أكاديمية تفسير
برنامج السعدى
الدفعة الثانية-المستوى األول

آداب المجتمع االسالمي في ضوء سورة الحجرات
بحث تكميلي مقدم ضمن متطلبات مادة بحث
إعداد الطالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :منال بنت سعيد باجابر

تحت اإلشراف العلمي ل ـ :د .عبد اهلل موسى أبو اجملد.
األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه – جامعة اإلمام

الفصل الدراسي األول لعام 3417 /3416 :هـ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
احلمد هلل الذي أنعم علينا باهلداية إىل اإلميان ويسر لنا القرآن ذكراً على مدى األزمان ،محداً يليق جبالله
ونذيرا ،وداعيًا إىل اهلل
وعظيم سلطانه ،وأصلي على من أرسله اهلل رمحة لألنام ،خري معلم للبشريةً ،
بشريا ً

منريا ،وعلى آله وصحابته ومن اقتدى هبديه إىل يوم الدين.
بإذنه وسر ً
اجا ً

وبعد.

ف إن كتاب اهلل هو أجل ما صرفت إليه اهلمم  ،وأعظم ما اشرأبت إليه األفئدة ،وأمسى ما تطاولت لبلوغه
األعناق ،فهو اخلري الذي الذي ال ينفد ،واملعني الذي ال ينضب ،فهو زاخر بعظيم املعاين ،قائم براسخ
املباين ،وقد تنسم عبقه السالكون وجال يف ساحاته العلماء العاملون؛ فغدت ركاهبم مشرعة يف حبر
وتفسريا وبيانًا واستنباطًا
وتأمال
أنواره،يستخرجون كنوزه ،وجيمعون درره ،أفنوا يف حتصيله
اآلجال،تدبرا ً
ً
ً
علما تنتفع به األجيال.
لشرف االشتغال به  ،فانقضت أعمارهم ،وبقيت شواهد آثارهم ً
وان هذه السورة اجلليلة (سورة احلجرات)  ،ذات الثمانية عشرة آية تعترب من عظائم السور القرآنية ،حيث
تضع للمسلم أروع املثل اإلنسانية العليا يف األخالق واآلداب  ،واألعمال واملعامالت وهي جديرة بالدراسة،
حرية بالفهم وإمعان النظر  .ملا فيها من أنوار هذا القرآن العظيم  .وإن األمة اليوم حباجة إىل آداب هذه
السورة  ،لتعود هلا مكانتها وقيمتها يف الدنيا ،وليكون هلا شرف الريادة الذي جعله اهلل هلا،فما كانت عزة
األمة إال بالقرآن وما كان هلا الشرف إال بالتخلق بأخالقه .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا،فعند مطالعة هذه السورة اجلليلة – سورة احلجرات ،-جتد أهنا
تكاد تستقل بوضع معامل كاملة  ،لعامل رفيع كرمي نظيف سليم؛ متضمنة القواعد واألصول واملبادئ واملناهج
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اليت يقوم عليها هذا العامل؛ واليت تكفل قيامه أوالً  ،وصيانته أخرياً  . .عامل يصدر عن اهلل  ،ويتجه إىل اهلل ،
ويليق أن ينتسب إىل اهلل  . .علم نقي القلب  ،نظيف املشاعر  ،عف اللسان  ،وقبل ذلك عف السريرة . .
عامل له أدب مع اهلل  ،وأدب مع رسوله  ،وأدب مع نفسه  ،وأدب مع غريه  .أدب يف هواجس ضمريه ،
ويف حركات جوارحه  .ويف ال وقت ذاته له شرائعه املنظمة ألوضاعه  ،وله نظمه اليت تكفل صيانته  .وهي
شرائع ونظم تقوم على ذلك األدب  ،وتنبثق منه  ،وتتسق معه

(. )3

ولذا فقد وقع اختياري هلذه السورة اجلليلة ،بعد استخارة اهلل عز وجل ،ألجول يف رحاهبا ،وأهنل من معينها،
لعلي أن يكون يل يف ركاب األخيار مقاماً ،أو يكون يل بني آثارهم طبعة قدم.
حاولت من خالل هذه الدراسة الرتكيز على املعامل البارزة اليت حيتاجها الفرد املسلم ،من خالل ما بينته
تعظيما وإجالالً لشريعته.
السورة من أمهيه اصالح الباطن ،وأمهية الوقوف ً
ومىت استقام القلب ألمر اهلل عز وجل استقامت اجلوارح  ،وانقادت ألوامره سبحانه؛ صلح حال األمة وعاد
هلا جمدها وعزها.

أهداف البحث:
.3جتليــة ض ـوابا حتقــق االميــان يف أدب امل ـ من مــع اهلل عــز وجــل ورس ـوله  وموقفــه مــن شــرعه
احلكيم .ويتمثل هذا األدب يف إدراك حـدود العبـد أمـام ربـه سـبحانه  ،ومـع رسـوله الـذي يبلـ
عن اهلل .
.2بي ــان م ــنهج املـ ـ من يف نق ــل اخل ــرب وتلقي ــه،و التثب ــت م ــن األقـ ـوال واألفع ــال  ،واالس ــتيثاق م ــن
مصدرها  ،قبل احلكم عليها.
 .1توضيح املوقف الشرعي عند وقوع الفنت واالقتتال بني املسلمني  ،ومنهج اإلصالح بينهم يف
ظل قاعدة األخوة بني امل منني  ،وميزان العدل والتقوى.
( )3ينظر :سيد قطب  ،يف ظالل القرآن(بريوت :دار الشروق3434 ،هـ = 3991م).444/6،
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 .4ابراز آداب حسن املعاملة بني املسلمني يف أحواهلم يف السر والعالنية  ،وما يوجبه اإلميـان مـن
حقوق لألخوة ،وما يبنيه من سياج محاية حلق األخوة .
 .5بيــان املي ـزان الــذي يتفاضــل بــه البشــر امل ـربأ مــن ش ـوائب اهلــوى واالضــطراب والعصــبيات ،وهــو
التقوى وال غري.
حدود البحث:
اقتصــرت يف حــدود البحــث علــى اآليــات الكرميــات الــيت تضــمنت قواعــد اإلميــان والتقــوى ،وأســس األخــالق
اإلســالمية ،واقتصــرت يف حــديثي علــى أهــم وأبــرز معــامل منظومــة اآلداب الــيت بينتهــا الســورة ،س ـواء يف عالقــة
الفــرد مــع الشــارع احلكــيم ،أو عالقــة اجملتمــع مــع بعضــه الــبعن ،ومــا تضــمنه ذلــك مــن حقــوق وواجبــات ،ومــا
يلــزم اجملتمــع حلمايتــه س ـواء مــن األخبــار الــيت قــد تفســد العالقــات ،أو الفــنت الــيت قــد تط ـرأ؛ فتســتلزم منهج ـاً
لالصالح.

الدراسات السابقة:
استقالال:
اهتم هبذه السورة الكثري من امل لفني ،وممن كتب عنها
ً
 عبداجمليد البيانوين ،البينات يف تفسري سورة احلجرات،ط(3دار نور املكتبات:السعودية-
جدة3434،ه= 3997م).
 ناصر العمر ،سورة احلجرات دراسة حتليلية وموضوعية  (،ملف مطبوع من الشبكة العنكبوتية.
 وسيم فتح اهلل،آداب وضوابا اجملتمع اإلسالمي من خالل سورة احلجرات،مقال من الشبكة
العنكبوتية.
 عبداهلل بن حممد األمني الشنقيطي،األوامر يف سورة احلجرات،مقال جمللة جامعة امللك فيصل،اجمللد
السابع ،العدد األول  ،عام3426:هـ.
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 الشيخ عطية حممد سامل  ،تفسري سورة احلجرات ،دروس صوتية مت تفريغها يف موقع الشبكة
اإلسالمية.
 عبداهلل سراج الدين ،حول تفسري سورة احلجرات(،مكتبة الفالح :سوريا -حلب3431 ،هـ
=3992م).

خطة البحث:
تكونت خطة البحث من متهيد ومبحثني ،وحتت كل مبحث مطالب ،وتتضمن املطالب مسائل
حبسب ما يقتضيه احلال ،وهي على النحو التايل :
التمهيد

بين يدي سورة الحجرات  :وفيه مسألتان :
 مكان نزول السورة ،و عدد اآلي فيها.
 موضوع السورة الكريمة ومقاصدها .

المبحث األول :آداب المجتمع اإلسالمي :وفيه ثالث مطالب:
المطلب األول :آداب التعامل مع الشارع الحكيم :وفيه مسألتان:
 المسألة األولى :أدب المؤمن مع اهلل عز وجل.
 المسألة الثانية :أدب المؤمن مع الرسول 
المطلب الثاني  :آداب السياسة الشرعية  :وفيه مسألتين:
 المسألة األولى :أدب المؤمن في تلقي األخبار.
 المسألة الثانية :مسؤولية األمة عند وقوع الفتن.
المطلب الثالث  :أخالق وآداب التعامل مع المسلمين :وفيه خمس مسائل :
 المسألة األولى :النهي عن السخرية بالناس ،واحتقارهم وازدراؤهم واالستهزاء بهم.
 المسألة الثانية :النهي عن الهمز واللمز ،والتنابز باأللقاب.
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 المسألة الثالثة :النهي عن سوء الظن ،وتحريمه.
 المسألة الرابعة :تحريم التجسس.
 المسألة الخامسة :تحريم الغيبة.

المبحث الثاني  :منهج السورة في تقرير آداب وضوابط المجتمع
اإلسالمي:وفيه مطلبان:
المطلب األول :وسائل تعزيز التوجيهات التربوية واألخالقية  :وفيه ثالث مسائل:
 المسألة األولى :بين الترغيب والترهيب
 المسألة الثانية :التذكير بنعمة اهلل وفضله:
 المسألة الثالثة :بيان عواقب عدم التزام هذه اآلداب
المطلب الثاني  :تقرير جملة من المبادئ والثوابت العامة:وفيه خمس مسائل:
 المسألة األولى :التقوى وثمراتها
 المسألة الثانية :الفرق بين االيمان واإلسالم وأثرهما في سلوك المؤمن
 المسألة الثالثة :تقرير األخوة اإليمانية
 المسألة الرابعة :تقرير المساواة وعدم التفاضل في طبيعة الخلق
 المسألة الخامسة :تنمية الوازع النفسي لاللتزام بهذه األخالق
الخاتمة  :ذكرت يف اخلامتة مجلة من الدروس اليت كان هلا أثر على نفسي ،وجمموعة من اآلثار

اليت أرجو أن تتحقق يف سلوكي ،لعل اهلل يكرمين ويشرفين بأن أكون من أهل القرآن الذين
يعملون به.

منهجي في اعداد البحث:
التزمت يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي ،ومن خالل تقدمي دراسة موضوعية لآليات الكرمية .
وكانت منهجييت كالتايل:
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 قمت فيها باالستفادة من النصوص الواردة يف التفاسري املطبوعة ،أو غريها من الكتب
اليت تتكلم عن املوضوع ذاته ،ومجعها ونقلها مع احلرص إىل عزوها إىل مصادرها.

 ختريج األحاديث من أحد الكتب الستة ،متبعة إياها باحلكم عليه –لغري الصحيحني.
 وضعت اآليات واألحاديث النبوية بني قوسني كبريين ( ،)....واألقوال املعزوة بني
قوسني صغريين "."....
 بينت معاين الكلمات الغريبة من خالل ما تيسر يل من كتب اللغة ،ومعناه الشرعي
من خالل كتب التفسري  ،وما يفيد املعىن من السنة النبوية.
 مل التزم بذكر أسباب النزول إال ما اقتضته احلاجة لبيان معىن متعلق مبوضوع اآلداب.
وأخرياً  ..فإين أمحد اهلل تعاىل على التيسري ،وأشكره لفضله العميم  ،فمن جزيل نعمته علي أن فتح يل هذا
الباب من اخلري  ،مث أتقدم بشكري اجلزيل هلذه األكادميية املباركة  ،ومجيع القائمني عليها .
كما يسرين أن أتقدم بشكري لفضيلة الدكتور عبداهلل موسى أبو اجملد ،وما قدمه لنا من توجيه ،وما منحنا
إياه من وقت على كثرة أشغاله ،فجزاه اهلل خري اجلزاء ونفع به اإلسالم واملسلمني.
مث إنين أعلم يقينًا أن مثلي ال يعطي املوضوع حقه من البحث والدراسة ،لقلة البضاعة وشرف املوضوع،
لكنين بذلت جهدي واجتهدت ألصل به إىل الصورة اليت تليق ،فما كان فيه من الصواب فذاك فضل اهلل
وآخرا ،وما كان فيه من زلل وتقصري فغفر اهلل يل وحسيب اجتهادي لعلين أصيب به األجر
ومنته ً
أوال ً

والثواب.

خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفعني يوم ال مال بنون وآخر دعوانا
أسأل اهلل تعالى أن يجعل عملي هذا
ً

أن الحمد هلل رب العالمين.
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التمهيد
بين يدي سورة الحجرات
 مكان نزول السورة ،و عدد اآلي فيها.
سورة احلجرات سورة مدنية

()3

ذكر ابن كثري رمحه اهلل أهنا نزلت يف السنة التاسعة من اهلجرة ،فهي

مدنية( ،)2وهي أول سور املفصل على األرجح

()1

وعدد آياهتا :مثانية عشر آية( )4مسيت هبذا االسم ألنه ذكر فيها لفظ احلجرات ،وقد نزلت يف قصة نداء
بين متيم رسول اهلل من وراء حجراته(.)5
 موضوع السورة الكريمة ومقاصدها .
هذه السورة الكرمية على وجازهتا وقلة عدد آياهتا تعد مدرسة متكاملة ،فقد جاءت شاملة ألحكام وآداب
وأوامر ونواه ال جتدها جمتمعة يف سورة سواها.
إهنا مدرسة عقدية وتشريعية وتربوية ،كما جاءت هذه السورة لرتيب األمة على مسو األخالق ،وفضائل
األعمال وعلو اهلمم.
( )3ينظر :احلافظ عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ( ،مطبعة احلجازي :مصر-
القاهرة،د.ت).19 /3،
وحكى السيوطي يف اإلتقان قوالً شاذا أهنا مكية وال يعرف قائل هذا القول.
( )2ينظر :االمام احلافظ عماد الدين أبو الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي  ،تفسري القرآن العظيم  ،حتقيق مصطفى السيد
وآخرون (م سسة قرطبة:مصر – اجليزة/مكتبة أوالد الشيخ للرتاث مصر -اجليزة ،د.ت).164/7 ،
( )1ينظر :ابو زكريا حيىي بن شرف النووي  ،التبيان يف آداب محلة القرآن  ،حتقيق حممد احلجار ،ط (4دار ابن حزم :لبنان
– بريوت 3996=3437 ،م).391 ،
( )4ينظر :حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،بصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حتقيق :حممد النجار( املكتبة
العلمية:لبنان -بريوت ،د.ت) .112/3 ،و السيوطي يف االتقان ،مرجع سابق.341 /3 ،
( )5ينظر :الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير( دار سحنون للنشر والتوزيع :تونس  3997 -م 26 ،
231/ـ.
ومل أقف هلا على اسم ثابت هلا غري هذا االسم يف ما بني يدي من كتب مطبوعة واهلل تعاىل أعلم .
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ولذلك فال عجب أن نرى أخالق اجليل األول هي أخالق القرآن ،اليت هي أخالق إمامنا وإمام ذلك
اجليل حممد  ،الذي كان خلقه القرآن .فكانوا قادة الدنيا بأسرها .ال بسيوفهم وال بأمواهلم ،ولكن
بأخالقهم املستمدة من دينهم ،ومثلهم املأخوذة من كتاب رهبم وسنة نبيهم. ،
وليس ألمتنا اليوم منقذ هلا مما هي فيه إال بالعودة لكتاب رهبا ،وتلمس خطى الرعيل األول؛ فالزاد بني
يديها ،وهي عطشى واملاء فوق ظهورها حممول(.)3
ويف بيان الوحدة املوضوعية هلذه السورة؛ قال االمام الفخر الرازي" :هذه السورة فيها إرشاد امل منني إىل
مكارم األخالق  ،وهي إما مع اهلل تعاىل أو مع الرسول ،أو مع غريهم من أبناء اجلنس  ،وهم على
صنفني  ،ألهنم إما أن يكونوا على طريقة امل منني وداخلني يف رتبة الطاعة أو خارجاً عنها وهو الفاسق
والداخل يف طائفتهم السالك لطريقتهم إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهم فهذه مخسة أقسام :
أحدها :يتعلق جبانب اهلل  -جل وعال .-
ثانيها :يتعلق جبانب الرسول. -
ثالثها :جبانب الفساق.
رابعها :بامل من احلاضر.
خامسها :بامل من الغائب.

فذكرهم اهلل  -تعاىل يف هذه السورة مخس مرات( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا) (احلجرات :من اآلية )3وأرشدهم
ِ
ِّموا بـ نني يد ِي اللَّ ِه
يف كل مرة إىل مكرمة ،مع قسم من األقسام اخلمسة فقال أوال( :يا أيـُّها الَّذين آمنُوا ال تـُقد ُ
ور ُسولِِه) (احلجرات :من اآلية )3وذكر الرسول  كان لبيان طاعة اهلل ،ألهنا ال تعلم إال بقول رسول اهلل -
.
ِ
ِ
َّيب) (احلجرات :من اآلية )2لبيان
صوات ُك نم فـ نوق ص نوت النِ ِّ
وقال ثانيا( :يا أيـُّها الَّذين آمنُوا ال تـ نرفـعُوا أ ن
وجوب احرتام النيب. -
وقال ثالثا( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ نن جاء ُكم ف ِ
اس ٌق بِنبأ) (احلجرات :من اآلية )6لبيان وجوب االحرتاز عن
ن
ِ
ِ
ِ
االعتماد على أقواهلم ،فإهنم يريدون إلقاء الفتنة بينكم ،وبني ذلك عند تفسري قوله( :وإِ نن طائفتان من
الن ُم ن ِمنِني اقنـتتـلُوا) (احلجرات :من اآلية.)9
وقال رابعا( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ال ي نسخ نر قـ نوٌم ِم نن قـ نوم) (احلجرات :من اآلية )33وقال( :وال تـنابـ ُزوا)
(احلجرات :من اآلية )33لبيان وجوب ترك إيذاء امل منني يف حضورهم ،واالزدراء حباهلم ومنصبهم.
( )3ينظر :ناصر العمر ،سورة احلجرات دراسة حتليلية وموضوعية  (،ملف مطبوع من الشبكة العنكبوتية).2 ،
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ِ
اجتنِبُوا كثِرياً ِمن الظَّ ِّن إِ َّن بـ نعن الظَّ ِّن إِ نمثٌ) (احلجرات :من اآلية)32
وقال خامسا( :يا أيـُّها الَّذين آمنُوا ن
ض ُك نم بـ نعضاً) (احلجرات :من اآلية)32
ب بـ نع ُ
وقال( :وال جت َّس ُسوا) (احلجرات :من اآلية )32وقال (وال يـ نغت ن

لبيان وجوب االحرتاز عن إهانة جانب امل من حال غيبته ،وذكر ما لو كان حاضر التأذى .وهو يف غاية
احلسن من الرتتيب .فإن قيل :مل مل يذكر امل من قبل الفاسق ؟ لتكون املراتب متدرجة ،االبتداء باهلل ورسوله،
مث بامل من احلاضر ،مث بامل من الغائب ،مث بالفاسق؟ نقول :قدم اهلل ما هو األهم على ما دونه ،فذكر جنب
اهلل ،مث ذكر جانب الرسول  مث ذكر ما يفضي إىل االقتتال بني طوائف املسلمني بسبب اإلصغاء إىل كالم
الفاسق ،واالعتماد عليه ،فإنه يذكر كل ما كان أشد نفارا للصدور.
وأما امل من احلاضر أو الغائب ،فال ي ذي امل من إىل حد يفضي إىل القتل ،أال ترى أن اهلل  -تعاىل -
ذكر عقيب نبأ الفاسق آية االقتتال ،فقال( :وإِ نن طائِفت ِ
ان ِمن الن ُم ن ِمنِني اقنـتتـلُوا) (احلجرات :من اآلية.)1(" )9

( )3ينظر :االمام الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب4316 ،
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المبحث األول :آداب المجتمع اإلسالمي :
المطلب األول :آداب التعامل مع الشارع الحكيم :
 المسألة األولى :أدب المؤمن مع اهلل عز وجل وشرعه الحكيم.
ِ
ِّموا بـ نني يد ِي اللَّ ِه ور ُسولِِه واتـَّ ُقوا اللَّه )
قال تعاىل ( :يا أيـُّها الَّذين آمنُوا ال تـُقد ُ
ابتدأت السورة الكرمية بنداء رباين حبيب ،نداء يدل على طائفة خاصة هلم رفعتهم ومكانتهم عند رهبم،
ذلك النداء الذي يطرق قلب امل من فيشنف له مسعه ويتحفز له عقله ويتشوق له قلبه ،مرتقبًا أمر ربه ليبادر

بالتنفيذ وااللتزام .

جاء النداء األول يف السورة ببيان الركيزة األوىل اليت عليها قيام أمر هذه األمة  ،و األصل الذي يسري عليه
املسلم يف حياته  ،وعليه تشاد معاقل االسالم  ،وتبىن حصونه ،وهو التلقي عن اهلل تعاىل وعن رسوله ؛
فاحلكم هلل وحده ،ال معقب حلكمه ،وهو أحكم احلاكمني وطاعة الرسول  امنا هي يف احلقيقة طاعة هلل
الر ُسول فـق ند أطاع اللَّه وم نن تـوَّىل فما
عز وجل ،ألنه هو املبل عن ربه سبحانه ،يقول اهلل تعاىل( :م نن يُ ِط ِع َّ
(.)3
أ نرس نلناك علني ِه نم ح ِفيظًا) ( سورة النساء)41 :
فمقتضى اإلميان باهلل وبرسوله ،هو امتثال أوامر اهلل ،واجتناب نواهيه ،وأن يكونوا ملتزمني أوامره
سبحانه  ،متبعني لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يف مجيع أمورهم ،و أن ال يتقدموا بني يدي اهلل
ورسوله ،وال يقولوا ،حىت يقول ،وال يأمروا ،حىت يأمر ،وتلك هي حقيقة األدب الواجب ،مع اهلل ورسوله،
وهو عنوان سعادة العبد وفالحه ،وبفواته ،تفوته السعادة األبدية ،والنعيم السرمدي ،ويف هذا ،النهي الشديد
عن تقدمي قول غري الرسول  ،على قوله ،فإنه مىت استبانت سنة رسول اهلل  ،وجب اتباعها ،وتقدميها
على غريها ،كائنًا ما كان(.)2

( )3ينظر:عبداجمليد البيانوين ،البينات يف تفسري سورة احلجرات،ط(3دار نور املكتبات:السعودية-جدة3434،ه=
3997م).61،
( )2ينظر :عبدالرمحن بن ناصر السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،حتقيق عبدالرمحن اللوحيق،ط(3م سسة
الرسالة :لبنان-بريوت3421 ،ه=2112م).799 ،
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قال إمام املفسرين ابن جرير الطربي" :ال تعجلوا بقضاء أمر يف حروبكم أو دينكم ،قبل أن يقضي اهلل
لكم ورسوله ،فتقضوا خبالف أمر اهلل وأمر رسوله"(.)3

ِّموا بـ نني يد ِي اللَّ ِه ور ُسولِِه) ":أي :ال تسرعوا يف األشياء
وقال ابن كثري رمحه اهلل يف قوله تعاىل  (:ال تـُقد ُ
بني يديه ،أي :قبله ،بل كونوا تبعا له يف مجيع األمور(. )2
قال ابن العريب" :هذه اآلية أصل يف ترك التعرض ألقوال النيب  وإجياب اتباعه ،واالقتداء به" (.)1
ان هذه السورة العظيمة اليت ترسم لألمة طريق الصالح واهلداية تبتدئ أوالً باصالح قلب امل من وتأديبه،
بأدب نفسي وقليب مع اهلل ورسوله ،ترسم له منهجاً يف التلقي والتنفيذ ،وتبين يف قلبه أصالً من أصول
اجعا إليها.
التشريع والعمل يف الوقت ذاته  ،منبثقاً من تقوى اهلل  ،ور ً

ولنا يف الرعيل األول رضوان اهلل عليهم أسوة حسنة ،فعن معاذ إذ قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم

حني بعثه إىل اليمن( :كيف تقضي ؟ فقال أقضي مبا يف كتاب اهلل ،قال :فإن مل يكن يف كتاب اهلل ؟ قال:
فبسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ،قال :فإن مل يكن يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ؟ قال:
أجتهد رأيي قال احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم (.)4
وانظر اىل السمو الذي بلغوه بامتثاهلم هلذا األدب بني يدي رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يسأهلم
عن اليوم الذي هم فيه  ،واملكان الذي هم فيه  ،وهم يعلمونه حق العلم  ،فيتحرجون أن جييبوا إال بقوهلم :
اهلل ورسوله أعلم  .خشية أن يكون يف قوهلم تقدم بني يدي اهلل ورسوله ،جاء يف حديث أيب بكرة نفيع بن
احلارث الثقفي رضي اهلل عنه  ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سأل يف حجة الوداع :
(أتدرون أي يوم هذا) ،قلنا :اهلل ورسوله أعلم ،فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه ،قال ( :أليس يوم
النحر) ،قلنا :بلى ،قال ( :أي شهر هذا )،قلنا :اهلل ورسوله أعلم ،فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري

( ) 3ينظر :الطربي،مرجع سابق.272/22 ،
( )2ينظر :ابن كثري  ،مرجع سابق.164/7 ،
()4ينظر :أبوبكر حممد املعروف بابن العريب،أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،ط(1دار الكتب العلمية :لبنان-
بريوت3424،هـ2111-م).3731/4 ،
( )5أخرجه الرتمذي يف سننه ،يف كتاب األحكام  ،باب كيف يقضي القاضي ،رقم  .636/3127،1قال االلباين:
ضعيف.
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امسه،فقال (:أليس ذو احلجة) ،قلنا :بلى ،قال ( :أي بلد هذا ) ،قلنا:اهلل ورسوله أعلم ،فسكت حىت ظننا
(.)3
أنه سيسميه بغري امسه ،قال ( :أليست بالبلدة احلرام) ،قلنا :بلى ،اىل آخر احلديث
وأي أدب أعظم من هذا األدب ،وأي قمة بلغها ذلك اجليل الفريد؛ استحقوا هبا شرف الدنيا واآلخرة .
ومن األدب العملي الذي تُعلِّمنا إياه هذه اآلية الكرمية ،االتباع التام ملنهج اهلل ورسوله  ، ومن صور
التقدُّم بني يدي اهلل ورسوله البدع جبميع أنواعها ،بل هي أشد التقدم؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :
(فعليكم بسنىت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات
األمور)( .)2وأخرب بأن ( كل بدعة ضاللة ) .وصدق  -عليه الصالة والسالم  -فإن حقيقة حال املبتدع أنه
يستدرك على اهلل ورسوله ما فات ،مما يدعي أنه شرع ،كأنه يقول :إن الشريعة مل تكمل ،وأنه كملها مبا أتى
به من البدعة ،وهذا معارض متاماً لقوله تعاىل( :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت
()1
لكم اإلسالم ديناً فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهلل غفور رحيم )( سورة املائدة)1 :
وأسوء من ذلك الواقع املر الذي تعيشه األمة اإلسالمية اليوم حيث ابتعد كثري من حكامها عن حت ِكيم
الكتاب والسنة ،وطبقوا القوانني الوضعية ،والدساتري األرضية ،وتقدموا بني يدي اهلل ورسوله ،بل نبذوا كتاب
اهلل ورسوله ،وجعلوه خلفهم ظهريا(.)4


المسألة الثانية:أدب المؤمن مع الرسول :

ويستمر سياق اآليات مبيناً ما جيب على امل من من أدب جتاه الرسول  وما يقتضيه االميان من لوازم ،
قال تعاىل ( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ال تـرفـعوا أصوات ُكم فـوق صو ِ
ت النَِّيب وال نجتهروا له بِالنقوِل كجه ِر بـع ِ
ض ُك نم
ِّ
ن ن
ُ ُ ن
نُ ن ن ن ن
لِبـعن أ نن نحتبا أ نعمالُ ُكم وأنـتُم ال ت نشعرون ( )2إِ َّن الَّ ِذين يـغُضُّون أصواتـهم ِعند رس ِ
ول اللَّ ِه أُولئِك الَّ ِذين
ن
ُ
ن ُن
ن ن
ُُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احلجر ِ
ِ
ات أ نكثـ ُرُه نم ال
يم ( )1إِ َّن الَّذين يـُن ُ
ادونك م نن وراء نُ ُ
نامتحن اللَّهُ قُـلُوبـ ُه نم للتَّـ نقوى هلُ نم م نغفرةٌ وأ نجٌر عظ ٌ
يـ نع ِقلُون) ،فكما أن من لوازم االميان بالرسول  امتثال شرعه واتباع أمره واجتناب هنيه ،فمن لوازم حقه 
تعظيم قدره وشأنه ،وحفظ مكانته وهبته ووقاره ،وهو ما أمر به سبحانه يف موضع آخر من كتابه الكرمي ،

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب احلج  ،باب اخلطبة أيام مىن ،رقم .376/2، 3743
( )2أخرجه أبوداود يف سننه ،يف كتاب السنة  ،باب يف لزوم السنة ،رقم.129/4 ،4619قال األلباين صحيح.
( )1ينظر :حممد بن صاحل العثيمني ،تفسري القرآن .3/7،
( )4ينظر :العمر  ،مرجع سابق .96 ،
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فقال تعاىل( :وتـُوقِّـ ُروهُ وتُسبِّ ُحوهُ).وتعزير النيب  يكون بنصره وتأييده ،ومنعه من كل ما ي ذيه عليه أفضل
الصالة وأمت التسليم.

وأما توقريه  فقد بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل فقال" :التوقري :اسم جامع لكل ما فيه سكينة
وطمأنينة من اإلجالل واإلكرام ،وأن يعامل من التشريف والتكرمي والتعظيم مبا يصونه عن كل ما خيرجه عن

حد الوقار"()3؛ فيدخل يف ذلك لزاماً ما اشتملت عليه هذه اآليات من اآلداب اليت أدب اهلل هبا عباده
امل منني فيما جيب أن يعاملوا به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من التوقري واالحرتام والتبجيل واإلعظام.

فهذا أدب امل منني مع النيب  يف احلديث واخلطاب؛ وتوقريهم له يف قلوهبم  ،توقرياً ينعكس على نرباهتم
وأصواهتم؛ ومييز شخص رسول اهلل بينهم  ،ومييز جملسه فيهم؛ واهلل يدعوهم إليه بذلك النداء احلبيب؛
وحيذرهم من خمالفة ذلك التحذير الرهيب  (:يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب  .وال
جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعن  ،أن حتبا أعمالكم وأنتم ال تشعرون ) ..ليحذروا هذا املزلق الذي
قد ينتهي هبم إىل حبوط أعماهلم  ،وهم غري شاعرين وال عاملني  ،ليتقوه(.)2
فخطاب النيب  ليس كخطاب غريه من الناس؛ ورفع الصوت فوق صوت النيب حمرم ،واجلهر له

بالكالم كما جيهر الرجل للرجل حمرم (.)1
ولقد عمل يف نفوسهم ذلك النداء احلبيب  ،وهذا التحذير املرهوب  ،عمله العميق الشديد :
فعن ابن أيب مليكة قال  :كاد اخلريان أن يهلكا  . .أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما  . .رفعا أصواهتما عند
النيب  حني قدم عليه ركب بين متيم ( يف السنة التاسعة من اهلجرة ) فأشار أحدمها باألقرع بن حابس
رضي اهلل عنه أخي بين جماشع ( أي لي مره عليهم ) ،وأشار اآلخر برجل آخر(. )4

()3ينظر :أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،الصارم املسلول على شامت الرسول  ،حتقيق  :حممد عبد اهلل

عمر احللواين  ،حممد كبري أمحد شودري  ،ط(3دار ابن حزم :لبنان-بريوت3437،هـ).425/3،

( )2ينظر :سيد قطب  ،يف ظالل القرآن492 /6،
( )1ينظر :حممد بن خليفة بن علي التميمي،حقوق النيب صلى اهلل عليه وسلم على أمته يف ضوء الكتاب
والسنة،ط(3أضواء السلف :اململكة العربية السعودية -الرياض3434 ،هـ=3997م).413 /2،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب التفسري ،باب قوله تعاىل( :ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب) ،رقم،4445
.317/6
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قال ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية" :هذا أدب ثان أدب اهلل تعاىل به امل منني أن ال يرفعوا أصواهتم يني
يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم فوق صوته ،وقد روي أهنا نزلت يف الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهلل

عنهما"(.)3
قال القاضي أبو بكر بن العريب " :حرمه النيب ميتًا كحرمته حياً ،وكالمه املأثور بعد موته يف الرفعه مثل
كالمه املسموع من لفظه؛ فاذا قرئ كالمه وجب على كل حاضر أال يرفع صوته عليه ،وال يعرض عنه كما
كان يلزمه ذلك يف جملسه عند تلفظه به ،وقد نبه اهلل تعاىل على دوام احلرمة املذكورة علي مرور األزمنه بقوله
تعاىل ( :واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا )(االعراف )214 :وكالم النيب من الوحي وله من احلرمة
مثل ما للقرآن إال معاين مستثناة بياهنا يف كتب الفقه واهلل اعلم"(.)2
وقد كره بعن العلماء رفع الصوت عند قربه عليه السالم .وكره بعن العلماء رفع الصوت يف جمالس
العلماء تشريفا هلم  ،إذ هم ورثة األنبياء(.)1

المطلب الثاني  :آداب السياسة الشرعية :


المسألة األولى :أدب المؤمن في تلقي األخبار.

ِ
ِ
ِ
ِ
صبِ ُحوا على ما
قال اهلل ( :يا أيـُّها الَّذين آمنُوا إِ نن جاء ُك نم فاس ٌق بِنبأ فـتبـيَّـنُوا أ نن تُصيبُوا قـ نوماً جبهالة فـتُ ن

فـع نلتُ نم ن ِاد ِمني) (احلجرات.)6:

هذه اآلية أصل يف وجوب التثبت يف األخبار ،ومن مث جاء هذا النداء الثالث يبني للم منني كيف يتلقون
األنباء وكيف يتصرفون هبا؛ ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها :
( يا أيها الذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة  ،فتصبحوا على ما فعلتم نادمني)
قال اإلمام الحسن البصري  -رحمه اهلل  :-امل من وقاف حىت يتبني (.)4
( )3ينظر :ابن كثري  ،مرجع سابق.164/7 ،
( )2ينظر :ابن العريب ،مرجع سابق.364/4 ،
( )1ينظر :القرطيب ،مرجع سابق.117/36 ،
( ) 4ينظر :شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى ،اعتىن به وخرج أحاديثها :عامر اجلزار وأنور
الباز،ط( 1املنصورة :دار الوفاء3426 ،هـ = 2115م).142-31 ،
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وقال ابن الجوزي  -رحمه اهلل  " :-ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت ،فإنه مىت عمل بواقعة
من غري تأمل للعواقب ،كان الغالب عليه الندم ،وهلذا أمر اإلنسان باملشاورة ،ألن اإلنسان بالتثبت يطول
تفكريه ،فتعرض على نفسه األحوال ،وكأنه شاور ،وقد قيل :مخري الرأي خري من فطريه .وأشد الناس تفريطًا
من عمل مبادرة يف واقعة من غري تثبت وال استشارة ،خصوصا فيما يوجب الغضب ،فإنه ينـزقه طلب اهلالك
واستتبع الندم الع ِظيم ،فاهلل اهلل ،التثبت ،التثبت يف كل األمور ،والنظر يف عواقبها " (.)3
إن التثبت منهج شرعي ،ونضج عقلي ،والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ،ولذلك جاء يف األدب
الصغري البن املقفع" :أصل العقل التثبت" ( )2وهذا صحيح ،فالعقل مسي عقالً ،ألنه يعقل صاحبه عن فعل

ما ال ينبغي(.)1

ولقد متيزت هذه األمة مبيزة فقدهتا األمم السابقة ،وهي ميزة وجود املنهج املتكامل الشامل للتثبت من
األخبار ،مما حفظ علينا ديننا ،وهو من حفظ اهلل هلذا الدين إىل يوم الدين.
قال الشيخ عبدالرمحن السعدي":والتثبت يف مساع األخبار ومتحصيها ونقلها وإذاعتها ،والبناء عليها أصل
ِ
ِ
اسق بِنبأ فـتبـيَّـنُوا أ نن تُ ِ
صيبُوا قـ نوماً
كبري نافع ،أمر اهلل به رسوله ،قال تعاىل( :يا أيـُّها الَّذين آمنُوا إِ نن جاء ُك نم ف ٌ
ِ
صبِ ُحوا على ما فـع نلتُ نم ن ِاد ِمني) (احلجرات )6:فأمر بالتثبت ،وأخرب باألضرار املرتتبة على عدم
جبهالة فـتُ ن
التثبت ،وأن من تثبت مل يندم ،وأشار إىل امليزان يف ذلك يف قوله تعاىل( :أ نن تُ ِ
صيبُوا قـ نوماً ِجبهالة
)(احلجرات :من اآلية )6وأنه العلم والتحقق يف اإلصابة وعدمه ،فمن حتقق وعلم كيف يسمع ،وكيف ينقل

وكيف يعمل ،فهو احلازم املصيب ،ومن كان غري ذلك فهو األمحق الطائش الذي مآله الندامة" (.)4
ولذلك يقول سيد قطب رمحه اهلل" :التثبت من كل خرب ومن كل ظاهرة ،ومن كل حركة قبل
احلكم عليها ،هو دعوة القرآن الكرمي ،ومنهج اإلسالم الدقيق.
( ) 3ينظر :مجال الدين بن اجلوزي ،صيد اخلاطر ،هذبه وعلق عليه أسامة السيد،ط (5م سسة الكتب الثقافية:لبنان-
بريوت3437 ،هـ=3996م).326 ،
( ) 2ينظر :عبداهلل بن املقفع،األدب الصغري.364 ،
( )1ينظر :ناصر العمر ،مرجع سابق.371 ،
( ) 4ينظر :عبد الرمحن السعدي  ،الفتاوى السعدية (امل سسة السعيدية :السعودية -الرياض ،د.ت)،66 ،
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ومىت استقام القلب والعقل على هذا املنهج مل يبق جمال للوهم واخلرافة يف عامل العقيدة ،ومل
يبق جمال للظن والشبهة يف عامل احلكم والقضاء والتعامل ،ومل يبق جمال لألحكام السطحية
والفروض الومهية يف عامل البحوث والتجارب والعلوم " (.)3


المسألة الثانية :مسؤولية األمة عند وقوع الفتن.

قال اهلل سبحانه وتعاىل ( :وإن طائفتان من امل منني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها
على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا  .إن اهلل حيب املقسطني  .إمنا امل منون إخوة فأصلحوا بني أخويكم  ،واتقوا اهلل
لعلكم ترمحون ) (احلجرات :من اآلية.)31
يف هذه اآلية الكرمية بيان للقاعدة اليت تنطلق منها األمة املسلمة يف عالقات أفرادها ،وبيان
للمنهج العملي الذي تسري عليه لضمان متاسك بنياهنا ،فاألخوة واحملبة والسالم بني املسلمني
هي األصل يف اجلماعة املسلمة ( امنا امل منون إخوة) ،وما قد يطرأ بني اإلخوة من شقاق أو نزاع
واختالف أمر عارض يستلزم التدخل السريع من القيادة املسلمة ليعود للمجتمع صفاءه
وسالمه.
فالشريعة االسالمية شريعة واقعية عملية ،والنزاع واالختالف استثناء وارد يف الطبائع البشرية،
فجاءت اآلية األوىل يف هذا املوضوع آمرة بالصلح بني املسلمني ،وإزالة الفنت اليت تقع بينهم من
خالفات ونزاعات ،ولو وصل األمر إىل قتال من يأىب أن يستجيب لذلك ،واملنطلق الذي ترمسه
السورة ،وتذكره سببا الستخدام هذا احلق ،حق القتال إلجبار الباغي على العودة إىل الصف،
واالنتظام يف سلك اجلماعة املسلمة ،هو (إَِّمنا الن ُم ن ِمنُون إِ نخوةٌ )(احلجرات :من اآلية.)31
وهذه اآلية تدل يف منطوقها ومفهمومها وسياقها على عدة دالالت أمهها أمران:
( ) 3ينظر :سيد قطب ،مرجع سابق. 2227/4،
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 -3أن االقتتال بني املسلمني خروج عن قاعدة األخوة اليت قررها اهلل بقوله( :إَِّمنا الن ُم ن ِمنُون
إِ نخوةٌ ) فيجب اختاذ مجيع الوسائل املشروعة اليت تعيد ه الء إىل القاعدة ،ولو أدى ذلك إىل
قتاهلم ،صيانة هلذا األصل وحمافظة عليه.

 -2أن على امل منني الذين مل يشاركوا يف هذا اخلالف ،أن يبادروا بالصلح بني الفريقني
املتخاصمني ،وإذا مل جيد الصلح مع أحدمها ،فيجب عليهم قتاله وإجباره على ذلك.
فقاعدة (إَِّمنا الن ُم ن ِمنُون إِ نخوةٌ ) حتتم عليهم التدخل ،وليس ألحد أن يلومهم على فعلهم؛ فهذه
()3
اآلية ختوهلم القيام بكل وسيلة مشروعة تعيد األمر إىل نصابه واحلق إىل أهله
فقتال الفئة الباغية هدفه االصالح ال شيء غريه  ،هدفه اعادهتا اىل الصف املسلم؛ فهو اذن مشروط
بقوله تعاىل ( حىت تفيء إىل أمر اهلل) ،وأمر اهلل عز وجل هو وضع اخلصومة بني امل منني  ،وقبول حكم اهلل
فيما اختلفوا فيه  ،وأدى إىل اخلصام والقتال .
فإذا مت قبول البغاة حلكم اهلل  ،قام امل منون باإلصالح القائم على العدل الدقيق طاعة هلل وطلباً لرضاه . .

( إن اهلل حيب املقسطني ) . .وألن اباحة قتاهلم كان لعارض اقتضته الضرورة؛ فإن هذه القاعدة تقتضي أال
جيهز على جريح يف معارك التحكيم هذه  ،وأال يقتل أسري  ،وأال َّ
يتعقب مدبر ترك املعركة  ،وألقى السالح،
وال ت خذ أموال البغاة غنيمة؛ألن الغرض من قتاهلم ليس هو القضاء عليهم  ،وإمنا هو ردهم إىل الصف ،
وضمهم إىل لواء األخوة اإلسالمية (.)2
إ ن مجع الكلمة ووحدة الصف من أبرز املقاصد اليت تسعى الشريعة االسالمية لتحقيقها ،والصلح بني
املتخاصمني من أجل األعمال اليت يتقرب هبا امل من اىل اهلل ،والنصوص يف ذلك كثرية ،فمما ورد يف ذات
ِ ِ
صالح بـ نني الن ِ
َّاس وم نن
السياق قوله تعاىل( :ال خنيـر ِيف كثري م نن نَنو ُاه نم إَِّال م نن أمر بِصدقة أ نو م نع ُروف أ نو إِ ن
يـ نفعل ذلِك ابتِغاء مرض ِ
ات اللَّ ِه فس نوف نـُ ن تِ ِيه أ نجراً ع ِظيماً) (النساء.)334:
ن
ن
ن

( )3ينظر :العمر ،مرجع سابق.343 ،
( )2ينظر :سيد قطب ،مرجع سابق.494 /6 ،
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ِ
ِ
صالحاً )(البقرة :من اآلية )224وقال( :فم نن خاف ِم نن
وقال( :وبـُعُولتُـ ُه َّن أح ُّق بِرِّده َّن ِيف ذلك إِ نن أر ُادوا إِ ن
موص جنفاً أو إِنمثاً فأصلح بـيـنـهم فال إِ نمث علي ِه إِ َّن اللَّه غ ُف ِ
يم) (البقرة.)342:
ن
ٌ
ن
ُ
ور رح ٌ
ن ن ُن
ِ
صلح فأ نج ُرهُ على اللَّ ِه )(الشورى :من اآلية.)41
وقال( :وجزاءُ سيِّئة سيِّئةٌ مثنـلُها فم نن عفا وأ ن
صلِ ُحوا ذات بـنينِ ُك نم )(ألنفال :من اآلية.)3
وقال( :فاتـَّ ُقوا اللَّه وأ ن
المطلب الثالث  :أخالق وآداب التعامل مع المسلمين :
إن قول احلق سبحانه ( :إَِّمنا الن ُم ن ِمنُون إِ نخوةٌ ) عق ٌد عقده اهلل بني امل منني ،فما من شخص كان يف مشرق
األرض أومغرهبا ي من باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،فإنه أخ للم منني ،أخوة توجب أن حيب
له امل منون ،ما حيبون ألنفسهم ،ويكرهون له ،ما يكرهون ألنفسهم" ( ، )3وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه
آمرا حبقوق األخوة اإلميانية( :وال حتسسوا وال جتسسوا وال تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا
وسلم ً
وكونوا عباد اهلل إخوانا)(.)2
إن األخوة يف اإلسالم عالقة روحية جتل عن الوصف ،عالقة تسمو بأهلها اىل آفاق نورانية تبدأ من حلظة
االنتظام يف سلك الصف املسلم ،فتجمعهم على قلب رجل واحد ،وشعور واحد،عالقة فيها من الرقي ما
يعجز معه القلم عن الوصف ،والعقل عن التصور ،والقلب عن التصديق ،وتبقى مشاعر األخوة تصاحب
مسرية امل منني حىت حتا رحاهلم يف دار القرار ،على منابر من نور .
اذن البد أن يتعلم اجملتمع كيف يكون تعامل املسلم مع أخيه املسلم؟ وما الذي تقتضيه تلك األخوة
اإلميانية الراقية؛ فجاء التفصيل بعد اإلمجال ،بذكر كل ما ينايف ذلك الرقي األخالقي يف تعامل امل منني مع
بعضهم البعن سواء كان عمل جوارح أو عمل قلب،وسأكتفي مبا ورد يف سورة احلجرات يف قوله تعاىل (:يا
أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ال ي نسخ نر قـ نوٌم ِم نن قـ نوم عسى أ نن ي ُكونُوا خنيـًرا ِمنـ ُه نم وال نِساءٌ ِم نن نِساء عسى أ نن ي ُك َّن خنيـًرا
ِ
وق بـعد نِ ِ
ِمنـه َّن وال تـ نل ِمزوا أنـ ُفس ُكم وال تـنابـزوا بِ ناأللنق ِ
ب فأُولئِك ُه ُم
اب بِنئس اال نس ُم الن ُف ُس ُ ن
ُ
ُ
ُ
اإلميان وم نن ملن يـتُ ن
ن
( )3ينظر :السعدي ،مرجع سابق.411 ،
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب ،باب قوله تعاىل ( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ال ي نسخ نر قـ نوٌم ِم نن قـ نوم عسى
أ نن ي ُكونُوا خنيـًرا ِمنـ ُه نم ) ،رقم.39/4 ،6166
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الظَّالِمون ( )33يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ِ
ِ
ض ُك نم
ب بـ نع ُ
ن
اجتنبُوا كث ًريا من الظَّ ِّن إ َّن بـ نعن الظَّ ِّن إ نمثٌ وال جت َّس ُسوا وال يـ نغت ن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم (. ))32
ضا أ ُحي ُّ
بـ نع ً
ب أح ُد ُك نم أ نن يأن ُكل حلنم أخيه منيتًا فك ِرنهتُ ُموهُ واتـَّ ُقوا اللَّه إِ َّن اللَّه تـ َّو ٌ
اب رح ٌ
األمور المنهي عنها -كما جاء في سورة الحجرات -وهي خمسة مسائل :


المسألة األولى  :النهي عن السخرية بالناس ،واحتقارهم وازدراؤهم واالستهزاء بهم.

ينهى تعاىل عن السخرية بالناس ،وهو احتقارهم واالستهزاء هبم ،كما ثبت يف الصحيح عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أنه قالِ ( :
الك نرب بطر احلق وغما الناس)(.)3
و يف قوله تعاىل  (:يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ال ي نسخ نر قـ نوٌم ِم نن قـ نوم عسى أ نن ي ُكونُوا خنيـًرا ِمنـ ُه نم وال نِساءٌ ِم نن
ِ
ِ
عم اهلل بنهيه امل منني عن أن يسخر بعضهم من بعن جبميع معاين
نساء عسى أ نن ي ُك َّن خنيـًرا منـ ُه َّن) ّ

حيل مل من أن يسخر من م من ال لفقره ،وال لذنب ركبه ،وال لغري ذلك.
السخرية ،فال ّ

قدرا عند اهلل وأحب إليه من الساخر منه احملتقر له؛ وهلذا قال( :
فهذا حرام ،فإنه قد يكون احملتقر أعظم ً
عسى أ نن ي ُكونُوا خنيـًرا ِمنـ ُه نم )  ،ونص اهلل عز وجل على هني الرجال وعطف بنهي النساء(.)2
ويف تصدير اآلية بنداء االميان داللة على أن السخرية ،ال تقع إال من قلب ممتلئ من مساوئ األخالق،
متحل بكل خلق ذميم( ،)1وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم (:حبسب امرئ من الشر ،أن حيقر أخاه
املسلم)(.)4
فإياك أيها املسلم أن ينقدح يف قلبك احتقار أحد كائنًا من كان  ،فعليك أن تبتعد عن السخرية
جازما أن كل الناس أفضل منك .وال يكون لك ذلك حىت
واالحتقار  ،وسبيلك لذلك أن تعتقد
ً
اعتقادا ً
تُعظِّم جنايتك  ،وترى نفسك بعني الصغار  ،وتدمي ذم النفس اليت أودت بك إىل مثل هذه املهالك من
الذنوب واملعاصي  ،وعليك أن تسئ الظن هبا ( فال تـُزُّكوا أن ُفس ُك نم ُهو أ نعل ُم ِمب ِن اتـَّقى ) (سورة النجم:
()5
)12
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب االميان  ،باب حترمي الكرب وبيانه ،رقم.91/93،3
( )2ينظر:الطربي ،مرجع سابق.294/22 ،و ابن كثري ،مرجع سابق.167/7 ،
( )1ينظر :السعدي ،مرجع سابق.413 ،
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الرب واألدب والصالت ،باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ،رقم4، 2564
3946/
( )5ينظر :حممد حسني يعقوب ،مقال بعنوان  ،األخوة أيها اإلخوة ،جمموعة يف املكتبة الشاملة.344 ،
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 المسألة الثانية:النهي عن الهمز واللمز ،والتنابز باأللقاب.
ِ
وق بـعد نِ ِ
قال تعاىل( :وال تـ نل ِمزوا أ نـ ُفس ُكم وال تـنابـزوا بِ ناأللنق ِ
ب
اب بِنئس اال نس ُم الن ُف ُس ُ ن
ُ
ُ
اإلميان وم نن ملن يـتُ ن
ن
()3
فأُولئِك ُه ُم الظَّالِ ُمون ) ،ومعىن اللمز :االغتياب وتتبع املعاب  ،يقال ملزه يلمزه ويلمزه ،والنبز هو التلقيب
فمعىن قوله تعاىل( :وال تـ نل ِم ُزوا أ نـ ُفس ُك نم) أي :ال يعب بعضكم على بعن ،واللمز:يكون بالقول ،واهلمز:
بالفعل ،وكالمها منهي عنه حرام ،متوعد عليه بالنار،كما قال تعاىل ( :وين ٌل لِ ُك ِّل ُمهزة لُمزة ) (سورة

اهلمزة.)3:

ففي اآلية الكرمية ينهى املوىل سبحانه امل منني أن يتنابزوا باأللقاب؛ وهو دعاء املرء صاحبه مبا يكرهه من
وعم اهلل بنهيه ذلك،
اسم أو صفة ،ويأمرهم أن ال يعري أحدهم أخاه ،ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليهّ ،

فلم خيصص به بعن األلقاب دون بعن ،وأما األلقاب غري املذمومة ،فال تدخل يف هذا.

نفسا ألخيه ،ألن امل منني ينبغي أن يكون
وجاء اللفظ القرآين بقوله( :أنفسكم) مسمياً األخ امل من ً
تعبريا أن امل منني كرجل واحد ،وألنه إذا مهز غريه ،أوجب للغري أن يهمزه،
هكذا حاهلم كاجلسد الواحدً ،
فيكون هو املتسبب لذلك.)2( .

 المسألة الثالثة :النهي عن سوء الظن ،وتحريمه.
قال تعاىل( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ِ
ِ
ض ُك نم
ب بـ نع ُ
ن
اجتنبُوا كث ًريا من الظَّ ِّن إ َّن بـ نعن الظَّ ِّن إ نمثٌ وال جت َّس ُسوا وال يـ نغت ن
ب أح ُد ُكم أ نن يأن ُكل حلم أ ِخ ِيه ميتًا فك ِرهتُموه واتـَّ ُقوا اللَّه إِ َّن اللَّه تـ َّو ِ
يم () )32
ضا أ ُِحي ُّ
بـ نع ً
ٌ
ن
ن
ن ُُ
اب رح ٌ
ن

يقول اهلل عز وجل ناهيًا عباده امل منني عن كثري من الظن ،وهو التهمة والتخون لألهل واألقارب والناس يف

غري حمله؛ كالظن اخلايل من احلقيقة والقرينة ،وكظن السوء ،الذي يقرتن به كثري من األقوال ،واألفعال احملرمة،

( )3ينظر :أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن،حتقيق حممد سيد كيالين (دار املعرفة:
لبنان،د.ت).454،443 ،
( )2ينظر :ابن ايب طالب القيسي ،اهلداية اىل بلو النهاية .7111 /33 ،والطربي ،مرجع سابق .112/22 ،والسعدي،
مرجع سابق.413،
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فإن بقاء ظن السوء بالقلب ،ال يقتصر صاحبه على جمرد ذلك ،بل ال يزال به ،حىت يقول ما ال ينبغي،
أيضا ،إساءة الظن باملسلم ،وبغضه ،وعداوته املأمور خبالف ذلك منه.
ويفعل ما ال ينبغي ،ويف ذلك ً

وجاء األمر باجتناب كثري من الظن ألن الظنون اآلمثة غري قليلة  ،فوجب التمحيص والفحص لتمييز

حمضا ،فليجتنب كثري منه احتياطًا؛ فجاء
الظن الباطل من الظن الصادق ،وألن بعن ذلك يكون إمثًا ً

االستئناف البياين يف اآلية ليلفت أنظار املسلمني إىل وجوب التأمل يف آثار الظنون ،وليعرضوا ما تفضي إليه
الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشريعة  ،أو ليسألوا أهل العلم ،وليس هذا البيان توضيحاً ألنواع الكثري
من الظن املأمور باجتنابه  ،ألهنا أنواع كثرية فنبه على عاقبتها وتُرك التفصيل ألن يف إهبامه بعثاً على مزيد
االحتياط(. )3
عبد اهلل بن عمر قال :رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ( :ما أطيبك وأطيب
رحيك ،ما أعظمك وأعظم حرمتك ،والذي نفس حممد بيده حلرمة امل من أعظم عند اهلل حرمة منك ،ماله
ودمه وأن نظن به إالخريا )

()2

وعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث)( .)1وعن
خريا ،وأنت جتد
عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أنه قال :وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك املسلم إال ً
هلا يف اخلري حممالً )(. )4
ومعىن كونه إمثاً أنه ّ :إما أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو جمرد اعتقاد  ،فإن كان قد ينشأ عليه عمل من
بعد يف عمله الذي بناه
قول أو فعل كاالغتياب والتجسس وغري ذلك فليقدِّر الظا ّن أن ظنه كاذب مث لينظر ُ
(.)5
عليه فيجده قد عامل به من ال يستحق تلك املعاملة من اهتامه بالباطل فيأمث مما طوى عليه قلبه ألخيه

()3ينظر :ابن كثري ،مرجع سابق .177/7 ،وابن عاشور ،مرجع سابق .253/26 ،و السعدي ،مرجع سابق.413،
( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه ،يف كتاب الفنت ،باب حرمة دم امل من وماله ،رقم.3297/2 ،1912قال األلباين :ضعيف.
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب ،باب قوله تعاىل ( :يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ال ي نسخ نر قـ نوٌم ِم نن قـ نوم عسى
أ نن ي ُكونُوا خنيـًرا ِمنـ ُه نم ) ،رقم.39/4 ،6166
( )4ينظر :ابن كثري ،مرجع سابق.177/7 ،
( )5ينظر :ابن عاشور  ،مرجع سابق.253/26 ،
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المسألة الرابعة :تحريم التجسس.

قال تعاىل ( :وال جتسسوا) ،ومعىن التجسس يف لسان العرب هو التفتيش عن بواطن األُمور()3أو البحث
التجسس من املعاملة اخلفية عن املتجسس
بوسيلة خفيّة ،وهو مشتق من اجلس  ،ومنه مسي اجلاسوس .و ّ

عليه ،وجاء األمر بالنهي عنه بعد النهي عن الظن ألنه أثر من آثار الظن؛ ألن الظن يبعث عليه حني تدعو
َّ
نفسه إىل التحقق من ظنه سراً فيسلك طريق التجسس؛ فحذرهم اهلل من سلوك هذا الطريق وملا
الظان ُ
يفضي إليه من آثار وخيمة.
شرا من أخيه ،أو
فيسعى االنسان بالتجسس طالباً املعايب من الغري ،فينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع ًّ

لعله ينظر سوءاً من أخيه ،والذي ينبغي له أن يعرض عن معايب الناس ،وأن ال حيرص على االطالع عليها،
وهلذا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  -أنه قال  -عليه
الصالة والسالم ( :-ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئاً) ،يعين شيئاً مما يوجب ظن السوء به (فإين

أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)( ،)2فال ينبغي لإلنسان أن يتجسس ،بل يأخذ الناس على
ظاهرهم ،ما مل يكن هناك قرينة تدل على خالف ذلك الظاهر.
ووجه النهي عن التجسس أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات ،وقد يرى املتجسس من املتجسس
عليه ما يسوءه؛ فتنشأ عنه العداوة واحلقد ،ويدخل صدره احلرج والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة
طيبة وذلك من نكد العيش .
فيكون يف ذلك ثلم لألخوة اإلسالمية؛ ألنه يبعث على إظهار التنكر ،مث إن اطلع املتج َّسس عليه على
املتجسس  ،مث
جتسس اآلخر ساءه؛ فنشأ يف نفسه كره له ،وانثلمت األخوة ثلمة أخرى كما وصفنا يف حال
ُّ
ِّ
يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه .
وإذ قد اعترب النهي عن التجسس من فروع النهي عن الظن فهو مقيد بالتجسس الذي هو إمث أو يفضي
إىل اإلمث  ،وإذا علم أنه يرتتب عليه مفسدة عامة صار التجسس كبرية،ومنه التجسس على املسلمني ملن
الضّر هبم .
يبتغي ُ
( )3ينظر :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب ،مادة(ج س س)ط (3دار صادر :لبنان-
بريوت،د.ت).14/6،
( )2أخرجه الرتمذي يف سننه ،يف كتاب املناقب ،باب فضل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،رقم . 731/5،1496قال
الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه.
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ينجر منه نفع للمسلمني ،أو دفع ضر عنهم  ،ولذا فالنهي ال يشمل
فاملنهي عنه هو التجسس الذي ال ّ
الشرط على اجلناة واللصوص(. )3
التجسس على األعداء ،وال جتسس ُ


المسألة الخامسة :تحريم الغيبة.
الغيبة فسرها النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله( :ذكرك أخاك مبا يكره)( ،)2سواء كان ذلك يف
خلقته ،أو خلقه ،أو يف أحواله ،أو يف عقله ،أو يف ذكائه ،أو يف غري ذلك،مثل أن تقول :فالن
قبيح املنظر ،دميم ،فيه كذا ،فيه كذا ،تريد معايب جسمه ،أو يف ُخلقه بأن تقول :فالن أمحق،
سريع الغضب ،سيء التصرف ،وما أشبه ذلك ،أو يف خلقته الباطنة كأن تقول :فالن بليد ،فالن
ال يفهم ،فالن سيء احلفظ  ...فيجب الكف عن ذكر الناس مبا يكرهون ،سواء كان ذلك فيهم،
أو ليس فيهم ،والغيبة حمرمة باإلمجاع ،وال يستثىن من ذلك إال ما رجحت مصلحته ،كما يف اجلرح
والتعديل والنصيحة ،كقوله صلى اهلل عليه وسلم  ،ملا استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر( :ائذنوا له،
بئس أخو العشرية) ( ،)1وكقوله لفاطمة بنت قيس -وقد خطبها معاوية وأبو اجلهم( :-أما أبو جهم
فال يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك)( .)4وكذا ما جرى جمرى ذلك .مث بقيتها على
التحرمي الشديد ،وقد ورد فيها الزجر األكيد  ،وهلذا شبهها تعاىل بأكل اللحم من اإلنسان امليت،
ب أح ُد ُك نم أ نن يأن ُكل حلنم أ ِخ ِيه منيتًا فك ِرنهتُ ُموهُ ) ؟ أي :كما تكرهون هذا
كما قال تعاىل ( :أ ُِحي ُّ
طبعا ،فاكرهوا ذاك شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا ،وهذا من التنفري عنها والتحذير منها(.)5
ً

( )3ينظر :ابن عاشور ،مرجع سابق .254 -251/26 ،وابن عثيمني ،مرجع سابق.11/7 ،
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الرب والصالت واألدب ،باب حترمي الغيبة ،رقم .2113/4 ،1549
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب ،باب ما جيوز من اغتياب أهل الفساد والريب  ،رقم .37/4 ،6154
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الطالق ،باب املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا ،رقم .3334/2 ،3441
( )5ينظر :ابن كثري ،مرجع سابق .141/7 ،وابن عثيمني.15/7 ،
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المبحث الثاني  :منهج السورة في تقرير آداب وضوابط المجتمع اإلسالمي:
المطلب األول :وسائل تعزيز التوجيهات التربوية واألخالقية :


المسألة األولى :بين الترغيب والترهيب

من أمجل صور الرتغيب يف اآليات الكرميات النداء بصفة اإلميان ،لترتقب أمساعهم النداء بشوق،
واستجاشة لقلوهبم بالصفة اليت تربطهم به  ،وتشعرهم بأهنم له  ،وأهنم حيملون شارته  ،وأهنم يف هذا
الكوكب عبيده وجنوده  ،وأهنم هنا ألمر يقدره ويريده  ،وأنه حبب إليهم اإلميان وزينه يف قلوهبم اختياراً هلم
ِ
فحري هبم أن يقفوا
ومنة عليهم  ،ويف تلقيبهم هبذا الوصف ما ي ذن بأهليتهم لتلقي هذا النهي باالمتثال؛ ٌ
حيث أراد هلم أن يكونوا  ،وأن يقفوا بني يدي اهلل موقف املنتظر لقضائه وتوجيهه يف نفسه ويف غريه  ،يفعل
ما ي مر ويرضى مبا يقسم  ،ويسلم ويستسلم (.)3

ومن صور الرتغيب أن جاءت لفتة إميانية عجيبة (ول ِك َّن اللَّه حبَّب إِلي ُكم نِ
األميان وزيـَّنهُ ِيف
ن ُ
قُـلُوبِ ُكم) (احلجرات :من اآلية )7فأي دعوة لِ ِإلمي ِ
ان أقوى من هذه الدعوة ،أرأيتم كيف يعرض
ن
اإلميان مزينا حمبَّبا ،هل يستطيع م من أن يقاوم هذا اإلغراء ،وينصرف عن هذا التحبَّب.

وفجأة ينقلنا نقلة أخرى عميقة يف مدلوهلا ،جملجلة يف إيقاعها (وكَّره إِلني ُك ُم الن ُك نفر والن ُف ُسوق
ِ
صيان) (احلجرات :من اآلية )7مث يشري إشارة  -باسم اإلشارة للبعيد – (أُولئِك ُه ُم
والنع ن
الر ِاش ُدون هم امل منون.
الر ِاش ُدون) (احلجرات :من اآلية )7و َّ
َّ
واإلشارة للبعيد هلا مغزاها وأثرها يف النفس ،وخلجات الضمري ،وكأنه يعرض لنا اإلميان بالسهل
املمتنع ،وكأنه قريب بعيد(.)2

وألن النفس البشرية ال يستقيم حاهلا بالرتغيب فقـا ،فقـد جـاءت اآليـات متوازنـة بـني الرتغيـب
والرتهيب؛ فكل ترهيب يف اآليات يقابله ما يناسبه من الرتغيب ،لتبقى النفوس وسطًا بني الرجاء
واخلوف ،وتندفع للعمل رجاء فيما عند اهلل  ،وخوفًا من عقابه جل جالله.
( )3ينظر :ابن عاشور ،مرجع سابق .235 /26 ،وسيد قطب ،مرجع سابق.493/6 ،
( )2ينظر :ناصر العمر ،مرجع سابق.59 ،
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فعلى صعيد الرتهيب جتد قوله تعاىل ( :أن حتبا أعمالكم وأنتم ال تشعرون) حتذير وترهيب
من عواقب االفتئات على اهلل ورسوله ،ويف مقابل ذلك قوله تعاىل ترغيباً يف حال امللتزمني بأدب
التوقف بني يدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم (:هلم مغفرة وأجر عظيم) .وكذلك جتد وصف
(أكثرهم ال يعقلون) يقابله فتح باب التوبة واملغفرة ( واهلل غفور رحيم).وهبذا يتحقق التوازن بني
الرتغيب والرتهيب توافقاً مع االستعداد املزدوج يف النفس البشرية لتحصيل ما فيه خريها ودرء ما
فيها من شر(.)3


المسألة الثانية :التذكير بنعمة اهلل وفضله:

مل يكن أسلوب النداء باسم اإلميان هو األسلوب الوحيد يف هذه السورة ،فها هو عندما
دعاهم إىل التثبت عند خرب الفاسق ،ولفت نظرهم إىل وجود الرسول  بينهم ،وهي نعمة
تستحق الشكر والعرفان ،يقول هلم( :و ناعل ُموا أ َّن فِي ُك نم ر ُسول اللَّ ِه ل نو يُ ِطيعُ ُك نم ِيف كثِري ِمن ناأل نم ِر
ِ
ِ
ُّم ول ِك َّن اللَّه حبَّب إِلني ُكم نِ
صيان
اإلميان وزيـَّنهُ ِيف قُـلُوبِ ُك نم وكَّره إِلني ُك ُم الن ُك نفر والن ُف ُسوق والنع ن
لعنت ن
ُ
الر ِاش ُدون) (احلجرات :اآلية )7إنه أسلوب يأخذ مبجامع القلوب ويفتح مغاليقها.
أُولئِك ُه ُم َّ
(حبَّب) (احلجرات :من اآلية( ،)7وزيـَّنهُ) (احلجرات :من اآلية )7وأين (ِيف قُـلُوبِ ُك نم) (احلجرات:
ِ
صيان) (احلجرات :من اآلية )7ومن مل ي ثر
من اآلية )7مث ماذا (وكَّره إِلني ُك ُم الن ُك نفر والن ُف ُسوق والنع ن
ضلِ ِل اللَّهُ فما لهُ ِم نن هاد) (الرعد :من
فيه األسلوب األول فسي ثر فيه األسلوب الثاين (وم نن يُ ن
ضالً ِمن اللَّ ِه
اآلية )11وهل انتهت هذه األساليب اجلميلة يف معاجلة قضية واحدة ؟ ال ،بل (ف ن
ونِ نعمةً) (احلجرات :من اآلية )4وهذا له داللته ومراميه(.)2
وهــذا التــذكري بالفضــل مــدعاةٌ لاللت ـزام باهلــدي اإلهلــي والوقــوف عنــد توجيهاتــه ،فقولــه تعــاىل:
(ولكن اهلل حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم

( )3وسيم فتح اهلل،آداب وضوابا اجملتمع اإلسالمي من خالل سورة احلجرات،مقال من الشبكة العنكبوتية .39 ،
( )2ينظر :ناصر العمر ،مرجع سابق.72 ،
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الراشــدون) ،فجعــل العصــيان والفســوق والكفــر يف مقابــل نعمــة اإلميــان ،حبيــث ِّ
يرغ ـب مــن اســتقر
اإلميان يف قلبه ،عن الرتفع يف أن جيمع إليه من النقائن ما يكون كفراُ بنعمة اهلل عز وجل.
ولعل من أصرح العبارات القرآنية يف هذا السياق قوله تعاىل(:مينون عليك أن أسلموا قل ال
علي إسالمكم بل اهلل مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني) ،وهنا نكتة دقيقة،
متنُّوا َّ
وهي أنه ملا ذكر امتنان األعراب باالستجابة لدعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم جاء بلفظ
اإلسالم ليدل على عدم بلوغهم مراتب الكمال ،يف حني أنه ملا ذكر امتنان اهلل عليهم هبذا
الدين جاء بلفظ اإلميان الدال على متام نعمة اهلداية؛ فتم فضل اهلل وظهر قصور عباده عن أداء
حق الشكر كما زعموا ،واهلل أعلم(.)3


المسألة الثالثة:بيان عواقب عدم التزام هذه اآلداب

لقــد جــاءت اآليــات يف هــذه الســورة جبملــة مــن التنبيهــات  ،تبــني خطــورة العواقــب املرتتبــة علــى
االخــالل هبــذه األخــالق القرآنيــة ، ،ففــي ســياق األمــر بــاألدب مــع النــيب حــذر امل ـ منني مــن
عاقبة ذلك وخوفهم فقال هلم( :أ نن نحتبا أ نعمالُ ُك نم وأ نـتُ نم ال ت نشعُُرون)
ويف سياق األمر بالتثبت يف األخبار جاء التحذير من عاقبة الندم املرتتبة على التصرف بغري
وتبني  ،فقال تعاىل (:فتصبحوا على ما فعلتم نادمني) ،ويف سياق النهي عن القبائح
علم وتثبُّت ُّ
االس ُم
االجتماعية – كالسخرية والتنابز واللمز – جاء التحذير من الوقوع يف الفسق (،بِنئس ن
وق بـعد اإلمي ِ
ان ) ،فال تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا فساقًا ،فبئس االسم الفسوق ،وحذرهم
الن ُف ُس ُ ن

من وقوع الظلم بني أفراد اجملتمع نتيجة االستهزاء بالغري واالفرتاء عليه ومبالغة الغري يف الرد على
تلك السخرية واالفرتاءات ،فقال تعاىل( :ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون) وهكذا(.)2

( )3ينظر :وسيم فتح اهلل  ،مرجع سابق.39 ،
( )2ينظر :الطربي ،مرجع سابق -112 /22 ،بتصرف .ووسيم فتح اهلل  ،مرجع سابق.21 ،
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المطلب الثاني  :تقرير جملة من المبادئ والثوابت العامة:
 المسألة األولى :التقوى وثمراته
والتَّـ نقوى يف األصل من وقنـوى ،فـ نعلى من وقيت ،والتاء بدل من الواو والواو بدل من الياء( ).

والتقوى هي كما قال طلق بن حبيب" :أن تعمل بطاعة اهلل ،على نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وأن ترتك
معصية اهلل ،على نور من اهلل ،ختشى عقاب اهلل"(.)2
وقد وردت كلمة التقوى يف مواضع متعددة من هذه السورة،وهي كالتايل:
جاء يف اآلية األوىل ( :واتـَّ ُقوا اللَّه إِ َّن اللَّه ِمس ِ
يم)(احلجرات )3 :ويف اآلية الثالثة ( :أُولئِك الَّ ِذين
ٌ
يع عل ٌ
نامتحن اللَّهُ قُـلُوبـ ُه نم لِلتَّـ نقوى )(احلجرات )1 :ويف العاشرة( :واتـَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك نم تـُ نرمحُون)(احلجرات )31 :ويف

اآلية الثانية عشرة( :واتـَّ ُقوا اللَّه إِ َّن اللَّه تـ َّو ِ
يم)(احلجرات )32 :ويف الثالثة عشرة ( :إِ َّن أ نكرم ُك نم ِعند
ٌ
اب رح ٌ
اللَّ ِه أتنـقا ُك نم )(احلجرات.)31 :

فيالحظ أن السورة الكرمية سلكت مسلك األمر والنهي يف تقرير التقوى؛ فنهت عن رفع الصوت من
جهة ،وأمرت بغن الصوت بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم من جهة أخرى ،ومل تقف اآلية الكرمية عند
هذا احلد بل أكدت على أن حتقيق هذا األدب هو املعيار احلقيقي لتمكن التقوى من قلب املرء ،قال تعاىل
(:إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهلل أولئك الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى) ،وهذا النص يدل مبفهوم
املخالفة على أن الذين ال يغضون أصواهتم عند رسول اهلل مل تتمحن التقوى يف قلوهبم متام التمحن ،بل

رمبا مل تكن أهالً للتقوى وال حمالً قابالً هلا والعياذ باهلل(.)1

قال الرازي" :فال ينبغي أن خيتلف قولكم وفعلكم وضمري قلبكم  ،بل ينبغي أن يتم مما يف مسعه من قولكم

آمنا ومسعنا وأطعنا وما يف علمه من فعلكم الظاهر  ،وهو عدم التقدم وما يف قلوبكم من الضمائر وهو

التقوى"(.)4

( )3ينظر :ابن منظور ،مرجع سابق ،4913/52 ،مادة (وقى).
( )2ينظر :السعدي ،مرجع سابق.799 ،
( )1ينظر :وسيم فتح اهلل  ،مرجع سابق.4 ،
( )4ينظر :الرازي :مرجع سابق.4313 ،
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وجاء األمر بالتقوى بعد األمر باإلصالح بني الفئتني فقال سبحانه ( :واتـَّ ُقوا اللَّه ) أي :يف مجيع أموركم
(لعلَّ ُك نم تـُ نرمحُون)  ،وهذا حتقيق منه تعاىل للرمحة ملن اتقاه(.)3

وجاء األمر بالتقوى بعد التنفري من الغيبة وانتهاك أعراض الناس حتذيراً هلم من الوقوع فيها  ،قال تعاىل:
(واتـَّ ُقوا اللَّه إِ َّن اللَّه تـ َّو ِ
يم)  ،فالغبية من الشرور اليت تساهل فيها الكثري ،فكان األمر بالتقوى مناسباً
ٌ
اب رح ٌ
للكف عنها ،قال ابن عاشور" :هذا كالتذييل هلا إذ أمر بالتقوى وهي ُمجاع االجتناب واإلمتثال ،فمن كان
ساملاً من التلبس بتلك املنهيات؛ فاألمر بالتقوى جينبه التلبس بشيء منها يف املستقبل  ،ومن كان متلبساً هبا

أو ببعضها فاألمر بالتقوى جيمع األمر بالكف عما هو متلبس به منها .
ومجلة ( إن اهلل تواب رحيم ) تذييل للتذييل؛ ألن التقوى تكون بالتوبة بعد التلبس باإلمث ،فقيل  ( :إن اهلل
تواب ) وتكون التقوى ابتداء فريحم اهلل املتقي  ،فالرحيم شامل للجميع"(. )2

وبعد أن بني اهلل تعاىل أنه جعل البشر شعوبًا وقبائل ،ألجل أن حيصل التعارف بينهم ،ذكرهم أن مقياس
الكرم بينهم هو التقوى ( ،إِ َّن أ نكرم ُك نم ِعند اللَّ ِه أتنـقا ُك نم )؛ فأكرمهم عند اهلل ،أتقاهم ،وهو أكثرهم طاعة
وقوما ،وال أشرفهم نسبًا ،ولكن اهلل تعاىل عليم خبري ،يعلم من يقوم
وانكفافًا عن املعاصي ،ال أكثرهم قرابة ً
ظاهرا ال باطنًا ،فيجازي كال مبا يستحق(.)1
ظاهرا وباطنًا ،ممن يقوم بذلكً ،
منهم بتقوى اهللً ،
 المسألة الثانية :الفرق بين االيمان واإلسالم وأثرهما في سلوك المؤمن.

بعد أن بني اهلل تعاىل معيار التفاضل بني الناس ،وهو التقوى ،وكان من املشاهد ادعاء بعن
الناس ألنفسهم مراتب ليست هلم على احلقيقة ،كان من الالزم بيان مراتب اإلميان والتنبيه على
الفرق بني اإلسالم واإلميان وأن حتقيق هذه األمساء ال يكون بالتمين والدعوى وإمنا باستكمال
املقدمات واألعمال( ،)4قال تعاىل(:قالت األعراب آمنا قل مل ت منوا ولكن قولوا أسلمنا وملا
يدخل اإلميان يف قلوبكم) قال احلافظ ابن كثري ":والصحيح أهنم قوم ادعوا ألنفسهم مقام

( )3ينظر :ابن كثري ،مرجع سابق.176 /7 ،
( )2ينظر :ابن عاشور ،مرجع سابق.257 /26 ،
( )1ينظر :السعدي  ،مرجع سابق.412 ،
( )4ينظر :وسيم فتح اهلل  ،مرجع سابق.21 ،
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اإلميان ومل حيصل هلم بعد فأُدبوا وأُعلموا أن ذلك مل يصلوا إليه بعد"( ،)3وقال  " :وقد استفيد
من هذه اآلية الكرمية :أن اإلميان أخص من اإلسالم كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة ،ويدل
عليه حديث جربيل ،عليه السالم ،حني سأل عن اإلسالم ،مث عن اإلميان ،مث عن اإلحسان،
فرتقى من األعم إىل األخص ،مث لألخص منه"(.)2
 المسألة الثالثة :تقرير األخوة اإليمانية

ِ
صلِ ُحوا بـ نني أخوين ُك نم ).
قال اهلل  -سبحانه وتعاىل ( :-إَِّمنا الن ُم ن منُون إِ نخوةٌ فأ ن

هذه اآلية أصل من األصول اليت تنظم عالقة املسلم بأخيه املسلم ،وليست هذه اآلية هي

الوحيدة فقا يف هذه السورة اليت تتناول موضوع األخوة وتقويه الروابا بني املسلمني ،بل إن
هناك عدة آيات يف املوضوع نفسه ،ولكن اختلفت األساليب يف حتقيق هذه الغاية ،وهي بناء
األخوة اإلميانية.
ومحاية ملقام األخوة شرع احملافظة عليها بوسائل عدة ،ولو وصل األمر من أجل صيانتها،
والذود عنها إىل القتال ،ومع من؟ مع املسلمني الذين مل يدركوا خطورة ما يقومون به وما
يفعلون ،وجعل حتقيق األخوة والصلح من أسباب الرمحة ،ومن رمحه اهلل فقد فاز فوزا عظيما.
وحلماية األخوة حرمت األمور اليت تكون سببًا يف إضعاف األخوة وبرتها ،ووسيلة لنشوء
اخلالفات واخلصومات ،والعداوة ،والبغضاء ،كالغيبة والنميمة ،والسخرية ،واهلمز ،واللمز ،وسوء
الظن ،والتفاخر باألنساب واألموال واألوالد ،وكالغل واحلسد ،والتجسس ،واهلجر ،وغري ذلك
مما يدخل يف هذا الباب ،ويكون ذريعة الهتزاز مكانة األخوة وضعف منـزلتها(.)1

( )3ينظر :ابن كثري ،مرجع سابق.149/7،
( )2املرجع السابق.
( )1ينظر :ناصر العمر ،مرجع سابق. 341،344،345 ،
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 المسألة الرابعة :تقرير المساواة وعدم التفاضل في طبيعة الخلق

ـاس إِنـَّـا خل نقنــا ُك نم ِمـ نـن ذكــر وأُنـثــى وجع نلنــا ُك نم ُشــعُوبًا وقـبائـِـل لِتـعــارفُوا إِ َّن
قــال تعــاىل ( :يــا أيـُّهــا النَّـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم خبِريٌ ) .
أ نكرم ُك نم عند اللَّه أتنـقا ُك نم إ َّن اللَّه عل ٌ
خيرب تعاىل أنه خلق بين آدم ،من أصل واحد ،وجنس واحد ،وكلهم من ذكر وأنثى ،ويرجعون
مجيعهم إىل آدم وحواء ،وجعلهم شعوبًا وقبائل ألجل أن يتعارفوا ،فإهنم لو استقل كل واحد
منهم بنفسه ،مل حيصل بذلك ،التعارف الذي يرتتب عليه التناصر والتعاون ،والتوارث ،والقيام
حبقوق األقارب ،ولكن اهلل جعلهم شعوبًا وقبائل ،ألجل أن حتصل هذه األمور وغريها ،مما
يتوقف على التعارف ،وحلوق األنساب(.)3
مث ب ــني اهلل تع ــاىل امليـ ـزان ال ــذي ي ــوزن ب ــه البش ــر ،فق ــال ع ــز م ــن قائ ــل (:إن أك ــرمكم عن ــد اهلل
أتقاكم) ،وقد جاء يف احلـديث الصـحيح عـن أيب هريـرة رضـي اهلل عنـه قـال :قـال رسـول اهلل صـلى
()2
اهلل عليه وسلم  (:إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم)
فمعيار التفاضل املعترب شرعاً هو التقوى ،وختمت اآلية بقوله تعاىل(:إن اهلل عليم خبري) لتنبه
إىل أن اهلل تعاىل هو الذي يعلم املتقني من غريهم ،فقطعت بذلك الطريق على أي فرد يريد أن
يتفاضل على غريه ولو يف هذا املعيار ،إذ ليس املقصود من حتديد التقوى معياراً للتفاضل أن يهزأ
الناس بعضهم ببعن أو يستبيحوا غيبتهم أو ملزهم أو حنو ذلك ألهنم دوهنم يف التقوى ،وإمنا
املقصود كف الناس عن بعضهم البعن ،وردهم يف التفاضل إىل علم اهلل تعاىل؛ ألنه هو سبحانه
وحده الذي يعلم املتقي على احلقيقة من غريه ،ولقد جاء ذلك بوضوح تام يف سورة النجم
()1
حيث قال تعاىل (:فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى)( سورة النجم)12:
( )3ينظر :السعدي ،مرجع سابق.412 ،
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الرب واألدب والصالت ،باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره  ،رقم ،2564
.3947 /4
( )1ينظر :وسيم فتح اهلل ،مرجع سابق.22 ،
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 المسألة الخامسة :تنمية الوازع النفسي لاللتزام بهذه األخالق
إن اإلميان هو القوة الدافعة والطاقة اجملمعة ،فما تكاد حقيقته تستقر يف القلب حىت تتحرك لتعمل وفق
منهج اهلل  ،وما من أحد يستطيع أن يفرض التزام مبدأ من املبادئ ،أو خلقاً من األخالق ،بقوة خارجية ،أو
سلطة قانون ،فها هي الدول اليوم تعيش حتت سلطة قوانني وضعية ونظم قضائية وشرطة وقوات عسكرية
لكنها مل تستطع أبداً أن حتقق أي التزام حقيقي باألخالق – إن صح أن يسمى ما عندهم أخالقاً – وهلذا
كان ال بد من حل هذه اإلشكالية يف منظومة األخالق اإلسالمية ،وليس أقدر على ذلك من قوله تعاىل
يف ختام هذه السورة ( :إِ َّن اللَّه يـعلم غيب َّ ِ
ض واللَّه ب ِ
ص ٌري ِمبا تـ نعملُون )
ن ُ ن
السماوات و ناأل نر ِ ُ
فبهذا يظهر سر اخلوارق اليت صنعتها العقيدة يف األرض ،وما تزال يف كل يوم تصنعها ،اخلوارق اليت تغري
كفيل بتنمية الوازع النفسي
وجه احلياة من يوم إىل يوم  ،إذ أن استشعار هذه الرقابة الدائمة من اهلل عز وجل ٌ

يف كل فرد ،مبا حيقق التزامه هبذه األخالق واآلداب ،ولو كان يف خلوة من الناس ،أو معزل عن بطش
السلطان وقهر السلطة والقانون ،وهبذا فقا تنضبا منظومة األخالق يف اجملتمع .وهبذا يتبني لنا اكتمال
عنصر آخر من عناصر اإلعجاز يف هذه السورة املباركة(.)3

( )3ينظر :سيد قطب ،مرجع سابق .9/7 ،ووسيم فتح اهلل  ،مرجع سابق.21 ،
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الخاتمة
وبعد أن منا غرسي ،واستوى على سوقه وحان قطافه ،أنثر بني يدي القاريء مجلة من الوقفات والفوائد،
فبعد هذه الدراسة البسيطة شعرت أن علي أن أراجع نفسي؛ وأن أقف منها وقفة حماسبة جادة ،فالقرآن
رسائل اهلل لنا لنغري أنفسنا فأين أنا من أدب القرآن الكرمي؟ .
حوت هذه السورة آداب قلبية وعملية أمجل ذكرها هنا مع ذكري ألبرز الدروس اليت خرجت هبا حصيلة
هذه الدراسة القاصرة :
فحري يب أن ال
 .3إن على امل من أن يعظّم شرع اهلل وشرع رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف قلبه وفعله ٌ ،

أبادر لقول أو فعل حىت أعلم حكم اهلل عز وجل فيه ،وإن علمت سنة أن أعمل هبا ،وأن أطبقها تعظيماً
لشرع رسول اهلل ،أن أتأدب بأدب اإلميان يف جمالس العلم اجالالً لسنة رسول اهلل  ،فليس هناك
أخوف من أن حيبا اهلل عملي ،عياذاً باهلل .

 .2علمتين سورة احلجرات أن علي التثبت عند نقل األخبار ،فليس كل ما يعرف يذاع ،وليس كل ينقل
من الكالم يصح ،وكم وقع الناس يف األعراض ،وكم تقطعت األواصر ،ومحلت القلوب الضغائن  ،جراء
أحاديث تناقلوها ،مل يتثبتوا منها ،كان الكثري منها باطل.
 .1علمتين سورة احلجرات أن التقوى مقام ال يبلغه إال من مشر واجتهد ،وعمل بالقرآن  ،وختلق بأخالقه،
فهي قمة ال يبلغها إال أصحاب اهلمم العالية ،أسأل اهلل مهة عالية تبلغين مصاف األتقياء.
 .4علمتين سورة احلجرات أن أداء حقوق األخوة مطلب إمياين ،وواجب شرعي ،وليس فضلة خري ميتنها
اإلنسان على أخيه.
فمن كان من أهل اإلميان مل يسخر من أخيه املسلم  ،ومل يلمزه أو ينبزه بلقب يشينه ،وامل من ال يسيء
الظن بإخوانه ،وال يغتاب أحداً مهما كانت املربرات ،فالغيبة كبرية من كبائر الذنوب.
 .5أن الواجب علي أن أراقب أقوايل وأفعايل كلها ،أن أزهنا مبيزان الشرع ،عسى اهلل أن مين علي بالرمحة
والرشاد.
 .6أن ميزان التفاضل بني اخللق واضح يف شرع اهلل ،وأن االميان درجة أعلى من درجة اإلسالم ،ففي أي
الدرجتني أنا؟ ،إن مل يساندين توفيق اهلل عز وجل خبت وخسرت ،فأسأله سبحانه التوفيق والسداد.
 .7وكان اخلتام مسكاً ،فليس لنا من رقيب غريه سبحانه ،تعلمت من ختام هذه السورة أن علي أن أعيش
بني الرجاء واخلوف.

33

فعلم اهلل الذي ال حيده حدود يرافقين ،يطلع على سريريت ،فما من خري أقدمه إال واهلل يعلمه ،فأرجو أن
يثيبين عليه بكرمه ،وما من سريرة سوء إال ويعلمها  ،أخاف أن حياسبين عليها ،وعفو اهلل حيدوين بشوق إىل
جنته بلغنا اهلل إياها يف صحبة خري اخللق أمجعني عليه وعلى آله األطهار أفضل الصالة وأمت التسليم .
هذه بعن الدروس اليت تعلمتها ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كالم اهلل سبحانه.
وفي الختام أسأل اهلل سبحانه أن ينفعنا بالقرآن الكرمي وأن جيعلنا من أهل القرآن وخاصته ،وأن جيعله

شفيعنا وحجيجنا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
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المراجع:
 أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،اجلامع الصحيح املعروف بصحيح مسلم ،اعتىن
به أبو صهيب الكرمي (الرياض :بيت األفكار الدولية3439 ،هـ = 3949م).
 أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،الصارم املسلول على شامت الرسول  ،حتقيق :
حممد عبد اهلل عمر احللواين  ،حممد كبري أمحد شودري  ،ط(3دار ابن حزم :لبنان-بريوت3437،هـ)

 أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن،حتقيق حممد سيد كيالين (دار

املعرفة :لبنان) ،

 ابو زكريا حيىي بن شرف النووي  ،التبيان يف آداب محلة القرآن  ،حتقيق حممد احلجار ،ط (4دار ابن

حزم :لبنان – بريوت 3996=3437 ،م)

 أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري ،اجلامع الصحيح وهو اجلامع املسند الصحيح املختصر من

أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة3422 ،هـ).
 أبو حممد مكي بن أيب طالب محّوش القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي ،اهلداية إىل

بلو النهاية ،حتقيق :جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة،
بإشراف :أ.د :الشاهد البوشيخي (جمموعة حبوث الكتاب والسنة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -
جامعة الشارقة3429 ،هـ = 2114م).
 أبوبكر حممد املعروف بابن العريب،أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،ط(1دار الكتب
العلمية :لبنان -بريوت3424،هـ2111-م)

 أمحد بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى ،اعتىن به وخرج أحاديثها :عامر اجلزار وأنور الباز،ط1

(املنصورة :دار الوفاء3426 ،هـ = 2115م)
 مجال الدين بن اجلوزي ،صيد اخلاطر ،هذبه وعلق عليه أسامة السيد،ط (5م سسة الكتب
الثقافية:لبنان -بريوت3437 ،هـ=3996م).326 ،

 سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،مذيلة بأحكام الشيخ :حممد ناصر الدين

عمان :بيت األفكار الدولية ،د.ت)،
األلباين ،واعتىن به :فريق بيت األفكار الدولية ( َّ
 سيد قطب  ،يف ظالل القرآن(بريوت :دار الشروق3434 ،هـ = 3991م)
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 عبد الرمحن السعدي  ،الفتاوى السعدية (امل سسة السعيدية :السعودية -الرياض ،د.ت)
 عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ( ،مطبعة احلجازي:
مصر -القاهرة،د.ت)
 عبدالرمحن بن ناصر السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،حتقيق عبدالرمحن
اللوحيق،ط(3م سسة الرسالة :لبنان-بريوت3421 ،ه=2112م)
 عبداهلل بن املقفع،األدب الصغري (،بدون بيانات)
 عبداجمليد البيانوين ،البينات يف تفسري سورة احلجرات،ط(3دار نور املكتبات:السعودية-
جدة3434،ه= 3997م)
 عماد الدين أبو الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي  ،تفسري القرآن العظيم  ،حتقيق مصطفى السيد
وآخرون (م سسة قرطبة:مصر – اجليزة/مكتبة أوالد الشيخ للرتاث مصر -اجليزة ،د.ت)

 فخر الدين حممد بن عمر الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (بريوت :دار الفكر للطباعة

والنشر والتوزيع3413 ،هـ = 3943م).
 حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير( دار سحنون للنشر والتوزيع :تونس  3997 -م )
 حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي،
وشارك يف حتقيق هذا اجلزء :حممد رضوان عرقسوسي (بريوت :م سسة الرسالة3427 ،هـ = 2116م).
 حممد بن خليفة بن علي التميمي،حقوق النيب صلى اهلل عليه وسلم على أمته يف ضوء الكتاب
والسنة،ط(3أضواء السلف :اململكة العربية السعودية -الرياض3434 ،هـ=3997م)
 حممد بن صاحل العثيمني ،تفسري القرآن .
 حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح املشهور بسنن الرتمذي ،حكم على
أحاديثه وآثاره وعلق عليه :حممد ناصر الدين األلباين ،واعتىن به :أبو عبيده مشهور آل سلمان (الرياض:
مكتبة املعارف للنشر والتوزيع3437 ،هـ)،
 حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب ،مادة(ج س س)ط (3دار صادر :لبنان-
بريوت،د.ت)
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 حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين  ،سنن ابن ماجه ،حتقيق  :حممد ف اد عبد الباقي(دار الفكر :
لبنان-بريوت،د.ت)

 حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،بصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حتقيق :حممد النجار(

املكتبة العلمية:لبنان -بريوت ،د.ت)

 حممد حسني يعقوب ،مقال بعنوان  ،األخوة أيها اإلخوة ،جمموعة يف املكتبة الشاملة.344 ،

 ناصر العمر ،سورة احلجرات دراسة حتليلية وموضوعية  (،ملف مطبوع من الشبكة العنكبوتية)
 وسيم فتح اهلل،آداب وضوابا اجملتمع اإلسالمي من خالل سورة احلجرات،مقال من الشبكة
العنكبوتية
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