌعة بٌن أبناء المجتمع الواحد ٌصنع تد

 .أحسنهم رلقا

وفً بعض  ذات البٌن،فً مبحث األروة وإصبلح  توسعتولقد    

،  مجتمعاتنااستقرار ب تضر  أالتً األررى األمراض االجتماعٌة 

درء  فً، وأثرها الواحد وبٌنت أهمٌة المصالحة بٌن أبناء المجتمع

من  از كثٌراجتهدت فً هذا البحث أن أبر كما .لب المصالحالمفاسد وج

ق إذا األربلف ،ناأمراضلكثٌر من المعانً التً أراها بلسما شافٌا 

تجعله ٌحاسب نفسه عند تصنع رقابة ذاتٌة فً الفرد،  اتصلت باإلٌمان

درجة من االلتزام ال ٌمكن تحقٌقها بؽٌر الوازع له تضمن و ركل تقصٌ

 .  اإلٌمانً

 لً وأن ٌبارك هذا الجهد م أن ٌتقبل منًأسؤل هللا العظٌفً الرتام و  

ٌوم ال ٌنفع مال وال وأن ٌنفعنً به  ،وٌجعله رالصا لوجهه الكرٌم فٌه

وأن ٌجازي بالفضل واالحسان كل من قدم لً النصح، أو  بنون،

اللهم وسلم على سٌدنا محمد  ، وصلساعدنً على نشر هذا الكتاب

 .وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدا  إلى ٌوم الدٌن

 

 :راجً عفو ربه

 .محسن بن عثمان برعومً

 هـ1441ربٌع الثانً  01الرمٌس 

 م 2019نوفمبر  28الموافق لـ: 
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 القرَن الكرٌم فهرس ٌَات

 

 الصفحة رقمها السورة رقمها اْلٌة 

ٌمح... رب آنح ك  ُه ل قُرل ـ44 إبنَّ

58 

 6 23 الواقعة

ي دب هل  ٌ ًبا  ج  آًنا ع  ا قُرل ن  عل مب ا س   48 41 الجن 1 إبنَّ

ي لبلَّتًب دب هل  ٌ آن   ا اللقُرل ذ   41 44 اإلسراء 6 إنَّ ه 

مل آ ٌهب ُنرب ف اقب س  ا فبً اآلل اتبن   41 14 فصلت 20 ٌ 

م   نبً آد  ا ب  ن  مل رَّ ل ق دل ك   45 44 اإلسراء 48 و 

مل  هب ارب  ٌ نل دب ُجوا مب رب ٌن  أُرل  18 11 الحي 18 الَّذب

نل  اء ف م  نل ش  م  نل و  مب ٌُإل لل اء  ف   14 45 الكهؾ 16 ش 

ٌنح  هب ب  ر  س  ا ك  ٍئ ببم  رب  14 21 لطورا 14 ُكلُّ امل

رُ  ال ت زب ر   و  زل ةح وب ر  ازب  14 02 فاطر 45 و 

اُكمل  ن  ل قل اُس إبنَّا ر  ا النَّ ه  ٌُّ ا أ   13 16 الحجرات 40 ٌ 

نبٌن   مب ن  اللُمإل انب مب اببف ت  إبنل ط   14 16 الحجرات 6 و 

حح  ادب اُن إبنَّك  ك  س  بنل
ه ا اإلل ٌُّ ا أ   15 3 االنشقاق 3 ٌ 

ت جبٌُبوا ُنوا اسل ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ ا أ   08 5 األنفال 11 ٌ 

رٍ  ك  نل ذ  البًحا مب ل  ص  مب نل ع   08 43 النحل 64 م 

ُنوا ال   ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ ا أ  ُموا ٌ  ـ02ـ00 16 الحجرات 4  ُتق دِّ

 14ـ04

راءب  نل و  ٌُناُدون ك  مب ٌن    02ـ00 16 الحجرات 1 إبنَّ الَّذب

اةب  ر  لُُهمل فبً التَّول ث  لبك  م   05 15 الفتح 16 ذ 

اتب إبنَّ  او  م  ب  السَّ ٌل ل ُم ؼ  عل  ٌ  06 16 الحجرات 45 هللاَّ  

ن ةٍ  مب ال ُمإل ٍن و  مب ما كان  لبُمإل  11ـ11 00 األحزاب 03 و 

ُهمل  سَّ ا م  ا إبذ  ق ول ٌن  اتَّ  13 4 األعراؾ 184 إبنَّ الَّذب
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ا ه  ٌُّ ا أ  ُنوا ال   ٌ  ٌن  آم  ف ُعوا الَّذب رل  14 16 الحجرات 1 ت 

ًَّ ال  ُتشل  ا ُبن  ب ٌ  كل بباهللَّ  15ـ14 04 لقمان 40 رب

ألُمرل  ة  و  بل  قبمب الصَّ
ًَّ أ  ا ُبن   15ـ14 04 لقمان 44 ٌ 

ُهمل  ات  و  ُؽُضون  أ صل  ٌ ٌن    21ـ24 16 الحجرات 0 إن  الذب

اءب  ر  نل و  اُدون ك  مب ن  ٌُ ٌن    20 16 الحجرات  2ـ  1 إبنَّ الَّذب

ٌن   ي الَّذب ت وب سل  ٌ لل   22 06 الزمر 6 قُلل ه 

ادب ب  ب  نل عب ش ى هللاَّ  مب ٌ رل ا  م   23 02 فاطر 15 إبنَّ

ُنوا إبنل  ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ ا أ   ٌ
ُكمل ٍ  اء   ج 

ـ38ـ26 16 الحجرات 48ـ3

31 

نَّ  ُتُمو ُ ظ  عل مب ال  إبذل س   30 11 النور 41 ل ول

ا ُتُمو ُ قُللُتمل م  عل مب ال  إبذل س  ل ول  31 11 النور 43 و 

 34 16 الحجرات 5ـ 4 سول  هللاواعلموا أن  فٌكم ر

ت   أ نل ُهمل و  ب  ذِّ ٌُع  ُ لب ان  هللاَّ ا ك  م   34 5 األنفال 00 و 

ُهمل  اء  و  ب ع  الحُق أهل  35 10 المإمنون 44 ولو ات 

نبٌن   مب ن  اللُمإل انب مب اببف ت  إبنل ط   44 16 الحجرات 6 و 

ف ر  منل كل   ق ةٍ  فل ول ال ن   44 6 التوبة 411 فبرل

قُلل  قُولُوا الَّتبً و   ٌ ي  ادب ب   45 44 اإلسراء 20 لبعب

ُكمل ً  ٌل ل  ب ع  ت  هللاَّ م  ُكُروا نبعل اذل  54 1 آل عمران 480 و 

ف الب قُلب  نب األل نل ؤ لُون ك  ع  سل  54 5 األنفال 4 ٌ 

اُهمل  و  نل ن جل ثبٌٍر مب ر  فبً ك  ٌل  54 1 النساء 441 ال ر 

 ُ فِّقب هللاَّ ٌُو  ًحا  بل  ا إبصل ٌد  ٌُرب  51 1 النساء 02 إبنل 

حُ  اللف تل ب و  ُر هللاَّ اء  ن صل ا ج   53 448 النصر 1ـ4 إبذ 

ةح  و  ُنون  إرل  54ـ56 16 الحجرات 48 إنَّما الُمإمب

قُوا هللاَّ   ُنوا اتَّ ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ ا أ   60 0 آل عمران 481 ٌ 

ٌعاً  مب ب ج  لب هللاَّ بل ُموا ببح  ت صب اعل  61 0 آل عمران 480 و 

ا رل  ٌ  ر  ٌ سل ُنوا ال   ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ ـ44 أ 

41 

 64 16 الحجرات
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ةٍ  ز  ٍة لُم  ز  لح لبُكلِّ ُهم  ٌل  481  481 الهمزة 4 و 

نبُبوا ت  ُنوا اجل ٌن  آم  ا الَّذب ه  ٌُّ ا أ   482 16 الحجرات 41 ٌ 

نَّ  قِّ ظ  ر  اللح  ٌل ب ؼ  ُظنُّون  بباهللَّ ـ482 0 آل عمران 421 ٌ 

485 

نل د   ا مب م  ضب و  ٍة فبً األل رل  485 44 هود 3 ابَّ

لبك  فبً قُلُوببُكمل  ٌِّن  ذ  ُز و 
ُتمل  نل ن  ظ   و 

 485 15 الفتح 41

ُهو   ل ق  و  نل ر  ل ُم م  عل  ٌ  441 34 الملك 41 أ ال  

واببها نل أ بل ٌُوت  مب ألُتوا اللُب  442 4 البقرة 456 و 

ٌُوتبُكمل  ال ر  ُب ٌل ٌُوتاً ؼ  ُرلُوا ُب دل  443 11 النور 14  ت 

ًضا... عل ُضُكمل ب  عل ت بل ب  ؽل  ٌ ال   418 16 الحجرات 41 و 

م  ً  ؤلُكل  ل حل  ٌ ُدُكمل أ نل  ٌُحببُّ أ ح  ـ410 16 الحجرات 41 أ

412 

ابح ... وَّ اتَّقُوا هللاَّ  إبنَّ هللاَّ  ت   416 16 الحجرات 41 و 

... ناُكمل ل قل اُس إبنَّا ر  ا النَّ ه  ٌُّ ـ401 16 الحجرات 40 ٌا أ 

402 

اتب  ٌِّن  ا بباللب  ا ُرُسل ن  ن  لل س   405 24 الحدٌد 12 ل ق دل أ رل

بَُّكمُ  اُس اتَّقُوا ر  ا النَّ ه  ٌُّ ا أ   ٌ 
ل ق ُكم  ي ر   الَّذب

ـ 405 1 النساء 4

415  

ث ى ُنل األل ُر ك  ك  ٌلس  الذَّ ل   414 0 آل عمران 03 و 

ش ى ... ؽل  ٌ ا  لب إبذ  ٌل اللَّ  414 61 اللٌل 1ـ 4 و 

ل ُهنَّ  نَّ ... و  هب ٌل ل  ي ع  ُل الَّذب ثل  411 1 البقرة 115 مب

ُهمل أ نًِّ ال   بُّ اب  ل ُهمل ر  ت ج   411 0 آل عمران 462 ف اسل

ا ن  ل قل ٍء ر  ًل نل ُكلِّ ش  مب  412 24 الذارٌات 16 و 

.. ر  ك  نب الذَّ ٌل ج  ول ل ق  الزَّ أ نَُّه ر   412 20 النجم 12 و 

ُتمل  أ نل اسح لَُّكمل و   412 1 البقرة 454 لبب اسح ُهنَّ لبب 

نَّا قُلل ل مل  اُب آم  ر   424 16 الحجرات 41 ق ال تب األعل

ة  التَّقلوى لبم  ُهمل ك  م  أ للز   421 15 الفتح 13 و 
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ُنوا ٌن  آم  ُنون  الَّذب مب ا اللُمإل م  ـ421 16 الحجرات 42 إبنَّ

425 

ُكمُ  ٌل نل أ للقى إبل  قُولُوا لبم  ال ت   424 1 النساء 61 و 

ُسول ُه الو   ر  ٌُعوا هللاَّ  و   424 16 الحجرات 41 إبنل ُتطب

 ُ هللاَّ ٌنبُكمل و  لُِّمون  هللاَّ  ببدب  438 16 الحجرات 43 قُلل أ ُتع 

ل ُموا قُلل  ك  أ نل أ سل ٌل ل  ُمنُّون  ع   434 16 الحجرات 44 ٌ 

ُكمل  ٌل ل  ب ع  ت  هللاَّ م  ُكُروا نبعل اذل  434 1 آل عمران 480 و 

ُكمل قُلل ال   م  بل  ًَّ إبسل ل  ُمنُّوا ع   426 16 الحجرات 44 ت 

اتب  إبنَّ هللاَّ   او  م  ب  السَّ ٌل ل ُم ؼ  عل ـ431 16 الحجرات 44 ٌ 

433 

هللاَّ  ٌنبُكمل و  لُِّمون  هللاَّ  ببدب  432 16 الحجرات 43 قُلل أ ُتع 

نل  تبٌهب م  ٌُإل ب  ُل هللاَّ لبك  ف ضل  433 31 الجمعة 1 ذ 

بب  ُع إبل ى س  ةب ادل م  بِّك  بباللحبكل  436 43 النحل 412 ٌلب ر 

فُوا  ر  ٌن  أ سل ي  الَّذب ادب ب  ا عب  ٌ  448 06 الزمر 20 قُلل 

ُهو ت  نل  ٌ ف ُروا إبنل  ٌن  ك   448 5 األنفال 05 اقُلل لبلَّذب

ا ذ  ا لبه  ان  د  ي ه  ب الَّذب ُد هللب  مل  444 4 األعراؾ 4 اللح 
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 فهرس ا حادٌث واْلثار

 الصفحة......................................وا ثارراف ا حادٌث ْط

ةح". ن  ُكوُن فبتل ت  ا أ ال  إبنَّه ا س  ه  نل ُ  مب ر  رل ا الم                                                         10...................ف قُللُت: م 

عٍ  امب نل س  ى مب ع  لٍَّػ أ ول                                                                          13.......................................ف ُربَّ ُمب 

هُ  نل ق ُه مب نل ُهو  أ فل ٍه إبل ى م  لب فبقل امب                                                                13.............................ف ُربَّ ح 

                                                     21............استعبدتم الن اس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا... متى

 23....................رب ارحم قومً فإنهم ال ٌعلمون............

اببرٍ  اٍن ج  د  ُسللط  نل قٍّ عب ُة ح  لبم  ادب ك  ل  اللجبه                                                    23...............أ ال  إبنَّ أ فلض 

                                                  24...............المسلم الضعٌؾ ٌعتذر دابما بالقضاء والقدر....

                                             24.................ابتعثنا لنرر  من شاء من عبادة العباد إلىهللا 

نَّا س  اُس أ حل ن  النَّ س  : إبنل أ حل قُولُون  ًة، ت  ع  ُكوُنوا إبمَّ                                                  28...............ال  ت 

ا م  ُتمل ببهب كل سَّ م  ا ت  لُّوا م  ، ل نل ت ضب نب ٌل ر  ُت فبٌُكمل أ مل كل ر                                                     29..................ت 

ا ن  ببٌر  ٌُجبلَّ ك  نل ل مل  تبً م  نل أُمَّ س  مب ٌل ا، ل  ن  ٌر  ؽب مل ص  ح  رل  ٌ                                                42.............و 

؟ اءح ض  ل ك  ق ض  ر  ً إبنل ع  قلضب ؾ  ت  ٌل ً« ك  : أ قلضب                                                43..............ق ال 

ا ُ و  ٌ ُكون  ه  تَّى  ُدُكمل ح  ُن أ ح  مب ٌُإل                                                                   45.................................ال 

تب  ول د  اللم  عل ا ب  ل  لبم  مب ع  ُه و  س  فل ان  ن  نل د  ٌُِّس م                                                       46.....................الك 

ارب  لب النَّ نل أ هل ت  مب هب ف قُلل ل ُه: إبنَّك  ل سل ٌل بل إبل  ه    48.....................اذل

ا ُتُكم  عل ج  ل دب أل  ول لب الب  نل أ هل ا مب ُتم                                                                   49................................ل ول ُكنل

د  ُ، ُثمَّ ل مل  نل ُت عب رل نل ُذكب ربٌُل م                                                                    51...................................اللب 

                                                 52.........عوًدا..... عوًدا كالحصٌر القلوب على الفتنُ  ُتعرض

ُد ُكلُّهُ  س  ل ح  اللج  تل ص  ل ح  ا ص  ًةي إبذ  ؽ  دب ُمضل س  ال إبنَّ فبً اللج 
                                        52........أ 

ل   زِّ لَّم  أ نل ُنن  س  هب و  ٌل ل  لَّى هللاُ ع  ُسوُل هللاب ص  ا ر  ن  ر                                          55.........النَّاس   أ م 

ل ى رب ع  لب اللق م  ف ضل اببدب ك  ل ى اللع  البمب ع  ع 
ل  الل إبنَّ ف ضل   56................و 

ا اببن  ل  ببُعل م  ع  فل ا أ نل ن  ن  رل ا أُمب ذ  ك   56.....................................ه 

ر   ب إبكل لب هللاَّ بل  نل إبجل لب إبنَّ مب امب ح  ، و  لبمب ةب اللُمسل ب  ٌل ي الشَّ                                       56.............ام  ذب

ه  ٌل ل  ُسول هللا صلى هللا ع  ى ر  ى ف قبٌها فقد آذ                                           58..............من آذ 

 62....................التبٌن من هللا والعجلة من الشٌطان..........
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مل  هب اُحمب ت ر  ، و  مل هب ادِّ و  نبٌن  فبً ت  مب ُل اللُمإل ث   103ـ80ـ63................م 

د   إبنَّ  بل لَّمُ  اللع  ك  ت   ٌ ةب  ل  لبم  نل  بباللك  انب  مب و  ضل ب  رب ا.... ٌُللقبً ال   هللاَّ  63........ل ه 

انب  م  ة  اإلٌب بل و  د  ح  ج  نل ُكنَّ فبٌهب و                                                              69..........................ث بل ثح م 

نل ُنورٍ  اببر  مب ن  ل ى م  د  هللاب ع  نل ٌن  عب طب                                                      76......................إبنَّ اللُمقلسب

لَّ هللاَّ  إ ل ع  ٌِّدح و  ا س  ذ  نبً ه  لبح  ببهب نَّ ابل ٌُصل                                                        77........................ أ نل 

ةب  ٌر  زب لُّون  فبً ج  ُبد  ُ اللُمص  عل  ٌ ٌبس  أ نل 
ان  ق دل أ  ط  ٌل     78............إبنَّ الشَّ

ُشدُّ    ٌ انب   ٌ اللُبنل نب ك  مب ُن لبللُمإل مب                                                                   79...................................الُمإل

ةب  بل  الصَّ امب و   ٌ ةب الصِّ ج  ر  نل د  ل  مب ببُرُكمل ببؤ فلض                                                    80................أ ال  أُرل

نَّةب  اُب اللج  و  ُح أ بل ت  م  االل ُتفل ،ٌ ول نب ٌل ن  ٌسب   ثل مب م  اللر  ول  ٌ           83.................و 

ُمون  فبٌه ا ظِّ ٌُع  ًة  ؤ لُونبً ُرطَّ سل  ٌ دب ب، ال    ٌ ً بب فلسب ي ن  الَّذب                                               84............و 

حبٌمب  نب الرَّ م  حل مب هللاب الرَّ ، ببسل ُتبل ا، ق ال  سُ «اكل لح: أ مَّ ٌل  84.............ه 

نب  ٌل ت  ن  فبب  ٌل لبح  ببهب ب  ٌُصل لَّ هللاَّ  أ نل  ل ع  ٌِّدح و  ا س  ذ  نبً ه                                 86............إبنَّ ابل

ُثون   تبً ث بل  ف ُة فبً أُمَّ                                                                    87........................................الرببل 

 88. .......إن  الذي تكرهونه من الجماعة أفضل مما تحبونه.. 

 86...............لست بمذل المإمنٌن، ولكنً كرهت أن أقتلكم 

ُضوا اؼ  ب  ال  ت  ُشوا، و  اج  ن  ال  ت  ُدوا، و  اس  ح   91......................ال  ت 

لبُم أ رُ   ان  اللُمسل نل ك  لبُمُه، م  ٌُسل ال   لبُمُه و  ظل  ٌ ، ال   لبمب  92...........و اللُمسل

اُن فبً اللق للبب  بٌم 
اإلل ةح، و   ٌ نب بل  ُم ع  بل  بسل

                                                       154ـ96......................اإلل

قبر  أ ر   ٌ حل ن  الشَّرِّ أ نل  ٍئ مب رب بب امل سل لبم  ببح                                               100.................ا ُ اللُمسل

قِّ و ُر اللح  ر ب ط  بل ملص النَّاسب  الكب                                                            100..............................ؼ 

أ ةح  ر  ٌَّة  امل فب دب  -إبنَّ ص   ٌ ق ال تل بب ا و  ه ا -ه  نبً أ نَّ عل  ٌ ا،  ذ  ك                                   101.............ه 

ُكمل  رب ُظُر إبل ى ُصو  نل  ٌ ........إبنَّ هللا  ال   البُكمل و  أ مل                                                     101................و 

ظ    مح، و  نٌّ إبثل : ف ظ  نَّانب نُّ ظ  نُّ الظَّ ا الظَّ ؤ مَّ ٍم، ف  س  ببإبثل ٌل                                  106..........نٌّ ل 

ُسوءُ  ُد، و  س  اللح  ةُ، و  ٌ ر  تبً: الطِّ ُمَّ اتح ألب م  زب ثح ال                                        106..............ث بل 

نل أ ربٌك   تل مب ج  ر  ٍة ر  لبم  ُظن نَّ ببك  ال  ت                                                           106............................و 

ٌثب  دب ُب الح  ذ  نَّ أ كل نَّ ف إبنَّ الظَّ الظَّ اُكمل و  ٌَّ                                                       107.........................إب
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 ٌَّ فب ا، إبنَّه ا ص  لبُكم  سل ل ى رب ًٍّ ع   ٌ ُت ُح                                     107...................ف ق اال  « ُة ببنل

ا م  ق ُكمل ك  ز  لبهب، ل ر  كُّ و  قَّ ت  ل ى هللاب ح  لُون  ع  كَّ و  ت  ُكمل ت        108...........ل ول أ نَّ

نُ  سب ٌُحل ُهو   ُدُكمل إبالَّ و  ُموت نَّ أ ح   ٌ                               108...............................ال  

ي دب بل نِّ ع  د  ظ  نل ا عب                                                              109..........بً ............................... أ ن 

ا؟  ذ  ك  ا و  ذ  ل ق  ك  نل ر  : م  قُول   ٌ ُكمل ف  د  اُن أ ح  ط  ٌل ؤلتبً الشَّ  ٌ............109      

هب   سب فل نل ن  ًظا مب اعب ل  ل ُه و  ع  ًدا ج  بل ُ ع  بَّ هللاَّ ا أ ح                                      110..................إبذ 

ن   إبنَّ مب ، و  ٌن  رب اهب اًفى إبالَّ الُمج  تبً ُمع    111.....................ُكلُّ أُمَّ

ا النَّاُس ق دل آن  ل ُكمل أ نل  ه  ٌُّ نل  أ  ب مب نل ُحُدودب هللاَّ ُهوا ع  ت  نل     112............ت 

 112.........................أقٌلوا ذوي الهٌبات عثراتهم إال......

ٌثب  دب ُب الح  ذ  نَّ أ كل ، ف إبنَّ الظَّ نَّ الظَّ اُكمل و  ٌَّ                                                  115........................إب

ة  فبً النَّاسب إب  ٌب  ى الرِّ ت ؽ  ا ابل ٌر  إبذ                              115..........................نَّ األل مب

 116..........................إن هذا ال ٌحل لك! قد نهاك هللا عن 

هُ  اُن ق للب  م  ٌب
ُرلب اإلل دل  ٌ ل مل  انبهب، و  ن  ببلبس  نل آم  ش ر  م  عل ا م   ٌ.............117  

نل  ًة مب ُءود  ول ا م   ٌ ت حل ا اسل ؤ نَّم  ٍن، ف ك  مب ة  ُمإل ر  ول ر  ع  ت  نل س   118...........م 

ت   إبنَّك   دل : "كب " أ ول ُهمل ت  دل س  اتب النَّاسب أ فل ر  ول ت  ع  عل ب   119...........إبنب اتَّ

ُة؟ ٌب  ا اللؽب ُرون  م  دل :  "أ ت  ل ُم، ق ال  ُسولُُه أ عل ر       120..........ق الُوا: هللاُ و 

 ُ ا ُ هللاَّ ع  فبذ  ُ، د  ٌُنل ل ى أ نل  رح ع  ُهو  ق ادب ًظا، و  ٌل م  ؼ  ظ  نل ك    121 .........م 

ة   ُإن  ي كفا  هللا م  طب الناسب ر  ضا هللا ببس  نب اللتم س  رب               121............م 

ل ى  م  ع  ابب ل ول أ قلس  و  فُوٍع بباألل بل دل ، م  ث  ع   122..............هللاب  ُربَّ أ شل

بُ  ذب كل  ٌ م  ف  حبك  ببهب الق ول ٌُضل ٌثب لب دب ُث ببالح  دِّ ٌُح  ي  لح لبلَّذب ٌل                           122..........و 

ل ه ا ثل ُمُه مب عب ٌُطل ل ًة ف إبنَّ هللاَّ   لبٍم أُكل ُجٍل ُمسل ل  ببر  نل أ ك   122...............م 

رُت بق ر  ا ُعرب   بً م  نل ُنحاسٍ لمَّ فارح مب  123..............وٍم ل ُهم أظل

ت ا ر  أ فلط  ا، و  ُ ل ُهم  لَّ هللاَّ ا أ ح  مَّ ا ع  ت  ام  نب ص  ٌل ات   124.................إبنَّ ه 

ُسهُ  فل ُه ن  عل د  هب ف ل مل ت  ٌل ل  ُ ع  ت ر  هللاَّ ي س  ا الَّذب ذ  ُظرل إبل ى ه     124.............انل

نانب وسبعون با هُ الربا اثل ٌانب الرُجلب أُمَّ ناها مثُل إتل  125........باً، أدل

                                                125....................... م؟ قد ابتدموا"ما ٌصنع أصحابك باألدل 

                                     126.........................من سم ع ٌهودٌا أو نصرانٌا فله النار
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ًرا ٌل ةب ر  مَّ لب الذِّ ُصوا ببؤ هل ول ت                                                                   126....................................اسل

ةب   ٌر  شب س  أ ُرو الع  ُنوا ل ُه، بببل ذ                                                              129..................................ابل

ةب  ربر  اآلل ا و   ٌ نل ُ فًب الدُّ ر  ُ هللاَّ ت  لبًما س  ر  ُمسل ت  نل س                                                130..................م 

نل  م  ان  ك  ا، ك  ه  ر  ت  ًة ف س  ر  ول لبٍم ع  نل ُمسل أ ى مب نل ر                                             130.................م 

ٌُبُه  عب  ٌ افبٍق  نل ُمن  ًنا مب مب ى ُمإل م  نل ح  ُ  ـ بؽٌبٍةـ م  ث  هللاَّ ع                                131..........ب 

ه كُ  ئما من امر ت  ٍع ُتنل ضب ول لبًما فبً م  أً ُمسل ر  ُذُل امل رل  ٌ...........132 

ب  َّ ؽ ض  هللب أ بل ب، و  َّ بَّ هللب نل أ ح  ب  م  َّ ع  هللب ن  م  ب، و  َّ ى هللب ط  أ عل                                  133..............و 

ل   ، أ ال  ال  ف ضل احبدح ُكمل و  بَّ ا النَّاُس، أ ال  إبنَّ ر  ه  ٌُّ ا أ   ٌ...............139 

ُبهُ و عل ببهب ن س  رب ٌُسل لُُه، ل مل  م   ببهب ع 
ؤ  نل ب طَّ  139.........................م 

البُكمل  و  أ مل ُكمل و  رب ُظُر إبل ى ُصو  نل  ٌ لَّ ال   ج  زَّ و   140............إبنَّ هللا  ع 

البُط النَّاس   ٌُر  ي  ُن الَّذب مب اُهمل  ،اللُمإل ل ى أ ذ  ببُر ع  ٌ صل  140.............و 

الب  ج  ق اببُق الرِّ اُء ش   142..........................................النِّس 

ي لُبٍّ  ل ب  لبذب ٌٍن، أ ؼل دب ٍل و  قل اتب ع  اقبص  نل ن  ُت مب ٌل أ  ا ر   142...........م 

ُجل ة  من النساء  146.....................................لعن هللا الرَّ

ببىُّ  ن  النَّ ن   صلى هللا علٌه وسلمل ع  ثبٌن  مب نَّ  146.................اللُمر 

بل ف قُللُت: جِّ ا اللُمت ر  :م  ؟ ق ال  اءب ن  النِّس  بِّه اتُ  ُت مب  146...........اللُمت ش 

ً مب ن  اسل ًما مب ا اسل ق قلُت ل ه  حبُم ش  ً  الرَّ هب ُن و  م  حل ا الرَّ  148..........أ ن 

ل كب  ص  نل و  ُ: م  ، ف ق ال  هللاَّ نب م  حل ن  الرَّ ةح مب ن  حبم  ش جل                         148.........إبنَّ الرَّ

ل ُه هللاُ لرَّ ا ص  ل نبً و  ص  نل و  قُوُل م  شب ت  رل لَّق ةح بباللع  ُم ُمع   148..........حب

، ف ق ال   نح مب ُه ُمإل إبنَّ ًنا ف  طب فبُل  ُسول  هللاب، أ عل ا ر   ٌ..................153                       

ُسوُل هللاب  ، ف ق ال  ر  مب بل  بسل
نب اإلل نبً ع  ببرل رل

ُد أ  مَّ ا ُمح   ٌ..........155 

نل  ل كب ، و  لًِّ ال  ببالتَّح  نًِّ، و  م  اُن ببالتَّ م  ٌب
س  اإلل ٌل  156...................ل 

ةح  جبد  ُكمل و  نل نبً ع  تل ل ؽ  ا ق ال ةح ب  ارب م  ش ر   األل نلص  عل ا م   ٌ...............164 

ُعُهمل مب  س   ٌ نل  ل كب البُكمل و  و  ُعوا النَّاس  ببؤ مل س  ُكمل ل نل ت  ُكمل إبنَّ  168...........نل

 168............درل أعرابً المسجد، فصلى ركعتٌن، ثم قال: 

ُع  ز  ٌُنل ال   ُه، و  ان  ٍء إبالَّ ز  ًل ُكوُن فبً ش   ٌ فلق  ال    168...........إبنَّ الرِّ

 171............وٌؤبى هللا العصمة لكتاب ؼٌر كتابه، والمنصؾ
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 المراجعوالمصادر فهرس 

 كرٌمالقرَن ال ــ1

 حرف الهمْة

 هـ(1270)المتوفى:  محمود بن عبد هللا: شهاب الدٌن  لوسًاــ 

: تحقٌق علً عبد روح المْاًَ فً تفسٌر القرَن والسبع المثاًَـ 2

الطبعة الباري عطٌةـ الناشر: دار الكتب العلمٌةـ بٌروت ـ

 هـ1415األولى

  هـ(179)المتوفى: مالك:  ـ ابن َْسـ

الناشر: دار إحٌاء التراث  محمد فإاد عبد الباقًتحقٌق: الموطأ: ــ3

  1985 / 1406 لبنان ــ -العربً، بٌروت 

 محمد َاصر الدٌن ا لباًَــ 

ْرِغٌأ ــ 4 عَصِحٌُح التَّ بة الم  ٌب الناشر: مكت  هب التَّرل رب و  ارؾ لبلن شل

ع، الرٌاض ٌل األولى،  الطبعة:ـ  المملكة العربٌة السعودٌة -والتوز

1421/ 2000  

 هـ(430)المتوفى: : أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا ــ ا صبهاًَ

ـ الناشر: السعادة بجوار محافظة ــ حلٌة ا ولٌاء وطبقات ا صفٌاء  5

دار ـ و بٌروت ـدار الكتاب العربً  ثم صورتها عدة دور منها مصرـ.

 بٌروت  -دار الكتب العلمٌة ـ الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت

 : أبو الفداء إسماعٌل حقً بن مصطفى إلستاَبولًا ــ

 : ـ الناشر: دار الفكرـ بٌروت      روح البٌانـ 6 

 حرف الباء

  هـ(256)المتوفى:   محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا ــ البخاري:

الناشر: ـ  محمد زهٌر بن ناصر الناصرتحقٌق:  :صحٌح البخاريــ  7

الطبعة: األولى،  عبد الباقً(دار طوق النجاة )ترقٌم محمد فإاد 

 هـ1422

ــ  الشرٌؾ تحقٌق: أحمد: قرة الٌٌَْن برفع الٌدٌن فً الصالة ــ8

  م1983:األولى الطبعةــ  الناشر: دار األرقم للنشر والتوزٌع، الكوٌت
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الناشر: دار ـ  : محمد فإاد عبد الباقًــ تحقٌق ا دأ المفرد ــ 9

 1989 / 1409بعة: الثالثة، الطـ  بٌروت –البشابر اإلسبلمٌة 

أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الرراسانً، أبو بكر:  ــ البٌهقً

 هـ(458)المتوفى: 

الناشر: دار ـ  : محمد عبد القادر عطاتحقٌق  الكبرى السَن  ــ 11

  1424/2003الطبعة: الثالثة، ن لبنا –الكتب العلمٌة، بٌروت 

: الدكتور عبد العلً عبد الحمٌد ٌقتحقـ للبٌهقً ـ  شْأ اإلٌمانــ  11

ـ  الهند –مرتار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفٌة ببومباي ، حامد

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزٌع بالرٌاض بالتعاون مع الدار 

  2003 / 1423الطبعة: األولى، ، السلفٌة ببومباي بالهند

 ـ(ه449)المتوفى: أبو الحسن علً بن رلؾ ابن بطال ــ 

تحقٌق: أبو تمٌم ٌاسر بن ــ  َلبن بطال يشرح صحٌح البخارــ  12

الطبعة: ــ  السعودٌة، الرٌاض -دار النشر: مكتبة الرشد  إبراهٌم

    1423/2003الثانٌة، 

 هـ(685)المتوفى:  ناصر الدٌن أبو سعٌد عبد هللا ـ البٌضاويـ

د الرحمن : محمد عبتحقٌق ـ  َْوار التٌَْل وْسرار التأوٌل ــ 13

الطبعة:  بٌروت –الناشر: دار إحٌاء التراث العربً   ـ ًالمرعشل

 هـ 1418 -األولى 

 عبد الحمٌد جاسم أحمد الجاسم:  الباللً ــ

، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر البٌان فً مداخل الشٌطان ــ 14

  والتوزٌع ـ بٌروت ـ لبنان.

 أبو بكر أحمد بن عمرو:  ــ البْار

مكتبة العلوم ـ ط:  البْار المَشور باسم البحر الْخار د مسَــ  15

  المدٌنة المنورة -والحكم 

 هـ ـ 885برهان الدٌن أبً الحسن إبراهٌم بن عمر ـ ت : ــ البقاعً:

 َظم الدرر فً تَاسأ اْلٌات والسورـ دار الكتاأ اإلسالمً بالقاهرة ـ

 : عبد المحسن بن حمدالبد ر  ــ
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ط: مطبعة سفٌر ـ الرٌاض ـ ة بأهل السَة، ـ ــ رفقا ْهل الس16َ

 ـ المملكة العربٌة السعودٌة

 حرف التاء

رة بن موسى )المتوفى:  الترمَيــ  ول  هـ(279محمد بن عٌسى بن س 

 (2، 1أحمد محمد شاكر )جـ ـ  تحقٌق وتعلٌق:  سَن الترمَي ــ 17

وإبراهٌم عطوة عوض المدرس فً  (3ومحمد فإاد عبد الباقً )جـ 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  (5، 4زهر الشرٌؾ )جـ األ

 . 1975 / 1395الطبعة: الثانٌة، ـ  مصر –البابً الحلبً 

 محمد بن إبراهٌم: ــ التوٌجري 

ــ فقه أسماء هللا الحسنى فً ضوء القرآن والسنة كتاأ التوحٌد  ــ 18

عودٌة ـ للنشر والتوزٌع ـ المملكة العربٌة الس دار أصداء المجتمع

 .2012/ 1433القصٌم ـ برٌدة ـ الطبعة الثانٌة 

 حرف الجٌم

 هـ(597جمال الدٌن أبو الفر  عبد الرحمن )المتوفىــ الجوْي 

تحقٌق احمد بن علً ـ الناشر: دار الحدٌث ـ صفة الصفوة.  ــ19

 القاهرة ـ مصر ـ

 حرف الحاء

 هـ(241فى: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )المتو: ابن حَبلــ 

عادل  -: شعٌب األرنإوط :تحقٌق مسَد اإلمام ْحمد بن حَبلـ ـ 21

الناشر: مإسسة ــ  إشراؾ: د عبد هللا بن عبد المحسن التركً ــ  مرشد

 . 2001 / 1421الطبعة: األولى،  ـ الرسالة

 هـ(852: تـ)أبو الفضل أحمد بن علً بن محمدالعسقبلنً  ابن حجر ــ

تحقٌق: عادل أحمد عبد الموجود :  مٌٌْ الصحابةاإلصابة فً تــ  21

 وعلى محمد معوض

 هـ 1415 -الطبعة: األولى ــ  بٌروت –الناشر: دار الكتب العلمٌة 

 شرح صحٌح البراري ـ دار المعرفة ــ فتح الباري  22
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، ــ ابن حبان:  بد  عل محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

 (هـ354التمٌمً، )المتوفى: 

 : شعٌب األرنإوطــ تحقٌق صحٌح ابن حبان بترتٌأ ابن بلبانــ  23

 1414/1993الطبعة: الثانٌة،  ـ بٌروت ـ الناشر: مإسسة الرسالة،

: ـ تحقٌق: محمد محً الدٌن روضة الْقالء وَـْهة الفضالء –24

 عبد الحمٌد ـ دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت 

الطبعة: : دار السبلم ـ ط ــ حّوى سٌْد: ا ساس فً التفسٌر ـ25 

 هـ 1424السادسة، 

 حرف الخاء

 هـ(1390المتوفى: بعد عبد الكرٌم ٌوَس )الخطٌأ ــ 

 ــ  القاهرة –الناشر: دار الفكر العربً : التفسٌر القرًََ للقرَنــ 26

 حرف الدال

 هـ(275سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر )المتوفى: ْبو داود ــ 

الناشر: ـ  : محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد: تحقٌقودسنن أبً داــ 27

 ـ بٌروت -المكتبة العصرٌة، صٌدا 

 هـ(385أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد )المتوفى: الدارقطًَ ــ 

حققه وضبط نصه وعلق علٌه: شعٌب : سَن الدارقطًَ ــ 28

 االرنإوط، حسن عبد المنعم شلبً، عبد اللطٌؾ حرز هللا، أحمد برهوم

 /1424الطبعة: األولى، ــ  لبنان –الناشر: مإسسة الرسالة، بٌروت ــ 

2004 . 

 حرف الراء

 هـ(606أبو عبد هللا محمد بن عمر )المتوفى: فخر الدٌن:  الراْيــ 

لناشر: دار إحٌاء التراث ـ  الؽٌب = التفسٌر الكبٌرمفاتٌح ــ   29 

 هـ 1420 -الطبعة: الثالثة  بٌروت –العربً 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن : ْىالروٌفــ 

 هـ(711منظور ا )المتوفى: 
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: روحٌة النحاس، ــ تحقٌق مختصر تارٌخ دمشق َلبن عساكرــ  31

دار النشر: دار الفكر للطباعة ــ  رٌاض عبد الحمٌد مراد، محمد مطٌع

 .1984 / 1402الطبعة: األولى،  سورٌا –والتوزٌع والنشر، دمشق 

 حرف الْاي

 هـ(311إبراهٌم بن السري بن سهل، )المتوفى: ــ الْجاج: 

ـ  : عبد الجلٌل عبد  شلبًتحقٌق ــ  مْاًَ القرَن وكعرابأ ــ 31

 .1988 / 1408الطبعة: األولى  بٌروت –الناشر: عالم الكتب 

 هـ(538)المتوفى حمدأأبو القاسم محمود بن عمرو بن : الْمخشري ـ

 –دار الكتاب العربً ـ  ائق غوامض التٌَْلالكشاف عن حقـ 32

 هـ 1407 -لطبعة: الثالثة ـ ا بٌروت

 مصطفى  ــ الْحٌلً: وهبة

الناشر : دار الفكر ـ  التفسٌر المٌَر فً الْقٌدة والشرٌْة والمَهج

 هـ 1418الطبعة : الثانٌة ، ـ  دمشق –المعاصر 

  صبلح محروس:ْعرأ:    ــ

ـ  التْامل مع الَاس، ًرة الحجرات فسو ً الوصاٌا التسع ف ــ 33

  منشورة على األنترنت ـ

ـ دار السعودٌة ْبو ْهرة محمد: المجتمع اإلَساًَ فً ظل اإلسالم ــ 

 .1401/1981ـ الطبعة الثانٌة: للنشر والتوزٌع

 حرف السٌن

 محمد المرتار: :السالمً ــ

الطبعة  : ـ مطبعة التسفٌر الفنً ـَهج البٌان فً تفسٌر القرَن ــ34

 م.2015األولى

 : عبد الرحمان بن معمرــ السَوسً 

دراسة مقارنة فً ــ اعتبار المآَلت ومراعات َتائج  التصرفات ـ  35

 أصول الفقه ومقاصد الشرٌعة ــ  ط: دار ابن الجوزي  للنشر والتوزٌع 

 ــ األستاذ باألزهر الشرٌؾــ  الساٌس محمد علً ــ 
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الناشر: المكتبة ـ  : ناجً سوٌدانحقٌق تتفسٌر ٌَات ا حكام ــ 36

 م 2002ــ النشروالعصرٌة للطباعة 

 : عبد الرحمن بن ناصرــ السْدي 

ـ ط: مإسسة تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المَان ــ  37

 الرسالة

 : أبو الحسنــ السَدي 

: محمد زكً ــ  تحقٌق  فتح الودود فً شرح سَن ْبً داودــ 38

جمهورٌة مصر العربٌة(،  -دمنهور  -لناشر: )مكتبة لٌنة اــ  الرولً

المملكة العربٌة  -المدٌنة المنورة  -)مكتبة أضواء المنار 

 . 2010 / 1431السعودٌة(الطبعة: األولى، 

 حرف الشٌن

 هـ(790إبراهٌم بن موسى بن محمد اللرمً )المتوفى:  :ـ الشاطبًـ

 ر بن حسن آل سلمان: أبو عبٌدة مشهوـ تحقٌق الموافقاتــ  39

 .1997/ 1417الطبعة: الطبعة األولى  الناشر: دار ابن عفانـ

 هـ(1418محمد متولً )المتوفى: ــ الشْراوي 

 الناشر: مطابع أربار الٌومــ الخواطر  -تفسٌر الشْراوي ــ 41

 ــ الشٌخ الشَقٌطً محمد  مختار: 

 اإلسبلمٌةقام بتفرٌؽها موقع الشبكة  للشٌ  :صوتٌة ــ دروس  41

http://www.islamweb.net 

أبو بكر بن أبً عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك :الشٌباًَ ــ 

 هـ(287)المتوفى: 

ـ  : محمد ناصر الدٌن األلبانًتحقٌقَلبن ْبً عاصم:  ةالسَّ ــ  42

 1400ولى، الطبعة: األـ بٌروت –الناشر: المكتب اإلسبلمً 

 حرف الصاد

  سعٌد بن راشد،: د : ًـ الصّوافّ ـ

دراسة تدبرٌة المَهج القرًََ ْسسأ وقواعدَ فً التْامل: ــ  43

 العدد الثانً ـ السنة األولى ـمجلة تدبرـ تؤملٌة فً سورة الحجرات ـ 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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  محمد علًــ الصابوًَ: 

شر لناشر: دار الصابونً للطباعة والناـ صفوة التفاسٌرـ ـ 44

 .1997 / 1417الطبعة: األولى،  القاهرة –والتوزٌع 

لناشر: دار الصابونً للطباعة اــ تفسٌر ٌَات ا حكام من القرَن ـ  45

 .1428/2007. الطبعة األولى: القاهرة –والنشر والتوزٌع 

 علً محمد محمد: ــ الصالبً 

ار ط: دـ ــ الْدالة والمصالحة الوطٌَة ضرورة دٌٌَة واَساٌَة  46

 م.2014بن كثٌرـ الطبعة الثالثة:

ــ دار الروضة للطباعة والنشر والتوزٌع ـ الدولة ا موٌة  ــ  47

 م 2017الطبعة األولى: استانبول:

دار الروضة للطباعة والنشر الْدالة فً المَظور اإلسالمً ـ  ــ 48

 م 2017والتوزٌع ـ الطبعة األولى: استانبول:

 : محمد محموداف ـ الصوّ ـ 

-www.daawaعلى األنترنت َظرات فً سورة الحجرات: ــ  49

info.net 

 حرف الطاء

أٌوب بن مطٌر اللرمً الشامً، سلٌمان بن أحمد بن : الطبراًَ ــ

 هـ(360القاسم )المتوفى: أبو

الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت ــ  مكارم ا خالق للطبراًَ ــ 51

 . 1989 / 1409الطبعة: األولى،  لبنان –

شر: ان : حمدي بن عبد المجٌد السلفً: تحقٌقالمْجم الكبٌر  ــ 51

 .الطبعة: الثانٌة. مكتبة ابن تٌمٌة  القاهرة

: طارق بن عوض هللا بن محمد , عبد تحقٌق :المْجم ا وسط ــ 52

 القاهرة –الناشر: دار الحرمٌن  المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً

 هـ(310بن ٌزٌد )المتوفى: أبو جعفر محمد بن جرٌر : ــ الطبري

ــ  : أحمد محمد شاكر: تحقٌقجامع البٌان فً تأوٌل القرَن ــ 53

  .2000 / 1420الطبعة: األولى، ــ  الناشر: مإسسة الرسالة



188 
 

 ٌوسؾ العاصً إبراهٌم:  ــ الطوٌل

. ط: صوت القلم العربً ـ الحملة الصلٌبٌة على الْالم اَلسالمً ــ 54

 مصرـ

 حرف الٌْن

 هـ543: تالقاضً محمد بن عبد هللا أبو بكر المالكً )بن الْربً: ــ ا

راجع أصوله ورر  أحادٌثه وعلَّق علٌه: محمد ــ  ْحكام القرَن ــ 55

الطبعة: ـ  لبنان –الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ عبد القادر عطا

 . 2003 / 1424الثالثة، 

 الطاهرمحمد  بن محمد بن الطاهر محمد ـ ابن عاشورـ

تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد »التحرٌر والتَوٌر ــ 56

 ـ الدار التونسٌة للنشرـ تونس ـ «من تفسٌر الكتاب المجٌد

سورة الحجرات دراسة الدكتور ناصر بن سلٌمان، : الْمر ــ 57

 تحلٌلٌة وموضوعٌة،.

 عون: حسٌن علً: ــ 

 قٌمة المصالحة الوطٌَة ــ  ــ مَهج التربٌة اإلسالمٌة فً ترسٌخ 58

 مجلة أصول الدٌن ــ  

دار ابن : فقأ الدعوة وتْكٌة الَفس ـ حسٌن بن عودةعواٌشة: ــ 59

  حزم ـ

 ــ علٌوة علً:

: دراسة نشرتها مجلة البٌان حقوق اإلَسان بٌن الحق والباطلــ  61

 238سبلمٌة شهرٌة ـ عددمجلة إ ـ.

 حرف الغٌن

 ــ الغْالً محمد: 

 دار القلم ـخلق المسلم ـ  ــ 61

  : ـ دار القلم ـ دمشق ـقَائف الحق  ــ 62

 pdf . دار الشروق القاهرة.لسور القرَنَحو تفسٌر موضوعً  ــ63
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 ــ الغَوشً راشد: 

ـ دار المجتهد للنشر الحرٌات الْامة فً الدولة اإلسالمٌة ــ64

  ـ والتوزٌع

ط: دار المجتهد ًَ: ـ مقاربات فً الْلماٌَة والمجتمع المدــ  65

 للنشر والتوزٌع ـ

 حرف القاف

محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن  ابن قٌم الجوٌْة ــ

 هـ(751)المتوفى: 

 ْاد المْاد فً هدي خٌر الْبادــ  66

ـ  مكتبة المنار اإلسبلمٌة، الكوٌت -الناشر: مإسسة الرسالة، بٌروت 

 م1994ـ /ه1415الطبعة: السابعة والعشرون , 

ـ تحقٌق:  مدارج السالكٌن بٌن مَاْل كٌاَ َْبد وكٌاَ َستٌْنـ 67

 دار الكتاب العربً ـ بٌروت ـ محمد المعتصم باهلل البؽدادي ـ

الفروق ـ  : أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس:ـ القرافً ـ 68

  ـ  الناشر: عالم الكتب ــ َْوار البروق فً َْوار الفروق 

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بكر بن شمس الدٌن: ً القرطب ــ 

 هـ(671فرح )المتوفى: 

تحقٌق: أحمد ــ  الجامع  حكام القرَن = تفسٌر القرطبًــ  69

ـ  القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرٌة ـ  البردونً وإبراهٌم أطفٌش

 .1384/1964الطبعة: الثانٌة، 

 ط: دار الشروقظالل القرَن ـ  : فً إبراهٌم حسٌنسٌد  ـ قطأـ 71 

 هـ(1332محمد جمال الدٌن بن محمد سعٌد )المتوفى: : القاسمًــ  

الناشر: ــ  : محمد باسل عٌون السودتحقٌق :محاسن التأوٌلــ   71

 هـ 1418 -الطبعة: األولى ــ  بٌروت –دار الكتب العلمٌه 

 حرف الكاف

 هـ(774متوفى: )ال أبو الفداء إسماعٌل بن عمرـ ـ ابن كثٌرـ
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الناشر: دار إحٌاء التراث  : علً شٌريتحقٌق :ــ البداٌة والَهاٌة 72

 .1988 /1408الطبعة: األولى  العربً

الناشر: ـ  : سامً بن محمد سبلمةتحقٌق: ــ تفسٌر القرَن الْظٌم 73

 .1420/1999الطبعة: الثانٌة  دار طٌبة للنشر والتوزٌع

طبائع اَلستبداد ، ن بن أحمد بن مسعودعبد الرحم : الَكَواِكبً ــ 74

  ـ حلب –الناشر: المطبعة العصرٌة  ـ ومصارع اَلستْباد

 حرف المٌم

 :  أبو عبد الرحمن عبد هللاــ ابن المبارَ: 

ـ  : حبٌب الرحمن األعظمًتحقٌقــ كتاأ الْهد والرقائق ــ 75

 بٌروت -الناشر: دار الكتب العلمٌة 

 هـ(261:)المتوفىحسن القشٌري النٌسابوريأبو المسلم بن الحجاج ــ 

الناشر: دار ـ  المحقق: محمد فإاد عبد الباقًــ صحٌح مسلم : 76

 بٌروت -إحٌاء التراث العربً 

 هـ(273أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً )المتوفى: ابن ماجة ــ 

د  -عادل مرشد  -: شعٌب األرنإوط تحقٌق :سَن ابن ماجأ ــ 77 محمَّ

بد الل طٌؾ حرز هللا -قر  بللً  كامل  الناشر: دار الرسالة العالمٌةــ  ع 

 .2009 / 1430الطبعة: األولى، ــ

ٌن الدٌن محمد المدعو بعبد الرإوؾ بن تا  العارفٌن زالمَاوي  ــ 

 هـ(1031)المتوفى: 

الناشر: المكتبة التجارٌة ــ فٌض القدٌر شرح الجامع الصؽٌر  ــ 78

 1356طبعة: األولى، الـ مصر –الكبرى 

ــ المغربً فرٌد ا َصاري: سٌماء المرْة فً حرأ القٌم بٌن  79

ط: ألوان مؽربٌةـ وفً البٌان ـ.مجلة اسبلمٌة الَفس والصورة ـ 

 238شهرٌة. عدد:

ـ دار الفكر مَاهج التربٌة ْسسها وتطبٌقاتها  علً أحمد:ـ مدكور 81

  .2001 /1421العربً 
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 حرف الَون

 هـ(676أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ )المتوفى: ــ الَووي: 

الناشر: دار إحٌاء ــ  المَهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاجــ  81

 1392الطبعة: الثانٌة، ـ  بٌروتـ التراث العربً 

الناشر: مإسسة  ـ تحقٌق شعٌب أرنإوط ـــ رٌاض الصالحٌن  82

 .1419/1998الطبعة: الثالثة، ــ  الرسالة، بٌروت، لبنان

 هـ(710: : )تـأبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمودــ الَسفً:  

حققه ورر   تفسٌر الَسفً )مدارَ التٌَْل وحقائق التأوٌل(ــ  83

ـ راجعه وقدم له: محًٌ الدٌن دٌب مستوـ  أحادٌثه: ٌوسؾ علً بدٌوي

 .1998 / 1419الطبعة: األولى،  الناشر: دار الكلم الطٌب، بٌروت

ـ  الظاهرة القرٌََةمالك بن الحا  عمر بن الرضر:  ابن َبً:ـ ـ 84

 دار الفكر دمشق ـ 

 هـ .1421المتوفى: ــ الَدوي: علً ْبو الحسن بن عبد الحً: 

 ـ دار اإلسبلم للنشر والتوزٌع ـ دمشقكلى اإلسالم من جدٌد ـ ــ  85 

 عبد المجٌد: الَجار  ــ

 pdf :المٌة ْبْادها وضوابطهاالحرٌة الدٌٌَة فً الشرٌْة اإلســ 86
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