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 اإلهداء 

إىل روح أبييييييير  الييييييي عمر  ايييييييوا أد يييييييو ىل يييييييمب    ا  ييييييي  و ا ييييييي      ييييييي   وإىل أ ييييييير      ييييييي     

 اغ ا ييييي   ايييييق بييييي ا ها ب   يييييٍ  ووىل ،ٍييييي    نييييي  مييييي ور  ورو ييييي   أوىلييييي     أ   ل ييييي  ىل معييييي   وأ    ييييي         

 ىل  ر     ز    س  هت .

زو ييييير  ا ز يييييز  ايييييوا  يييييل ا ىل يييييو    كييييي   ور   ا  ييييي  و ا   ييييي    ونييييي    ييييي    ييييي            إىل

يل   عييييييوب    يييييي ر و يييييي و ىل يييييير خ ايييييي  ونم يييييي   دلييييييز ب    ىلييييييا  يييييي    ييييييز    وأ يييييي      ىل ييييييمب         

 و سن ىل    وأو م ىل     ا  د  .

إىل  منيييييييز ز ييييييي  بييييييين   بييييييي  حلايييييييا  ا ييييييي   ا  ييييييي     ايييييييوا  يييييييم     ييييييي د   ا  ييييييي        

 .وحتف     و ف ه  ىل  ن          ه  أمج   ا ح  ت   د د  ت  وأ ض   و   

إىل أوالوا قييييييمر ىليييييي ا  اييييييو ن أىليييييي ا ار بويييييي ع     سيييييي هر  ا      يييييي   وأوىليييييي     أ   يييييي د ٍ      

 و ٍ  ٍ  ب     ام  و.

 إىل أ   هر  اغ ا  ت ىل و ق يب   ا   هر    قوم     ا ىل   و اسؤ   ىلا   أا وق .

 ن  عؤال  أع ا عوب  امب ا إىل 

  ا   ث :  م   حم   مج  
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 تقديرشكر و

  أمح     ىلز و   وأ  مب ىل و  ز   ا     وو دم إ س ا  ودض    ا  بع ىل ر  بأ     ا  ن إجن ز عو   ا   .

 ن ال  ش م ال  ش م    »وإ   ن   م   ه  ىل أ ض ً إب     اش م إىل أع    ن   ق   ىل     اوالر و اسالم: 

    ب  حل  اش رك    ا م   ت   مت  ال   ا    ر  وال  س ا إال أ  أه  م ب اش م   ز   األب  حل  اف     ا ن  ر (1)« ا  س

و ا فس  وىل  م  ا مآ  جب      ا  س  و اوا هفض  ىل ر ب م   ب إل م ف ىل و عوب  امب ا   م   ً وا كح ً و     ً و   ٍ ً  د   

  اش م و ا    م و ال       دلز ب         ز  . ا ن  

ث   ب    ع   وأب هوهت   ا م م   او ن   ن     اشم    جب      خل    مموأبل   ز     ما ا ٍ ئ   ا  ر س   

هفض    ىل ر ب    ٍ هت   ال  ور بق   قس   ا فس  وىل  م  ا مآ  ب      ا ر ب ت  ا     دلز ع     ن      ون   

ب     و ن هفضال   ا  إمس ىل   ا  عض  و ا ن  ر  اشمب هر   ن  ر ع رو   اأه    ب اش م   ز   إىل  ا  قش   ا ممي  

    قش  عوب  امب ا  دلز مه        ً.

وأه    ب اش م  ا  دم و ال       خل ص ا    ن ق م يل  ا وح أو  ا    أو أبٍ    إجن ز عوب  امب ا   ن قم ب أو 

 ب ،  ً     ا  ر  ا     هل   ا  د ق و اس  و  و ز ع     ن    .  ب   

(  اق ه    ون  ت      ىل  عوب  امب ا  رىل ك   ق  اخ و  )  د  ب  وال أاسو أ  أه  م ب اش م   ز   إ

 وه    ٍ  وه س  ٍ  بو ر ر ب وبأن   و    دلز ع     ىلا ن    .

 وك و    ىل و ب  ا  حم   وىل و آا  وأكح ب  أمج   و       ر   ا  ا 

 

                                                           
(1 ) سنن َسْورة، بن عٌسى بن محمد وآخرٌالترمذي، شاكر أحمد تحقٌق: الترمذي، ط)ن، بٌروت، التراثالعربً، إحٌاء (،2دار

(.5314(،بابماجاءفًالشكرلمنأحسنإلٌك،رقمالحدٌث)4/993م،كتابالبروالصلة،)5391-هـ5931
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة الموضوع

 
 أ اإلىداء

 ب والتقديرالشكر 
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 ملخص الدراسة

 .(ية مقارنةدراسة موضوع) عنوان البحث8 القواعد األخالقية لممجتمع المسمم في سورتي لقمان والحجرات -

 الطالبة8 مريم محمد جمعة عبد المطيفإعداد  -

 إشراف الدكتور8 حاتم جالل التميمي -

، واستخداميا تناولت ىذه الرسالة القواعد األخالقية لممجتمع المسمم في سورتي )لقمان والحجرات(

وبيانيا، وبيان آثارىا في بناء المجتمع المسمم لما فييا من آثار عظيمة ونافعة تعود عمى الفرد المسمم 

 الصالح والفالح، وترقى بو إلى أعمى معاني اإلنسانية وأسماىا.ب

ىذا البحث في تناولو اآلداب االجتماعية الواردة في كمتا السورتين )لقمان والحجرات(  تكمن أىميةو 

 لممجتمع المسمم، وكيفية عالقاتو مع اآلخرين.

لقمان والحجرات(، وأثرىا في وتيدف ىذه الرسالة إلى توضيح األخالق واآلداب الواردة في سورتي )

 بناء المجتمع المسمم، والتأكيد عمى ضرورة تطبيق ىذه القواعد والوصايا لموصول إلى مجتمع مثالي.

وتقوم منيجية البحث عمى عدة مناىج منيا المنيج االستقرائي، وذلك باستقراء القواعد األخالقية 

وذلك بشرح تمك القواعد، وبيان أثرىا، والمنيج الواردة في سورتي لقمان والحجرات، والمنيج الوصفي؛ 

االستنباطي؛ وذلك باستنباط ما يمكن استنباطو من تمك القواعد، والمنيج التاريخي؛ وذلك فيما يتعمق ببيان 

 أسماؤىم في الدراسة. وردتقمان، والترجمة لألعالم الذين شخصية ل



 ي
 

دثت في المقدمة عن أسباب اختيار واشتممت ىذه الرسالة عمى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، تح

 البحث، وأىدافو وأىميتو وحدوده، والدراسات السابقة مع توضيح منيجية البحث.

وأما الفصول الدراسية لمبحث فقد تحدثت في الفصل األول عن األخالق بتعريفيا وفضميا وآثارىا، 

وصايا لقمان الحكيم البنو، وآثارىا في وتناولت في الفصل الثاني8 القواعد األخالقية في سورة لقمان متمثمة ب

الفصل الثالث8 القواعد األخالقية في سورة الحجرات وآثارىا في بناء المجتمع  لبناء المجتمع المسمم، وتناو 

 المسمم.

أن كمتا السورتين )لقمان  وقد تضمنت الخاتمة النتائج التي توصمت إلييا الباحثة، ومن أبرزىا

والحجرات( اشتممتا عمى جممة من القواعد األخالقية اليادفة لبناء المجتمع المسمم وصالحو، وأن كمتا 

 والقواعد االجتماعية.السورتين تضمنتا أفضل أساليب التربية األخالقية 

الق مستقمة مجال األخالق االىتمام بوضع مساقات لألخوأوصي أىل العمم وذوي االختصاص في 

تعمم أوالدنا، وترقى بيم إلى أسمى القيم، وعقد االجتماعات والمشورات لحل أزمة األخالق التي يعاني منيا 

 مجتمعنا اليوم.

 

 

 

 

 



 ك
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Abstract 

This study handled The Ethical Rules of the Muslim Community through 

Luqman and Al-Hujurat, it uses and statement, state it reflects in building a 

community by which it has a great and benefit effects on the Muslim individed of 

goodness and prosperity which make him raise to the highest meaning of 

humanity. 

The important of this study (research) lie in Surat Luqman and Alhujurat the 

social ethics of Muslim’s community and how  to build its relationship with other. 

This study aims to clarify ethics and morals in surat Luqman and Alhujurat, 

and it’s affect in building Muslim’s society, emphasizing on the necessity of 

applying this rules and recommending to research to perfect society. 

This study includes introduction, three chapters and conclusion, in the 

introduction talked about the reason of this study, its goals, important and limits, 

and the previous studies with clearing the research approach. 



 ل
 

The study chapters talked in the first one about morals, identifying, slowing 

its effects, in chapter two it talked about ethic morals in Surat Luqman presented 

by Luqman recommendations to his son, and it’s effects in building Muslim’s 

community, in chapter three it talked about ethic rules in Al- Hujurat and its effects 

in building Muslim’s community. 

The conclusion presented the results that the researcher had concluded 

mainly in both Luqman and Al-Hujurat including as group of moral rules to 

building Muslim’s community, and includes the best method in moral education 

and social rules. 

People of science and specialist recommended in the field of moral to take 

care developing independent ethic courses to teach our children and raise them to 

the high values and hold consultations and meeting to solve the problems of ethics 

that our society suffers these days.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

العزيز الوىاب، الذي ال يعز مف وواىب النعـ، افع النقـ، دالحمد  رب العالميف 

عصاه، وال يضؿ مف اتبع ىداه، والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف، الذي جاء 

حساف إلى يوـ الديف ومف اتبعيـ بإ ،األئمة األبرار ،باليدى والنور، وعمى آلو وصحبو األخيار

 وبعد:

، وبيذيف األصميف اىتدت األمة فإف خير الكبلـ كبلـ ا، وخير اليدي ىدي محمد 

قديمًا، وىما سبيؿ نجاتيا في سائر األزماف واألحواؿ، مف تمسؾ بيما رشد واستقاـ، ومف ضؿ 

والمنكرات بالفتف  مميء ؛عميو أحد دناسيح غوى وىوى، ونحف اليوـ نعيش في مجتمع الفقد 

 .سبيؿ لمنجاة مف ىذه الفتف إال بالعودة إلى منيج ا تعالى، وسنة نبّيو محمد والشيوات، وال

المجتمع  اوقد جاء اإلسبلـ بمنيجو القويـ ليعمؿ عمى إرساء أصوٍؿ ثبلثة يقوـ عميي

صبلح األخبل: وىي صبلح عبلقة أفراده بعضيـ بإصبلح العقيدة، وا   وذلؾ بتشريع ؛بعضؽ، وا 

لما فييا مف آثار سيئة في إضعاؼ  ؛مور نيى ا عنياأيا، و أحكاـ وأموٍر ال بد مف االلتزاـ في

 .المجتمع المسمـ وانحبللو، وال يكمؿ ذلؾ إال بالعودة إلى منيج ا تعالى وسنة نبيو محمد 
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 أىمية البحث 

تي )لقماف والحجرات( تأتي أىمية البحث في أنو يتناوؿ اآلداب االجتماعية الواردة في سور  (1

 لممجتمع المسمـ وكيفية عبلقاتو مع اآلخريف.

 .في كمتا السورتيف اإظيار الضوابط واألوامر والنواىي التي وردت (2

و صبلح البشرية في وفي أخبلقنا خاصة؛ ألف ،االلتزاـ بمنيج القرآف الكريـ في أمورنا عامة (3

 في الدنيا واآلخرة.

 سبب اختيار البحث 

 ؛لمكتابة في ىذا البحث الواقع األليـ الذي وصؿ إليو أبناء المجتمع المسمـ الدافع األساس 

في كمتا  فالغالبية بعيدة كؿ البعد عف االلتزاـ بالضوابط واآلداب واألخبلؽ التي وردت

 .السورتيف إال القميؿ

 مف خبلؿ الجمع بيف السورتيف، واستخبلص ما فييما مف قواعد  ؛الجّدة في الموضوع

 .ميمَّةٍ  أخبلقيةٍ 

 الدراسات السابقة 

بعد اطبلعي عمى الدراسات السابقة في ىذا الموضوع، لـ أجد أي كتاب أو رسالة تجمع 

تناولت سورة  مستقمةٌ  وجد دراساتٌ تبيف سورتي )لقماف والحجرات( معًا بيذا العنواف، إال أنو 

 الحجرات، ومنيا:

شحاتو محمد عمي، ىذا  د. أحمد )سورة الحجرات دراسة تحميمية موضوعية(كتاب  -

الكتاب سار عمى منيج التفسير التحميمي، ثـ استقرأ العبر والدرس. وأما ما يميز ىذه 

وتفسيرىا  ،آيات سورة الحجرات لموضوع األخبلؽ مف خبلؿدراسة أنيا الدراسة، فيو 
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مع الجمع واالنتقاء واالختصار والتعميؽ والترجيح حسب ما يقتضيو ، تفسيرًا موضوعياً 

 مقاـ.ال

د. محمد عبد القادر أبو فارس، تناوؿ فيو تفسير  )في ظالل سورة الحجرات(كتاب  -

اآليات في سورة الحجرات، وبياف معانييا وأخذ العبر والدروس منيا وكيفية عبلج األمور 

 المنيي عنيا.

إعداد د. عبد السبلـ حمداف الموح.  ،)التربية األخالقية في ضوء سورة الحجرات(كتاب  -

فيو ييتـ  ،وؿ فيو مفيوـ التربية األخبلقية وذكر مبادئيا، وأسسيا، ومراحميا، وأىميتيايتنا

 بإبراز الجانب التربوي ومناىج التربية األخبلقية.

مـ أجد كتبًا مستقمة تفسر سورة لقماف تفسيرًا تحميميًا أو فما يخص سورة لقماف،  وأما

نما عثرت عمى بعض األبحاث العممية   ومنيا:موضوعيًا، وا 

وىو بحث مكمؿ ، )القيم التربوية المتضمنة في سورة لقمان من خالل وصاياه البنو(  -

لمتطمبات درجة الماجستير في التربية اإلسبلمية، في جامعة أـ القرى، في المممكة 

 ىػ، وقاـ بإعدادىا الطالب8/2/1422 العربية السعودية، نوقشت بتاريخ

ف، بإشراؼ الدكتور نجـ الديف عبد الغفور عبد العزيز عبد المحسف محمد أبو حس

 األنديجاني، ويتحدث فيو عف القيـ التربوية وتعريفيا وتعدادىا كما وردت في السورة.

)معجزة البناء القيمي لمشخصية كما بحث آخر مقدـ لمؤتمر اإلعجاز في القرآف بعنواف  -

بية الحكومية )غزة( ، والذي عقد في كمية التر وردت في وصايا لقمان البنو في القرآن(

ىػ، إعداد الدكتور زياد عمي الجرجاوي، 1421( صفر الخير 12-11المنعقد ما بيف )

تناوال األبعاد الفرعية لمتنظيـ القيمي لمشخصية كما وقد والدكتور جماؿ زكي أبو مرؽ، 
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وردت في سورة لقماف وتوضيحيا. ومنيا البعد العاطفي، البعد السموكي، البعد البيولوجي، 

 والبعد السموكي األخبلقي.

بأنو ال  )القواعد األخالقية لممجتمع المسمم...(ويتبيف لمباحثة مف خبلؿ عنواف الرسالة  -

توجد أي دراسة تجمع بيف السورتيف بيذا العنواف باإلضافة إلى االختبلؼ في طريقة 

 العرض وترتيب العناويف والفصوؿ.

 حدود البحث 

 .األخبلقية في سورتي لقماف والحجرات اقتصرت ىذه الدراسة عمى القواعد

 منيجية البحث 

 ىذه الدراسة عمى المناىج اآلتية: اتبعت في

 المنيج االستقرائي؛ وذلؾ باستقراء القواعد األخبلقية الواردة في سورتي )لقماف والحجرات(. -

 المنيج الوصفي؛ وذلؾ بشرح تمؾ القواعد، وبياف أثرىا في المجتمع المسمـ. -

األخبلقية لممجتمع  تنباطي؛ وذلؾ باستنباط ما يمكف استنباطو مف تمؾ القواعدالمنيج االس -

 .(لقماف والحجرات)المسمـ مف خبلؿ سورتي 

وردت المنيج التاريخي؛ وذلؾ فيما يتعمؽ ببياف شخصية لقماف، والترجمة لؤلعبلـ الذيف  -

 أسماؤىـ في الدراسة.

 في تطبيؽ ذلؾ وىي: جرائيةً إ واتبعت خطواتٍ 

تفسير البالمأثور و  لقرآف األصيمة المعتمدة مف التفسيروع إلى مصادر تفسير االرج (1

 بالرأي.
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 .النبوية مصحؼ المدينةبخط  ،باعتماد الرسـ العثماني  كتابة آيات القرآف الكريـ  (2

مة مع االلتزاـ ببياف درجة يتخريج األحاديث النبوية الشريفة وعزوىا إلى مصادرىا األص (3

 جة مف غير الصحيحيف.صحة األحاديث المخر 

 ترجمة األعبلـ التي بحاجة إلى تعريؼ. (4

 محتوى البحث:

جاءت ىذه الدراسة في مقدمة وثبلثة فصوؿ وخاتمة، وقد قسمت الفصوؿ إلى مباحث 

قائمة وقسمت المباحث إلى مطالب، وبعض المطالب اشتممت عمى مسائؿ، باإلضافة إلى 

والفيارس العممية وتشمؿ فيرس اآليات الحاشية، في  ـوأخرى باألعبلـ المترجـ لي ،بالمحتوى

 في الرسالة. ياوقائمة المراجع التي اعتمدتواألحاديث واألعبلـ وفيرس الموضوعات، 

 بسورتي لقمان والحجراتباألخالق و التعريف  :الفصل األول 

 ثالثة مباحث:وفيو 

 باألخبلؽالتعريؼ : المبحث األوؿ -

 فالتعريؼ بسورة لقما: الثانيالمبحث  -

 التعريؼ بسورة الحجرات :لثالمبحث الثا -

 لقمان القواعد األخالقية في سورة :الفصل الثاني 

 عشر مبحثًا: وفيو أحد  

 الحكمة وآثارىا في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ. :المبحث األوؿ -

 سمـ.في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المشكر نعـ ا وآثاره : المبحث الثاني -
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 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.توحيد ا تعالى وآثاره : المبحث الثالث -

 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.بر الوالديف وآثاره : المبحث الرابع -

في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع اتباع سبيؿ الصالحيف وآثاره : المبحث الخامس -

 المسمـ.

 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.مراقبة ا تعالى وآثاره : لمبحث السادسا -

 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.الصبلة وآثارىا : المبحث السابع -

في بناء القواعد األخبلقية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وآثارىما : المبحث الثامف -

 مـ.في المجتمع المس

 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.الصبر وآثاره : المبحث التاسع -

 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.التواضع وآثاره : المبحث العاشر -

في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع غض الصوت وآثاره : المبحث الحادي عشر -

 المسمـ.

 خالقية من خالل سورة الحجراتالقواعد األ :الفصل الثالث 

 عشر مبحثًا:وفيو اثنا 

القواعد األخبلقية  عدـ التقديـ بيف يدي ا ورسولو وآثار ذلؾ في بناء :المبحث األوؿ -

 في المجتمع المسمـ.

في بناء القواعد األخبلقية وآثاره  غض الصوت في حضرة النبي: المبحث الثاني -

 في المجتمع المسمـ.
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في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع  مف األخبار وآثاره التبيف: المبحث الثالث -

 المسمـ.

في بناء القواعد األخبلقية وآثاره المتخاصميف االصبلح بيف المؤمنيف : المبحث الرابع -

 في المجتمع المسمـ.

في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع العدؿ والقسط وآثارىما : المبحث الخامس -

 المسمـ.

 في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.التآخي وآثاره : بحث السادسالم -

القواعد األخبلقية  ىدـفي السخرية والممز والتنابز باأللقاب وآثارىما : المبحث السابع -

 في المجتمع المسمـ.

في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع وآثاره السيء اجتناب الظف : المبحث الثامف -

 المسمـ.

 القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ. ىدـ فيالتجسس وآثاره : المبحث التاسع -

 الغيبة وآثارىا في ىدـ القواعد األخبلقية في المجتمع المسمـ.: المبحث العاشر -

في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع التعارؼ بيف الناس وآثاره : الحادي عشر -

 المسمـ.

األخبلقية المشتركة بيف كمتا السورتيف )لقماف  القواعدالمبحث الثاني عشر:  -

والحجرات(، والقواعد األخبلقية التي انفردت بيا سورة لقماف، والقواعد األخبلقية التي 

 انفردت بيا سورة الحجرات

 وقد تضمنت أىـ النتائج التي توصمت إلييا والتوصيات المقترحة. :الخاتمة
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 تعالى أف يكوف خالصًا لوجيو الكريـ، وأف وفي الختاـ ىذا عممي وجيدي الذي أسأؿ ا
 جعمو سبيبًل لتحصيؿ العمـ والعمؿ الصالح.ي

وآخر دعوانا أف الحمد  رب العالميف، وصبلة ا وسبلمو عمى أشرؼ المعمميف وخير 
 الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعيف.
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 ل األولـالفص

 بسىرتي لقمان واحلجراتق وباألخالالتعريف 

 ثالثة مباحث:وفيو  

 التعريف باألخالق: المبحث األول 

 التعريف بسورة لقمان: بحث الثانيالم 

 التعريف بسورة الحجرات: ث الثالثالمبح 
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 تمييد:

اإلسبلمية ىي األساس لرفعة المجتمع ونجاح أفراده فيي عماد األمـ  إف األخبلؽ

ؤثر بيا متماسكة ال ت قويةً  ةً تمع المسمـ قوية ومتينة يكوف أفراده أمّ وقوتيا، فإذا كانت لبنات المج

 الشيوات واألىواء.

مناس كافة في كؿ زماف ومكاف، ألف مصدرىا مف القرآف فاألخبلؽ اإلسبلمية صالحة ل

الكريـ والسنة النبوية الشريفة. فالمجتمع الذي ال يمتـز أفراده بيذه األخبلؽ، فيو مجتمع عرضة 

 ار وانتشار الفساد.لبلنيي

وسيتناوؿ ىذا الفصؿ، التعريؼ باألخبلؽ، وفضميا، وبياف أثرىا في المجتمع المسمـ، 

 .عمييا السورتاف رات(، وذكر الموضوعات التي اشتممتوالتعريؼ بسورتي )لقماف والحج
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 المبحث األول

 لغة واصطالحاً باألخالق التعريف 

زاـ بيا، ومعرفة الرذائؿ واجتنابيا، ولنا األسوة موضوع األخبلؽ يدور حوؿ الفضائؿ وااللت

َّىن نن من زنُّ: الحسنة في صاحب الخمؽ العظيـ الذي قاؿ ا تعالى فيو
فكاف عميو  .(1)

الصبلة والسبلـ بأخبلقو اإلسبلمية قرآنًا يمشي عمى األرض، وسيتناوؿ ىذا المبحث ثبلثة 

 ، وأثرىا في المجتمع المسمـ.مطالب، التعريؼ باألخبلؽ لغة واصطبلحًا، وبياف فضميا

  ألخالق لغة.تعريف ا :األولالمطمب 

لكف ُخصَّ الَخْمؽ بالييئات  ،الَخْمُؽ والُخْمؽ في األصؿ واحد": الراغب األصفياني قاؿ

 .(2)"الُخُمؽ بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة والصور وخصَّ 

المؤمف وخالؽ الفاجر،  خالصف البلـ وضميا السجية" ويقاؿ الخمؽ بسكو ": قاؿ الجوىريو 

 .(3)أي يتكمفو: وفبلف يتخمؽ بغير خمقو

، وخالؽ الفاجر المؤمف ؽالسجية، يقاؿ خالالُخُمؽ جمع أخبلؽ، والٌخْمؽ، : ابف منظور قاؿو 

افو وأوصأنو لصورة اإلنساف الباطنة، وىي نفسو  الديف والطبع والسجية، وحقيقتو:: والخمؽ

.(4)ة الخمؽ لصورتو الظاىرةومعانييا المختصة بيا بمنزل
 

 

                                                           
 .4سورة القلم، آٌة( 1)
هـ(، المفردات فً غرٌب القرآن، تحقٌق: محمد سٌد كٌالنً، دار 425األصفهانً، الراغب الحسٌن بن محمد )ت( 2)

 .158بٌروت، ط بدون، ص -المعرفة
ٌق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ(، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربٌة، تحق393الجوهري، إسماعٌل بن حماد )ت( 3)

 (.4/1417م، )1987 -هـ1407(، 4دار العلم للمالٌٌن، ط )
(، 1بٌروت، ط ) -هـ(، لسان العرب، دار صادر711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدٌن محمد مكرم )ت( 4)

(10/85.) 
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 .(1)السجية والطبع، والمروءة والديف: الُخُمؽ: أبادي بقولووعرفو الفيروز 

 التعريف باألخالق اصطالحًا.: المطمب الثاني 

"عبارة عف ىيئة لمنفس راسخة يصدر عنيا األفعاؿ بسيولة : ابف مسكويو بقولوالُخُمؽ عّرفو 

"فإف كاف : وزاد الجرجاني عمى ىذا التعريؼ قولو .(2)"ةٍ ورويَّ  إلى فكرٍ  ويسر مف غير حاجةٍ 

ف كاف الصادر منيا األفعاؿ القبيحة  الصادر عنيا األفعاؿ الحسنة كانت الييئة خمقًا حسنًا، وا 

 .(3)سميت الييئة التي ىي مصدر ذلؾ خمقًا سيئًا"

رادات زاكي مركبةٌ  ىيئةٌ ": بقولوالخمؽ  ابف القيـ عرؼو  ة، وأعماؿ مف عمـو صادقة وا 

 .(4)"، وأقواؿ مطابقة لمحؽطنةظاىرة وبا

، كما يبحث في الشر إلى ا ويبحث في الخير والحسف، ويتقرب ب مفيوـ األخبلؽف

واإلنساف ، والقبح ويبتعد عنو، ومف ىنا تدخؿ العممية األخبلقية في جميع العبلقات اإلنسانية

اطنة، الخاصة والعامة لنفسو ولغيره، لجماعتو )الخموؽ( ىو اإلنساف الخير في حياتو الظاىرة والب

 .(5)ومجتمعو عمى حد سواء

                                                           
-هـ1426(، 8سالة، ط )هـ(، القاموس المحٌط، مإسسة الر817الفٌروزأبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب )ت( 1)

 .881م، ص2005
هـ(، تهذٌب األخالق، تحقٌق: عماد الهاللً، منشورات 427ابن مسكوٌه، أبو علً أحمد بن محمد بن ٌعقوب )ت( 2)

 . 265(، ص1بٌروت، ط )-الجمل، بغداد
(، 1ٌروت، ط )الجرجانً، علً بن محمد بن علً، التعرٌفات، حققه: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمٌة، ب( 3)

 .651م، ص1983-هـ1403
هـ(، بدائع التفسٌر، تحقٌق: ٌسري السٌد وصالح 751ابن قٌم الجوزٌة، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد )ت( 4)

 (.3/183م، )1427(، 1الشامً، دار ابن الجوزي، ط )
(، 1عمان، ط ) -للنشر والتوزٌع، األردن ناصر، إبراهٌم بن عبدهللا، التربٌة األخالقٌة، الجامعة األردنٌة، دار وائل( 5)

 .23م، ص2006
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األقواؿ عف ىيئة مركبة تشمؿ  عبارةٌ  :لؤلخبلؽ لدى الباحثة أنياالتعريؼ المختار و 

، المطابقة مف غير حاجة إلى فكر وروية واألفعاؿ واألعماؿ الظاىرة والباطنة الصادرة عف المسمـ

 إلنسانية، والتي تحثنا عمى التحمي بالفضائؿ وترؾ الرذائؿ.لمحؽ، في جميع عبلقاتو ا

 فضل األخالق في اإلسالم، وبيان أثرىا في المجتمع. :المطمب الثالث 

لؤلخبلؽ اإلسبلمية الرفيعة أىمية في بناء الشخصية اإلسبلمية الحقة، وال بد لممجتمع 

وقد بيف لنا  ،أعمى مراتب اإلنسانيةألنيا ترقى بو إلى  ؛التحمي بيذه األخبلؽ الساميةمف المسمـ 

ُيوَضُع  َشْيءٍ  ِمفْ  َما»: فقاؿ عميو السبلـفضؿ ىذه األخبلؽ وااللتزاـ بيا  رسوؿ ا الكريـ 

ـْ  ِخَياَرُكـْ »: ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ .(1)«ُحْسِف اْلُخُمؽِ  ِمفْ  اْلِميَزاِف َأْثَقؿُ  ِفي َأَحاِسُنُك

عف  ، وُسِئؿَ َتْقَوى المَِّو َوُحْسُف اْلُخُمؽِ  َفَقاؿَ  َأْكَثِر َما ُيْدِخُؿ النَّاَس اْلَجنَّةَ »: يضاً أ وُسِئؿَ  .(2)«َأْخبلًقا

 .(3)«الفـ والفرج: النار، فقاؿ َأْكَثِر َما ُيْدِخُؿ النَّاَس 

زعيـ و  .(4)«َحَسَف ُخُمقو الجنَِّة ِلَمفْ  أعمى في َأنا َزِعيـٌ بَبيتٍ »: ويقوؿ عميو الصبلة والسبلـ

 تعني "ضامف".

 فإذا كانت أخبلؽ ؛فيي أساس قياـ حضارتو وقوتو ا أثر األخبلؽ في المجتمع المسمـوأم

تؤثر أبنائو صالحة كانت لبنات المجتمع المسمـ قوية ومتينة، وكّوف أفراده أمًة قويًة متماسكة ال 

 األىواء. فييا
                                                           

(، 4/400هـ(، سنن أبً داود، دار الكتاب العربً، بٌروت، )275أبً داود، سلٌمان بن األشعث السجستانً )ت( 1)
(، األلبانً، محمد ناصر الدٌن، سلسلة األحادٌث الصحٌحة 4801كتاب األدب، باب حسن الخلق، رقم الحدٌث )

 (.876(، رقم الحدٌث )2/450م، )1996-1416(، 1الرٌاض، ط ) -هها وفوائدها، دار المعارفوشًء من فق
هـ(، سنن الترمذي، تحقٌق: أحمد شاكر وآخرٌن، دار 279الترمذي، محمد بن عٌسى بن َسْورة، سنن الترمذي )ت( 2)

(، قال أبو عٌسى: 1975ٌث )(، كتاب البر والصلة، باب الفحش، رقم الحد4/349إحٌاء التراث العربً، بٌروت، )
 (.286(، رقم الحدٌث )1/285حسن صحٌح، وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة )

(، قال أبو عٌسى: 2004(، كتاب البر والصلة، باب حسن الخلق، رقم الحدٌث )4/363الترمذي، سنن الترمذي، )( 3)
 ( حسن اإلسناد.977لحدٌث )(، رقم ا2/669صحٌح غرٌب، وقال األلبانً: فً السلسلة الصحٌحة )

(، قال أبو عٌسى: حسن 4802(، كتاب األدب، باب حسن الخلق، رقم الحدٌث )4/400أبً داود، سنن أبً داود، )( 4)
 صحٌح.
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ع، أما أثرىا في سموؾ الفرد فما جمية في سموؾ األفراد وسموؾ المجتم وتظير آثار األخبلؽ

تزرعو في نفس صاحبيا مف قيـ أخبلقية سامية تكوف سببًا في نجاحو وفبلحو، وأما أثرىا في 

ومف  .(1)سموؾ المجتمع، فيي األساس لبناء المجتمعات اإلنسانية إسبلمية كانت أو غير إسبلمية

 أظير آثار األخبلؽ في المجتمعات واألفراد:

وعندما تكوف موجودة في سموكيات المجتمع، فيذا  رافعة المجتمع، األخبلؽ ىي إفّ  -

 يعني أنو مجتمع متمدف متحضر يسعى لمتقدـ، والرفعة بيف األمـ.

 األخبلؽ معيار بقاء األمـ والحضارات. إفّ  -

ب ما تفوقوا االلتزاـ بمكاـر األخبلؽ يؤدي إلى تقدـ المجتمع وسعادتو، وأّف الغر  إفّ  -

 بعض المكاـر التي أمرنا ا بيا.ـ عمينا إال باتخاذى

 صبلح الفرد الذي ىو أساس المجتمع. فييامكاـر األخبلؽ ضرورة اجتماعية؛ ألف  إفّ  -

بمكاـر األخبلؽ يؤدي ما عميو مف حقوؽ ا عز وجؿ، وحقوؽ الناس،  المتخمؽ إفّ  -

 ويعطي كؿ ذي حؽ حقو.

بسعادة معجمة في الدنيا، بمرضاة ا تعالى و  بلؽ يظفرالمتخمؽ بمكاـر األخ إفّ  -

 ومؤجمة في اآلخرة.

 االلتزاـ بمكاـر األخبلؽ سبب لمحبة ا تعالى. إفّ  -

تحّمي المسمـ باألخبلؽ الحسنة مف أكثر ما يدخؿ الناس الجنة؛ ألنيا طاعة   -

 ورسولو.

                                                           
 -هـ1430(، 1الخراز، خالد بن جمعة بن عثمان، موسوعة األخالق اإلسالمٌة، الدرر السنٌة، مكتبة أهل األثر، ط )( 1)

 .33م، ص2009
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مف خيار ، وأثقؿ شيء في الميزاف، وصاحب الخمؽ  أنيا سبب لمحبة رسوؿ ا -

 الناس.

 .(1)بب تأييد ا ونصرهأنيا س -

الناس في مجالستيـ ومحاكاتيـ،  بُ تكسب صاحبيا االلتزاـ والتقدير، وترغّ أنيا  -

 واالقتداء بيـ.

  

                                                           
 .35-34لخزاز، موسوعة األخالق، الدرر السنٌة، صا( 1)
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 الثانيالمبحث 

 التعريف بسورة لقمان

ىذه السورة الكريمة )سورة لقماف( مف السور المكية، التي تعالج موضوع العقيدة في 

وبيذا االسـ عرفت  ،كيـ مع ابنو، وليذا سميت بيذا االسـالنفوس، وتركز عمى قصة لقماف الح

الشتماليا عمى قصة لقماف الحكيـ، والتي تضمنت فضيمة الحكمة، وسر ؛ بيف القراء والمفسريف

 معرفة ا وصفاتو، وذـ الشرؾ، واألمر بمكاـر األخبلؽ، والنيي عف القبائح والمنكرات.

سورة وترتيبيا، وأسباب نزوليا، ومناسبة السورة في ىذا المبحث تسمية الالباحثة بيف توس

لما قبميا ولما بعدىا، والموضوعات التي اشتممت عمييا، والتعريؼ بشخصية لقماف الحكيـ، وذلؾ 

 المطالب اآلتية:عبر 

  وعدد آياتيا ،وترتيبيا ،تسمية السورة :األولالمطمب. 

التي  ووجمبًل مف حكم ،قماف وحكمتوألف فييا ذكرًا لم ؛سميت ىذه السورة بإضافتيا إلى لقماف

 .(1)، وبيذا االسـ عرفت بيف القراء والمفسريفأدب بيا ابنو، وليس ليا اسـ غير ىذا االسـ

وذـ  ،وسر معرفة ا تعالى وصفاتو ،والشتماليا عمى قصتو التي تضمنت فضيمة الحكمة

وىي معظمات مقاصد  ،ذميمةالاألخبلؽ والنيي عف  ،واألمر باألخبلؽ واألفعاؿ الحميدة ،الشرؾ

 .(2)القرآف

                                                           
 (.21/137هـ(، التحرٌر والتنوٌر، دار سحنون للنشر، تونس، )1393ابن عاشور، محمد الطاهر )ت( 1)
 -هـ(، محاسن التؤوٌل، تحقٌق: محمد باسل عٌون السود، دار الكتب العلمٌة1332القاسمً، محمد جمال الدٌن )ت( 2)

 (.8/24(، )1بٌروت، ط )
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، نزلت في المصحؼ الشريؼ ىذه السورة، ىي السابعة والخمسوف في تعداد نزوؿ السورو 

ثبلثوف في ترتيب ترتيبيا في المصحؼ فيي إحدى و  ، وأماعد سورة الصافات، وقبؿ سورة سبأب

 السور جاءت بيف سورة الرـو التي قبميا وسورة السجدة بعدىا.

 .الباقيف وثبلثوف في عد   المكي والمدني، وأربع دد آياتيا فيي ثبلث وثبلثوف في العد  وأما ع

  .(1)عدىا الكوفي ولـ يعدىا الباقوف ؛اختبلفيا )ألـ(

ىي مكية كميا عند ابف عباس، وعميو إطبلؽ جميور المفسريف، وعف ابف وقاؿ ابف عاشور 

 لك خك  حك جك مق حقُّ: قولو تعالى استثناء ثبلث آيات مف (2)عباس مف رواية النحاس

إال اآليتيف إلى قولو  (3)، وعف قتادة َّ ٰذ يي ىي ميُّ: إلى قولو تعالى َّ حل جل مك

 .َّ  مث هت مت هب مبُّ: تعالى

 وعمى تسميميا فقد أجيب بأف الييود جادلوا في ذلؾ ورسوؿ ا ،وذلؾ مروي بأسانيد ضعيفة

 لتوفيؽ بيف إلى اينة، وىذا أقرب وفد إلييـ إلى المد بمكة بأف لقنوا ذلؾ وفدًا مف قريش

ف كانت غير ثابتة فيو بالمقبوؿ في  ىبسند صحيح إال أّف مثؿ ىذا يكتف األقواؿ، وىذه الروايات وا 

 .(4)الجممة

 

 

                                                           
هـ(، البٌان فً عد آي القرآن، تحقٌق: غانم قدوري الحمد، مركز 444الدانً، أبو عمرو عثمان بن سعٌد )ت( 1)

 .205م، ص1994-هـ1414(، 1المخطوطات والتراث، الكوٌت، ط )
أخذ عن النحاس، العالمة، إمام العربٌة أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعٌل المصري النحوي، ارتحل إلى بغداد و( 2)

الزجاج، ومن كتبه إعراب القرآن، المعانً، الكافً، توفً سنة ثمان وثالثمائة من ذي الحجة، الذهبً، شمس الدٌن 
م، 2001-هـ1422هـ(، سٌر أعالم النبالء، مإسسة الرسالة، ط بدون، 748محمد بن أحمد بن عثمان )ت

(15/401.) 
السدوسً البصري األعمى، كان قتادة عالماً بالتفسٌر وباختالف قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزٌر، أبو الخطاب ( 3)

العلماء ووصفه أحمد بالفقه والحفظ، وأطنب فً ذكره، قال: قلما تجد من ٌتقدمه، توفً سنة سبع عشرة هجري 
وعمره ست وخمسون عاماً، ٌنظر: الذهبً، شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان، تارٌخ اإلسالم 

 (.3/301(، )1ات المشاهٌر واألعالم، تحقٌق: بشار معروف، دار الغرب اإلسالمً، ط )ووفٌ
 (.21/138ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 4)
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 سبب نزول سورة لقمان : المطمب الثاني      . 

 :ومف ىذه اآليات ،نزوؿأسباب يا أّف لمف سورة لقماف ورد  بعض اآليات

  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ: قولو تعالى -

 َّ نت مت زت
(1). 

 حارث، وذلؾ أنو كاف يخرج تاجرًا إلى النزلت في النضر بف : (3)ومقاتؿ (2)قاؿ الكمبي

ثكـ يحدّ  اً محمد إفَّ : ث بيا قريشًا، ويقوؿ ليـفارس فيشتري أخبار األعاجـ فيروييا، ويحد  

فديار، وأخبار األكاسرة، فيستممحوف بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكـ بحديث رستـ واسن

 .(5)، ويتركوف استماع القرآف، فنزلت ىذه اآلية(4)حديثو

 ومفردىا َقْينة.(7)نزلت في شراء القياف والمغنيات: (6)وقاؿ مجاىد ، 

 َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حيُّ: وقولو تعالى
(8).        

 

                                                           
 .6سورة لقمان، آٌة( 1)
الكلبً: العالمة األخباري النسابة، أبو المنذر هشان بن األخباري محمد بن السائب بن بشٌر الكلبً، الكوفً الشٌعً، ( 2)

د المتروكٌن كؤبٌه، قال عنه اإلمام أحمد: إنما كان صاحب سمر ونسب، وما ظننت أن أحداً ٌحدث عنه، وقال عنه أح
(، وحدٌثه مرسل؛ ألنه 10/101هـ(، الذهبً، سٌر أعالم النبالء )204الدار قطنً: متروك الحدٌث، مات سنة )

 متهم بالكذب وال ٌإخذ برواٌته.
ن سلٌمان بن بشٌر، األزدي بالوالء الخراسانً المروزي، كان مشهوراً بتفسٌر كتاب هللا مقاتل: أبً الحسن مقاتل ب( 3)

العزٌز، وله تفسٌر مشهور، أخذ الحدٌث عن مجاهد بن جبر، وعطاء بن رباح، وأبً إسحاق، والضحاك بن مزاحم، 
وفٌات األعٌان وأنباء أبناء  والزهري، كان من العلماء  األجالء، ابن خلكان، محمد بن محمد بن إبراهٌم البرمكً،

 (.5/255، )1بٌروت، ط -الزمان، تحقٌق: إحسان عباس، دار صادر
هـ(، أسباب نزول القرآن، تحقٌق: كمال بسٌونً زغلول، دار الكتب 468الواحدي، اإلمام علً بن أحمد بن محمد )ت( 4)

 .356م، ص2001-هـ1422لبنان، ط بدون،  -العلمٌة، بٌروت
 بً ومقاتل متهمان بالكذب وعلٌه فهذه الرواٌة ضعٌفة.مرسل، فالكل( 5)
مجاهد: شٌخ القراء والمفسرٌن، أبو الحجاج المكً األسود، مولى السائب بن أبً السائب المخزومً، روى عن ابن ( 6)

هـ(، سٌر أعالم 804وأخذ عنه القرآن والتفسٌر والفقه، وعن عائشة، وأبً هرٌرة، وابن عمر الذهبً )ت عباس 
 (.4/405نبالء، )ال

 ، وهو مرسل.356الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 7)
 .13سورة لقمان، آٌة( 8)
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 يل ىل مل خلُّ لما نزلت:  قاؿعبد اعف  عف عمقمة (1)جاء في صحيح البخاريو 

َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم
(2)

يا رسوؿ ا، : شؽ ذلؾ عمى المسمميف، فقالواو ، 
الشرؾ، أولـ تسمعوا إلى قوؿ  ﴾حم جم يل ىل﴿ أينا ال يظمـ نفسو؟ قاؿ ليس كما تقولوف

 َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر)(3)لقماف البنو
(4). 

  .(5)مسعود  عميو الحديث في صحيح مسمـ عف عبد ا بف ودؿَّ 

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّ :قولو تعالى

 زن  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من
(6). 

حيث  (7)، واستشيد بيا في سورة العنكبوتنزلت في سعد بف أبي وقاصقاؿ الواحدي، 
 ٰى... رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّجاء في سبب نزوؿ ىذه اآلية 

 َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري
(8) . 

حمفت أـ : أنزلت ىذه اآلية فّي، قاؿ: ، عف أبيو، أنو قاؿ(9)عف سعد بف أبي وقاصو 
أياـ حتى غشي عمييا مف  ةسعد ال تكممو أبدًا حتى يكفر بدينو وال تأكؿ وال تشرب، ومكثت ثبلث

 َّ  نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّ ا تعالى (10)الجيد، فأنزؿ
(11).  

 .(12)مسمـ عف أبي خيثمةرواه 

                                                           
هـ(، الجامع الصحٌح، تحقٌق: مصطفى البغا، دار طوق النجاة، بٌروت، 156البخاري، أبو عبد هللا بن إسماعٌل )ت( 1)

 (.3428(، رقم الحدٌث )م، كتاب التفسٌر، باب )ولقد آتٌنا لقمان الحكمة1987 -هـ1422(، 1ط )
 .82سورة األنعام، آٌة( 2)
-هـ1432شلبً، حسن عبد المنعم، الجامع فً أسباب النزول، خرج أحادٌثه موفق منصور، مإسسة الرسالة، ( 3)

 (.21/155، وانظر ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر )398(، ص1م، ط )2011
 .13سورة لقمان، اآلٌة( 4)
(، تحقٌق: محمد فإاد عبد الباقً، دار 1/114الحسن القشٌري النٌسابوري، المسند الصحٌح ) مسلم، ابن الحجاج أبو( 5)

 (.124إحٌاء التراث العربً، بٌروت، كتاب اإلٌمان واإلخالص، باب صدق اإلٌمان وإخالصه،  رقم الحدٌث )
 (.15، 14سورة لقمان، اآلٌتان )( 6)
 .357الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 7)
 (.15، 14رة لقمان، اآلٌتان )سو( 8)
سعد بن أبً وقاص: هو أحد العشرة المبشرٌن بالجنة، وأحد السابقٌن األولٌن، كان ٌقال له: فارس اإلسالم، وهو أول ( 9)

من رمى سهماً فً سبٌل هللا، وكان مجاب الدعوة، وشهد بدراً، توفً سنة خمس وخمسٌن، انظر: الذهبً، تارٌخ 
 (.2/490اإلسالم، )

، الوادعً، أبو عبد 392، وانظر: شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص351الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 10)
 .181-180م ص1994-هـ1415(، 2الرحمن مقبل بن هادي، المسند من أسباب النزول ، دار ابن حزم، ط )

 .8سورة العنكبوت، آٌة( 11)
 (.6391ة، باب فضل سعد بن أبً وقاص، رقم الحدٌث )(، كتاب فضائل الصحاب7/125مسلم، صحٌح مسلم )( 12)
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اآليتيف في سورتي لقماف والعنكبوت، تتحدثاف عف الوالديف وكمتاىما  فيذا يعني اف كمتا

 نزلت في سعد بف أبي وقاص. وىذا ما بينو واستشيد بو الواحدي.

 خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حقُّ: قولو تعالى

َّ مه جه هن من
(1). 

 جغ معُّ :عف الروح فأنزؿ ا تعالى  سوؿقاؿ المفسروف، سألت الييود الر 

 َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ
فمما ىاجر إلى المدينة أتاه أحبار الييود ، (2)

كبًل : إيانا تريد أـ قومؾ؟ فقاؿ ﴾جل مك لك خك حك جك﴿ :ألـ يبمغنا عنؾ أنؾ تقوؿ: فقالوا

، ىي في  فقاؿ رسوؿ ا أّنا قد أوتينا التوراة وفييا تبياف كؿ شيء، فإنؾ تتمو: عنيت، قالوا

كيؼ تزعـ ىذا، : محمد يا: عمـ ا قميؿ، ولقد أتاكـ ا تعالى ما إف عممتـ بو انتفعتـ بو فقالوا

وخير كثير،  ،ومف يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا"، كيؼ يجتمع ىذا عمـ قميؿ: وأنت تقوؿ

 خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حقُّ: فأنزؿ ا

 َّ مه جه هن من
(3). 

عف الروح فأنزؿ   سأؿ أىؿ الكتاب رسوؿ ا :قاؿ (4)ابف جرير عف عكرمة وأخرج

تزعـ أنا لـ نؤت مف العمـ إال قميبل، وقد أوتينا : ، فقالوا َّ مق حق مف خف حف جفمغ جغ معُّ: ا

                                                           
 .27سورة لقمان، آٌة( 1)
 .85سورة اإلسراء، آٌة( 2)
، وذكر بدون 399-398، وانظر: شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص358الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 3)

 إسناد، ولم ٌسمع له راٍو، فالرواٌة ضعٌفة.
بن هشام المخزومً، الرئٌس، الشهٌر، المكً، لما قتل أبوه تحولت رئاسة بنً مخزوم  عكرمة بن أبً جهل عمرو( 4)

إلى عكرمة، ثم إنه أسلم وحسن إسالمه فنزل ٌوم الٌرموك فقاتل حتى قتل ووجدوا به بضعاً وسبعٌن طعنة ورمٌة، 
 (.1/324الذهبً، سٌر أعالم النبالء )
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 خك  حك جك مق حقُّ: (1)التوراة، وىي الحكمة ومف يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، فنزلت اآلية

 .َّ ... حل جل مك لك

  هلمل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ معُّ: قولو تعالى

َّ مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم
(2). 

إف : جاء رجؿ مف أىؿ البادية فقاؿ: عف مجاىد قاؿ ،أبي حاتـجرير وابف أخرج ابف و 

، امرأتي حبمى فأخبرني بما تمد؟ وببلدنا مجدبة، فأخبرني متى ينزؿ الغيث؟ وقد عممت متى ولدتُ 

 .َّمف خف حف جف مغ جغ معُّ: فأنزؿ ا (3)فأخبرني متى أموت؟

 زمن نزول السورة والجو الذي نزلت فيو. :المطمب الثالث 

ىذه السورة مكية نزلت بمكة إال ثبلث آيات، وأخذت تعالج قضية العقيدة في نفوس 

دتو وحده في توحيد الخالؽ وعبا وىذه القضية تتمخصالذيف انحرفوا عف تمؾ الحقيقة،  المشركيف

 .(4) وشكر ا عمى آالئو، وبياف قدرتو وعظمتو تظير ظيورًا جميًا في سورة لقماف ووصاياه البنو

ويظير جميًا أف بعض وصايا لقماف ومواعظو كانت متداولة الذكر بيف المؤل مف أىؿ مكة 

 .(5)في مجالسيـ ويستشيدوف بيا ويثنوف عمى حكمتو

                                                           
(، ط 20/125ٌان عن تؤوٌل آي القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر )هـ(، جامع الب310الطبري، محمد بن جرٌر )ت( 1)

 م.2000-هـ1420(،1)
 .34سورة لقمان، آٌة( 2)
هـ(، تفسٌر القرآن العظٌم، 327ابن أبً حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس بن المنذر التمٌمً )ت( 3)

(، الطبري، جامع البٌان، 9/3101(، )3هـ، ط )1419تحقٌق: أسعد محمد الطٌب، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
 ، ولم ٌسم الواحدي من رواه، وهذا مرسل.359(، الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص20/160)

 (.5/2780م، )2001-هـ1422(، 3القاهرة، ط ) -قطب، سٌد إبراهٌم حسن، فً ظالل القرآن، دار الشروق( 4)
(، 1دمشق، ط ) -م، دار القلم2000-هـ1425ارج التفكر ودقائق التدبر، حبنكة المٌدانً، عبد الرحمن حسن، مع( 5)

(11/678.) 
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وكاف المشركوف أقبلء وضعفاء، ا في بداية دعوتيـ ويظير لمباحثة أف المسمميف كانو  

 يعرضوف عف آيات ا واتباع سبيمو ويميموف لسماع الميو والغناء وأخبار األعاجـ.

 مناسبة السورة لما قبميا ولما بعدىا. :لمطمب الرابعا 

 التي قبميا مف وجوه: سورة الروـلسورة بىذه ا تظير صمة

 جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص حصُّ :ابقةقاؿ تعالى في آخر السورة الس -1

َّ حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ
إشارة إلى كوف القرآف معجزة، وقاؿ في مطمع  (1)

َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىلُّ: ىذه السورة
(2). 

َّمغ جغ معُّ: كذلؾ قاؿ سبحانو في آخر السورة المتقدمة -2
إشارة إلى أف المشركيف  (3)

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتُّ: يكفروف باآليات، وقاؿ في ىذه السورة

َّ  مل يك ىك مك لكاك يق
(4). 

وقد فسر  ،َّ حل جل مك لك خك حك  جك مق حقُّ  :ذكر في سورة الروـ -3

  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ :بالسماع في لقماف

َّ نت مت زت
 .(6)وقد فسر بالغناء وآالت المبلىي ،(5)

                                                           
 .58سورة الروم، آٌة( 1)
 (.3، 2سورة لقمان، اآلٌتان )( 2)
 .58سورة الروم، آٌة( 3)
 .7سورة لقمان، آٌة( 4)
 .6سورة لقمان، آٌة ( 5)
بٌروت، دمشق، ط  -ة والشرٌعة والمنهج، دار الفكر(، التفسٌر المنٌر فً العقٌد2015الزحٌلً، وهبة بن مصطفى )( 6)

 (.2/126هـ، )1418بدون، 
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ف فقاؿ في السورة سبحانو وتعالى قدرتو عمى بدء الخمؽ والبعث في كمتا السورتي وصؼ ا -4

 ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ: السابقة

َّ زت رت يب
َّهتمث مت هب مب هئمئ هي مي خي حي  جي ٰهُّ :وقاؿ ىنا (1)

(2). 

 :، فقاؿ في السورة السابقةأثبت ا سبحانو وتعالى في كمتا السورتيف إيماف المؤمنيف بالبعث -5

 مت خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ريُّ

 َّ مث هت
 ىه مه  جه...ُّ: ، وىذا عيف إيقانيـ باآلخرة المذكورة في مطمع ىذه السورة(3)

 َّ يه
(4). 

حكى ا سبحانو وتعالى في السورتيف ما عميو حاؿ المشركيف مف القمؽ واالضطراب، إذ  -6

 مل خلُّ: يضرعوف إلى ا في وقت الشدة، ويكفروف بو وقت الرخاء، فقاؿ في السورة المتقدمة

 َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
، وقاؿ في ىذه (5)

 مي زي ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكُّ: السورة

 َّ  حئ جئ يي ىي ني
(6). 

 حف جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص حصُّ: أنو تعالى قاؿ - 7

َّ جكحك مق حق مف خف
َّحم جم يل ىل خلملُّ: ، فأشار إلى ذلؾ بقولو(7)

(8) .

                                                           
 .27سورة الروم، آٌة( 1)
 .28سورة لقمان، آٌة( 2)
 .56سورة الروم، آٌة( 3)
 .4سورة لقمان، آٌة( 4)
 .33سورة الروم، آٌة( 5)
 .32سورة لقمان، آٌة( 6)
 .58سورة الروم، آٌة( 7)
 (.2 ،1سورة لقمان، اآلٌتان )( 8)
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 ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتُّ: وكاف في آخر تمؾ

 َّ يك
 .(2)وتمؾ إشارة إلى البعيد، فاحتمؿ أف يكوف ذلؾ لبعد غايتو وعمو شأنو (1)

 سورة لقمانالتي اشتممت عمييا  اتموضوعال :المطمب الخامس. 

نجدىا تعالج قضية العقيدة في نفوس المشركيف  لسور المكية، لذلؾسورة لقماف مف ا

، وىذه القضية تتمخص في توحيد الخالؽ في النفوسالعقيدة الصحيحة  خيرستوتؤكد عمى ضرورة 

وىذا موضوع السورة الرئيس  ف باآلخرة، وفي اتباع ما أنزؿ اوعبادتو وحده، وشكره، وفي اليقي

 (3)منيا:لذي تنبثؽ منو عدة مقاصد وأىداؼ ا

 ىل مل خلُّ :بياف معجزة النبي الخالدة وىي القرآف الكريـ، وموقؼ الناس منو، قاؿ تعالى -

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه
(4). 

 مث زث رث يت ىتُّ :؛ قاؿ سبحانوالحديث عف أدلة الوحدانية والقدرة العظيمة  تعالى -

 َّ يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
(5). 

 ِّ ُّ َُّّ :لقولو تعالى اآلباء وجحودىـ نعـ ا الكثيرة، النعي عمى الكفار في تقميدىـ -
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
 َّ يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

(6). 

                                                           
 .7سورة لقمان، اآلٌة( 1)
 (.7/178(، )3لبنان، ط ) -أبو حٌان، محمد بن ٌوسف الغرناطً، البحر المحٌط، تحقٌق: دار الكتب العلمٌة( 2)
هـ(، أهداف كل سورة ومقاصدها فً القرآن الكرٌم، الهٌئة المصرٌة العامة 1423شحاته، د. عبد هللا محمود )ت( 3)

 (.1/293م، )1981للكتاب، ط بدون، 
 (.5-1سورة لقمان، اآلٌات )( 4)
 (.9سورة لقمان، آٌة )( 5)
 (.7، 6سورة لقمان، اآلٌتان )( 6)
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أمؿ فيو بنصرة أحد والخوؼ مف عذاب يوـ القيامة الذي ال بد مف إتيانو، وال األمر بالتقوى  -

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نثُّ: بمتاع الدنيا وزخرفيا، قاؿ تعالىوعدـ االغترار 

 ىيني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يكىك مك لك

 َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئُّ :. وقولو تعالى(1)

  حط مض خض حض جض مص خص حصمس  خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت

َّ جع مظ
(2)(3). 

 جف مغ جغ معُّ ، قاؿ تعالى(4)بياف مفتاح الغيب وأف ا محيط عممو بالكائنات جميعيا -

 جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق  مف خف حف

  َّ  ٰه مه جه هن من خنحن
(5). 

 .مأخوذة مف كبلـ النبوات السابقاتالوصاياه ومواعظو تتناوؿ سورة لقماف أنيا  جاء أيضًا في

 التعريف بشخصية لقمان.: مب السادسالمط 

 :ومينتو صفاتواسمو و 

واألظير أف العرب عربوه بمفظ قريب  ،مشتؽ مف المقـ ،مادتو مادة عربية اسـ عمـ: لقماف -

الصرؼ،  اسـ طالوت، وىو ممنوع مفمف ألفاظ لغتيـ عمى عادتيـ، كما عّربوا شاوؿ ب

 .(6)لزيادة األلؼ والنوف ال لمعجمية

                                                           
 (.23، 22سورة لقمان، اآلٌتان )( 1)
 (.33سورة لقمان، آٌة )( 2)
 (.21/126التفسٌر المنٌر، )( 3)
 (.127-21/126الزحٌلً، التفسٌر المنٌر، )( 4)
 .34سورة لقمان، آٌة( 5)
 (.10/151بن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )ا( 6)
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 .(1)وذكر ابف منظور اسـ )لقماف( مف باب )لقـ(، وقاؿ )ُلقيـ( تصغير لقماف -

وجاء في كتب التفسير أف لقماف ىو لقماف بف باعوراء بف ناحور بف تارح وىو آزر أبو  -

انو كاف ابف : ، وقاؿ مقاتؿبف أخت أيوبأبراىيـ، وقيؿ بف عنقاء بف سروف، وقيؿ كاف ا

خالة أيوب عاش ألؼ سنة، وأدركو داود عميو السبلـ وأخذ عنو العمـ، وكاف يفتي قبؿ 

 .(2)فيتال أكتفي إذ كُ : مبعث داود، فمما بعث قطع الفتوى، فقيؿ لو، فقاؿ

راف، وكاف لقماف بف ثا: لقماف بف عنقاء بف سروف، ويقاؿ أنو (البداية والنياية)وجاء في  -

وكاف رجبًل صالحًا ذا عبادة،  ،كاف نوبيًا مف أىؿ أيمة: (3)السييمي قاؿو  .قاضيًا زمف داود

 .(4)وحكمة عظيمة

وقيؿ كاف لقماف عبدًا حبشيًا لرجؿ مف بني إسرائيؿ، فأعتقو وأعطاه مااًل، وكاف في زمف  -

 .(5)داود عميو السبلـ، واسـ أبيو ثاراف

لوجود  ؛رى الباحثة أف لقماف مادتو عربية، ومف أصؿ عربيوبعد عرض آراء المفسريف ت

اسـ والده باعوراء أو عنقاء أو ثاراف، فالذي ييـ  مف اختبلؼ عمى الرغـاشتقاؽ لو في العربية، و 

َّيل ىل مل خلُّالباحثة ىو اسـ لقماف كما ورد في القرآف الكريـ 
(6). 

 

 

                                                           
 (.12/546ابن منظور، لسان العرب، )( 1)
هـ(، الجامع ألحكام القرآن، تحقٌق: عبد هللا المحسن 671القرطبً، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بكر )ت( 2)

(، 8/82المعانً ) (، وانظر: األلوسً، روح468-16/46م، )2006-هـ1427(، 1التركً، مإسسة الرسالة، ط )
 (.7/181وأبو حٌان، البحر المحٌط، )

السهٌلً: أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطٌب بن سعدون بن رضوان بن فتوح السهٌلً، وهو الداخل إلى األندلس ( 3)
وله مسائل كثٌرة مفٌدة منها مسؤلة رإٌة هللا صاحب الكتاب المشهور )الروض األُنف( فً شرح سٌرة الرسول 

 (.3/143، ومسؤلة السر فً عور الدجال. انظر: ابن خلكان، وفٌات األعٌان )ى فً المنام، ورإٌة الرسولتعال
م، 1966(، 1هـ(، البداٌة والنهاٌة، مكتبة المعارف، بٌروت، ط )774ابن كثٌر، عماد الدٌن أبو الفداء اسماعٌل )ت( 4)

(2/145.) 
(، 4م، ط)889-هـ213معارف، تحقٌق: ثروت عكاشة، دار المعارف، ابن قتٌبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم، ال( 5)

 .1ص
 .12سورة لقمان، اآلٌة( 6)
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 :فسير، وبعض كتب التاريخوأّما صفاتو، فمف صفاتو الِخْمقية كما جاء في كتب الت

 .(3)الرجميف مشقؽ (2)كاف نوبياً (1)كاف لقماف أسود مف سوداف مصر ذا مشافر -

 .(4)، غميظ الشفتيف، مصفح القدميفاً وذكر ابف كثير، أنو كاف عبدًا أسود -

ما انتيى إليكـ مف شأف : قمت لجابر: وأخرج ابف أبي حاتـ عف عبد ا بف الزبير قاؿ -

 .(6)مف النوبة (5)قصيرًا، أفطس كاف: لقماف؟ قاؿ

كاف لقماف مف سوداف : قاؿ (7)وقاؿ يحيى بف سعيد األنصاري، عف سعيد بف المسيب

 مصر، ذو مشافر أعطاه ا الحكمة ومنحو النبوة.

جؿ أال تحزف مف ": جاء أسود إلى سعيد المسيب يسألو، فقاؿ لو سعيد: (8)وقاؿ األوزاعي

ببلؿ بف رباح، وسجع مولى عمر، : الناس ثبلثة مف السوداف أنؾ أسود، فإنو كاف مف أخير

 .(9)ولقماف الحكيـ، كاف أسود نوبيًا ذا مشافر

 

                                                           
مشافر: من ُشفُر العٌن، ما نبت علٌه الشعر فً الجفن )األهداب(، وال ٌقال مشفر إال للبعٌد وقٌل شافر الجٌش، ابن ( 1)

 (.1/774منظور، لسان العرب )
ل من السودان الواحد نوبً وسمٌت نوبا، ألنها تضرب إلى السودان. ابن منظور: لسان نوبٌاً: من النوب والنوبة، جٌ( 2)

 (.1/774العرب، )
(، 7/181(، أبو حٌان، البحر المحٌط )8/82(، األلوسً، روح المعانً )16/468الجامع ألحكام القرآن )القرطبً، ( 3)

 (.2/145ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة )
 (.2/145والنهاٌة )ابن كثٌر، البداٌة ( 4)
أفطس: فطس، عرض قصبة األذف، وطمؤنٌنتها، وقٌل الفطس: انخفاض قصبة األنف وانتشارها، ابن منظور، لسان ( 5)

 (. وهً صفة لألنف تعنً انخفاض ارتفاع األنف وانتشاره.6/164العرب )
 (.12/145ة )(، وابن كثٌر، البداٌة والنها3/3097ٌابن أبً حاتم، تفسٌر القرآن العظٌم )( 6)
أبو محمد سعٌد بن المسٌب بن أبً وهب ابن مخزوم القرشً المدنً، أحد الفقهاء السبعة بالمدٌنة، كان سٌد النابغٌن، ( 7)

جمع بٌن الحدٌث والفقه والزهد والعبادة والورع، وأكثر رواٌته المسند عن أبً هرٌرة، وكان زوج ابنته، ٌنظر: ابن 
 (.2/375خلكان، وفٌات األعٌان، )

ٌّراً فاضالً، ( 8) األوزاعً: ولد فً حٌاة الصحابة، حدث عن عطاء بن أبً رباح، وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، كان خ
كثٌر العلم والفقه والحدٌث، كان الناس ٌقولون عنه: عالم األمة، أو عالم أهل الشام، وكان أفضل أهل زمانة، الذهبً، 

 (.112-7/108سٌر أعالم النبالء )
 (.12/145بن كثٌر، البداٌة والنهاٌة )ا( 9)
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لقماف كاف رجبًل أف   عف أبي الدرداء ف أبي حاتـأخرجو ابما ومف صفاتو الُخُمقية 

بزؽ، وال ، طويؿ التفكر، عميؽ النظر، لـ ينـ نيارًا قط، ولـ يره أحد ي(2)، سكّيتاً (1)صمصامة

يتنحنح، وال يبوؿ، وال يتغوط، وال يغتسؿ وال يعبث، وال يضحؾ، وكاف ال يعيد منطقًا نطقو، إال 

أف يقوؿ حكمة يستعيدىا إياه أحد، وكاف قد تزوج، ومات أوالده، ولـ يبؾ عمييـ، وكاف يغشى 

 .(3)السمطاف، ينظر ويتفكر

كراـ الضيؼ، صدؽ الحديث، وأداء األمانةأيضًا ية قصفاتو الخممف و  ، وغض الطرؼ، وا 

 .(4)، وكؼ المساف، وحفظ الجار، والوفاء بالعيدوترؾ ما ال يعنيو

 مينتو:

، وراعي والخياط ،والقاضي لبني إسرائيؿ ،اختمؼ في مينتو ما بيف العبد الحبشي النجار -

ًا وأنو كاف قاضي ،كاف عبدًا حبشيًا نجاراً و  وكاف يحتطب لمواله كؿ يوـ حزمة حطب، الغنـ،

و نودي بالخبلفة قبؿ داود عميو نّ وأوأنو عاش ألؼ سنة، ، (5)وقيؿ كاف خياطاً  لبني إسرائيؿ

 .(6)السبلـ

أّف لقماف كاف خياطًا، وكاف راعي غنـ، وكاف حطابًا،  مخَّصىذه األقواؿ يت وبعد عرض

مختمفة مف  وكاف نجارًا، وكاف نجادًا، وال مانع حسب رأي الباحثة أف يزاوؿ ىذه الميف في أوقات

                                                           
صمصامة: صمصام السٌف الذي ال ٌنثنً، ورجل صمصام وصمصامة، الشدٌد الصلب وقٌل المجتمع الَخْلق، ابن ( 1)

 (.12/342منظور، لسان العرب )
، فإذا تكلم أحسن، ابن منظور، ( 2) ًّْ ٌّتاً: كثٌر السكوت، وساكوت، إذ كان قلٌل الكالم من غٌر َع لسان العرب سك

(2/34 .) 
هـ(، تفسٌر القرآن العظٌم تحقٌق: أسعد محمد 327ابن أبً حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي )ت: ( 3)

(، وانظر، ابن كثٌر، 3098/ 9هـ. ) 1419، 3الطٌب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربٌة السعودٌة، ط
 (.2/147البداٌة والنهاٌة، )

 (.2/146ثٌر، البداٌة والنهاٌة، )ابن ك( 4)
(، وأبو حٌان، البحر 10/150(، وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )16/469القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )( 5)

 (.311-5/310(، السٌوطً، الدر المنثور، )7/181المحٌط، )
 (.7/181(، أبو حٌان، البحر المحٌط، )16/46القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )( 6)
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، وىذا عمر طويؿ يستطيع بحسب ما ذكر في كتب التفسير فقد عاش ألؼ عاـ ؛حياتو الطويمة

ألف لقماف كاف يمارس ىذه  ؛أف يمارس فيو عدة ميف في حياتو، وال تعارض مع القضاء واإلفتاء

 مـ.وا أع ،فأصبح قاضيًا يفتي بيف الناس ،تاه ا الحكمةثـ آ ،األعماؿ في أوؿ حياتو

 :وحكمتوأ في نبوة لقمان تحقيق القول :مسألة

 ومف ىذه األقواؿ:أف لقماف كاف نبيًا أو حكيمًا، في عند المفسريف  األقواؿ تاختمف -

: قاؿ ابف كثير في تفسيره. و (1)و النبوة"عومن ،"أعطاه ا الحكمة: سعيد بف المسيبقوؿ  -

عمى قوليف األكثروف  ًا مف غير نبوة؟ىؿ كاف نبيًا أو عبدًا صالح: "اختمؼ السمؼ في لقماف

، ويقوؿ ابف كثير في تفسيره، "وليذا كاف اً وليس نبي اً صالح عمى الثاني"، يعني أنو كاف رجبلً 

 .(2)جميور السمؼ عمى أنو لـ يكف نبيًا"

اختمؼ السمؼ في أف لقماف المذكور في القرآف كاف حكيمًا  أو نبيًا، ": (3)وقاؿ ابف عاشور -

 ."كاف حكيمًا صالحاً : لوافالجميور قا

ي وال بكبلـ يكف نبيًا؛ ألنو لـ يمتف عميو بوحاآليات المذكورة في قصتو أف لـ  ظاىرو  -

كمة، ونطؽ بيا، وألنو لما حال ـَ يِ يومئ إلى أنو ُألْ  نو أوتي الحكمةأالمبلئكة، واالقتصار عمى 

  .تشريع ال تبميغُ  عميـٌ ت وبأنّ  فٌ ذِ ؤْ وذلؾ مُ  ؛"وىو يعظو": ذكر تعميمو البنو قاؿ تعالى

 (4)عكرمة ف لقماف كاف نبياً إومف الذيف قالوا ف كاف نبيًا، ذىب فريؽ مف العمماء إلى أف لقما -

 .(5)والشعبي

                                                           
 (.16/468(. والقرطبً، الجامع ألحكام القرآن ، )3097/ 9ابن أبً حاتم، تفسٌر القرآن العظٌم )( 1)
هـ(، تفسٌر القرآن العظٌم، دار الكتب المصرٌة، ط بدون، 774ابن كثٌر، أبو الفداء عماد الدٌن إسماعٌل القرشً )ت( 2)

(1/345.) 
 (.16/468(، القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )68-21/67ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 3)
 سبقت ترجمته.( 4)
الشعبً عامر بن شراحٌل بن عبد بن ذي كبار، قٌل من أقٌال الٌمن، عالمة العصر أبو عمر والهمذانً ثم الشعبً، كانت أمه ( 5)

 (.4/294سٌر أعالم النبالء، )من سبً جلوال، مولده: فً إمرة عمر بن الخطاب لست سنٌن خلت منها، انظر: الذهبً، 
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فسػرت بػالنبوة فػي قولػو  «الحكمػة»ألف  ؛يػذا القػوؿيسػمح ب «الحكمػة»ف لفظ إ :ويقوؿ ابف عاشور

َّ  حفجف مغ جغ  مع جع مظ حطُّ: تعػػالى
ف الحكمػػة(1) ة حقػػائؽ األشػػياء عمػػى "معرفػػ: ، وا 

ة مػف أف يكػوف مخالفػًا لمػا ىػي عميػو فػي ألنيػا عمػـ بالحقػائؽ مأمونػ ؛ما ىي عميػو" وأعبلىػا النبػوة

 .(2)، والنبوة متمقاة مف ا عز وجؿنفس األمر

بؿ  ؛بالنبوة تختصالجميور ال  -كما قالو-"والصحيح أف الحكمة : وقاؿ ابف كثير في تفسيره -

 .(3)"وة متمقاة مف اإذ النب ؛ىي أعـ منيا

لقماف بيف النبوة والحكمة، فاختار خّير ا تعالى أف : يره عف قتادةسوذكر القرطبي في تف -

الحكمة عمى النبوة، فأتاه جبريؿ عميو السبلـ وىو نائـ فذر عميو الحكمة، فأصبح وىو ينطؽ 

نو لو أرسؿ إلّي بالنبوة إ: كيؼ اخترت الحكمة عمى النبوة وقد خّيرؾ ربؾ؟ فقاؿ: بيا، فقيؿ لو

عؼ عف النبوة، فكانت الحكمة لرجوت فييا العوف منو ولكنو خيرني فخفت أف أض عزمةً 

 .(4)إلي أحبَّ 

"والمشيور : ما قاؿ ابف كثيرك ؛أنو رجؿ صالح بعد عرض آراء المفسريفوالراجح لدى الباحثة 

يحتاج إلى مف الناس  بات النبوة ألحدٍ ف إث، وأل(5)عف الجميور أنو كاف حكيمًا وليًا ولـ يكف نبيًا"

وال نممؾ دليبًل بحؽ لقماف يشيد لو بالنبوة،  ،مرفوعٌ  صحيحٌ  ، أو حديثٌ وىو إما آيةٌ  ،دليؿ صريح

 ونرجح بأنو رجؿ حكيـ وصالح لما ورد مف آراء المفسريف آنفًا.

  

                                                           
 .269سورة البقرة، آٌة( 1)
 (.21/150ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر )( 2)
 (.1/345ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، )( 3)
 (.5/312(، السٌوطً، الدر المنثور، )16/469القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )( 4)
 (.2/146ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، )( 5)
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 لثالمبحث الثا

 التعريف بسورة الحجرات

ليقؼ المسمـ  ؛جديرة بالدراسة والبحث والتفسير وىي ،سورة الحجرات ىي سورة األخبلؽ

ؿ ىذا المبحث خمسة مطالب ، ويتناو الذميمةعف األخبلؽ عمى أحكاميا ويتخمؽ بآدابيا، وينأى 

تسمية السورة، وترتيبيا، وعدد آياتيا، وأسباب نزوليا، والموضوعات التي اشتممت عمييا : منيا

 وىي عمى النحو اآلتي:

  وعدد آياتيا ،وترتيبيا ،السورة تسمية: األولالمطمب    . 

وعالجت مجموعة مف القضايا العقدية  ،رات سورة مدنية تناولت عدة موضوعاتسورة الحج -

 قضايا تنظيمية في البناء االجتماعي الضرورية لبناء الدولة اإلسبلمية.تناولت واإليمانية، و 

في جميع المصاحؼ وكتب ، أي مما نزؿ بعد اليجرة، وسميت باتفاؽ مدنيةسورة الحجرات  -

السنة والتفسير "سورة الحجرات"، وليس ليا اسـ غيره، ووجو التسمية أنيا ذكر فييا لفظ 

مف وراء حجراتو، فعرفت بيذه   "الحجرات"، ونزلت في قصة نداء بني تميـ رسوؿ ا

 .اإلضافة

ة، وقبؿ سورة لجادالسور، نزلت بعد سورة الم نزوؿ وىي السورة الثامنة بعد المائة في ترتيب -

د بني تميـ، وعّد جميع فالتحريـ، وكاف نزوؿ ىذه السورة سنة تسع، وأوؿ آياتيا في شأف و 

 ييا ثماف عشرة آية.العاديف آ

فصؿ عمى الراجح مف أقواؿ الفقياء، والمفصؿ ىو السور التي وىذه السورة ىي أوؿ سور الم -

  .(1)يف في كتب الفقوتستحب القراءة ببعضيا في بعض الصموات عمى ما ىو مب

                                                           
 (.215-26/213ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 1)
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، جاءت بيف سورة )الفتح(، ة واألربعوففيي التاسعي المصحفالترتيب وأما تعدادىا في  -

 وسورة)ؽ(.

لكوف اإلنساف في منع  «جرحِ »قيؿ لمعقؿ و  .المنعوىو  مأخوذة مف الَحْجر؛ الحجرات لغةً و  -

 .(1)منو مما تدعو إليو نفسو

والحجارة حائطيا، ومنو  ،لمنعيا الماؿ وسميت بذلؾرات جمع ُحْجرة، جُ الحُ : ابف منظورقاؿ و  -

 .(2)ُحجرة الدار وجمعيا ُحجرات، وُحَجر

القطعة مف األرض المحجورة، أي الممنوعة ىي رات جُ أّف معنى الحُ  عمى وأجمع المفسروف -

عف الدخوؿ فييا بحائط وتسمى حظيرة اإلبؿ، وىي ما تجمع فيو وتكوف محجورة بحطب أو 

 . (3)نحوه

 مف  خف  حف جف مغ جغ  مع جعُّ: اد بػػػػػػػػػػػػػػالحجرات فػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالىوالمػػػػػػػػػػػػػر 

َّحقمق
، وكانػػت تسػػػعًا، لكػػؿ واحػػػدة مػػنيف حجػػػرة، حجػػرات نسػػائو عميػػػو الصػػبلة والسػػػبلـ (4)

حػدة واألخػرى، وعمػى أبوابيػا مسػوح مػف شػعر اوىي مف جريد النخؿ، أي الحػواجز التػي بػيف كػؿ و 
البيػػػت الػػػداخؿ عشػػػرة أذرع،  أسػػػود، وعػػػرض الحجػػػرة إلػػػى بػػػاب البيػػػت نحػػػو سػػػبعة أذرع، ومسػػػاحة

 فتصير مساحة الحجرة سبعة عشر ذراعًا.

بعد وفاتو في خبلفة عثماف بف  كنت أدخؿ بيوت أزواج الرسوؿ  :(5)الحسف البصري قاؿ
 عفاف، فأتناوؿ ُسقفيا بيدي. 

 .(6)وذكر لفظ )الحجرات( دوف البيوت؛ ألف البيت كاف بيتًا واحدًا مقسمًا إلى حجرات تسع

                                                           
 .220األصفهانً، المفردات، ص( 1)
 (.4/165ابن منظور، لسان العرب، )( 2)
(، ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، 9/291(، األلوسً، روح المعانً، )19/366القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )( 3)

(12/226 ) 
 .4سورة الحجرات، آٌة( 4)
ٌُكنى أبا سعٌد، وكان مولده لسنتٌن خلتا من خالفة عمر ( 5) ، كان فصٌحاً الحسن البصري، الفقٌه العابد المشهور ، 

بلٌغا زاهداً عابداً عالماً واعظاً صادقاً، مات سنة عشرو مائة، ٌنظر: الحموي، شهاب الدٌن ٌاقوت أبو عبدهللا بن 
م، 1993-هـ1414(، 1باس، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، ط )عبدهللا الرومً، معجم األدباء، حققه: إحسان ع

(3/1023.) 
 (.9/291(، األلوسً، روح المعانً، )227-12/226ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 6)
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 الحجراتنزول سورة  أسباب: الثاني المطمب.     

ييا أكثر مف سبب اآليات ورد ف إذ أّف بعض ،لعدة آيات مف ىذه السورةىناؾ أسباب نزوؿ 

 نن من زن  رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ: مف أسباب النزوؿ قولو تعالى

َّ ين ىن
(1).  

.  سوؿ اعبد ا بف الزبير أنو قدـ ركب مف بني تميـ عمى ر عف  (2)أخرج البخاري -

فقاؿ أبو  بؿ أّمر األقرع بف حابس: أمّر القعقاع بف معبد بف زرارة، فقاؿ عمر: فقاؿ أبو بكر

، (3)ما أردت خبلفؾ، فتماريا حتى ارتفعت أصواتيما: ما أردت إال خبلفي، وقاؿ عمر: بكر

 نن من زن  رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ :فنزؿ في ذلؾ قولو تعالى

َّخن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :إلى قولو تعالى َّىن
(4)

. 

 يوـ النحر، فأمرىـ الرسوؿ  أخرج ابف المنذر عف الحسف أف أناسًا ذبحوا قبؿ رسوؿ ا -

  ًمن زن  رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ :، فأنزؿ ا(5)أف يعيدوا ذبحا 

لوروده في صحيح  ؛القوؿ األوؿىو  في سبب نزوؿ اآلية الكريمةوالراجح  (6) َّىن نن

    يقدـ الصحيح عمى غيره.؛ فريالبخا

                                                           
 .1سورة الحجرات، آٌة( 1)
 (.4566ث )(، كتاب تفسٌر سورة الحجرات، باب )وفد بنً تمٌم( رقم الحد4/1834ٌالبخاري، الجامع الصحٌح، )( 2)
 .459، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص401الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 3)
 (.5-1سورة الحجرات، اآلٌات )( 4)
، وانظر: كتاب االستٌعاب فً بٌان 459(، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص26/117الطبري، جامع البٌان، )( 5)

(، وهذا 3/253هـ، )1430(، 2وسى آل نضر، دار ابن الجوزي، ط )األسباب، تؤلٌف: سلٌم الهاللً ومحمد بن م
 حدٌث ضعٌف.

 .1سورة الحجرات، آٌة( 6)
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 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰىُّتعالى:  قولو -

َّ مث هت مت خت حت جت هب
عند المفسريف  ليا أكثر مف سبب نزوؿ كما ورديوجد  (1)

 :ومنيا

  أبو بكر وعمر، رفعا أصواتيما عند النبي: يمكاراف أف يَ الخي   كاد: قاؿ ابف أبي مميكة -

ي تميـ، فأشار أحدىما باألقرع بف حابس، وأشار اآلخر برجؿ حيف قدـ عميو ركب مف بن

ما أردت خبلفؾ، وارتفعت : ما أردت إال خبلفي، وقاؿ عمر: آخر، فقاؿ أبو بكر لعمر

 .َّ... حئ جئ يي  ىي ني مي ...ُّ :أصواتيما في ذلؾ وأنزؿ ا تعالى

 .(2)فيموبعد ىذه اآلية حتى يست  فما كاف عمر ُيسمع رسوؿ ا: قاؿ ابف الزبير -

بف قيس بف شماس، كاف في أذنيو وقر، وكاف جيوري  (3)نزلت في ثابت: قاؿ الواحدي  و  -

فيتأذى بصوتو،   بصوتو، فربما كاف يكمـ رسوؿ االصوت، وكاف إذا كمـ إنسانًا جير 

 .(4)فانزؿ ا تعالى ىذه اآلية

 قدـ الصحيح عمى غيره.يإذ  ؛والراجح في ىذه المسألة القوؿ األوؿ الوارد في الصحيحيف

 حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجُّ تعالى: قولو -

َّ مظ حط مض خض
  ىي ني ميُّ قاؿ عطاء، عف ابف عباس: لما نزؿ قولو تعالى:، (5)

                                                           
 .2سورة الحجرات ، آٌة( 1)
، وأخرجه 460، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص231-230الوداعً، الصحٌح المسند من أسباب النزول، ص( 2)

 (.4566قم الحدٌث )البخاري، كتاب التفسٌر، باب وفد بنً تمٌم، ر
، شهد أحداً، وما بعدها، وقتل ٌوم الٌمامة فً خالفة أبً بكر ثابت بن شماس، كان خطٌب األنصار، وخطٌب النبً ( 3)

 (.1/144:"نعم الرجل ثابت بن قٌس"، ابن األثٌر، أسد الغابة، ) هـ، قال عنه النبً 11شهٌداً، سنة
، ذكر بدون إسناد ولم ٌسم له راوٌاً، الهاللً، االستٌعاب فً بٌان 460صشلبً، الجامع فً أسباب نزول القرآن، ( 4)

 .402، الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص258األسباب، ص
 .3سورة الحجرات، آٌة( 5)
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، فأنزؿ ا في (1)سرارالإال كأخي   ى أبو بكر أف ال يكمـ رسوؿ اتألَّ  َّ ... حئ جئ يي

 .(2) َّ جس مخ جخ مح جح  مج حجُّ أبي بكر:

 جئ يي  ىي ني ميُّ :لما نزلت ىذه اآلية: ثابت بف قيس بف شّماس قاؿ وعف محمد بف -

: ما يبكيؾ؟ قاؿ: دي بف العجبلف فقاؿعفمّر عاصـ بف  قعد ثابت بف قيس يبكي،  َّ ... حئ

ىذه اآلية أتخّوؼ أف تكوف قد نزلت فّي، وأنا صّيت رفيع الصوت، فرفع عاصـ ذلؾ إلى 

تعيش حميدًا، وتقتؿ شييدًا، وتدخؿ الجنة"؟ "أما ترضى أف : فدعا بو فقاؿ  رسوؿ ا

فأنزؿ ا   رضيت بشرى ا ورسولو، وال أرفع صوتي أبدًا عمى صوت رسوؿ ا: قاؿ

 .(3) َّ ...جس مخ جخ مح جح  مج حجُّ: تعالى

 جح  مج حجُّ: اآلية  ، لما نزلت عمى النبي بكر اف أبأ: وجاء عند الواحدي -

إال كأخي  أكمـ رسوؿ ا  فآليت عمى نفسي أف ال: قاؿ َّ جس مخ جخ مح

 .(4)رارس  ال

 َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جعُّ :قولو تعالى -
الواحدي:  أخرج  .(5)

فجعموا ينادونو وىو في الحجرة يا محمد، يا   أتى ناس النبي :قاؿ (6)زيد بف أرقـعف 
 .َّ  ... حف جف مغ جغ  مع جعُّ: (7)محمد، فأنزؿ ا تعالى

                                                           
السرار: السٌن والراء بجمع فروعه إخفاء الشًء، والسر خالف اإلعالن، ٌقال أسررت الشًء خالف أعلنته، وهو من   1

 (.3/67بن فارس، مقاٌٌس اللغة، )باب السر، ا
، وذكر بدون إسناد فالحدٌث ضعٌف، وانظر: شلبً، الجامع فً أسباب 403الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 2)

 .461النزول، ص
 (.26/118، الطبري، جامع البٌان، )461شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص( 3)
ناده عٌٌنة بن حصٌن، متروك وٌحٌى الحمانً متهم بالسرقة، شلبً، ، فً إس403الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 4)

 .460الجامع فً أسباب النزول، ص
 .4سورة الحجرات، آٌة (5)
زٌد بن أرقم: أبو زٌد بن قٌس بن النعمان بن مالك األنصاري الخزرجً، شهد غزوة مإتة وغٌرها، حّدث عن ( 6)

، توفً سنة سٍت وثمانٌن للهجرة، الذهبً، سٌر أعالم النبالء، طاووس، أبً عمرو الشٌبانً، وعطاء بن أبً رباح
(3/166.) 

، السٌوطً، لباب النقول، 461، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص404الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 7)
 ، والحدٌث ضعٌف؛ ألن فً سنده داود بن رشٌد وهو ضعٌف.274ص
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فدخموا   في جفاة بف تميـ، قدـ وفد منيـ عمى النبي نزلت: وقاؿ محمد بف إسحاؽ وغيره -

ف ذَ  َزيفٌ يا محمد، فإف مدحنا أخرج إلينا  أف: مف وراء حجراتو المسجد فنادوا النبي   مناوا 

 ينةوكاف فييـ األقرع بف حابس، وعيفخرج إلييـ   فآذى ذلؾ مف صياحيـ النبي ،(1)َشْيفٌ 

 ـ.بف حصف، والزبرقاف بف بدر، وقيس بف عاص

مف وراء   رع بف حابس، أنو نادى رسوؿ اأبي سممة بف عبد الرحمف، عف األق وعف -

ف َذمي َشْيفٌ  يا محمد إف حمدي َزيفٌ : الحجرات، فقاؿ  .(2)"ذاكـ ا عز وجؿ": ، فقاؿوا 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ:قولو تعالى -

ٍّ َّ  َّ 

إلى بني   ، بعثو الرسوؿ(4)نزلت في الوليد بف عقبة بف أبي معيط، (3)

، المصطمؽ مصدقًا، وكاف بينو وبينيـ عداوة في الجاىمية، فمما سمع القوـ تمقوه تعظيمًا  

  ولرسولو، فحدثو الشيطاف أنيـ يريدوف قتمو فيابيـ، فرجع مف الطريؽ إلى رسوؿ ا

وىـّ أف   وقاؿ: "إف بني المصطمؽ قد منعوا صدقاتيـ وأرادوا قتمي، فغضب الرسوؿ

وقالوا: سمعنا برسولؾ، فخرجنا نتمقاه   يغزوىـ، فبمغ القوـ رجوعو، فأتوا رسوؿ ا

ونكرمو ونؤدي إليو ما قبمنا مف حؽ ا تعالى، فبدا لو في الرجوع، فخشينا أف يكوف إنما رده 

نا نعوذ با  مف غضبو، وغضب مف الطريؽ كتاب جاءه منؾ بغضب غضبتو عمينا، وا 

                                                           
ن: أي( 1) ٌْ  (.13/243قبٌح، ٌنظر: لسان العرب، ) زٌن: حسن ذو زٌن ووجه فالن ش
(، الهاللً، 26/77، وإسناده ضعٌف، والطبري، جامع البٌان، )462شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص -( 2)

 .227-226االستٌعاب فً بٌان األسباب، ص
 .6سورة الحجرات، آٌة( 3)
عبد شمس، أخو عثمان بن عفان ألمه، ولً الكوفة  الولٌد بن عقبة بن أبً معٌط: هو الولٌد بن أبً معٌط بن أمٌة بن( 4)

بعد عزل سعد بن أبً وقاص، كان شاعراً، شجاعاً، مجاهداً، مات فً خالفة معاوٌة، ابن حجر، أحمد بن علً بن 
هـ، 1412(، 1حجر العسقالنً، اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، تحقٌق: علً محمد البجاوي، دار الجٌل، بٌروت، ط )

(6/614-615.) 
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يعني الوليد بف عقبة بف أبي  َّ...حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّأنزؿ ا:رسولو ف

 .(1)معيط

: قاؿ (2)أنو سمع الحارث بف ضرار الخزاعيّ  أبي،وعف عيسى بف دينار، قاؿ حدثني 

فدعاني إلى اإلسبلـ، فدخمت فيو وأقررت بو، فدعاني إلى الزكاة،   قدمت عمى رسوؿ ا

إلى قومي فأدعوىـ إلى اإلسبلـ، وأداء الزكاة، فمف استجاب فأقررت بيا وقمت يا رسوؿ ا أرجع 

إلّباف كذا وكذا ليأتيؾ ما جمعت مف الزكاة، فمما   ، فيرسُؿ إلّي رسوؿ الي جمعت زكاتو

أف يبعث إليو،   جمع الحارث الزكاة ممف استجاب لو، وبمغ اإلّباف الذي أراد رسوؿ ا

لحارث أنو قد حدث فيو سخطٌة مف ا عز وجؿ ورسولو، احتبس عميو الرسوؿ فمـ يأتو، فظف ا

وّقت لي وقتًا يرسُؿ إلّي رسولو ليقبض ما كاف   إف رسوؿ ا: فدعا ِبَسَروات قومو فقاؿ ليـ

الُخُمؼ، وال أرى حبس رسولو إال مف سخطٍة كانت،   عندي مف الزكاة، وليس مف رسوؿ ا

الوليد بف عقبة إلى الحارث ليقبض ما كاف   سوؿ ا، وبعث ر  فانطمقوا فنأتَي رسوؿ ا

فرجع، فأتى رسوؿ  بعض الطريؽ، َفزععنده مما جمع مف الزكاة، فمما أف سار الوليد،  حتى بمغ 

البعث   يا رسوؿ ا إف الحارث منعني الزكاة وأراد قتمي، فضرب رسوؿ ا: فقاؿ،  ا

مقييـ الحارث ففصؿ مف المدينة، قد استقبؿ البعث و  إلى الحارث، فأقبؿ الحارث بأصحابو إذ

إف رسوؿ : ولـ؟ قالوا: إليؾ. قاؿ: إلى مف بعثتـ؟ قالوا: ىذا الحارث، فمما غشييـ قاؿ ليـ: فقالوا

فزعـ أنؾ منعتو مف الزكاة وأردت قتمو، فرجع إليو كاف بعث إليؾ الوليد بف عقبة،  لـ  ا

  ما رأيتو بّتة وال أتاني، فمما دخؿ الحارث عمى رسوؿ ا ال والذي بعث محمدًا بالحؽ: قاؿ

                                                           
 ، ذكره بدون إسناد، والحدٌث ضعٌف.407الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 1)
،أسلم الحارث بن ضرار الخزاعً: ٌكنى أبا مالك، من أهل الحجاز، وهو والد جوٌرٌة بنت الحارث زوج النبً ( 2)

 .212الحارث وأسلم معه ابناه وناس من قومه، ابن األثٌر، أسد الغابة، ص
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، وما (1)ال والذي بعثؾ بالحؽ ما رأيتو وال أتاني: "منعت الزكاة، وأردت قتؿ رسولي؟". قاؿ: قاؿ

، خشيت أف تكوف كانت سخطة مف ا عز وجؿ  أقبمُت إال حيف احتبس عمّي رسوؿ ا

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ: فنزلت اآلية: ورسولو، قاؿ

ٌّ ٍّ َّ  َّ
(2). 

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن ممُّ قولو تعالى: -

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ

 َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس

: لو قاؿ قمت: يا نبي ا عف أنس . (3)

وف يمشوف معو وركب حمارًا، فانطمؽ المسمم  أتيت عبد ا بف أبّي، فانطمؽ إليو النبي

: فقاؿ: إليؾ عني، وا لقد آذاني َنْتف حمارؾ، فقاؿ  وىي أرض َسِبَخة، فمما أتاه النبي

رجؿ مف األنصار منيـ: وا لحماُر رسوؿ ا أطيب ريحًا منؾ، فغضب لعبدا رجؿ مف 

غضب لكؿ واحد منيما أصحابو، فكاف بينيما ضرٌب بالجريد والنعاؿ و قومو، فشتـ 

 خص ...ين ىن نن من زن  رن ممُّ  اآليةفييـ ا أنيا أنزلت ن، فبمغ(4)يديواأل

َّ خض حض جض  مص
(5). 

، وىناؾ روايات أخرى في (6)وأخرج الشيخاف عف أنس ىذا الحديث كما ورد عند الواحدي

 ـ الصحيح عمى غيره.دَّ قَ يُ  إذ ؛سبب نزوؿ تمؾ اآليات ولكنيا ضعيفة، وال حاجة لذكرىا

                                                           
، السٌوطً، لباب 463-462، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص408-407نزول القرآن، ص الواحدي، أسباب( 1)

 ، وهو حدٌث حسن.275النقول فً أسباب النزول، ص
 .6سورة الحجرات، آٌة( 2)
 (.10، 9سورة الحجرات، اآلٌتان )( 3)
شلبً، الجامع فً  ،232-231، الوداعً، الصحٌح المسند، ص409-408الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 4)

 .276، السٌوطً، لباب النقول، ص464-463أسباب النزول، ص
 (.10، 9سورة الحجرات، اآلٌتان )( 5)
(، 2545(، باب ما جاء فً اإلصالح بٌن الناس، ، رقم الحدٌث )2/958البخاري، الجامع الصحٌح، كتاب الصلح، )( 6)

 (.4762الحدٌث ) (، ورقم5/183مسلم، صحٌح مسلم، كتاب الجهاد والسٌر )
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 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّقولو تعالى:  -

 مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خنحن جن مم خم حم جم هلمل  خل

 َّ  مب هئ
(1). 

 بف قيس بف شماس وكاف في أذنيو وقر، فكاف إذا أتى الرسوؿ نزلت في ثابت: الواحديقاؿ  -

  أوسعوا لو حتى يجمس بجانبو، فيسمع ما يقوؿ، فجاء يومًا وقد أخذ الناس مجالسيـ

قد أصبت مجمسًا فجمس ثابت : لناس، ويقوؿ تفسحوا، فقاؿ لو رجؿفجعؿ يتخطى رقاب ا

ثابت ابف فبلنة، فذكر أّمًا : أنا يا فبلف، فقاؿ: مغضبًا، فغمز الرجؿ فقاؿ مف ىذا، فقاؿ

  جف مغ جغ مع جعُّفأنزؿ ا: (2)كانت لو يعير بيا في الجاىمية، فنكس الرجؿ رأسو استحياءً 

 . َّ ...لك خك حك جك مق حق مف خف حف

سخرتا مف أـ سممة، وذلؾ   نزلت ىذه اآلية في امرأتيف مف أزواج النبي: احديقاؿ الو و  -

)وىي ثوب أبيض(، وسدلت طرفيا خمفيا فكانت تجره، فقالت  (بنيةٍ سَ ػ)أنيا ربطت حقوييا ب

 .(3)انظري إلى ما تجر أـ سممة خمفيا كأنو لساف كمب، فيذا كاف سخريتيا: عائشة لحفصة

إف : أف صفية بنت حيي بف أخطب أتت رسوؿ ا، فقالت (4)عكرمة عف ابف عباسعف و  -

إف أبي : ىبل قمت  يا ييودية بنت الييودييف، فقاؿ رسوؿ ا: النساء يعيرونني، ويقمف

ف زوجي محمد ف عمي موسى وا   مك لك خك حك جكُّ ، فأنزؿ ا تعالى ىذه اآلية(5)ىاروف وا 

  .َّ مل  خل حل جل

                                                           
 .11سورة الحجرات، آٌة( 1)
 ، وذكره بدون إسناد )ضعٌف(.465، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص409الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 2)
 ، وذكره بدون إسناد )ضعٌف(.465، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص409الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 3)
 (، كتاب التفسٌر، باب السخرٌة.5/78الترمذي، )الترمذي، سنن ( 4)
 ، وذكره بدون إسناد )ضعٌف(.465، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص409الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 5)
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 .(1)أـ سممة بالقصر فَ رْ يَّ عَ  ؛ نزلت في نساء النبي: وعف أنس -

َّ هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خنحن جن مم... ُّ :قاؿ تعالى -
(2). 

المدينة، فجعؿ :  فينا نزلت اآلية، قدـ رسوؿ ا: قاؿ (3)عف أبي جبيرة بف الّضحاؾ -

 خنحن جن مم... ُّ  فنزلت اآلية (4)يا رسوؿ ا إنو يكرىو: الرجؿ يدعو لمرجؿ ينبزه، فيقاؿ

 .َّ  مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من

كاف الرجؿ منا يكوف لو : ، عف أبي جبيرة بف الضحاؾ قاؿ(5)وأخرج أصحاب السنف األربعة -

 . َّحن جن مم...ُّ ، فنزلت اآلية:(6)االسماف والثبلثة، فيدعى ببعضيا فعسى أف يكرىو

  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّولو تعالى: ق -

َّ يث ىث نث
ي ثابت بف قيس، وقولو في الرجؿ الذي لـ نزلت ف : ساقاؿ ابف عب .(7)

: "مف الّذاكر فبلنة؟" فقاؿ: أنا يا رسوؿ ا. فقاؿ:  يفسح لو: ابف فبلنة، فقاؿ رسوؿ ا

"انظر في وجوه القوـ"، فنظر، فقاؿ: "ما رأيت يا ثابت؟" فقاؿ: رأيت أبيض وأحمر وأسود، قاؿ: 

  .(8)ؿ ا ىذه اآلية"فإنؾ ال تفضميـ إال في الديف والتقوى"، فأنز 

                                                           
 المراجع السابقة نفسها.( 1)
 .11سورة الحجرات، آٌة( 2)
و ثابت بن الضحاك، ولد بعد الهجرة، قال بعضهم: أبو جبٌرة بن الضحاك بن خلٌفة بن ثعلبة بن عدي األنصاري، أخ( 3)

له صحبة، وقال بعضهم: لٌس له صحبة، وهو كوفً، روى عنه قٌس بن أبً حازم والشعبً. )ابن األثٌر، أسد 
 (.1294الغابة، ص

 .465، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص410الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 4)
(، قال أبو عٌسى حدٌث 3268(، كتاب تفسٌر سورة الحجرات، رقم الحدٌث )5/388الترمذي، سنن الترمذي، )( 5)

(، 1حسن صحٌح، النسائً، أحمد بن شعٌب بن علً، السنن الكبرى، تحقٌق: حسن شلبً، مإسسة الرسالة، ط )
ٌنً، (، ابن ماجة، أبو عبد هللا بن ٌزٌد القزو11516(، كتاب التفسٌر، رقم الحدٌث )6/466م، )2001-هـ1420

(، كتاب األدب، باب األلقاب، رقم 2/1231سنن ابن ماجة، حققه: فإاد عبد الباقً، دار إحٌاء الكتب العربٌة، )
(، 4962(، كتاب األدب، باب األلقاب، رقم الحدٌث )4/290(، وأخرجه أبو داود فً سننه، )3741الحدٌث )

 (.2/449وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة، )
 .466، الجامع فً أسباب النزول، ص277، السٌوطً، لباب النقول، ص410أسباب نزول القرآن، صالواحدي، ( 6)
 .13سورة الحجرات، آٌة( 7)
 ، وهذا خبر معضل.466، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص411-410الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 8)
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ف عمى ظير الكعبة، فقاؿ ببلاًل حتى أذّ   كاف يوـ فتح مكة أمر رسوؿ ا: وقاؿ مقاتؿ -

، وقاؿ : بف أبي العاص (1)عتاب بف أسيد الحمد  الذي قبض أبي حتى لـ ير ىذا اليـو

 !..؟(2)أما وجد محمد غير ىذا الغراب األسود مؤذناً : الحارث بف ىشاـ

ذات يوـ ببعض األسواؽ بالمدينة فإذا غبلـ أسود   مّر رسوؿ ا (3)ةبف شجر  وقاؿ يزيد -

: ما ىو؟ قاؿ: مف اشتراني فعمّي بشرط قيؿ: قائـ ينادي عميو يباع فمف يزيد، وكاف الغبلـ يقوؿ

، فاشتراه رجؿ عمى ىذا الشرط، فكاف  ال يمنعني مف الصموات المكتوبة خمؼ رسوؿ ا

، فقاؿ لصاحبو  يراه رسوؿ ا : "أيف الغبلـ"؟ فقاؿ: عند كؿ صبلة مكتوبة ففقده ذات يـو

قوموا بنا نعده، فقاموا معو فعادوه، فمما كاف بعد أياـ، قاؿ : محمـو يا رسوؿ ا. فقاؿ ألصحابو

ؿ عميو وىو في دمائو فقبض يا رسوؿ ا لما بو، فقاـ ودخ :ما حاؿ الغبلـ؟ فقاؿ: لصاحبو

غسمو وتكفينو ودفنو، فدخؿ عمى أصحابو مف ذلؾ أمر   ، فتولى رسوؿ االحاؿ عمى تمؾ

نا أحد في حياتو ومرضو وموتو م ديارنا وأموالنا وأىمينا فمـ يرَ  ىجرنا: عظيـ فقاؿ المياجروف

وواسيناه بأموالنا فآثر عمينا عبدًا  آويناه ونصرناه: قالت األنصار .(4)ما لقي منو ىذا الغبلـ

 زؿ ا ىذه اآلية.حبشيًا، فأن

                                                           
مكة وهو ابن ثمانٌة عشر سنة حٌن  حمد، واله الرسول عتاب بن أسٌد: بن أمٌة بن عبد شمس القرشً كنٌته أبو م( 1)

خرج إلى حنٌن وتوفً ٌوم توفً أبو بكر، ولم ٌعلم أحدهما بموت اآلخر؛ ألن هذا مات بالمدٌنة واآلخر بمكة، توفً 
م، 1975-هـ1395(، 1هـ(، انظر: ابن حٌان، محمد بن حٌان بن أحمد البستً، الثقات، دار الفكر، ط )13سنة )

(3/304.) 
 ، وهذا خبر معضل.466، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص411الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 2)
ى ٌزٌد بن شجرة الرهاوي، شامً، روى عنه مجاهد بن جبر حدٌثه فً فضل الجهاد، وكان معاوٌة ٌستعمل ٌزٌد عل( 3)

ى مكة فً عهد علً، قتل ٌزٌد شهٌداً فً غزوة على الحج أٌضاً، وكان أمٌراً عل عملهالجٌوش فً الغزاة، وكان ٌست
 .1262هـ(، ابن األثٌر، أسد الغابة فً معرفة الصحابة، ص 5غزاها سنة )

، وهذا حدٌث مرسل ذكره 467، شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص412الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 4)
 الواحدي بدون إسناد.



42 
 

 ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يفُّقولو تعالى:  -

 َّ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين
نزلت في أعراب بني أسد الواحدي:  قاؿ، (1)

وأظيروا الشيادتيف، ولـ في سنة ىجرتو، المدينة في   عمى رسوؿ اقدموا  ؛بف خزيمةا

، وكانوا يقولوف (2)بالعذرات وأغموا أسعارىا يكونوا مؤمنيف في السر، وأفسدوا طرؽ المدينة

أتينا باألثقاؿ والعياؿ، ولـ نقاتمؾ كما قاتمؾ بنو فبلف، فأعطنا مف الصدقة،   لرسوؿ ا

 . (3)وجعموا يمنوف عميو، فأنزؿ ا تعالى فييـ ىذه اآلية

 َّ... خكحك جك مق حقُّقولو تعالى:  -
راب قاؿ: أتى قوـ مف األع (5)عف سعيد بف جبير، (4)

تعالى اآلية:  (6)فقالوا جئناؾ ولـ نقاتمؾ، وقاتمؾ بنو فبلف، فأنزؿ ا  مف بني أسد النبي

 .َّ... خكحك جك مق حقُّ

 نزلت فيو. الذي جوزمن نزول السورة وال :المطمب الثالث 

. (8)في السنة التاسعة لميجرة ،(7)بعد اليجرة نزلت فقدأجمع المفسروف عمى أنيا مدنية، 
 زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ: أما قولو تعالى

  َّ يث ىث نث  مث
 .(10)، فإنيا نزلت بمكة يـو فتحيا(9)

                                                           
 .14سورة الحجرات، آٌة( 1)
 .412دي، أسباب نزول القرآن، صالواح( 2)
،  ذكره الواحدي بدون 468-467،  شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص412الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 3)

 إسناد، وٌقول شلبً، ذكره المصنف بدون إسناد، والرواٌة ضعٌفة.
 .17سورة الحجرات، آٌة( 4)
فسر، الشهٌد، أبو محمد، وٌقال: أبو عبد هللا، سعٌد بن جبٌر األسدي سعٌد بن جبٌر: اإلمام، الحافظ، المقرئ، الم( 5)

ًّ من أعلم التابعٌن. وهو حبشً األصل، أخذ العلم عن عبد هللا بن عباس وابن عمر. قتله الحجاج بن  الكوفً، تابع
 (.4/321هـ(. ٌنظر: الذهبً، سٌر أعالم النبالء ) 95ٌوسف سنة )

، عزاه السٌوطً إلى سعٌد بن منصور، وهذا مرسل، وانظر: 279سباب النزول، صالسٌوطً، لباب النقول فً أ( 6)
 .468شلبً، الجامع فً أسباب النزول، ص

(، أبو حٌان، البحر 19/353(، والقرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )12/2130ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 7)
لسٌوطً والمحلً، جالل الدٌن، تفسٌر الجاللٌن، دار (، ا9/284(، األلوسً، روح المعانً، )8/105المحٌط، )

 .684لبنان، ط بدون، ص -المعرفة، بٌروت
 (.4/207ابن كثٌر، تفسٌر القرآن الكرٌم، )( 8)
 .13سورة الحجرات، آٌة( 9)
 (. 21/213. ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )411الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص( 10)
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 وما بعدىا.   مناسبة السورة لما قبميا: المطمب الرابع 

و)ؽ(، فكانت السورة السابقة ليا سورة الحجرات سورة مدنية وقعت بيف سورتي الفتح، 

 اسبة سورة الحجرات لما قبميا وما بعدىا جمية:، ومنسورة الفتح والسورة التالية سورة )ؽ(

وذكر مثميـ في التوراة واإلنجيؿ  سورة الفتح امتدح ا نبّيو والذيف معو، وأثنى عمييـ في نياية

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت...   حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خلُّ: بقولو

َّ  يف ىف يث ىث
  بي، فناسب في سورة الحجرات أف يفتتحيا باشتراط األدب مع الن(1)

في القوؿ والفعؿ ليصبحوا مف حزبو، ويتخمقوا بمعالي األخبلؽ سواء مع ا سبحانو أو مع 

 .(2)، أو مع غيرىما رسولو

وأصحابو ثـ   "مناسبة السورة لما قبميا ظاىرة، ألنو ذكر فييا الرسوؿ: أبو حيافوقاؿ 

فربما صدر مف المؤمف   (3) َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نتُّ :قاؿ

 ىقُّ :لممؤمنيف وتيذيبًا ليـ عبلجؿ و فقاؿ  ،أف ينيى عنو ينبغي الصالحات شيئًا مما عامؿ

  َّ ين ىن نن من زن  رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق
(4).   

 : ليذه المناسبة مع السورة السابقة (5)أوجووقد ذكر المراغي ثبلثة  -

 ذكر في ىذه قتاؿ البغاة وفي تمؾ قتاؿ الكفار. -1

 آمنوا، وافتتحت ىذه بيـ.أف السابقة ختمت بوصؼ الذيف  -2

 خاصة في مطمعييما.  إف كبل منيما تضمف تشريفًا وتكريمًا لمرسوؿ -3

                                                           
 .29سورة الفتح، آٌة( 1)
هـ(، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، تحقٌق: عبد 885البقاعً، برهان الدٌن أبو الحسن إبراهٌم بن عمر )ت( 2)

 (.222-7/220بٌروت، ) -م، دار الكتب العلمٌة1995-هـ1415، 1الرزاق غالب المهدي، ط
 .29سورة الفتح، آٌة( 3)
 (.9/284لمعانً، )(، واأللوسً، روح ا8/105ابن حٌان، البحر المحٌط، )( 4)
 (.26/109هـ(، تفسٌر المراغً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط بدون، )1371المراغً، أحمد مصطفى )ت( 5)
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التي  وأما مناسبة السورة لما بعدىا، وىي سورة)ؽ( فإف ىذه سورة مقصودىا تصديؽ النبي 

معظميا اإلنذار، وأعظمو اإلعبلـ بيوـ الخروج، ومقصودىا الداللة عمى إحاطة القدرة التي ىي 

 .(1)يجة ما ختمت بو الحجرات مف إحاطة العمـ؛ لبياف أنو ال بد مف البعث ليـو الوعيدنت

 سورة الحجرات التي اشتممت عمييا اتموضوعال :المطمب الخامس     . 

احتوت سورة الحجرات عمى العديد مف الموضوعات األساسية الميمة لبناء المجتمع 
 (2)نائو، ومف ىذه الموضوعات ما ذكره ابف عاشورالمسمـ، وتنظيـ العبلقات االجتماعية بيف أب

 في تفسيره عمى الترتيب اآلتي:

 في معاممتو وندائو وخطابو.  تعميـ المسمميف بعض ما يجب عمييـ مف األدب مع النبي -

وجوب صدؽ المسمميف فيما يخبروف بو، والتثبت في نقؿ الخبر مطمقًا، وأف ذلؾ مف خمؽ  -
 المؤمنيف.

افريف والفاسقيف، وتطرؽ إلى ما يحدث مف التقاتؿ بيف المسمميف، مجانبة أخبلؽ الك -
المعاممة بيف المسمميف في  ألنيـ إخوة، وما أمر ا بو مف أداب حسفواإلصبلح بينيـ 

 أحواليـ في السر والعبلنية.

 فاة العرب تقويمًا لنفوسيـ.حذير مف بقايا خمؽ الكفر في بعض جالت -

 .(3)وفييا إرشاد لمكاـر األخبلؽ -

 

 

 

 

                                                           
 (.18/396(  البقاعً، نظم الدرر فً تناسب السور، )1)
 (.21/213ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 2)
 (.214-21/213ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )( 3)
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 الفصل الثاوي 
 لقمانالقىاعد األخالقية يف سىرة  

 : وفيو أحد عشر مبحثا  
 المبحث األول : الحكمة وآثارىا في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
 المبحث الثاني: شكر نعم اهلل وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
   تعالى، وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلمالمبحث الثالث: توحيد اهلل 
 المبحث الرابع: بر الوالدين وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
 المبحث الخامس: اتباع سبيل الصالحين وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
  آثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلمالمبحث السادس: مراقبة اهلل تعالى و 
   المبحث السابع: الصالة وآثارىا في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
   المبحث الثامن: األمر بالمعروف والنيي عن المنكر وآثارىما في بناء القواعد األخالقية في

 المجتمع المسلم
   بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلمالمبحث التاسع: الصبر وآثاره في 
 المبحث العاشر: التواضع وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
 المبحث الحادي عشر: غض الصوت وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 
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 تمييد: 

 (1)﴾زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ قاؿ تعالى: 

إليية مف ا عز وجؿ تحثنا عمى تدبر آياتو، الكتساب الحكمة واألخبلؽ  ىذه دعوة 

ابنو  ـُ الحسنة، وقد اشتممت سورة لقماف عمى عدد مف المواعظ والحكـ، التي كاف لقماف يعمّ 

 ويعظو بيا.

وفي ىذا الفصؿ سوؼ تتناوؿ الباحثة، القواعد األخبلقية في سورة لقماف، وبياف آثارىا في  

تمع المسمـ، ومف ىذه القواعد األخبلقية المستنبطة: الحكمة وآثارىا وعبلقتيا بالنبوة، بناء المج

وشكر ا تعالى عمى نعمو، وتوحيده، ومراقبتو، وآثار ذلؾ في بناء القواعد األخبلقية لممجتمع 

ذكر طائفة مف األخبلؽ الحميدة، كالتواضع والصبر، واتباع سبيؿ الصالحيف، وغض و  المسمـ.

 .المباحث والمطالب اآلتيةعبر وت، وتوضيح ذلؾ الص

  

                                                           
 .29سورة ص، آٌة  (1)
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 المبحث األول

 الحكمة وآثارىا في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

الحكمة اسـ جامع، وباب واسع، يتضمف العمـ والمعرفة واألسموب، ويتـ بيا فيـ الواقع، 

إلى ذلؾ أف يكوف حكيمًا، يتصؼ وليا آثارىا الجمية في بناء المجتمع المسمـ، وال بد لمداعية 

 بالحكمة؛ ألنيا سبيؿ النجاح والفبلح.

وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا تعريؼ الحكمة لغة واصطبلحًا، وأىميتيا،  

 وعبلقتيا بالنبوة، وعرض بعض الحكـ المأثورة مف لقماف الحكيـ. وذلؾ عبر المطالب اآلتية: 

 صطالحاً.المطلب األول: تعرٌف الحكمة لغة وا 

بيا عمى مف يشاء مف عبادة الصالحيف، وقد أكـر ا  الحكمة نعمة مف ا تعالى، يمف  

ـَ بيا، وتظير حكمتو بصورة جميٍة ورائعة في ثنايا وصاياه  مواعظو البنو، و عز وجؿ لقماَف الحكي

 لذلؾ فبل بد مف الوقوؼ عمى تعريفيا لغًة واصطبلحًا.

 الحكمة لغًة: 

بفتح  -جـ المغوية أف األصؿ في الحكمة: المنع، وىو مأخوذ مف الَحَكَمةجاء في المعا

 ، ويقاؿ حكمة الفرس.وىي الحديدة التي توضع في فـ الدابة لتمنعيا مف الجموح -الحاء والكاؼ

ـُ؛ وىو المنع  -قاؿ ابف فارس: الحاء والكاؼ والميـ أصؿ واحد، وىو المنع، وأوؿ ذلؾ - الُحْك

َكَمة الدابة؛ ألنيا تمنعيا، والحكمة ىنا قياسيا؛ ألنيا تمنع مف الجيؿ، مف الظمـ، وسميت حَ 

 .(1)والُمحكـ ىو المجرب المنسوب إلى الحكمة

                                                           
هـ(، معجم مقاٌٌس اللغة، تحقٌق: عبد السالم هارون، دار 395ابن فارس، أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا، ت) (1)

 (.2/91م، )1970الفكر، 
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وجاء في مفردات القرآف: الحكمة: إصابة الحؽ بالعمـ والعمؿ، فالحكمة مف ا: معرفة  -

يجادىا عمى غاية اإلحكاـ، ومف اإلنساف: معرفتو وفعؿ الخير  ات، وىذا ىو الذي األشياء وا 

 .(1)﴾يل ىل مل خل﴿  وصؼ بو لقماف في قولو تعالى:

، ويقاؿ لمف يحسف  - وقاؿ ابف منظور: والحكمة عبارة عف معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـو

 .(2)دقائؽ الصناعات وينقميا حكيـ

وعرفيا الجرجاني بقولو: الحكمة عمـ يبحث فيو حقائؽ األشياء عمى ما ىي عميو في الوجود  -

 .(3)قدر الطاقة البشرية، فيي عمـ نظري غير آليب

وقيؿ في تعريؼ الحكمة: عمـ بأحواؿ أعياف الموجودات عمى ما ىي عميو في نفس األمر  -

 .(4)بقدر الطاقة البشرية

منع مف الجيؿ والفساد، يا ت؛ ألنف أصؿ معنى الحكمة ىو المنعأوجممة القوؿ: 

الحكمة عمودىا  ؛ ألفعؿ، وتوفيؽ العمؿ بالعمـفيي إصابة الحؽ في القوؿ والف واصطبلحًا:

 وجوىرىا العمـ وفعؿ الخيرات، وىي مّنة مف ا تعالى عمى عبٍد مف عباده. ،العقؿ

 المطلب الثانً: أهمٌة الحكمة وعالقتها بالنبوة 

كونيا صفة جامعة بيف العقؿ والعمـ، والمعرفة في تبدو أىمية الحكمة واضحة جمية؛ 

 وتتجسد فييا صفات الرحمة واألناة، والعفو والرفؽ والميف في القوؿ والفعؿ.والعمؿ النافع، 

                                                           
، وانظر: المناوي، زٌن الدٌن محمد المدعو بعبد الرإوف، التوفٌق على 127األصفهانً، المفردات، مادة حكم، ص (1)

 م.1990 -هـ1410مات التعرٌف، عالم الكتب، القاهرة، مبه
 (.12/140ابن منظور، لسان العرب، مادة َحَكم، ) (2)
 .30الجرجانً، التعرٌفات، ص (3)
(، 1بٌروت، ط)-(، دستور العلماء، دار الكتب العلمٌة، لبنان12األحمد نكري، عبد النبً بن عبد الرسول ت )ق (4)

 (.2/32م، )2000 -هـ1421
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ويكفي الحكمة أىمية ومنزلة أف ا تعالى سمى نفسو بيا، ووصؼ بيا ذاتو فيو العزيز 

 الحكيـ، وىو العميـ الحكيـ، أحكـ الحاكميف، الحكيـ الخبير، الواسع الحكيـ.

 من زن رن مم ام يل ىل يكمل﴿ حكمة فقاؿ: ثـ وصؼ سبحانو وتعالى كتابو بيذه ال

 ين ىن﴿ . وقاؿ تعالى: (2)﴾خم حم جم يل ىل خلمل﴿. وقاؿ تعالى: (1)﴾ين ىن نن

 . (4)﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿تعالى:  قاؿ. و (3)﴾ىي ني مي زي ري ٰى

 نن من زن﴿:، قاؿ عز وجؿ-عمييـ الصبلة والسبلـ -ثـ كانت الحكمة ألنبياء ا جميعيـ

لسبلـ يقوؿ تعالى: . وفي شأف عيسى عميو ا(5)﴾... ني  مي زي ري ٰى ين ىن

يقوؿ تعالى:  -عميو السبلـ-. وفي شأف داود(6)﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿ 

 .(8). والحكمة ىنا النبوة(7)﴾ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ 

وىكذا تتضح أىمية الحكمة ومنزلتيا مف خبلؿ تعريفاتيا سالفة الذكر، ومف خبلؿ ما 

الحكمة الزمة لمنبوة والرسالة و ، والسبلـعمييـ الصبلة  هو وأنبياءَ و العمية، ثـ كتابَ وصؼ ا بيا ذاتَ 

التي تقتضي بالضرورة الدعوة إلى ا بالعقؿ، والحمـ واألناة والرحمة، وحسف التدبير، وسبلمة 

التصرؼ، وسرعة البديية والتوازف في معالجة األمور وفؽ ما تقتضيو المصمحة الدعوية، 

نما ىي  في أعمى درجاتيا، وأبعد غاياتيا. فالرسالة والنبوة ال تتضمناف الحكمة فحسب؛ وا 

                                                           
 .1سورة هود، آٌة  (1)
 .1سورة ٌونس، آٌة  (2)
 .58سورة آل عمران، آٌة  (3)
 (.2، 1سورة ٌس، اآلٌتان ) (4)
 .81سورة آل عمران، آٌة  (5)
 .48سورة آل عمران، آٌة  (6)
 .20سورة ص، آٌة  (7)
 -فسٌر البغوي(، دار الفكرهـ(، معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن)ت510البغوي، أبو محمد الحسٌن بن مسعود الفراء،)ت (8)

 (.1/219هـ، )1420(، 1بٌروت، ط)



51 
 

 ال َحَسَد ِإال ِفي اْثَنتَْيفِ »يقوؿ:   قاؿ: سمعُت رسوؿ ا  وعف ابف مسعود

ا : َرُجٍؿ آَتاُه المَُّو َمااًل َفَسمََّطُو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَحؽ ، َوَرُجٍؿ آَتاُه المَُّو ِحْكَمًة َفُيَو َيْقِضي ِبيَ 

 .(1)«َوُيَعم ُمَيا

 المطمب الثالث: مأثورات من حكم لقمان 

ـ أجيااًل بيا، ومطمع كؿ عاقؿ، يسعد مف ناليا، وعمؿ بيا وعمَّ  ،منية كؿ فاضؿأُ الحكمة 
 : (2)الحكمة يا:ومن

القموب الميتة بنور الحكمة، كما  يحيفإف ا لي ؛يا بني جالس العمماء، وزاحميـ بركبتيؾ -1

 .يحيي األرض الميتة بوابؿ السماء

 ، حتى تعمؿ بما تعمـ.ؿما بني ال تتعمـ بما ال تعي -2

 ضرب الوالد لولده كالماء لمزرع. -3

ثبلثة ال يعرفوف إال في ثبلثة مواطف: الحمـ عند الغضب، والشجاع عند الحرب، وأخوؾ  -4

 عند حاجتؾ إليو.

 يا بني إّياؾ والّديف، فإنو ذؿ النيار، وىـ  الميؿ. -5

 ؾ الربح مف غير بضاعة.يا بني اتخذ تقوى ا تجارة، يأتي -6

الدنيا بحر عميؽ، وقد غرؽ فييا ناس كثير، فاجعؿ سفينتؾ تقوى ا،  أي بني: إفّ  -7

 وشراعيا التوكؿ عمى ا، لعمؾ اف تنجو وال أراؾ ناجيًا. ،وحشوىا اإليماف

                                                           
(، وأخرجه مسلم 73(، كتاب العلم، باب االغتباط فً العلم والحكمة، رقم الحدٌث)1/25البخاري، الجامع الصحٌح، ) (1)

 .(815(، كتاب صالة المسافرٌن وقصرها، باب فضل من ٌقوم بالقرآن وٌعلمه، رقم الحدٌث)1/558فً صحٌحه، )
(، وعزاه إلى عبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل فً زوائده، ولم أجده 317-5/313ٌنظر: السٌوطً، الدر المنثور، ) (2)

 فً النسخة المطبوعة من المسند.
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ضرب الوالد لولده كالسماد لمزرع. يا بني: إياؾ والّديف فإنو ذؿ النيار، وىـّ الميؿ، يا  -8

: حممت الجندؿ والحديد وكؿ شيء ثقيؿ فمـ أحمؿ شيئًا أثقؿ مف جار السوء، وذقت بني

 المرار فمـ أذؽ شيئًا أمر مف الفقر.

مف كذب ذىب ماء وجيو، ومف ساء خمقو كثر غمو، ونقؿ الصخور مف مواضعيا أيسر  -9
 مف إفياـ مف ال يفيـ.

 أنت رسوؿ نفسؾ. يا بني: ال ترسؿ رسولؾ جاىبًل، فإف لـ تجد حكيمًا فكف -10

 ف الجنائز تذكرؾ باآلخرة، والعروسيا بني: احضر الجنائز، وال تحضر العرس، فإ -11
 يشييؾ الدنيا.

إياه الكمب خير مف أف تأكمو، يا بني ال  إلقاءؾيا بني: ال تأكؿ شبعًا عمى شبع، فإف  -12
 تكف حموًا فتبمع وال مرًا فتمفظ.

 .(1)قياء، وال تشاور في عمرؾ إال العمماءيا بني ال يأكؿ طعامؾ إال األت -13

 وىناؾ الكثير مف حكمو المأثورة والنافعة ولكف اقتصرت عمى ىذا القدر.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.8/83األلوسً، روح المعانً، ) (1)
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 لمبحث الثانيا

 شكر نعم ا وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

القانعوف الشكر فضيمٌة مف أعظـ الفضائؿ التي ال يتصؼ بيا إاّل أولئؾ المؤمنوف 

الراضوف، الذيف يعرفوف ربيـ حؽ المعرفة، فشكروه عمى ما أنعـ عمييـ مف نعـ، ووىبيـ مف منف 

 وعطايا إكرامًا ليـ عمى شكره. 

والشكر ىو عنصر مف عناصر الحكمة، واألمور المترتبة عمييا؛ ذلؾ أف اآلية الكريمة 

 التفسيرية. «أف»ػعّبرت ب ﴾خممم حم جم﴿في قولو تعالى: 

وؿ في ىذا المبحث تعريؼ الشكر، وبياف الشكر عمى نعمة الحكمة وذلؾ وفؽ وسأتنا

 المطالب اآلتية: 

 المطلب األول: تعرٌف الشكر 

واجب المسمـ عمى المسمـ أف يشكر ا تعالى دائمًا في كؿ وقت، وفي كؿ حيف عمى ما 

، وااللتزاـ بو حتى تفضؿ عميو مف نعـ كثيرة، ال تعد وال تحصى، وال بد مف معرفة ماىية الشكر

 نتقرب بو إلى ا تعالى ويزيدنا مف فضمو.

ظيارىا، وضده الكفر وىو: نسياف النعمة  - عّرؼ األصفياني الشكر بأنو: تصور النعمة وا 

وسترىا. ويقوؿ األصفياني الشكر ثبلثة أضرب: شكر القمب وىو تصور النعمة، وشكر 

 .(1)روح، وىو مكافأة النعمة بقدر استحقاقو"المساف: وىو الثناء عمى المنعـ، وشكر سائر الج

 .(2)وعرؼ ابف منظور الشكر بقولو: "عرفاف اإلحساف ونشره" -

                                                           
 .265األصفهانً، المفردات، ص (1)
 (.7/170ابن منظور، لسان العرب، ) (2)
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وذكر الزبيدي في تاج العروس تعريفًا لمادة )شكر( بقولو: مادة شكر في المغة تدؿ عمى  -

الكـر والسخاء، ويقاؿ: شكر فبلف صار سخيًا بعد أف كاف شحيحًا، كما تدؿ عمى الزيادة 

أف تأكؿ أي عمؼ كاف، فيزيد جسميا، ويمتمىء   -بكسر الكاؼ -والنمو، فيقاؿ: ناقة شِكره

 .(1)ضرعيا

عرفاف اإلحساف  ؛ ألففالشكر إظيار النعـ والثناء عمى المنعـ بالقمب والمساف وسائر الجروح

 ونشره مف العرفاف والثناء عمى المنعـ، وبالشكر تنمو وتزداد النعـ.

 لشكر على نعمة الحكمةالمطلب الثانً: ا 

 ىه مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿قاؿ تعالى: 

 .(2)﴾جي يه

يؤكد ا عز وجؿ بالقسـ المنوي الذي دلت عميو ف ،بثبلثة مؤكداتمؤكدة وجاءت اآلية 

عمى التحقيؽ، أنو تبارؾ  )قد( الداؿ   ، وبحرؼ، وبالبلـ الواقعة في جواب ىذا القسـ المنويالبلـ

 .(3)إشعارًا بمنتو العظيمة عمى لقماف ؛آتى لقماف الحكمةوتعالى 

ومف خبلؿ النظر في داللة اآلية القرآنية يتبيف أف ا تعالى امتف عمى لقماف بالحكمة 

صابة الحؽ، وكاف مقتضى ىذه النعمة الشكر لممتف بيا ابتداًء واختصاصو  ورجاحة العقؿ، وا 

 و، ال ينتفع بو أحد سواه. ضرورة أف ا غني حميد.بالحمد، وأف في ىذا خيرًا يعود عمى صاحب

اإلعطاء؛ ألف األوؿ أقوى في إثبات مفعولو مع إفادة  دوفوجاءت اآلية بداللة اإليتاء 

 التممؾ بالكمية.

                                                           
هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، حققه مجموعة من المحققٌن، دار 1205مد بن عبد الرزاق )تالزبٌدي، مح (1)

 (.3/313الهدآٌة ، ط بدون، )
 .12سورة لقمان، آٌة  (2)
 (.11/708المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر ) (3)
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 .(1)وجاء فعؿ اإليتاء بصيغة الماضي؛ لمداللة عمى التحقؽ والثبوت

 .(2)﴾جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم خممم حم جم ...﴿: قولو تعالى

)أف( تفسيرية، وما بعدىا تفسير إليتاء الحكمة، فمف موجبات الحكمة التوجو بالشكر عمى ىذه 

 المّنة.

 ويبلحظ في اآلية الكريمة أنيا جاءت بعدة أساليب وليا دالالت بيانية، ومف ىذه األساليب: 

حاصمة أسموب الشرط: فإف الشرط أدؿ عمى ذلؾ مف اإلخبار؛ ألف آثار شكر ا كماالت  -

لمشاكر، وال تنفع المشكور شيئًا؛ لغناه سبحانو وتعالى عف شكر الشاكريف، ولذلؾ جيء بو 

في صورة الشرط؛ لتحقيؽ التعمؽ بيف مضموف الشرط، ومضموف الجزاء؛ فإف الشرط أدؿ 

 .(3)عمى ذلؾ مف اإلخبار

أي ما  ﴾خن حن  جنُّ وجيء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت لمشاكر بقولو: -

 .(4)ال لفائدة نفسو، والـ التعميؿ مؤذنة بالفائدةيشكر إ

 .(5)وجيء في فعؿ )يشكر( بصيغة المضارع لئليماء إلى جدارة الشكر بالتجديد -

ومجيء صيغة الجزاء، مطابقة لصيغة شرطيا؛ ليتجدد الجزاء كمما تجدد الشرط، وداللة  -

بغي أف يكرر ثانيًا، ثـ ليكوف إظيار الشكر بدؿ اإلضمار ألىميتو أواًل، ثـ لمعناية بو، وأنو ين

 الثاني نتيجة وثمرة لو.

                                                           
م وما ٌنطوي علٌه من قٌم، الشارقة، اإلمارات المشنً، مصطفى إبراهٌم، اإلعجاز البٌانً فً آٌات وصاٌا لقمان الحكٌ (1)

 .9العربٌة المتحدة، ص
 .12سورة لقمان، آٌة  (2)
 (.21/152ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (3)
 (.21/152المرجع السابق نفسه، ) (4)
 (.21/153ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (5)
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جممة تفسيرية، فمف موجبات الحكمة التوجو بالشكر عمى ىذه  ﴾خممم حم جم﴿ وقاؿ الزمخشري -

 االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب.مسد المّنة، وىذا يسد 

خطاب خاص  ﴾خممم حم جم﴿ أما المناسبة بيف الجممتيف، فيذا خطاب عاـ بعد خاص، فقولو: -

 .(1)بمقماف

يبلحظ أمراف: أواًل: الجممة الشرطية. وثانيًا:  ﴾يه ىه مه جه ين ىنُّ وفي قولو: -

 الصيغة.

أما الشرطية: فمما يمحظ ىا ىنا المغايرة بيف الشرط وجزائو عمى خبلؼ ما كاف في الجممة  -

، فالمعنى يتناسب مع المعنى القائـ في الشرط (2)﴾خنمن حن  جن يم ىم﴿ السابقة

المقتضي الطرح والتغييب، فجاء الجواب ردًا عميو، فكما أف الكافر المعبر عنو بالماضي 

استغنى بكفره، كاف ا غنيًا عنو، بيد أف ا محمود بذاتو، ال ينقص الكفر مف عظمتو 

 وممكوتو.

وأما الصيغة فمجيء الفعؿ الماضي "كفر" وىو دليؿ عمى االستبعاد والطرح، الستقرار  -

إلى قبح الكفر وتشنيع صورتو. ومجيء الجواب باالسمية؛ لتقرير المعنى وثبوتو، وفيو إشارة 

غنى ا، وأف الكفر ال يضير في غنى ا وحمده؛ فيو المحمود المستحؽ لمحمد بذاتو، ولو 

لـ يحمده الحامدوف، ومف بديع التنزيؿ في ىذه الجممة وسابقتيا الطباؽ؛ إذ األولى تحمؿ 

 نيا والجحود.االعتراؼ بالنعمة وىذه تتضمف نكرا

                                                           
الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل، تحقٌق: الشٌخ هـ(، 593الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت (1)

(، وانظر: ابن عطٌة 5/11(، )1م، ط)1998 -هـ1481عادل عبد الموجود ورفٌقه، مكتبة العبٌكان، الرٌاض، 
هـ(، المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز، تحقٌق: الرحالً الفاروقً 596األندلسً، عبد الحق غالب )ت

 (.11/491م، قطر، )1981 -هـ1401، (1ورفقائه، ط)
 (.21/152ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (2)
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وفي اآلية توجيو إلى قيمة عميا، وفضيمة أسمى؛ وىي الشكر، بدأ بالشكر  ثـ لآلخريف،  -

فاألوؿ اعتراؼ لما ينبغي أف يقوـ بيف العبد وربو؛ مف صمة تتمثؿ في شكر العبد المنصؼ 

حـ بالديمومة، ثـ ما بيف البشر؛ إسيامًا فيما تقوـ بو حياتيـ عمى أسس مف المودة والترا

الذي كاف يقوـ الميؿ   في غرس ىذه الفضيمة رسولنا محمد واالعتراؼ بالجميؿ، وأسوتنا

ـَ ِمْف حتى تتفطر قدماه،  ـَ َتْصَنُع َىَذا َيا َرُسوَؿ المَِّو، َوَقْد َغَفَر المَُّو َلَؾ َما َتَقدَّ َفَقاَلْت َعاِئَشُة: ِل

َر؟ َقاَؿ:  َأْف َأُكوَف َعْبًدا َشُكوًرا َفَممَّا َكُثَر َلْحُمُو َصمَّى َجاِلًسا، َفِإَذا َأَراَد  َأَفبَل ُأِحب  "َذْنِبَؾ َوَما تََأخَّ

َـّ َرَكعَ  ـَ َفَقَرَأ ُث  .(1) "َأْف َيْرَكَع َقا

عمى أف ثمة ما يمتفت إليو ىنا؛ وىو أف شكر العبد لربو يقوـ عمى حاجة العبد عمى الدواـ،  -

ية؛ ألف ا تعالى مستغف بذاتو عف الشكر والحمد مف وانتفاء الحاجة عف ا تعالى بالكم

. ومما يؤكد ىذا المعنى ما (2)غيره، بينما شكر البشر لبعضيـ يقوـ عمى الحاجة المتبادلة

قالو القاسمي: "والشكر مبني عمى خمس قواعد؛ خضوع الشاكر لممشكور، وحبو لو، واعترافو 

 .(3)ما يكره"بنعمتو، والثناء عميو بيا، وأال يستعمميا في

، أي أّف مف لـ يشكر ا تعالى ﴾يه ىه مه جه ين ىنُّومف معاني قولو تعالى: 

باإليماف والحمد والطاعة والعمؿ بمراضيو فإف ا غني بذاتو، ال يزيد في ممكو شكر كؿ عباده 

لو، وال ينقص مف ممكو كفر كؿ عباده، وىو سبحانو محمود دومًا مف قبؿ مبلئكتو، وىو محمود 

ؿ كؿ شيء، وكؿ ذرة خمقيا، فيو محمود مف كؿ شيء في الوجود وكؿ ذرة مسبحة بحمده مف قب

                                                           
(، وأخرجه مسلم فً 4837(، كتاب التفسٌر، باب لٌغفر لك هللا، رقم الحدٌث) 4/217صحٌح البخاري ) (1)

 (.2819(، كتاب التفسٌر، باب لٌغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك، رقم الحدٌث)4/72صحٌحه)
 .11-10نً، اإلعجاز البٌانً، صالمش (2)
 (.13/197القاسمً، محاسن التؤوٌل، ) (3)
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  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك﴿قاؿ ا تعالى:  (1)دواماً 

 . (2)﴾خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري

  المطمب الثالث: آثار شكر نعم ا تعالى 

 في الدنيا واآلخرة: ومف آثار الشكر التي تعود بالنفع والفائدة عمى المجتمع المسمـ  -

ذا ترؾ شيئًا أعطاه  - العبد الذي يشكر ا تعالى عمى كؿ أحوالو، يوفقو ا في حياتو، وا 

ذا بذؿ شيئًا رده عميو أضعافًا مضاعفة وشكر لو ذلؾ.  أفضؿ منو، وا 

 ه، واإلنابة والتبتؿ إليو.ا، وخوفو، ورجاءالمسمـ الشاكر  يتضمف محبة  -

 .(3)طمئف الباؿ، ىادئ النفس، ال يخشى خوفًا وال رزقاً الشاكر  يكوف م -

 الشاكر لنعـ ا يجد ثمرة الشكر في الدنيا بعاجؿ الثواب، واآلخرة بتخفيؼ العقاب. -

، ويزيده ا مف فضمو، قاؿ (4)الشاكر لنعـ ا يضاعؼ لو حسناتو وأعمالو أضعافًا مضاعفة -

 .(5)﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿: تعالى

 قرب العبد لربو.يطير القموب، و ينعمو الشكر  عمى  -

المجتمع المسمـ الذي يشكر ا في كؿ أحوالو، يكوف مجتمعًا مرضيًا، موفقًا تسوده البركة،  -

 والخير والرضواف بفضؿ ا ورحمتو.

 

 

                                                           
 (.11/710المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (1)
 .44سورة اإلسراء, آٌة  (2)
 .282-281ابن القٌم، عدة الصابرٌن، ص (3)
إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن، دار الكتاب ابن القٌم، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن شمس الدٌن، مدارج السالكٌن بٌن  (4)

 (.244-2/343، )61990 -14016(، 3العربً، بٌروت، ط)
 .7سورة إبراهٌم، آٌة  (5)
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 المبحث الثالث

 اعد األخالقٌة فً المجتمع المسلمتوحٌد هللا تعالى، وآثاره فً بناء القو

سوؿ إال وجاء بدعوة التوحيد، وىذه وظيفة األنبياء جميعًا عمييـ الصبلة ما مف نبي وال ر 

التوحيد أوؿ ما يدخؿ بو في اإلسبلـ، وآخر ما يخرج بو مف الدنيا، والقرآف يأمر  ؛ ألفوالسبلـ

الناس كافة بالتوحيد الخالص  تعالى ال شريؾ لو، ومتى كاف ىذا اإلقرار بالتوحيد  رب 

ىو حؽ  عمى العباد، وصدقًا في القمب، يكوف العبد قد بدأ سموؾ الطريؽ القويـ، العالميف الذي 

 ويحظى برضواف ا وعونو.

عدـ الشرؾ با، بوىذا المبحث سيتناوؿ الوصية األولى مف وصايا لقماف البنو وىو يعظو 

 وأنواع الشرؾ وآثار التوحيد في المجتمع المسمـ، وذلؾ عبر المطالب اآلتية: 

 )المطلب األول: الوصٌة األولى من وصاٌا لقمان البنه )وصٌة التوحٌد 

االبف، وقد أوجب اإلسبلـ عمى اآلباء نصح األبناء  إف لقماف الحكيـ يقـو بواجب األب تجاهُ 

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح﴿ ووعظيـ، متمثبًل في قولو تعالى: 

 (.1)﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي﴿ :ؿ سورة لقماف في قولو تعالىويتمثؿ ىذا المطمب مف خبل

 .(2)﴾زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

ىذه الوصية األولى مف وصايا لقماف البنو، وبالنظر في ىذه اآلية الكريمة نرى أنيا  -

 وجوه أوضحت كماؿ النظـ القرآني؛ وأكدت حسف التناسب والتبلـؤ الذي ىو وجو مف

                                                           
 .6سورة التحرٌم، آٌة  (1)
 .13( سورة لقمان، آٌة 2)
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لسابقة لقماف بالحكمة، والحكيـ ال ُتْعَرؼ حكمتو اإلعجاز القرآني؛ فبعد أف وصفت اآلية ا

 .(1)إال بأقوالو وأفعالو؛ عطؼ ىنا بوصيتو البنو، التي تحمؿ معالـ الحكمة ومفرداتيا

افتتحت اآلية الكريمة بموعظة حممت أعظـ قضية وأخطرىا؛ إنيا عقيدة التوحيد، عقيدة الرسؿ و 

 ىل مل خل﴿ وأمر قومو بالتوحيد. قاؿ تعالى: جميعًا، ورسالتيـ إلى أقواميـ، فما مف رسوؿ إال

وىذه عقيدة التوحيد تُنِشئ في القمب  .(2)﴾ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

والعقؿ حالًة مف االنضباط ال تتأرجح معيا الصور، وال تيتز معيا القيـ، وال يتمّيع فييا التصور 

 وال السموؾ.

س عقيدة التوحيد في قمبو؛ ألف التوحيد لذلؾ نرى أف لقماف أوؿ ما بدأ بو لتأسيس ابنو غر  -

 في قموب أفراد المجتمع يبعثأصؿ ثابت، ويحميو مف عوامؿ الضعؼ والقمؽ النفسي، و 

باء  .(3)الطمأنينة واالستقرار، والشعور اإليجابي الفاعؿ في الحياة بكؿ عز وا 

النفسية؛ إذ  وعقيدة التوحيد ليا أثر كبير في قموب أفراد المجتمع، وبخاصة في حياة الفرد -

توحد نوازعو وتفكيره وأىدافو، وتجعؿ عواطفو وسموكو وأخبلقو وعاداتو قوية متضافرة، 

 ترمي كميا إلى تحقيؽ ىدؼ واحد، ىو الخضوع  وحده، ونيؿ رضاه.

قد سمؾ القرآف الكريـ أسموبًا فريدًا لتثبيت ىذه العقيدة في النفس، مختارًا ألفاظًا ونظمًا و 

الستجابة وسرعة االمتثاؿ، وما أبمغ ىذه الحكمة حيف ترد في لفظ الموعظة التي مؤثرًا؛ بغية ا

تحمؿ في طياتيا معاني الخير فيما يرؽ لو القمب، ويذكر بالعواقب، وىو أرقى أنواع الخطاب؛ إذ 

 مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل﴿ خوطب بو األنبياء كما قاؿ تعالى: 

                                                           
 (.6/13البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، ) (1)
 .25سورة األنبٌاء، آٌة  (2)
 .221، ص4بٌروت، القاهرة، ط -هٌم قطب، خصائص التصور اإلسالمً، دار الشروققطب، سٌد إبرا (3)



61 
 

و، والصدؽ في النّية، ضاىا اإلخبلص في التوج  ، ومقت(1)﴾ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه

واإلشفاؽ والتمطؼ في القوؿ، كيؼ ال وىو ابنو، وىو جزؤه، ثـ الحرص عمى االتباع واالمتثاؿ 

نيا لعظة غير متيمة، فما يريد الوالد لولده إال الخير، وما يكوف الوالد لولده  بقوؿ سيد قطب: "وا 

ىو أشفؽ الناس عميو وأحبيـ إليو، فيو حقيؽ أف يمنحو إال ناصحًا، بؿ يوصي األب ولده الذي 

 .(2)أفضؿ ما يعرؼ"

: ىو التذكير بف أحمد الفراىيدي والوعظ في المغة: زجر مقترف بتخويؼ، قاؿ الخميؿ

 .(3)بالخير فيما يرؽ لو القمب

ويقاؿ: ًة فاتّعظ، أي قبؿ الموعظة، ظَ والوعظ: الُنصح والتذكير بالعواقب، تقوؿ وعظتو وعظًا وعِ 

 . (4)السعيد مف ُوعظ بغيره، والشقي مف اتعظ بو غيره

ويبلحظ أف كممة )الوعظ( في السياؽ جاءت بصيغة المضارع؛ لمداللة عمى تجدد الوعظ 

وتكرره، وأما ما يتعمؽ بتفصيبلت ابف لقماف، فمـ يصرح القرآف فييا بشيء، فبل يعرؼ اسمو وال 

و يمعض النظر عما ذكره بعض المفسريف مما ليس عمره عندما وعظو، وال تعرؼ عقيدتو، بغ

عف ندائو  ف توجيو الخطاب مغفٍ موعظة بنداء المخاطب الموعوظ مع أدليؿ صريح، وافتتاح ال

إلحضاره بالخطاب، فالنداء مستعمؿ مجازًا في طمب حضور الذىف لوعي الكبلـ وذلؾ مف 

 االىتماـ بالغرض المسوؽ لو الكبلـ.

( ىو تصغير)ابف(، وباإلضافة إلى ذلؾ كا ف أسموب النداء الذي استعممو  لقماف )يا ُبَنيَّ

وة(؛ وخاطبو بمفظ )البن لتنزيؿ المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عف الشفقة والتحبب لو،

                                                           
 46( سورة هود، آٌة 1)
 (.5/2788قطب، تفسٌر الظالل، ) (2)
 .527األصفهانً، المفردات، مادة )وعظ(، ص (3)
 (.2/286الجوهري، الصحاح، ) (4)
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لعبلقة األبوة، وقد جمع لقماف في ىذه الموعظة أصوؿ الشريعة وىي: االعتقاد في األعماؿ، 

 .(1)وأدب المعاممة، وأدب النفس

قيؿ ىو خبر مف ا تعالى فقيؿ: إنو مف كبلـ لقماف، و  ﴾رئ ّٰ  ِّ ُّ﴿ واختمؼ في قولو 

 .(2)مف كبلـ لقماف متصبًل بو في تأكيد المعنى منقطعٌ 

تعميمية لمنيي المتقدـ حممت في طياتيا جممة مف المفاىيـ والقيـ  ﴾رئ ّٰ  ِّ ُّ﴿ وجممة 

 : (3)تتمثؿ فيما يأتي

فبدأ بالطمب، وىو النيي، وثّنى بالخبر، وىو  -أو خبر بعد إنشاء -ييالتقرير بعد النأواًل: 

التقرير لبياف دواعيو ومسوغاتو، فجاء بالقضية وبرىانيا، ثـ كاف النيي فيما اقتضاه المقاـ خاصًا 

 بالمخاطب، بينما جاء التقرير عامًا اتصؼ بأنو قاعدة ثابتة، وسنة مقررة ال تتخمؼ.

وتوكيد مصداقيتو ما  ليحمؿ ىذا التقرير مف قوة مضمونو لتوكيد )إّف(التصدير بحرؼ اثانيًا: 

 يقتضى طرحو والبراءة منيا بالكمية.

إظيار الشرؾ بدؿ اإلضمار )تشرؾ، الشرؾ( لمتنبيو عمى شدة قبحو وبشاعة صورتو ثالثًا: 

 مما ينبغي تنزه الخواطر عنو.

ـ )المزحمقة( المؤكدة لمضموف الخبر الشرؾ: ظمـ واعتبار الشرؾ ظممًا مع دخوؿ البل رابعًا:

 فيو أمور أىميا: 

                                                           
 (.155-10/154ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (1)
 (.8/84(، واأللوسً، روح المعانً )16/472الجامع ألحكام القرآن، ) القرطبً، (2)
 .13المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (3)
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اعتداء عمى حؽ ا تعالى وغض منو، وىو المتصؼ بصفات الكماؿ وعمى رأسيا  -

 الوحدانية، فيو المنزه عف الشرؾ.

 انتقاص مف حؽ النفس، واعتراض عمى فطرتيا. -

، ثـ بوصفو )عظيـ( تعظيـ ىذا الظمـ وتنوع مفرداتو، وتعدد مظاىره بتنكيره وتنوينو أوالً  -

ـْ ِبَأْكَبِر اْلَكباِئِر َثبلثًا، ":(1)في الحديث الصحيح ثانيًا، وقد أكد ىذا رسوؿ ا َأال ُأَنب ُئُك

َقاُلوا: َبمى يا َرُسوَؿ اِ، َقاَؿ: اإِلْشراُؾ ِباِ َوُعقوُؽ اْلواِلَدْيِف َوَجَمَس، َوكاَف ُمتَِّكًئا، َفقاَؿ َأال 

ُرىا َحّتى ُقْمنا َلْيَتُو َسَكتَ َوَقْوُؿ ال  .(2)"ّزوِر َقاَؿ َفما َزاَؿ ُيَكر 

مف كبلـ لقماف، ويحتمؿ أف يكوف خبرًا مف ا  ﴾رئ ّٰ  ِّ ُّ﴿ وقاؿ ابف عطية األندلسي: 

عف ، (3)تعالى منقطعًا مف كبلـ لقماف متصبًل بو في تأكيد المعنى، ويؤيده ىذا الحديث المأثور

شؽَّ ذلؾ عمى المسمميف،  (4)﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ لما نزلت اؿ: عمقمة عف عبد ا ق

 فقالوا: يا رسوؿ ا، أّينا ال يظمـ نفسو؟ قاؿ: ليس كما تقولوف، أولـ تسمعوا إلى قوؿ لقماف

 َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰرُّ (5)البنو

 .المطلب الثانً: أنواع الشرك 

حذره مخاطره وعواقبو، فيعّممو يبيف لقماف البنو خطورة الشرؾ؛ حتى يجنبو ويبلت ذلؾ، وي

 أف الشرؾ با ىو أعظـ الظمـ وأخطره. 

                                                           
 .13المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (1)
(، وأخرجه مسلم 2654(، كتاب الشهادات، باب ما قٌل من شهادة الزور، رقم الحدٌث)2/172صحٌح البخاري، ) (2)

 (.87ٌمان، باب بٌان الكبائر وأكبرها، رقم الحدٌث)(، كتاب اإل1/91فً صحٌحه، )
 (.4/348ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، ) (3)
 .82سورة األنعام، آٌة  (4)
 (.3428البخاري، الجامع الصحٌح، كتاب التفسٌر، باب )ولقد آتٌنا لقمان الحكمة(، رقم الحدٌث) (5)
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ىناؾ أنواع مف الشرؾ، ومنيا ما ذكره ابف القيـ في )الجواب الكافي( فقاؿ: "الشرؾ 

 : (1)نوعاف"

 ه وصفاتو وأفعالو.ءشرؾ يتعمؽ بذات المعبود وأسما (1

عالى ال شريؾ لو في ذاتو وال صاحبو يعتقد أنو سبحانو وت فّ ا  شرؾ في عبادتو ومعاممتو و  (2

 صفاتو وال في أفعالو. 

 والنوع األول ينقسم إلى قسمين: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿شرؾ التعطيؿ: وىو أقبح أنواع الشرؾ مثؿ شرؾ فرعوف إذ قاؿ: 

أسمائو وال صفاتو، كشرؾ النصارى ا إليًا آخر ولـ يبطؿ ، وشرؾ مف جعؿ مع (2)﴾ُِّّ
 .(3)الذيف جعموا ا ثالث ثبلثة

والنوع الثاني: وىو الشرؾ في العبادة وىو مف جعؿ إليًا آخر، فيو الذي ال يخمص في  

 عند الخمؽ تارةوالجاه طمب الدنيا تارة، ولطمب الرزؽ بوديتو بؿ يعمؿ لحظ نفسو و معاممتو وع

 .(4)، فالرياء كؿ شرؾ، وىذا الشرؾ في العبادة يبطؿ ثواب العمؿأخرى

 : أنواع الشرؾ فقاؿ وديةذكر ابف تيمية في كتاب العبو 

 الشرؾ األكبر ىو نفي اإلسبلـ بالكمية. -1

 الشرؾ األصغر وىو الرياء. -2

 .(5)الشرؾ الخفي: كقوؿ الرجؿ ما شاء ا وما شئت -3

                                                           
(

1
لدٌن، الجواب الكافً لمن سؤل عن الدواء الشافً اإلصالحً، دار ابن قٌم الجوزٌة، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن شمس ا (

 .298هــ، ص1429(، 1عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط)
(

2
 .23سورة الشعراء، آٌة  (

(
3

 .300-299ابن قٌم الجوزٌة، الجواب الكافً، ص (
(

4
 .301المرجع السابق نفسه، ص (

(
5

 -هـ1426(، 7هـ(، العبودٌة، تحقٌق: محمد زهٌر الشاوٌش، دمشق، ط)728ابن تٌمٌة، تقً الدٌن أحمد بن عبد الحلٌم )ت (
 .136م، ص2005
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وأف يتعيدىا بالتنقية والتمحيص،  ،لذلؾ يجب عمى كؿ مسمـ ومسممة أف يتفحص عقيدتو

 .فيزيؿ ما عمؽ بيا مف شوائب

يـ غرس مبادئ عقيدة ئأبناتجاه مف واجب اآلباء أف تقرر  ، فقدسمؼوعمى ضوء ما

التوحيد في نفوسيـ وتأكيدىا، وىذه العقيدة التي تقوـ عمى توحيد ا تعالى في ذاتو وصفاتو 

وأفعالو، وذلؾ لما تحدثو ىذه العقيدة مف توازف في شخصية اإلنساف وسموكو ومعامبلتو مع 

زف عمى مستوى أبعاده المتعددة الروحية والعقمية والنفسية اآلخريف، وما تحدثو مف استقامة وتوا

والجسمانية، فالوحدانية تعني أف ال إلو إال ا خالؽ الكوف واإلنساف وعالـ سرائره وما يبلئمو في 

 ىذه الحياة.

 .المطلب الثالث: آثار التوحٌد فً قلوب أفراد المجتمع المسلم وثمراته 

ة مف وصاياه بأغمى وأعظـ وصية وىي التوحيد، وعدـ الشرؾ لقد وصى لقماف ابنو في أوؿ وصي

يوحد ا تعالى، حتى تستقيـ طريقو، وتصفو وىو با؛ ألف لقماف يريد مف ولده أف يعيش حياتو 

 منيا: توحيد آثاره الطيبة عقيدتو، ولم

ة التوحيد ىدى ونور، وىو رأس األمر ولبابو، ومتى صحت عقيدة المسمـ تحرر مف العبودي (1

 لغير ا.

 يتحرر المسمـ مف الخرافات والطواغيت، ويشعر المسمـ باألمف والراحة، وحب ا ورسولو. (2

 .(1)يزداد المسمـ قربًا مف ا وطمأنينة، ويعيش في كنؼ ا ورحمتو في الدنيا واآلخرة (3

                                                           
 .136ابن تٌمٌة، العبودٌة، ص (1)



65 
 

يمانو بعقيدة التوحيد بقمبو ولسانو وجوارحو عند ال (4 خبلصو لو وا  موت أوجب توحيد العبد  وا 

َأَتاِني آٍت ِمْف َرب ي، َفَأْخَبَرِني : »لقولو  (1)ا لو مغفرة الذنوب، ومنعو مف دخوؿ النار

 .(2)«َأنَُّو: َمْف َماَت ِمْف ُأمَِّتي اَل ُيْشِرُؾ ِبالمَِّو َشْيًئا َدَخَؿ الَجنَّةَ 

ازميا استقاـ، التوحيد ىو أفضؿ األعماؿ، فمف قاليا بإخبلص ويقيف وعمؿ بمقتضاىا ولو  (5

 جه  هن من خن حن﴿  لقولو تعالى: (3)فيذه حسنة لو في الدنيا واآلخرة ال يوازييا شيء

 . (4) ﴾هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه

 .وبالتوحيد يصمح الفرد ويستقيـ المجتمع، وتقوى األمة وتستقيـ األمور، وتستقر الحياة (6

فة صحيحة قوية ولمتوحيد قيمة أخبلقية وتربوية عظيمة، بأف يعرؼ العبد اإللو معر  (7

واضحة، ال شبية فييا، لتعينو عمى التحمي باألعماؿ الفاضمة، والصفات الحميدة التي 

 تكسبو مرضاة ربو في الدنيا واآلخرة.

وبغير التوحيد ال تكوف ىناؾ حياة تنعـ باألمف واإليماف والطمأنينة، وتعـ الفوضى 

فيحيا اإلنساف حياة بييمية ضائعة  واالضطرابات في المجتمع، ويكثر الفساد، وتنحؿ األخبلؽ،

 ويخسر دينو ودنياه.

  

                                                           
هـ(، فتح المجٌد فً شرح كتاب التوحٌد، تحقٌق: 1285التمٌمً، عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب )ت (1)

 .54م، ص1957 -هـ1377(، 7مصر، ط) -محمد حامد الفقً، القاهرة
ُ، 71/ 2أخرجه البخاري فً صحٌحه  (2) : كتاب الجنائز، باب: َما َجاَء فًِ الَجَنائِِز، َوَمْن َكاَن آِخُر َكالَِمِه: الَ إِلََه إاِلا هللاا

: كتاب اإلٌمان، باب: من مات ال ٌشرك باهلل شٌئا دخل 94/ 1(. وأخرجه مسلم فً صحٌحه 1237رقم الحدٌث )
 (.94ٌث )الجنة، رقم الحد

 .15التمٌمً، فتح المجٌد، ص (3)
 .13سورة األحقاف، آٌة  (4)
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 المبحث الرابع

 بر الوالدٌن وآثاره فً بناء القواعد األخالقٌة فً المجتمع المسلم

 

مكانة الوالديف عند ا عظيمة، لذلؾ جاءت الوصية بيما بعد الوصية بعدـ اإلشراؾ با 

مف أجؿ و ألوالد، وقد تموت األـ مف أجؿ مولودىا، تعالى، فالوالداف يضحياف بحياتيما مف أجؿ ا

ىذا فإف بر الوالديف لوف مف ألواف العبادة، واألخبلؽ الفاضمة، والسموؾ الحميد، وقد ذكر في 

 مح جح مج  حج﴿القرآف بر الوالديف في الشرائع السابقة أيضًا عند بني إسرائيؿ، قاؿ تعالى: 

 حط مض  خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

 .(1)﴾جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

وىذا المبحث سيتناوؿ تفسيرًا لموصية الثانية مف وصايا لقماف البنو، وأىمية بر الوالديف، 

 وآثاره في بناء القواعد األخبلقية لممجتمع المسمـ وذلؾ عبر المطالب اآلتية: 

 ا(. المطمب األول: الوصية الثانية من وصايا لقمان البنو ")اإلحسان إلى الوالدين وبرىم

 ...  نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ﴿ : وتتثمؿ ىذه الوصية في قولو تعالى

 .(2)﴾حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

 وقبؿ الشروع في تفسير ىذه اآلية ال بد مف تعريؼ الوصية.

 الوصيُة: التقدـ إلى الغير بما يعمؿ بو مقترنًا بوعٍظ. -

يدؿ عمى وصؿ  الوصية لغًة كما عرفيا ابف فارس: "الواو والصاد والحرؼ المعتؿ، أصؿٌ  -
 . (3)الشيء بشيء، ووصيت الشيء وصمتو، ويقاؿ: أرض واصية نبتيا، قد امتؤلت فيو"

                                                           
 .83سورة البقرة، آٌة  (1)
 (.15، 14سورة لقمان، اآلٌتان) (2)
 (.6/116ابن فارس، مقاٌٌس اللغة،) (3)
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مقترنًا بوعٍظ،  (1)وعرؼ الراغب األصفياني الوصية فقاؿ: ىي التقدـ إلى الغير بما يعمؿ بو -

 صى القـو إذا أوصى بعضيـ إلى بعض.اويقاؿ: أوصاه ووصاه، وتو 

ؤكد بعيد، وليس مجرد بياف عابر، أو نصح فاتر بؿ ىي والوصية: بياف مقروف بنصح م -

نصح مشدد مؤكد بعيد. وفي ىذا بياف أف ا عز وجؿ وّصى اإلنساف منذ تاريخ اإلنساف 

 .(2)األوؿ بعد آدـ وزوجو بوالديو أبيو وأمو

الوصية ؛ إذ أما مادة الفعؿ )ووصينا( فيي تعني األمر والعيد مع الحرص عمى األداء

في التعريؼ االصطبلحي تحمؿ األمر تحت مظمة روحانية وعظية، تضفي القوة كما تقدـ 

والتوكيد والحرص التاـ عمى إتياف الفعؿ، مرتبطًا بالثواب والعقاب، بخبلؼ األمر الصريح 

)أمرنا(، ويؤكد ىذا استعماؿ القرآف ىذا الفعؿ في أىـ القضايا وأعظميا خطرًا، فعمى سبيؿ المثاؿ 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي﴿و تعالى: قول (3)ال لمحصر

 ىليل مل  يك ىك﴿، وفي باب الحقوؽ واجبة الرعاية قولو تعالى: (4)﴾مث هت مت  خت

 ، وغير ىذا مما يشيد بصدؽ ىذه الحقيقة.(5)﴾من...زن رن مم ام

وأما صيغة الماضي فممداللة عمى رسوخ ىذه القاعدة، وأنيا سّنة ثابتة مستقرة منذ األزؿ،  -

ـ بنوف العظمة، الذي يستدعي سرعة االمتثاؿ والخضوع صادرة عف المسنِد  إليو الُمفخَّ

 والتطبيؽ الفوري.

                                                           
 .525األصفهانً،   المفردات،   ص (1)
 (.712-11/711المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (2)
 .15مشنً، اإلعجاز البٌانً، صال (3)
 .132سورة البقرة، آٌة  (4)
 .11سورة النساء، آٌة  (5)
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ولفظ "اإلنساف" داؿ بعمومو عمى شموؿ كؿ مف ىو أىؿ لمخطاب مف بني البشر، ويدخؿ  -

فيو المؤمف دخواًل أوليًا، ثـ إف البر بالوالديف مف القيـ الضابطة لمحياة اإلنسانية الحافظة 

 متيا في إطار المودة واالنسجاـ.لبقائيا وديمو 

يثار لفظ )بوالديو( عمى )أبويو(؛ لمتنبيو عمى المعاناة والمكابدة، وأنيما يتمنيانو ويطمبانو حتى  وا 

، وما أبمغ ىذا (1)﴾اك يق ىق يف ىف يث﴿مع المشقة والتضحية والمجاىدة لقولو تعالى: 

  رب يئ ىئ نئ مئ﴿: لىالتعبير الذي كاف مدخبًل جميبًل، وتمييدًا حسنًا، لقولو تعا

، وَحْذُؼ مداِر الوصية ىا ىنا أبمغ، ويؤكده ما تقدـ مف الكبلـ، ثـ ليكوف (2)﴾...نب مب زب

 .(3)عامًا تذىب فيو النفس كؿ مذىب، ال حّد لو وال مقدار

﴾ تخصٌص األم هنا بالحدٌث نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئوقوله ﴿ -

 لحكم بلٌغٍة أهمها: 

 ود بو في انعطاؼ أشد وأعمؽ وأحنى وأرفؽ.أوليا: أنيا تتحمؿ النصيب األوفر وتج

َـّ فيي بحاجة إلى الرفؽ واالشفاؽ والعناية والرعاية  ثانييا: أنيا ىي األضعؼ، ومف َث

( أي كمما عظـ في بطنيا زادىا ضعفًا عمى ضعؼ، َوْهًنا َعَلى َوْهن  والطاعة والبر، فقولو )

 .(4)النفاس"وقيؿ: "ضعفًا متتابعًا، ضعؼ الحمؿ، وضعؼ الطمؽ وضعؼ 

َجاَء َرُجٌؿ ِإَلٰى سئؿ عف حسف الصحبة وأحقيتيا:  فحي ا: ما ورد عف رسوؿ اثالثي

 َيا َرُسوَؿ المَِّو! َمْف َأَحؽ  النَّاِس ِبُحْسِف َصَحاَبِتي؟ َقاَؿ: َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَقاَؿ:

                                                           
 .4سورة البلد، آٌة  (1)
 .14سورة لقمان، آٌة  (2)
 .15المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (3)
 (.11/84األلوسً، روح المعانً، ) (4)
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َـّ َمْف؟ َقا َقاَؿ:«. ُأم ؾَ » َـّ ُأم ؾَ » َؿ:ُث َـّ َمْف؟ َقاَؿ: َقاَؿ:«. ُث َـّ ُأم ؾَ » ُث َـّ َمْف؟ َقاَؿ: َقاَؿ:«. ُث َـّ » ُث ُث

 .(1) «.َأُبوؾَ 

قاؿ القرطبي: "لما خص ا تعالى األـ بدرجة ذكر الحمؿ وبدرجة ذكر الرضاع حصؿ ليا 

 .(2)بذلؾ ثبلث مراتب، ولؤلب واحدة"

ترضة تعميمية لتوكيد الوصاية؛ ألف تعميؿ الحكـ يفيد رابعيا: "وىنًا عمى وىف" جممة مع

 .(3)توكيده

خامسيا: أف ليا حؽ الحضانة؛ فيي المربية والمنشئة والمرشدة، وليا القدرة عمى التحمؿ 

 مت خت  حت﴿ والسير والمصاحبة، وكؿ ذلؾ في مرحمة الطفولة وما بعدىا وصدؽ ا: 

واضح لحقيما فيما  ، ففي اآلية توكيد(4)﴾حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 .(5)تقدـ

سادسًا: )أف اشكر لي(، )أف( في موضع نصب، والمعنى: ووصينا اإلنساف بوالديو أف 

)أف( مفسرة، والمعنى: قمنا لو: أف أشكر لي ولوالديؾ، فالشكر   اشكر لي، واألجود أف تكوف

 .(6)عمى نعمة اإليماف، ولموالديف عمى نعمة التربية

امو، وترؾ إرضاعو، )في عاميف(: أي في انقضاء عاميف، وظاىر اآلية ومعنى فصالو: أي فط

 .(7)أف مدة الرضاع عاماف وىو ما ذىب إليو جميور العمماء

                                                           
(، وأخرجه 597ناس بحسن الصحبة، رقم الحدٌث)(، كتاب األدب، باب من أحق ال8/2البخاري،  الجامع الصحٌح، ) (1)

 (.2548(، كتاب فضائل الصحابة،  باب بر الوالدٌن، رقم الحدٌث)4/1974مسلم فً صحٌحه)
 (.16/64القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، ) (2)
م، 1988 -هـ1408(، 1الزجاج، إبراهٌم بن السري بن سهل، معانً القرآن وإعرابه، عالم الكتب، بٌروت، ط) (3)

(4/18.) 
 .24سورة اإلسراء، آٌة  (4)
 .17-16المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (5)
 (.7/182(، وانظر أبو حٌان، البحر المحٌط )16/475القرطبً، الجامع ألحكام القرآن ) (6)
 .17-16المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (7)
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ولكؿ ما تقدـ كاف تخصيص األـ بالذكر، وفي ضوء ما تقرر فمو بذؿ اإلنساف كؿ ما يممؾ،  -

البخاري في األدب المفرد وقّدـ ليا كؿ ما بوسعو أف يقدـ ما أوفاىا حقيا وال نصيفو، روى 

عف سعيد بف أبي بردة قاؿ: "سمعت أبي يحدث أنو شيد ابف عمر رجبًل يمانيًا َيُطوُؼ 

 ِباْلَبْيِت َحَمَؿ ُأمَُّو وراء ظيره يقوؿ:

 ُأْذَعرِ  َلـْ  ِرَكاُبَيا ُأْذِعَرتْ  ِإفْ  * اْلُمَذلَّؿُ  َبِعيُرَىا َلَيا ِإن ي

َـّ   .(1)َواِحَدٍة" ِبَزْفَرةٍ  َواَل  اَل،: َقاؿَ  َجَزْيُتَيا؟ ُتَراِنيأَ  ُعَمرَ  اْبفَ  َيا: َقاؿَ  ُث

وتختـ اآلية الكريمة بأجمؿ ترتيب متمثبًل في الشكر  أواًل؛ فيو المنعـ المتفضؿ بالخمؽ  -

واإليجاد واإلبداع، ثـ الشكر لموالديف؛ ألنيما السبب في اإليجاد والولد سعييما وثمرة 

 غراسيما.

 لتي ينبغي النظر فييا والتأمؿ في اآلية: ومف األمور ا

توجيو الشكر لموالديف بعد التخصيص بذكر األـ؛ وذلؾ لتوكيد استحقاقيما بو، واشتراكيما  -

 فيو، ثـ لدفع توىـ تخصيص األـ بالشكر، وتفردىا بو دوف األب.

صير(، ففيو مف وما أجمؿ ربط ما تقدـ كمو بتمؾ النياية التي تمثميا الفاصمة القرآنية )إلّي الم -

التذكير والوعظ والتحذير ما يكوف داعيًا لمحمد والشكر، وتقديـ الجار والمجرور إلفادة 

التخصيص، وىو ينطوي عمى تمويح بوعٍد ووعيٍد، وعد بالبشارة لمف شكر، ووعيٍد بالنذارة لمف 

 .(2)خالؼ وتنكر

                                                           
(، صححه 10/312جه البٌهقً فً شعب اإلٌمان)(، وأخر10/276أخرجه البزار فً مسنده، ٌنظر: البحر الزخار) (1)

 األلبانً.
 (.7/182أبو حٌان، البحر المحٌط، ) (2)
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 يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ﴿قوله تعالى:  -

 .(1) َّ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام

أصؿ المجاىدة: المغالبة ببذؿ كؿ مف الفريقيف طاقتو، ليغمب و المشقة،  فمعناىا المجاىدةوأما 

 .(2)الفريؽ اآلخر المغالب لو، وأقصاىا المقاتمة

لما ذكر ا سبحانو وتعالى وصيتو بالوالديف، وأكد حقيما، أتبعو الدليؿ عمى ما ذكر 

أي مع ما أمرتؾ بو مف طاعتيما،  ﴾نث مث﴿ مف قباحة الشرؾ، فقاؿلقماف عميو السبلـ 

ف بالغا في الحمؿ عمى ذلؾ  .(3)﴾يف ىف يث ىث﴿ وأشار بصيغة)المفاعمة( إلى مخالفتيما، وا 

 إطاعتيما في ذلؾ، ولو بالمفظ فحسب وأشار إلى أداة االستعبلء إلى أنو ال مطمع عف

ف كاف الوالداأف يكوف ف ي غاية العمو والتمكيف مف األسباب الفاتنة لو، ف في عداد المحسنيف، وا 

فإنيا مطمؽ الفتنة وليست لقوة الكفار، فعبر فييا ببلـ العمة، إشارة إلى  ؛بخبلؼ سورة العنكبوت

مطمؽ الجياد الصادؽ بقوّيو وضعيفو، ففي الموضعيف نوع رمز إلى أنو إف ضعؼ عنيما أطاع 

ما عف الوصؼ باإلحساف ولذلؾ حذر في اآلية خرجيخرجو ذلؾ عف اإليماف، كما أبالمساف، ولـ ي

التي بعد تمؾ مف النفاؽ ألجؿ الفتنة، وأحاؿ سبحانو عمى اتباع األدلة عمى حكـ ما وىب مف 

نصافًا، فقاؿ:  إشارة إلى أنو ال يمكف أف يدؿ عمـ مف أنواع   ﴾مك لك اك  يق ىق﴿العقؿ عداًل وا 

بؿ العموـ كميا دالة عمى الوحدانية عمى  ؛تالعموـ عمى شيء مف الشرؾ بنوع مف أنواع الدالال

 الوجو الذي تطابقت عميو العقوؿ وتظافرت عميو مف األنبياء والرسؿ النقوؿ.

                                                           
 .15سورة لقمان، آٌة  (1)
 .151(، األصفهانً، المفردات، ص1/486ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، ) (2)
 (. 11/715( المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، )3)
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ف أدى األمر   ﴾يك ىكُّومعنى  أي ولو اجتمعا عمى المجاىدة لؾ عميو خالفيما، وا 

لسفو، وفيو لمحكمة حامؿ عمى محض الجور وا أمرىما بذلؾ مناؼٍ  ؛ ألفإلى السيؼ فجاىدىما بو

 .(1)تنبيو لقريش عمى محض الغمط في التقميد آلبائيـ في ذلؾ

وتؤكد اآلية أف رابطة العقيدة فوؽ كؿ رابطة حتى لو كانت أشد الروابط وأعزىا؛ رابطة 

ا مالؾ الوجود وموجده، وميما حاوال  ؛ ألفالدـ، األبوة واألمومة التي ىي سبب وجود اإلنساف

لطاعتيما في الثني عف عقيدة التوحيد  مسوغاً مؿ والصبر، فميس ذلؾ مف استفراغ طاقة التح

 .(2)فالشرؾ جريمة ال تغتفر

ف جاىداؾ لتشرؾ بي( في سورة العنكبوت وقاؿ ىنا   يث ىث﴿وعقب ابف عاشور بقولو: )وا 

ف المجاىدة، )عمى( فيو أدؿ عمى تمك   ، وقاؿ في العنكبوت )لتشرؾ بي( فأما حرؼ﴾يف ىف

ا وبالغا في حَّ إف أللئلشراؾ والمجاىدة ىنا شدة السعي واإللحاح، والمعنى: أي مجاىدة قوية 

دعوتؾ إلى اإلشراؾ بي فبل تطعيما، وىذا تأكيد لمنيي عف اإلصغاء إلييما إذا َدَعوا إلى 

اإلشراؾ، وأما آية العنكبوت فجيء فييا ببلـ العمة؛ لظيور أف سعدًا كاف غنيًا عف تأكيد النيي 

 .(3)قوة إيمانوعف طاعة أمو ل

أف الفتنة في سورة    ﴾ىف يث ىث﴿ومجمؿ القوؿ أف التعبير القرآني جاء باالستعبلء 

وذلؾ لقوة استعبلء الوالديف وأمرىما بالشرؾ، وأنيما مستعمياف  ؛لقماف أشد وطًأ عمى القمب والنفس

 وليما سمطة وقوة قاىرة عمى الولد.

                                                           
 (.6/16اسب اآلٌات والسور، )البقاعً، نظم الدرر فً تن (1)
 .16المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (2)
 (.21/160ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (3)
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الفتنة أخؼ  ألفسورة العنكبوت )لتشرؾ بي( بينما جاء التعبير القرآني ببلـ التعميؿ في 

 وأقؿ وطأة عمى سعد، وأف سعدًا كاف غنيًا عف تأكيد النيي عف طاعة أمو لقوة إيمانو.

نزلت في قضية سعد بف أبي وقاص ومعارضة أمو  وأنيا وقد ورد سالفًا سبب نزوؿ ىذه اآلية

 .(1)حينما أسمـ

ة الوالديف لطالما كاف يعمـ أنيما عدـ طاعاد بو أف الولد مطموب منو ير   ﴾مك لك اك  يق ىقُّ

أي في أمورىما التي ال تتعمؽ بالديف   ﴾مم ام يل ىلُّيأمرانو بالشرؾ، ومعنى 

وعميو إطعاميما وكسوتيما، وعدـ جفائيما وانتيارىما، وعيادتيما إذا مرضا، ومواراتيما إذا ماتا 

 .(2)مادامت حياتيما

ؿ المكث، وىذا يعني عدـ المقاطعة، ومجيء لفظ )المصاحبة( يقتضي المبلزمة وطو 

قربيا  والتواصؿ والرحمة والحمـ؛ ألف ذلؾ مف شيـ المروءة، ومجيء لفظ )الدنيا( لمداللة عمى

بو إلييا إذا ما قيست باآلخرة الباقية الخالدة، التي ىي في قولو ؤ وقصرىا وأنيا فانية، ال ي

ال تكوف إال فيما يرضيو ، فبعد أف بيف ا طاعة الوالديف ﴾ين ىن نن من زنُّ تعالى

تعالى، فبل طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ، مع االحتفاظ بحؽ األبوَّة وتعظيمو في الحياة 

 .(3)بأف يكوف المثاؿ القدرة والنموذج األسوة بيف مف ىو الحقيؽ باالتباع الجديربعد ىذا، 

وحد  أي جميعًا، مف شكر ومف كفر، مف( مي زي) وفي الختاـ يأتي توكيد النياية

بالوعد  وع، وفيو تمويحومف أشرؾ، وتقديـ الجار والمجرور إلفادة التخصيص، ثـ لمعناية بيذا الرج

 والوعيد أيضًا كما سبؽ.
                                                           

(، األلوسً، روح 21/157، وانظر ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )351الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص (1)
 (.8/87المعانً، )

 (.7/182أبو حٌان، البحر المحٌط، ) (2)
 .18المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (3)
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تطبيقًا لمعدالة اإلليية؛ فكؿ مرىوف بعممو، فيجازي المؤمف (، جئ يي ىي  ني) -

نابتو، ويجازي المشرؾ عمى شركو وكفره  .(1)المنيب إليو عمى إيمانو وا 

 ب الثاني: أىمية بر الوالدينالمطم 

وقد جاءت نصوص تيما، واحتراميما، أمر اإلسبلـ ببر الوالديف واإلحساف إلييما وطاع

كثيرة مف الكتاب والسنة المطيرة تبيف فضؿ برىما واإلحساف إلييما، ومف ىذه النصوص القرآنية 

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ﴿ما مر سالفًا في سورة لقماف في قولو تعالى: 

 ىي ني مي زي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل﴿ وقولو تعالى:  .(2)﴾...

 يلجم ىل مل خل﴿ وقولو تعالى:  ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي

، وغيرىا مف اآليات الكريمة التي تحث عمى (3)﴾. ىنين من خن حن يمجن  ىم مم خم حم

 .(4)بر الوالديف واإلحساف إلييما

لى جانب األمر العاـ بالبر أعمى اإلسبلـ منزلتو، وبيف فضمو،   ويظير ذلؾ فيما يأتي: وا 

اإلشادة بو، حتى جعؿ التوفيؽ لو مف أكبر النعـ التي امَتفَّ ا بيا عمى خاصة خمقو 

. وقاؿ في (5)﴾مي خي حي جي  يه ىه مه﴿ مف األنبياء، فقاؿ عف يحيى عميو السبلـ: 

 .(6)﴾ني مي زي  ري ٰى ين ىن﴿ عيسى عميو السبلـ: 

                                                           
 .19المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (1)
 .14سورة لقمان، آٌة  (2)
 .15سورة األحقاف، آٌة  (3)
م(، 2004-هـ1425، )1الوالدان واألقربون، مكتبة وهبة، ط -صقر، عطٌة، موسوعة األسرة تحت رعآٌة اإلسالم (4)

(5/14.) 
 .14سورة مرٌم، آٌة  (5)
 .32مرٌم، آٌة سورة  (6)
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ّر في سورة لقماف في وصيتو البنو، بعد جاء األمر بو بعد األمر بتوحيده سبحانو كما مو 

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي﴿نييو عف الشرؾ با، قاؿ تعالى: 

 .(1)﴾...رئ

ة الوصية بالوالديف فيذا يدؿ عمى أف تعالى بيف الوصية األولى والثالث فقد وضع ا

 الوصية بيما مف ا ال مف لقماف.

، لشرؾتعميؿ النيي أو لبلنتياء عف ا ﴾رئ ّٰ  ِّ ُُّّويعمؽ أبو السعود بقولو: 

كبلـ مستأنؼ اعترض بو عمى منيج االستطراد في  أثناء وصية لقماف تأكيدًا   ﴾مل خل﴿ 

 .(2)لما فييا مف النيي عف الشرؾ

ىو مف كبلـ لقماف، وقيؿ ىو خبر مف ا منقطع   ﴾رئ ّٰ  ِّ ُُّّ: أبو حيافقاؿ و 

بنو أف لما بيف لقماف ال ﴾ىل مل خلُّعف كبلـ لقماف متصؿ بو في تأكيد المعنى، 

ظمـ ونياه عنو، كاف ذلؾ حثًا عمى طاعة ا، ثـ بيف أف الطاعة تكوف لؤلبويف، وبيف  الشرؾ

السبب في ذلؾ، فيو مف كبلـ لقماف مما وّصى بو ابنو، أخبر ا عنو بذلؾ، وقيؿ ىو مف كبلـ 

 ا لو: ووصينا.اؿ لقماف أي وقمنا لو: اشكر وقمنا، ق

قماف، وفييا تشديد وتوكيد التباع الوالد لوالده، بيف أثناء وصية ل ي ىذه اآلية اعتراضوقيؿ ف

    .(3)وامتثاؿ أمره في طاعة ا تعالى

لما ورد في الحديث المأثور أنو لما نزلت  ؛ورجح القرطبي في تفسيره أنو مف كبلـ لقماف

يظمـ نفسو؟  وقالوا: أينا لـ أشفؽ أصحاب رسوؿ ا (4)﴾حم جم يل ىل مل خل﴿

                                                           
 (.14، 13سورة لقمان، اآلٌتان ) (1)
هـ(، إرشاد العقل السلٌم، دار إحٌاء التراث العربً، 982( أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت2)

 (.7/71بٌروت، )
 (. 16/472(، القرطبً، الجامع ألحكام القرآن )7/182( أبو حٌان، البحر المحٌط، )3)
 .82ام، آٌة سورة األنع (4)
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نما يسكف  ،شفاقيـإفسكف   ﴾رئ ّٰ  ِّ ُُّّفأنزؿ ا  رًا مف ا بأف يكوف خب شفاقيـإوا 

 .(1)شفاقيـ بأف يذكر ا ذلؾ عف عبد قد وصفو بالحكمة والسدادإتعالى، وقد يسكف 

والراجح لدى الباحثة ىو أف ىذا القوؿ ىو مف كبلـ لقماف؛ لما ورد في الحديث المأثور 

 كر. سالؼ الذ

 ومف مظاىر بر الوالديف كما جاء في السنة الشريفة:

عبد ، عف تفضيؿ بر الوالديف عمى الجياد في سبيؿ ا، ويظير ذلؾ فيما ورد عنو (1

بَلُة َعَمى ِميَقاِتَيا  َأْفَضؿُ  َأي  اْلَعَمؿِ  أف رجبًل سأؿ النبي ا بف مسعود  َقاَؿ الصَّ

َـّ بِ  َـّ َأيٌّ َقاَؿ ُث َـّ َأيٌّ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِؿ المَّوِ ُقْمُت ُث  .(2) ر  اْلَواِلَدْيِف ُقْمُت ُث

ـْ َقاَؿ:  َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبي   (2 َفِفيِيَما َيْسَتْأِذُنُو ِفي اْلِجَياِد َفَقاَؿ: َأَحيٌّ َواِلَداَؾ َقاَؿ: َنَع

 .(3)"َفَجاِىدْ 

بلـ تقديمو عمى الصبلة النافمة وغيرىا مف ومما يدؿ عمى أىمية بر الوالديف في اإلس

َعْف ،(4)صحيحيمانوافؿ الطاعات، بما دلت عميو قصة جريج العابد فيما رواه البخاري ومسمـ في 

 ِنيَأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو ، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ : َكاَف َرُجٌؿ ِفي بَ 

ا َأْو ُأَصم ي ِإْسَراِئيَؿ ُيَقاُؿ َلُو ُجَرْيٌج ُيَصم ي ، َفَجاَءْتُو ُأم ُو ، َفَدَعْتُو ، َفَأَبى َأْف ُيِجيَبَيا ، َفَقاَؿ : ُأِجيُبيَ 

َـّ اَل ُتِمْتُو َحتَّى ُتِرَيُو ُوُجوَه الُموِمَساِت ، َوَكاَف ُجَرْيٌج ِفي  َـّ َأتَْتُو َفَقاَلْت : المَُّي َصْوَمَعِتِو ، َفَقاَلِت ، ُث

ْفِسَيا ، َفَوَلَدْت اْمَرَأٌة : أَلَْفِتَنفَّ ُجَرْيًجا ، َفَتَعرََّضْت َلُو ، َفَكمََّمْتُو َفَأَبى ، َفَأَتْت َراِعًيا ، َفَأْمَكَنْتُو ِمْف نَ 
                                                           

 (. 4/348(، ابن عطٌة، المحرر الوجٌز)16/472القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، ) (1)
(، 7534الصالة عمالً، رقم الحدٌث) (، كتاب التوحٌد، باب وسمى النبً 9/156البخاري، الجامع الصحٌح) (2)

 (.85، رقم الحدٌث)(، كتاب اإلٌمان، باب بٌان كون اإلٌمان باهلل1/89وأخرجه مسلم فً صحٌحه )
(، وأخرجه 3004(، كتاب الجهاد والسٌر، باب الجهاد بإذن األبوٌن، رقم الحدٌث)4/59البخاري، الجامع الصحٌح، ) (3)

 (.2549(، كتاب البر والصلة، باب ار الوالدٌن وأنهما أحق به، رقم الحدٌث)4/1975مسلم فً صحٌحه)
(،  2482المظالم والغضب، باب إذا هدم حائط فلٌبن مثله، رقم الحدٌث) (، كتاب3/137البخاري، الجامع الصحٌح، ) (4)

(، كتاب البر والصلة، باب تقدٌم بر الوالدٌن على التطوع فً الصالة، رقم 4/1976وأخرجه مسلم وصحٌحه)
 (.2550الحدٌث)
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َـّ َأَتى ُغبَلًما َفَقاَلْت : ُىَو ِمْف ُجَرْيٍج ، َفَأَتْوُه ، َوَكَسُروا َصْوَمَعَتُو ، َفأَ  َأ َوَصمَّى ُث ْنَزُلوُه َوَسب وُه ، َفَتَوضَّ

 الُغبَلـَ ، َفَقاَؿ : َمْف َأُبوَؾ َيا ُغبَلـُ ؟ َقاَؿ : الرَّاِعي ، َقاُلوا : َنْبِني َصْوَمَعَتَؾ ِمْف َذَىٍب ، َقاَؿ : الَ 

 ي ىذا المقاـ.وىناؾ أحاديث كثيرة تبيف أىمية البر وأكتفي بما ذكرتو ف، ، ِإالَّ ِمْف ِطيفٍ 

 المطمب الثالث: آثار بر الوالدين 

بر الوالديف ىو الشكر عمى ما بذاله مف جيد وطاقة في تربية األوالد، ورعايتيما والتواضع ليما، 

وليف القوؿ ليما، واإلحساف ليما وطاعتيما في غير معصية ا، والدعاء ليما بعد موتيما، ولبر 

 : (1)ير عاجبًل في الدنيا كما تظير آجبًل في اآلخرة منياالوالديف آثار دينية ودنيوية، تظ

 تشرؼ اإلنساف بامتثاؿ أمر ا في بر الوالديف، وىذا يحقؽ فيو وصؼ المطيع . -1

تشرفو باتصافو بما وصؼ بو يحيى وعيسى عمييما السبلـ، وغيرىما مف األنبياء الذيف  -2

 بروا والدييـ.

 ميؿ إلى الوالديف.ارتياح الضمير بأداء الواجب ورد الج -3

 تمتعو باالنسجاـ مع األسرة، وتبادؿ التقدير والعطؼ بينو وبيف والديو. -4

سيرتو العطرة عمى ألسف الناس وتقديرىـ لو بما ورد في قصة أويس القرني الذي كاف  -5

 مستجاب الدعاء كما رواه اإلماـ مسمـ في صحيحو.

َأْف ُيْبَسَط َلُو ِفي ِرْزِقِو َوُيْنَسَأ َلُو ِفي  َمْف َسرَّهُ  البركة في العمر، كما ورد في الحديث: "

 .(2) َأَثِرِه َفْمَيِصْؿ َرِحَموُ 

تفريج الكربات، واستجابة الدعاء، ويظير ذلؾ مف خبلؿ حادث الثبلثة الذيف انطبقت  -6

 عمييـ الصخرة.
                                                           

 (.19-5/14صقر، موسوعة األسرة تحت رعآٌة اإلسالم، ) (1)
(، وأخرجه 2067(، كتاب البٌوع، باب من أحب البسط فً الرزق، رقم الحدٌث)3/56البخاري، الجامع الصحٌح، ) (2)

(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحرٌم قطٌعتها، رقم 4/1982مسلم فً صحٌحه)
 (.2557الحدٌث)
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 بر ولده بو؛ جزاًء بالمثؿ. -7

 .(1)كفارٌة لمذنوب -8

 َجاِىَمةَ  ْبفِ  ُمَعاِوَيةَ  فعفعند ا تعالى،  دخوؿ الجنة ورفع الدرجاتل مفتاحٌ  -11

َمِمي   (2)السَّ
،  َّالنَِّبي   ِإَلى َجاءَ  َجاِىَمةَ  َأف ،  ََوَقدْ  َأْغُزوَ  َأفْ  َأَرْدتُ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َفَقاؿ 

؟ ِمفْ  َلؾَ  َىؿْ : »َفَقاؿَ  َأْسَتِشيُرَؾ، ِجْئتُ  ٍـّ ،: َقاؿَ  «ُأ ـْ  َتْحتَ  اْلَجنَّةَ  َفِإفَّ  ا،َفاْلَزْميَ : »َقاؿَ  َنَع

 .(3)«ِرْجَمْيَيا

وىكذا فإف المجتمع الذي يتصؼ أفراده بالبر بالوالديف يكوف مجتمعًا مرضيًا وموفقًا 

 وقويًا، وتسود فيو البركة والرحمة، وتظير فيو آثار البر.

                                                           
 (.28-5/25موسوعة األسرة تحت رعآٌة اإلسالم، ) (1)
وروى عن محمد بن طلحة وعكرمة، انظر: المزي، ٌوسف  ى عن النبًمعاوٌة بن العباس بن مرداس السلمً، رو (2)

م، 1987-هـ1400(، 1بن الزكً عبد الرحمن أبو الحجاج، تهذٌب الكمال، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط)
(28/162.) 

-هـ1406(، 2النسائً، أحمد بن شعٌب أبو عبد الرحمن، المجتبى من السنن، تحقٌق: عبد الفتاح أبو غدة، ط) (3)
(، مكتبة حلب 3104(،، رقم الحدٌث )60/11م، كتاب الجهاد، باب الرخصة فً التخلف لمن له والده، )1986

 اإلسالمٌة للمطبوعات.
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 المبحث الخامس

 تمع المسمماتباع سبيل الصالحين وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المج

األخبلؽ الرفيعة في النفس،  لحيف، ونيجيـ واالقتداء بيـ، يغرسإف اتباع سبيؿ الصا

ويعيف عمى الطاعة والعبادة، لذلؾ فإف لقماف الحكيـ يوصي ابنو باتباع سبيميـ؛ ألف الصاحب 

ّما أف يحذيؾ.  الصالح كحامؿ المسؾ، إّما أف تبتاع منو، وا 

اتباع سبيؿ الصالحيف وآثاره في بناء القواعد األخبلقية  وىذا المبحث سيتناوؿ الحث عمى

 في المجتمع المسمـ وذلؾ عبر المطالب اآلتية: 

 )المطلب األول: الوصٌة الثالثة )اتباع سبٌل الصالحٌن وصحبتهم 

 يي ىي  ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  ...﴿: وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى

 .(1)﴾حئ جئ

كوف إال فيما يرضيو تعالى، فبل طاعة لمخموؽ في بعد أف بيف ا طاعة الوالديف وال ت

معصية الخالؽ، مع االلتزاـ ببر الوالديف واإلحساف إلييما في الحياة، في ختاـ ىذه اآلية بقولو 

(. أي ال تطع والديؾ المشركيف في مجاىدتيما إياؾ لتشرؾ ين ىن نن من زن...تعالى: )

 ، ىـ الرسؿ، وأتباع الرسؿ.بربؾ، واتبع سبيؿ مف أناب إلَي. والمنيبوف إلى ا

وقاؿ الراغب: اإلنابة: الرجوع إلى ا بالتوبة  (2)ومعنى اإلنابة الرجوع إلى ا بالتوبة
خبلص العمؿ  .(3)وا 

                                                           
 .16سورة لقمان، آٌة  (1)
 (.1/775ابن منظور، لسان العرب، ) (2)
 .508األصفهانً، المفردات، ص (3)
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فإنو مربي  اتبع سبيؿ النبي (ين ىن نن من زن) وقاؿ الرازي عند تفسير ىذه اآلية -

 .(1)عقمؾ كما اف الوالد مربي جسمؾ

 -وأصحابو ىو النبي( ين ىن نن من زن) ىذه اآليةقاؿ البغوي عند تفسير  -

ف إليو اب ىو االقتداء بالمنيبيف ، أي الراجعيػ، واتباع سبيؿ مف أن(2)-رضواف ا عمييـ

 ف الشرؾ وعف المنييات والتي منيا عقوؽ الوالديف والشرؾ.فالمراد )أناب( المقمعوف ع

ة، وداللة ىذه اآلية معطوفة عمى الجمؿ السابق( جئ يي ىي ني مي زي ري) -

 مي زي) ،)ثـ( لمتراضي الرتبي المفيد لبلىتماـ بما بعدىا أي وعبلوة عمى ذلؾ كمو

وضمير الجمع لئلنساف  والوالديف، أي مرجع الجميع، وداللة ( جئ يي ىي  ني

تقديـ الجار والمجرور، لبلىتماـ بيذا الرجوع أو ىو )لمتخصيص(، أي ال ينفعكـ شيء مما 

ناية عف إظيار الجزاء عمى األعماؿ؛ ألف اؿ لفظ )اإلنباء( كألصناـ، واستعمتأممونو مف ا

وعد ووعيد، وفي ( مي زي) المبلزمة بيف إظيار الشيء وبيف العمـ بو ظاىرة، وجممة

 . (3)ىذه الضمائر تغميب الخطاب عمى الغيبة؛ ألنو أعرؼ

أي اتباع ديف ا وتطبيؽ أحكامو ( ين ىن نن من زن) والمعنى المطموب مف ىذه اآلية
 رائعو.وش

                                                           
 (.9/120الرازي، مفاتٌح الغٌب، ) (1)
 (.4/239الم التنزٌل،)البغوي، مع (2)
 (.162-21/161ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (3)
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ومف  -رضواف ا عمييـ-وصحابتو، وال ريب أف أسوتنا في اتباع الصالحيف رسولنا محمد

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف﴿  اتبعيـ بإحساف، قاؿ تعالى:

 .(1)﴾حم جم

 مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت﴿ وقاؿ تعالى: 

ار الصحبة الصالحة؛ لما ليا مف تأثير في . والحؽ أف موجبات اآلية الكريمة ضرورة اختي(2)﴾ىك

سير حياة الولد، لذلؾ ال عجب أف تأتي ىذه في ثنايا وصايا لقماف، ضرورة أنيا مف ُدَرِر الحكـ، 

وكنوز المعرفة، وال شؾ أف القرآف الكريـ والسنة النبوية اشتمبل عمى التوجييات واإلرشادات في 

 وجوب اختيار الصحبة الصالحة النافعة.

 مطمب الثاني: الحث عمى اتباع سبيل الصالحين وصحبتيم وآثار ذلك في بناء المجتمع ال
 المسمم

إف اتباع سبيؿ الصالحيف يربي األخبلؽ الرفيعة في النفس، ويعيف عمى تزكية النفس 

وتيذيبيا؛ الف اإلنساف مولع  بمحاكاة مف حولو، شديد التأثر بمف يصاحبو لذلؾ كاف في ثنايا 

البنو أف يتبع سبيؿ الصالحيف المنيبيف إلى ا تعالى، وقد أمرنا القرآف باتباع  وصايا لقماف

 خن حن يمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ الصالحيف، قاؿ تعالى: 

 .(3)﴾ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من

 وكذلؾ جاءت السنة المطيرة تحثنا عمى اتباع واختيار سبيؿ الصالحيف، والسير عمى خطاىـ. 

                                                           
 .21سورة األحزاب، آٌة  (1)
 .108سورة ٌوسف، آٌة  (2)
 .28سورة الكهف، آٌة  (3)
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اَل ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأُكْؿ َطَعاَمَؾ ِإالَّ »َيُقوُؿ:  َأِبي َسِعيٍد، َأنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ المَِّو  َعنْ  -

 .(1)«َتِقيٌّ 

ـْ ِفي الَجاِىِميَِّة »، َقاَؿ: ، َعْف َرُسوِؿ المَِّو َأِبي ُىَرْيَرَة عف  - َتِجُدوَف النَّاَس َمَعاِدَف، ِخَياُرُى

، ِإَذا َفقُ ِخَيارُ  ـْ ِفي اإِلْسبَلـِ ـْ َلُو َكَراِىَيًة"ُى  .(2)ُيوا، َوَتِجُدوَف َخْيَر النَّاِس ِفي َىَذا الشَّْأِف َأَشدَُّى

 أما اآلثار الطيبة التباع سبيؿ الصالحيف، وصحبتيـ فيي تأتي بثمار طيبة في كؿ حيف:  -

 مسمـ.فيي تغرس األخبلؽ الرفيعة في نفوس أفراد المجتمع ال -

: مف طمب الفضائؿ لـ يساير إال -رحمو ا-تعيف عمى تزكية النفس وتيذيبيا، قاؿ ابف حـز -

أىميا، ولـ يرافؽ في تمؾ الطريؽ إال أكـر صديؽ مف أىؿ المواساة، والبر، والصدؽ، وكـر 

 .(3)العشيرة، والصبر والوفاء واألمانة، والحمـ، وصفاء الضمائر، وصحة المودة

 في تصحيح المفاىيـ الخاطئة عند صاحبو، والشاىد أف صحبة النبي تأثير الصاحب -
 ومجالستو كانت تسمو بنفوس الصحابة، وترقؽ قموبيـ.

 الصحبة الصالحة تعيف عمى تحريؾ القمب الجامد، وترقؽ القموب وتزىد في الدنيا. -

-اسعاتباع سبيؿ الصالحيف يرفع اليمة في العبادة، فقد جاء عف بعض أصحاب محمد بف و  -

ل -رحمو ا ى قولو: "كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحواؿ محمد بف واسع وا 

 .اجتياده فعممت عمى ذلؾ أسبوعاً 

                                                           
(، وأخرجه 4832(، كتاب األدب، باب من ٌإمر أن ٌجالس، رقم الحدٌث)4/259أخرجه أبو داود فً سننه ) (1)

 (.2395(، كتاب الزهد، باب ما جاء فً صحبة المإمن، رقم الحدٌث)4/600الترمذي فً سننه )
 (.2526(، كتاب الفضائل، باب خٌار الناس، رقم الحدٌث)4/1958مسلم، صحٌح مسلم، ) (2)
العلً، إبراهٌم محمد العلً، رٌاض األُنس فً بٌان أصول تزكٌة النفس، تقدٌم: الدكتور أحمد الرقب، مركز حراء،  (3)

 .190م(، ص2005-هـ1426، )2ط
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التسابؽ إلى الخيرات، وفي ذلؾ يقوؿ عمر بف الخطاب:  ىاتباع سبيؿ الصالحيف يعيف عم -

ًا مف أخيو فميتمسؾ ما أعطي عبد بعد اإلسبلـ خيرًا مف أخ صالح، فإذا رأى أحدكـ ود»

 «.بو

إخواننا أحب إلينا مف أىمنا وأوالدنا؛ ألف أىمنا يذكروننا : »-رحمو ا-وقاؿ الحسف البصري -

خواننا يذكروننا باآلخرة  .(1)«بالدنيا، وا 

ما ليا مف أثر عظيـ في بناء أفراد المجتمع ىذه اآلثار اإليجابية العظيمة، و بعد ذكر 

سوخ األخبلؽ الفاضمة في قموبيـ، جاء التأكيد عمى اتباع سبيؿ اإلسبلمي وصفاء نفوسيـ، ور 

 .ح في الكتاب وعمى لساف رسوؿ ا الصالحيف واختيار الصاحب الصال

                                                           
 .198العلً، رٌاض األنس، ص (1)
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 المبحث السادس

 مراقبة ا تعالى وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

يب النمؿ في الميؿ المظمـ، خبير بكؿ شيء، خبير بدب وعميـٌ  سبحانو وتعالى خبيرٌ  اُ 

أراد لقماف وعميو بمبيمات الجف واإلنس، خبير بما يجوؿ في صدر اإلنساف وما في ذىنو، 

الحكيـ البنو أف يتعامؿ مع ربو بوضوح دوف رياء؛ حتى ال يضؿ، وال تتعثر قدماه، فيسقط في 

 الرذيمة والخطيئة، فا رقيب، وخبير بأفعاؿ العباد.

ث سيتناوؿ مراقبة ا تعالى، وآثاره في بناء القواعد األخبلقية في المجتمع وىذا المبح

 المسمـ، وذلؾ عبر المطالب اآلتية: 

  ًالمطلب األول: الوصٌة الرابعة )مراقبة هللا تعالى، الذي ٌعلم ما فً السماوات وما ف

 األرض(

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ﴿  وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى:

 .(1)﴾خص حص مس خس حس مخجس جخ  مح جح

أراد لقماف أف يفيـ ابنو شموؿ عمـ ا كؿ شيء، وعظيـ قدرتو عمى ما يشاء مف كؿ ما 

يراه الناس عسيرًا وصعبًا، فضرب لو مثبًل بأصغر الصغيرات التي يعرفيا مف الحبوب النباتية، 

و كانت في باطف صخرٍة والتي يشبو الناس الصغيرات جدًا بيا، وىي حبة الخردؿ فأباف لو أنيا ل

شديدة القساوة، أو في مكاف في السماوات واألرض؛ فإف ا عميـ بيا، خبير بكؿ أحواليا؛ ألف 

                                                           
 .16سورة لقمان، آٌة  (1)
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 ير. فبدأ بقولو يا بني: بياف ما في ىذه العبارة مف اىتماـ شديد بالنداء بحرؼ النداءبا لطيؼ خ

 .(1))يا( مع ما في التصغير مف تقريب وتحبب

ف، وضمير القصة؛ ويقوؿ ابف عاشو  ر: اجتمع في ىذه الجممة ثبلثة مؤكدات النداء، وا 

 .(2)(مخجس جخ  محلعظـ خطر ما بعده، وىي القدرة المحيطة بجميع الممكنات بقرينة قولو )

تمؾ أصميا )تكف( وىذا مف المواضع التي يجوز فييا حذؼ نوف (: هب  مب خب حب جب هئ)

 مضارع)كاف(.

جزومًا بالسكوف، غير متصؿ بضمير نصب ويجوز حذؼ نوف المضارع بشرط كونو م

)أؾ(؛ ألف الفعؿ أتى بصيغة  وال ساكف نحو )ولـ أؾ بغيا( ووجو االستشياد حذؼ نوف

 .(3)المضارع، وىو مجزـو بمـ، وغير متصؿ بضمير نصب وال ساكف

 .(4)ومعنى مثقاؿ: مثقاؿ الشيء مثمو في وزنو ومقداره، وقيؿ زنة ذرة

ؼ جاذب، قالع لمبمغـ، مميف ىاضـ، نافع طبلؤه لمنقرس حب شجر مسخف ممطوالخردؿ: 

اسـ فصيمة مف وىو  .(5)والنسا والبرص، ودخانو يطرد الحيات، وماؤه يسكف وجع األذف تقطيراً 

النباتات الموسمية المورقة التي تنمو في المناطؽ المعتدلة، وليذا النبات بذور عمى شكؿ حبوب 

                                                           
 (.719-11/718المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (1)
 (.21/162( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
ٌق: ٌوسف محمد هـ(، أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك، تحق761ابن هشام، عبد هللا بن ٌوسف بن أحمد )ت (3)

 (.1/260البقاعً، دار الفكر، بٌروت، )
 -هـ1429(، 1هـ(، معجم اللغة العربٌة المعاصر، عالم الكتب، ط)1424عمر، أحمد مختار عبد الحمٌد )ت (4)

 (.1/322م، )2008
 (.28/403، الجوهري، تاج العروس، )992الفٌروزأبادي، القاموس المحٌط، ص (5)
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لصغيرة بحبٍة منيا؛ لصغرىا الشديد بالنسبة إلى ما يستعمؿ صغيرة جدًا، يشّبو الناس األشياء ا

 .(1)الناس مف حبوب نباتات، وحب الخردؿ يستعممو الناس في التوابؿ

 ة متفرعة اسطوانية، أوراقيا ُصُفروقاؿ ابف عاشور: الخردؿ نبت لو جذر وساؽ قائم

تمؾ البذور شديدة الحرارة  سنبمية تتحوؿ إلى قروف دقيقة وتخرج بذورًا دقيقة تسمى الخردؿ، ولب

 يمدغ المساف والجمد، وىي سريعة التفتت وىو كثير االستعماؿ في الطب قديمًا وحديثًا.

ة عمى الخبلئؽ داخؿ صخرٍة شديدة القساوة، ي: أي فتكف ىذه الغائبة الخف(خت حت جت)

لقصد تعميـ  (جح مج حج)وعطؼ عميو  (مث هت مت) والصخرة مف أجزاء األرض، فذكر بعدىا

 كنة األرضية.األم

وداللة استعماؿ )اإلتياف( كناية عف التمكف منيا، وىو أيضًا كناية رمزية عف العمـ بيا؛ 

 .(2)ألف اإلتياف بأدؽ االجساـ مف أقصى األمكنة وأعمقيا وأصمبيا ال يكوف إال عف عمـ بكونيا

: المطيؼ: اسـ مف أسماء ا الحسنى، ومعناه الذي يجري تدابيره (حص مس خس حس)

 مالو وأفعالو برفؽ تاـ ال عنؼ فيو وال خشونة.وأع

والمطيؼ: الذي يدخؿ ويخرج بدقٍة دوف اف يحس بدخولو وخروجو مف الكائنات المطيفة 

 المبلئكة، والنسيـ، واألشعة واألرواح.

أما الخبير: فيو اسـ مف أسماء ا الحسنى، ومعنى الخبير في المغة: العميـ بالشيء 

 ظاىرًا وباطنًا.شيود وحضور مصاحب لكؿ أجزاء العمؿ الذي يعممو عف تجربة وممارسة مع 

                                                           
 (.721-11/720فكر ودقائق التدبر، )المٌدانً، معارج الت (1)
 (.21/163ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (2)
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وا عز وجؿ عميـ عممًا كامبًل شامبًل لكؿ ظواىر األشياء وبواطنيا وكؿ ما يجري  

 .(1)بالكوف فيو بو خبير

وقاؿ ابف عاشور: المطيؼ إيماء إلى أف التمكف منيا وامتبلكيا بكيفية دقيقة تناسب فمؽ 

 .(2)تبلؿ نظاـ صنعوسبلمتيا وسبلمة ما اتصؿ بيا مف اخاج الخردلة منيا مع الصخرة، واستخر 

المراد مف ىذه الصورة المرسومة، وىذا التشبيو الدقيؽ لعمـ  أفَّ يتبيَّف بعد بياف ىذه اآلية 

حاطتو بكؿ شيء خفي، التأثير عمى نفس السامع حيث يستشعر عمـ ا عز  ا عز وجؿ وا 

يعيش حقيقة أف ا عز وجؿ ناظر إليو، مطمع عمى ما يخفيو في قمبو وجؿ واطبلعو عميو، و 

 وما يظيره، فبل يعصي ا.

 .المطمب الثاني: آثار مراقبة ا في نفوس وأخالق أفراد المجتمع المسمم 

إف ا سبحانو وتعالى ال يخفى عميو شيء مف أمر الخبلئؽ، وال يعزب عف عممو مثقاؿ 

فتيبل، وال يقدر أحد مف الخبلئؽ عمى الفرار مف الحساب والجزاء، فيو ذرة، وال يظمـ الناس 

محيط بكؿ شيء، ورقيب عمى كؿ شيء، وبناًء عمى ذلؾ يجب عمى اآلباء، واألميات، والمربيف 

أف يغرسوا في قموب أبنائيـ وتبلميذىـ مراقبة ا تعالى لتصبح ىذه المراقبة سموكًا الزمًا ليـ في 

 نمو فييـ األخبلؽ والمثؿ اآلتية: تيـ وفي جميع تصرفاتيـ، ولتامبلأخبلقيـ ومع

تنمية روح المراقبة الذاتية المرتكزة إلى صفة العمـ المطمؽ التي تستدعي تربية النفس،  -1

 ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿   وضبط تصرفاتيا في السر والعمف، قاؿ تعالى: 

                                                           
 .721-720المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ص (1)
 (.21/164ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (2)
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 يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 .(1)﴾مت زت رت يب ىب مبنب زب رب

ـَ  -1 إيجاد ممكة المحاسبة، والمبادأة بالنقد اإليجابي لمذات، وىي درجة متقدمة في اإليماف، أقَس

 .(2)﴾ىك مك لك اك يق﴿ ا بالنفس التي تحمميا لعظيـ شأنيا فقاؿ:

عار صفة العمـ بناء الشخصية المتوازنة، المتميزة في إخبلصيا ووالئيا  تعالى؛ ألف استش -2

 .(3)اإلليي ىو الوقاية لئلنساف مف الزلؿ والخطأ في توجيياتو وسموكو

يصؿ اإلنساف المسمـ إلى مرتبة اإلحساف في عبادتو وتقربو مف ا وكأنو يعبد ا كأنو يراه،  -3

 وبيذا يستقيـ عممو وتخمص نيتو، ويمتـز بأحكاـ ربو، ويبتعد عف معاصيو ومخالفتو.

لموعظة يكوف لقماف قد غرس في ولده قيمة المراقبة الذاتية والمحاسبة وفي ظؿ ىذه ا

تستقيـ شخصيتو، ويناؿ رضى ا في  ومراقبتو في السر والعمف، ولالنفسية المتولدة مف تقوى ا

 .الدنيا واآلخرة

                                                           
 .7سورة المجادلة، آٌة  (1)
 .2سورة القٌامة، آٌة  (2)
 .21المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (3)
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 المبحث السابع

 الصالة وآثارىا في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم.

ية كبرى في اإلسبلـ، فيي أوؿ ما فرض عمى المسمميف، وىي آخر ما لمصبلة أىم

، وىو في مرضو، وىي أوؿ ما يحاسب عميو العبد يوـ القيامة، فيي أوصى بو سيدنا محمد

 جماع الخير كمو في الدنيا واآلخرة.

ىذا المبحث سيتناوؿ شرحًا ليذه الوصية )إقامة الصبلة وآثارىا في بناء القواعد 

 ة في المجتمع المسمـ( وذلؾ عبر المطالب اآلتية: األخبلقي

 )المطمب األول: الوصية الخامسة )إقامة الصالة والمحافظة عمييا 

 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص﴿وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى: 

 .(1)﴾حك جك مق حق  مف

يا، إنو لمف الغاية في الحقيقة، والنياية في البياف أف تأتي ىذه الوصية، وما ينبني عمي

بعد أىـ ركف مف أركاف العقيدة، وىو اإليماف با، وبصفاتو وعمى رأسيا الوحدانية، إنيا تجيء 

 بأىـ ركف مف أركاف الديف، وعماده، وىو الصبلة، التي جاء األمر بيا في ىذا المقاـ.

(؛ وذلؾ يا بنيومف حسف البياف ىنا أف لقماف الحكيـ ال يمؿ مف أف ينادي ولده )

ى أنو جزٌء منو، ولبياف حنوه عميو، وحرصو عمى وجوده ومستقبمو، ونيايتو؛ استشعارًا لمتوكيد عم

، ثـ ناداه ىا ىنا ليممؾ ذاتو وحريتو في ظؿ التعبير األسمى (2)منو لصفة العمـ والعدؿ اإلليي

عف عبوديتو  عز وجؿ، وليدرؾ مف خبلؿ ىذه العبادة غاية وجوده، وضابط تصرفاتو، ومعيار 

                                                           
 .17سورة لقمان، آٌة  (1)
 .22المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (2)
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أعمالو أوردىا، فإف أوؿ ما يحاسب عميو العبد الصبلة، فإف صمحت صمح سائر عممو، قبوؿ 

ف فسدت فقد خاب وخسر  .(1)وا 

األمر مقتضاه اإلتياف عمى وجو اإللزاـ و ، اً وأمر  قد افتتحت ىذه الوصية باإلنشاء، نداءً و 

مشّرع، والوجوب، ولعظمة ما يترتب عميو مف قضايا، وخطورتو مما يعود عمى المكمؼ وال

 ولممكمؼ طيور وتزكية واستقامة، ولممشرع صدؽ ىذا التشريع وفاعميتو.

)أقـ الصبلة( يمفت القرآف النظر لصيغة الفعؿ ومادتو، فصيغة الفعؿ)قاـ( عمى اختبلؼ 

تقاليبيا ومشتقاتيا تعني بالضرورة، األداء عمى الوجو االكمؿ وجوبًا حقيقيًا، ال شكبًل وال ظاىرًا 

فتيا، وأما مادة الفعؿ مف )قاـ( أثرىا عمى غيرىا مثؿ )األداء(، لتحقيؽ كامؿ حتى تؤدي وظي

 .(2)العناية والرعاية باألركاف والواجبات، والسنف واآلداب، لتتحقؽ غايتيا، ويعـ أثرىا وخيرىا

والمراد بإقامة الصبلة: المداومة والمواظبة فييا، وجعميا مستقيمة خالصة لوجو ا تعالى، ال 

 .(3)فييا، وال رياء وال سمعة، وال زيادة وال نقصاف، والمحافظة عمى أدائيا في أوقاتياعوج 

ويروى أف لقماف قاؿ البنو: يا بني إذا جاء وقت الصبلة فبل تؤخرىا لشيء، صّميا 

 .(4)واسترح منيا، فإنيا ديف، وصؿ في جماعة ولو عمى رأس ز ج

  اد المجتمع المسمم.المطمب الثاني: أىمية الصالة وأثرىا في أفر 

بعد توجييات لقماف البنو في العقيدة واإليماف، يوصيو بالعبادة؛ عمى اعتبار أف العبادة 

بعد العقيدة، فبعد أف عرؼ ا، وآمف بو، يتوجو إليو بالشعائر الدينية، التي أبرزىا الصبلة، 

                                                           
 .22المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (1)
 .23المرجع السابق نفسه، ص (2)
 (.21/164(، وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )11/722المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، )( 3)
ج: حدٌدة أسف8/88روح المعانً، ) (4) ل الرمح، جمعه، زجاج، األصفهانً، المفردات فً غرٌب القرآن، (. والزُّ

 .211ص
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ىي صمة العبد بربو، والصبلة ىي الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ؛ بؿ ىي عمود اإلسبلـ؛ إذ 

وتوجيو لقماف البنو نحو الصبلة يدؿ عمى أىمية الصبلة، وعمى وجوبيا عمى السابقيف، قاؿ 

 .(1)﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني...﴿تعالى: 

ىميا، فقد روى ابف عباس أف ومف األدلة عمى أىمية الصبلة أنيا أوؿ العبادات وأ

 َأفَّ  َشَياَدةِ  ِإَلى َفاْدُعُيـْ  اْلِكَتاِب، َأْىؿِ  ِمفْ  َقْوًما ْأِتيتَ  "ِإنَّؾَ : لما بعث معاذًا إلى اليمف قاؿ النبي

 َخْمَس  َعَمْيِيـْ  اْفَتَرَض  اَ  َأفَّ  َفَأْعِمْمُيـْ  ِلَذِلَؾ، َأَطاُعوا ُىـْ  َفِإفْ  اِ، َرُسوؿُ  َوَأن ي اُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل 

 ِمفْ  ُتْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَمْيِيـْ  اْفَتَرَض  اَ  َأفَّ  َفَأْعِمْمُيـْ  ِلَذِلَؾ، َأَطاُعوا ُىـْ  َفِإفْ  َوَلْيَمٍة، َيْوـٍ  ُكؿ   ِفي َصَمَواتٍ 

، ِفي َفُتَرد   َأْغِنَياِئِيـْ  ـْ ، َوَكَراِئـَ  َفِإيَّاؾَ  ِلَذِلَؾ، َأَطاُعوا ُىـْ  َفِإفْ  ُفَقَراِئِي ـْ ، َدْعَوةَ  َواتَّؽِ  َأْمَواِلِي  َفِإنَّوُ  اْلَمْظُموـِ

 .(2)ِحَجاٌب"" اِ  َوَبْيفَ  َبْيَنَيا َلْيَس 

 َحتَّى النَّاَس  ُأَقاِتؿَ  َأفْ  ُأِمْرتُ : »ؿ رسوؿ اقاؿ: قا وما رواه عبد ا بف عمر

بَلَة، َوُيِقيُموا المَِّو، َرُسوؿُ  ُمَحمًَّدا َوَأفَّ  المَُّو، ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َأفْ  َيْشَيُدوا َكاَة، َوُيْؤُتوا الصَّ  َذِلؾَ  َفَعُموا ِإَذافَ  الزَّ

، ِبَحؽ   ِإالَّ  َوَأْمَواَلُيـْ  ِدَماَءُىـْ  ِمن ي َعَصُموا  .(3)المَِّو" َعَمى َوِحَساُبُيـْ  اإِلْسبَلـِ

سع لذكرىا جميعيا، وال توىناؾ أدلة كثيرة تدؿ عمى أىمية الصبلة، إال أف المقاـ ال ي

فيذا موجود في كتب الفقو اإلسبلمي بصدد البحث عف أركانيا وشروطيا وكيفيتيا وأوقاتيا، 

 مفصبًل، والذي ييمنا في ىذا المطمب أثر الصبلة في المجتمع المسمـ.

                                                           
 .102سورة النساء، آٌة  (1)
(، كتاب المظالم والغضب، باب: االتقاء والحذر من دعوة المظلوم، رقم 7/129البخاري، الجامع الصحٌح ) (2)

لى شهادتٌن وشرائع، رقم (، كتاب اإلٌمان، باب الدعاء إ1/51(، وأخرجه مسلم فً صحٌحه )2448الحدٌث)
 (.19الحدٌث)

 (.25(، كتاب اإلٌمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصالة، رقم الحدٌث)1/14( البخاري، الجامع الصحٌح )3)



92 
 

ا بيا عمينا، فيي تعيف المسمـ عمى تحمؿ المشاؽ والصعاب  الصبلة نعمة كبيرة مفَّ  -1

 مف خف  حف جف﴿ ومواجية المشاكؿ التي تعترض اإلنساف في حياتو، قاؿ تعالى: 

 .(1) ﴾جل مك لك خك حك مقجك حق

المجتمع الذي يحافظ أفراده عمى الصبلة يدرؾ أثرىا االخبلقي والتربوي في إشراقة النفوس،  -2

صبلح الفرد والجماعة، وتدريب أفراد المجتمع عمى النظاـ.  وطمأنينة القموب، وا 

الفرائض جميعيا ومنيا الصبلة تيدؼ إلى عبلج الضعؼ البشري، وتحدد الطريؽ إلى  -3

والقوة والتحرر مف عبودية الشيوات واألىواء، وتطير منابع اإلثـ، وتغمؽ منافذ التسامي، 

 .(2)الشيطاف، والصبلة صمة با ودرس قرآني في جو مف الطير والصفاء ودعاء منظـ"

ظيار القوة والوحدة. -4  يصبح المجتمع المسمـ مجتمعًا قويًا متماسكًا تسود فيو روابط المحبة وا 

بلة تكسب الفرد القوة وتذىب الغضائف وتزوؿ األحقاد وتتألؼ القموب، االجتماع في الص -4

 وتتحد الكممة.

  

                                                           
 .153سورة البقرة، آٌة  (1)
 .170-169مصر، ص -م، القاهرة1989شدٌد، محمد، منهج القرآن فً التربٌة، دار التوزٌع والنشر اإلسالمٌة،  (2)
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 المبحث الثامن

األمر بالمعروف والنهً عن المنكر وآثارهما فً بناء القواعد األخالقٌة فً المجتمع 

 المسلم 

 :وٌندرج تحته مطلبان

  لمنكر(ة )األمر بالمعروف والنهً عن االسادسالمطلب األول: الوصٌة 

 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص﴿ : وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى

 .(1)﴾حك جك مق حق  مف

تدؿ ىذه الوصية في ىذه اآلية عمى أف مجتمع لقماف الحكيـ مجتمع مؤمف مسمـ، لديو 

عمـ بما أمر ا المؤمنيف بو، فيو معروؼ لدييـ، ولديو عمـ بما نيى ا عز وجؿ المؤمنيف 

و منكر لدييـ، ولقد وصفت ىذه األمة بالخيرية وتميزت بيا؛ ألنيا تفردت بيذه المسمميف عنو، في

  يه ىه مه جه ين ىن من﴿ الخصمة عمى غيرىا مف األمـ، قاؿ تعالى: 

 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي

(2)﴾نئ مئ
ثمرة مف ثمار العقيدة، وأصؿ في  فاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر،. 

 صبلح الفرد والمجتمع.

يظير أف لقماف أراد أف يجعؿ ابنو الذي وجو لو ىذه الوصايا مف أمة األمر بالمعروؼ و 

والنيي عف المنكر في مجتمعو المؤمف المسمـ؛ فأوصاه بأف يقـو بوظيفة األمر بالمعروؼ والنيي 

                                                           
 .17سورة لقمان، آٌة  (1)
 .110سورة آل عمران، آٌة  (2)
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عف المنكر داخؿ مجتمعو، فمنيج ا في رساالتو، وفي تكويف األمة الربانية الممتزمة بوجو عاـ 

 .(1)حكاـ شريعتو، بفعؿ الواجبات، وترؾ المحرمات منيج واحد؛ ألنو ىو المنيج األحكـوأ

 .المطمب الثاني: تعريف األمر بالمعروف والنيي عن المنكر لغة واصطالحًا 

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف أمور الخير والفضيمة التي يقوـ بيا المسمـ 

 بد مف تعريؼ كبل المصطمحيف المعروؼ والمنكر.بيدؼ صبلح الفرد، وصبلح المجتمع وال

المعروؼ لغة: مأخوذ مف مادة )عرؼ( وتدور ىذه المادة حوؿ معنى الظيور واالرتفاع  -

 .(2)وانتشار الرائحة الطيبة

والمنكر لغة: مأخوذ مف مادة )نكر( وىي مادة تدور حوؿ معنى الجيؿ والصعوبة  -

 .(3)واالشتداد

المعروؼ والمنكر شرعًا فقاؿ: المعروؼ شرعًا: "اسـ جامع  كذلؾ ذكر ابف منظور تعريؼ -

لكؿ ما عرؼ مف طاعة ا والتقرب إليو واإلحساف إلى الناس، وكؿ ما ندب إليو الشرع 

 .(4)ونيى عنو مف المحسنات والمقبحات

 .(5)والمنكر شرعًا: "وىو ضد المعروؼ،؛ وىو كؿ ما قبحو الشرع وحرمو وكرىو"

المعروؼ والنيي عف المنكر يقوؿ ابف تيمية، المعروؼ: اسـ لكؿ ما أمر وفي تعريؼ األمر ب -

بو الشرع مف قوؿ أو فعؿ أو اعتقاد، ومعنى األمر بالمعروؼ: الدعوة إليو، والترغيب فيو، 

 وتمييد أسبابو، حتى تتوطد أركانو، وتتطرؽ سبمو ويعـ الخير بو.

                                                           
 (.723-11/722المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (1)
 (.9/239ابن منظور، لسان العرب، ) (2)
 (.5/232المصدر السابق، ) (3)
 (.9/239ابن منظور، لسان العرب، ) (4)
 (.9/332ابن منظور،  لسان العرب، )( 5)
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أخذ السبؿ عميو، حتى ال يقع أصبًل، أو ومعنى المنكر: الصد عنو، والتنفير منو، ومقاومتو،و  -

 .(1)تتكرر الحاجة إليو

فاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر شعار األنبياء والمرسميف الذيف نشروا الفضيمة وحاربوا  -

 الرذيمة، وَدَعوا إلى الخير والصبلح، ونيوا عف الرذيمة والفساد.

 كر وآثاره في بناء القواعد المطمب الثالث: أىمية األمر بالمعروف والنيي عن المن

 األخالقية.

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر شعار األنبياء والمرسميف، ووظيفة المسمـ الذي يحب 

الخير ألخيو المسمـ كما يحبو لنفسو، ولقد أثنى ا عز وجؿ عمى اآلمريف بالمعروؼ والناىيف 

 زن رن مم ام يل ىل﴿ الى: عف المنكر في كثير مف آي الذكر الحكيـ فقاؿ سبحانو وتع

 .(2)﴾ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  نن من

 ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من﴿قاؿ تعالى: 

 (3)﴾نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ﴿ وقاؿ تعالى: 

 .(4)﴾... ىت نت  مت زت رت

وىناؾ آيات كثيرة تحض عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ولكف أكتفي بذكر 

مًا أف السنة المطيرة ورد فييا الكثير مف األحاديث التي تحض عمى األمر بالمعروؼ بعضيا، عم

 والنيي عف المنكر، منيا: 
                                                           

(، 1ٌمٌة، تقً الدٌن أحمد بن عبد الحلٌم، األمر بالمعروف والنهً عن المنكر، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط)ابن ت (1)
 .99م، ص1990-هـ1410

 .104سورة آل عمران، آٌة  (2)
 .110سورة آل عمران، آٌة  (3)
 .157سورة األعراف، آٌة  (4)
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: َيُقوؿُ  اِ  َرُسوؿَ  " َسِمْعتُ يقوؿ:  قاؿ: سمعت رسوؿ ا  عف أبي سعيد الخدري 

 َأْضَعؼُ  َوَذِلؾَ  َفِبَقْمِبِو، َيْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  َفِبِمَساِنِو، ْسَتِطعْ يَ  َلـْ  َفِإفْ  ِبَيِدِه، َفْمُيَغي ْرهُ  ُمْنَكًرا ِمْنُكـْ  َرَأى َمفْ »

يَمافِ   .(1)"اإْلِ

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلتَْأُمُرفَّ ِبالَمْعُروِؼ َوَلتَْنَيُوفَّ َعِف »َقاَؿ:  َعْف ُحَذْيَفَة ْبِف الَيَماِف، َعِف النَِّبي  و 

َـّ َتْدُعوَنُو َفبَل ُيْسَتَجاُب َلُكـْ الُمْنَكِر َأْو َلُيوِشكَ  ـْ ِعَقاًبا ِمْنُو ُث  .(2)"فَّ المَُّو َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك

لو آثار عظيمة وقيـ أخبلقية فضيمة يطبقيا المسمـ ألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وا

يضمحؿ الشر في كؿ وقت أينما رأى منكرًا أو أمرًا بمعروؼ، فإف الخير والبر يسود المجتمع و 

والفساد، ويصؼ اإلماـ أبو حامد الغزالي األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فيقوؿ: "ىو القطب 

ؿ عممو معث ا النبييف أجمعيف، ولو طوي بساطو، وأىعظـ في الديف، وىو الميـ الذي ابتاأل

جيالة، وعممو لتعطمت النبوة، واضمحمت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضبللة، وشاعت ال

 .(3)واستشرى الفساد، واتسع الخرؽ، وخربت الببلد، ولـ يشعروا باليبلؾ إال يـو التناد"

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ثمرة مف ثمار العقيدة وأصؿ في صبلح الفرد والمجتمع  -

 واإلنسانية.

مف النفس األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر يحيي جذوة اإليماف با وصفاتو، وينبو كوا  -

 الستنياض القيـ والمثؿ العميا، والتمسؾ بالفضائؿ ومحاسف األخبلؽ.

عندما يطبؽ المسمـ ىذه القاعدة )األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر(، فيو يحمي المجتمع  -

 المسمـ مف كؿ دخيؿ عميو، ويمنح األمة القيـ العظيمة واألخبلؽ الحميدة.

                                                           
 (.49لنهً عن المنكر من اآلٌات، رقم الحدٌث)(، كتاب اإلٌمان، باب بٌان كون ا1/69مسلم، صحٌح مسلم، ) (1)
(، كتاب أبواب الفتن، باب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر، رقم 4/468( الترمذي، سنن الترمذي، )2)

 (.2169الحدٌث)
 (.2/269لبنان، ) -الغزالً، أبو حامد محمد، إحٌاء علوم الدٌن، دار المعرفة، بٌروت (3)
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 هل مل﴿ فع عف األمة العقوبات العامة، قاؿ تعالى: األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ير  -

 .(1) ﴾هن من خن حن جن مم  خم حم جم

النجاة مف العذاب الدنيوي واآلخروي الذي توعد ا بو مف قعد عف ىذا الواجب وأىممو، قاؿ 

 مقجك حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص﴿ تعالى: 

 .(2)﴾هل مل خل حل جل مك لك  خك حك

يجابية، عممًا أف ىذه القاعدة )األمر  وىذا ما نشده لقماف الحكيـ في ابنو بكؿ ثقة وا 

بالمعروؼ والنيي عف المنكر( جاءت بعد وصيتو البنو بإقامتو الصبلة فتبلىا ىذه القاعدة؛ ألف 

 الصبلة تأمر صاحبيا بالمعروؼ.

  

                                                           
 .30سورة الشورى، آٌة  (1)
 .116سورة هود، آٌة  (2)
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 المبحث التاسع

 اعد األخالقية في المجتمع المسممالصبر وآثاره في بناء القو 

الرفيعة، واألخبلؽ القويمة، وصفة مف صفات المؤمنيف، وسمة مف  الصبر مف اآلداب
 خنمن حن جن  مم خم حم﴿ سمات المبشريف باألجر العظيـ مف ا عز وجؿ، قاؿ تعالى: 

، وكمما زاد (1)﴾مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي  حيخي جي ٰه مه جه هن
 الصبر في قمب المؤمف زاد إيمانو، وزاد حب ا لو.

يذه الوصية القيمة، وبياف حقيقة الصبر وأنواعو، ثـ سيرية لالمبحث سيتناوؿ وقفة تف وىذا

 فضؿ الصبر وآثاره في بناء المجتمع المسمـ، وذلؾ عبر المطالب اآلتية: 

 )المطلب األول: الوصٌة السابعة )الصبر على ما ٌصٌبه 

 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص﴿ : وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى

 .(2)﴾حك جك مق حق  مف خف

لنظر في وصية لقماف البنو في األمر والنيي فإننا نبلحظ أنو جعميا متوسطة إذا أنعمنا ا

بيف أمريف آخريف: حيث سبقيا األمر بإقامة الصبلة، وتبعيا األمر بالصبر، وىذا أمر مقصود؛ 

ف الصبر ىو الشرط الستمرار القياـ بو.  ألف الصبلة ىي الباعث عمى األمر والنيي، وا 

ويقوؿ لو اصبر عمى ما أصابؾ مف الشدائد والمحف، ال سيما يوصي لقماف الحكيـ ابنو 

فيما أمرت بو مف إقامة الصبلة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، واحتياج اآلخريف لمصبر 

 هب﴿عمى ما ذكر ظاىر؛ ألف إتماـ الصبلة، والمحافظة عمييا، قد يشؽ، ولذا قاؿ تعالى: 

                                                           
 .10سورة الزمر، آٌة   (1)
 .17سورة لقمان، آٌة  (2)
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ير: واصبر عمى ما أصابؾ في ، وقاؿ سعيد بف جب(1)﴾جح  مج حج مث هت مت حتخت جت

أمر المعروؼ والنيي عف المنكر يقوؿ: إذا أمرت بمعروؼ أو نييت عف منكر وأصابؾ في ذلؾ 

(: استخدـ اسـ اإلشارة لمبعد لئلشعار ببعد منزلتو في الفضؿ.   مف خفأذى وشّدة فاصبر عميو. )

مما ينسب إلى ا ( أي مما عزمو ا تعالى وقطعو إيجاب، والعـز بيذا المعنى جك مق حق)

تعالى، ومنو ما ورد مف عزمات ا عز وجؿ، والمراد بو ىنا المعزوـ؛ إطبلقًا لممصدر عمى 

 .(2)المفعوؿ

وقاؿ اإلماـ البقاعي في تفسير ىذه اآلية لما كاف القابض عمى دينو في غالب األزماف 

سيما إف أمرىـ ونياىـ، كالقابض عمى الجمر؛ ألنو يخالؼ المعظـ، فيرمونو عف قوس واحدة، ال 

( أي الذي، وحقؽ بالماضي أنو ال مغ جغ( صبرًا عظيمًا بحيث يكوف مستعميًا )معقاؿ تعالى: )

( أي في عبادتؾ مف األمر جف مغبد مف المصيبة ليكوف اإلنساف عمى بصيرة، فقاؿ )

بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وقد بدأ ىذه الوصية بالصبلة وختميا بالصبر ألنيا مبلؾ 

 .(3)الستعانةا

( استخداـ االستعبلء )عمى( ألف األمر يحتاج مغجف جغ معومجمؿ قولو تعالى )

الصبر العظيـ، وعبر بالفعؿ الماضي ولـ يعبر بالمضارع )يصيبؾ( لتحقيؽ وقوع المصيبة، وأنو 

 بو مصيبة.يما مف عبٍد إال وستص

رشاد المقاـ مقا ؛ ألن(جك مق حق  مف خفوجاء التعبير القرآني بقولو تعالى: ) ـ نصح وا 

( يشير دوف أدنى لبس إلى القوة والصبر والتحمؿ، واليمة واالرتقاء إلى  وتوجيو، ولفظ )العـز

                                                           
 .45سورة البقرة، آٌة  (1)
 (.2/88األلوسً، روح المعانً، )  (2)
 (.6/20البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، ) (3)
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مستوى الحدث والميمة، والتعبير )باألمور( الذي ىو جمع )األمر( يشعر بأف ىذا يكوف في 

البعضية عظائـ األمور وأىواليا وفي أشد النوازؿ وأصعبيا، وجاء حرؼ الجر )مف( التي تفيد 

توحي باالرتقاء بالنفس، والتعالي بيا صعدًا إلى أعمى مراتب الصبر ودرجات التحمؿ، عمى 

 .(1)معنى أف ىذا الصبر مف التحمؿ فعمى النفس التطمع إلى ما ىو أعمى وأعمى

 .(2)﴾حت جت هب﴿قاؿ تعالى: 

ماؿ ولما كاف ما أحكـ ا لو عظيـ الجدوى، وجعؿ ختامو الصبر الذي ىو مبلؾ األع

( مف خفوالتروؾ كميا، نبيو عمى ذلؾ بقولو عمى سبيؿ التعميؿ واالستئناؼ إيماًء إلى التبجيؿ: )

(: أي جك مق حق  أي األمر العظيـ الذي أوصيتؾ بو ال سيما الصبر عمى المصائب، )

 .(3)معزوماتيا

لو وقاؿ ابف كثير في تفسيره: "اعمـ أف اآلمر بالمعروؼ والناىي عف المنكر ال بد أف ينا

 .(4)مف الناس أذى فأمره بالصبر"

فالمسمـ ال بد لو مف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وقد يكوف واجبًا عميو فعؿ، 

ذلؾ، وال بد لمداعي أف يواجو الصعاب واألشواؾ واألذى مف السفياء، وضعاؼ العقوؿ والنفوس، 

يبلقيو في سبيؿ الخير فبل بد لو مف الصبر عمى ما يصيبو في سبيؿ دعوتو، راضيًا بما 

األذى وىذا المكروه إال إصرارًا في دعوتو، مف أجؿ ا عز وجؿ،  ىذاوالصبلح لؤلمة، وال يزيده 

ويكفيو فخارًا وشرفًا بأف ىذا ما كاف عميو األنبياء والرسؿ عمييـ الصبلة والسبلـ، وقد سّماىـ ا 

 وأذًى في سبيؿ دعوتيـ. عز وجؿ)أولي العـز مف الرسؿ(؛ لشدة ما القوة مف شدةٍ 
                                                           

 .25( المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص1)
 .45سورة البقرة، آٌة  (2)
 (.6/21عً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، )البقا (3)
 (.3/446( ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، )4)
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 المطمب الثاني: حقيقة الصبر وأنواعو 

الصبر صفة مف الصفات اإليمانية العظيمة، ونوٌر وبرىاف لممسمـ، وال بد لممسمـ أف 

 يتحمى بو في جميع مراحؿ حياتو، فما ىي حقيقة الصبر، وما ىي أنواعو: 

ؾ في ضيؽ، يقاؿ قاؿ الراغب األصفياني في تعريؼ الصبر: "الصبر لغة: اإلمسا

صبرت الدابة: حبستيا ببل عمؼ. والصبر: حبس النفس عمى ما يقتضيو العقؿ والشرع أو عما 

 .(1)يقتضياف حبسيما منو"

وعرؼ ابف منظور الصبر فقاؿ: "الصبر ىو حبس النفس عف الجزع، والصبر: الجرأة، 

 خف حف  جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض﴿ : ومنو قولو تعالى

 .(3)عمى أعماؿ أىؿ النار"أي ما أجرأىـ  (2)﴾حق مف

ويذكر ابف قيـ الجوزية تعريفًا لمصبر بقولو: "والصبر ىو المنع والحبس، وىو حبس النفس  -

 .(4)عف الجزع، والمساف عف التشكي، والجوارح عف لطـ الخدود، وشؽ الثياب ونحوىا"

بو مف  ويقوؿ ابف قيـ الجوزية في حقيقة الصبر: "فيو خمؽ فاضؿ مف أخبلؽ النفس، يمتنع -
فعؿ ما ال يحسف وال يجمؿ، وىو قوة مف قوى النفس التي بيا صبلح شأنيا وقواـ أمرىا" 

 .(5)وقيؿ ىو الغني في البموى ببل ظيور الشكوى
والصبر صفة مف الصفات اإليمانية العظيمة ونور وبرىاف لممسمـ، بو يرى طريقو ليصؿ إلى  -

، والدنيا المميئة باآلماؿ واآلالـ مف الصواب، ويبعده عف الخطأ والزلؿ والضبلؿ والجزع

الصحة والمرض والنور والظبلـ والغنى والفقر والسعادة والشقاء، والمؤمف العابد لربو يصبر 

                                                           
 .273األصفهانً، المفردات، ص (1)
 .175سورة البقرة، آٌة  (2)
 (.7/276لسان العرب، ) (3)
 .16-15روت، صابن قٌم الجوزٌة، محمد بن أبً أٌوب شمس الدٌن، عدة الصابرٌن، دار األفق الجدٌدة، بٌ (4)
 .17المرجع السابق نفسه، ص (5)
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عمى الببلء؛ ألف ا سبحانو وتعالى يختبر عبده المؤمف، ويمتحنو، فإذا نجح في االمتحاف 

 .(1)وصبر عمى الببلء والمصيبة عوضو ا عف صبره خيراً 

َعَجًبا ألمِر المؤمِف ِإفَّ : "عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف صييب قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

ْف أَصابتُو  أْمَره ُكمَُّو لُو َخيٌر وليَس ذلَؾ ألَحٍد إال لمُمْؤمِف ِإْف أَصابتُو َسرَّاُء َشَكَر فكانْت َخيًرا لُو وا 

 .(2)".َضرَّاُء َصبَر فكانْت َخيًرا لوُ 

 لتعريفات السابقة نستطيع أف نقوؿ إف أنواع الصبر ىي: ومف خبلؿ ا -

 الصبر عمى الطاعة والعبادة. -1

 الصبر عمى المعاصي والشيوات. -2

 الصبر عمى دعوة الناس إلى تعالى. -3

 الصبر عمى الببلء. -4

 المطمب الثالث: فضل الصبر وآثاره في المجتمع المسمم 

مسمـ طريقو ليصؿ إلى الصبر صفة مف الصفات اإليمانية العظيمة، بو يرى الو 

الصواب، ويبعده عف الخطأ والزلؿ والضبلؿ والجزع، وال بد لممسمـ أف يصبر عمى ما يصيبو في 

سبيؿ دعوتو، راضيًا باألذى في سبيؿ الخير والصبلح لؤلمة اإلسبلمية، وىذا ما كاف عميو 

 األنبياء والرسؿ عمييـ صموات ا وسبلمو.

نو بالصبر؛ ألف الصبر عمى المصائب يبقي لمفعؿ نوره، قد أوصى لقماف الحكيـ ابو ىذا 

ويبقي لمشخص وقاره، وسمة مف سمات المبشريف باألجر العظيـ مف ا عز وجؿ، وقد جاءت 

 ف باألجر العظيـ.يات تبيف فضؿ الصبر، وتبشر الصابريآ
                                                           

 .14ابن القٌم، عدة الصابرٌن، ص (1)
 (.2999(، كتاب الزهد  والرقائق، باب: المإمن أمره كله خٌر، رقم الحدٌث)4/2299مسلم، صحٌح مسلم،) (2)
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 حف جف مغ  جغ مع جع مظ﴿ وقاؿ تعالى:  .(1)﴾ٰر ٰذوقاؿ تعالى: ﴿

 .(3)﴾خم  حم جم هل مل خل حل جل مك﴿ : وقاؿ تعالى .(2) ﴾مق حق مف خف

 وغيرىا مف اآليات القرآنية التي تحث عمى الصبر، وتبيف ثوابو.

تحث عمى الصبر وتبيف فضمو ومف ىذه  أحاديث كثيرة عف رسوؿ ا توقد ورد

 -اآلثار: 

َـّ  ِو : " ِإفَّ َناًسا ِمْف اأْلَْنَصاِر َسَأُلوا َرُسوَؿ المَّ َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري   - ـْ ُث َفَأْعَطاُى

ـْ َحتَّى َنِفَد َما ِعْنَدُه َفَقاَؿ: َما َيُكوُف ِعْنِدي ِمْف َخْيٍر َفمَ  َـّ َسَأُلوُه َفَأْعَطاُى ـْ ُث ْف َسَأُلوُه َفَأْعَطاُى

، َوَمْف َيْسَتْعِفْؼ ُيِعفَُّو المَُّو، َوَمْف َيْسَتْغِف ُيْغِنِو المَُّو، َوَمفْ  ـْ َيَتَصبَّْر ُيَصب ْرُه المَُّو، َوَما  َأدَِّخَرُه َعْنُك

ْبرِ   .(4)ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمْف الصَّ

يَماِف، " َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَّوِ  عْف َأِبي َماِلٍؾ اْلَحاِرِث ْبِف َعاِصـٍ اأْلَْشَعِري   - الطَُّيوُر َشْطُر اإْلِ

َما َبْيَف السََّماِء َواأْلَْرِض،  -َأْو: َتْمؤَلُ -َزاَف، َوُسْبَحاَف المَِّو َواْلَحْمُد ِلمَِّو َتْمآَلِف َواْلَحْمُد ِلمَِّو َتْمؤَلُ اْلِمي

ٌة َلؾ َأْو َعَمْيؾ، ُكؿ  النَّاِس َيْغدُ  ْبُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُف ُحجَّ َدَقُة ُبْرَىاٌف، َوالصَّ بَلُة ُنوٌر، َوالصَّ و، َوالصَّ

 .(5)َفُمْعِتُقَيا َأْو ُموِبُقَيا" َفَباِئٌع َنْفَسوُ 

 خاصة في أخبلقيـ وبناء مجتمعيـ اإلسبلمي: بأما آثار الصبر عمى أفراد المجتمع و 

وأسرىا عف الشيوات والممذات بامتثاؿ أوامر ا عز وجؿ  ،فالصبر يقـو بتيذيب النفوس -1

 وبمخالفة النفس عف ىواىا.
                                                           

 .55سورة البقرة، آٌة  (1)
 .200( سورة آل عمران، آٌة 2)
 .43سورة الشورى، آٌة  (3)
(، وأخرجه 1469(، كتاب الزكاة، باب: االستعفاف عن المسؤلة، رقم الحدٌث)2/122بخاري، الجامع الصحٌح، )ال (4)

(، وأبو داود فً 1053(، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر،  رقم الحدٌث)2/729مسلم فً صحٌحه، )
 (.1644(، كتاب الزكاة، باب االستعفاف، رقم الحدٌث)2/121سننه، )

 (.223(، كتاب الطهارة، باب: فضل الوضوء، رقم الحدٌث)1/203م، صحٌح مسلم، )مسل (5)
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 .(1)رفع الدرجاتالصبر عمى المصيبة يكفر الذنوب، وي -2

 كمما زاد الصبر عند المسمـ يزداد إيمانو، وكمما زاد إيمانو زاد حب ا تعالى لمعبد. -3

إذا التـز أفراد المجتمع بالصبر، فيصبح المجتمع المسمـ مجتمعًا قويًا مثاليًا يتحدى  -4

سبلـ البف الصعاب، وينتصر عمى األعداء ويحقؽ النصر بإذف ا، لقولو عميو الصبلة وال

 .(2)عباس: "واعمـ أف النصر مع الصبر، وأف الفرج مع الكرب، وأف مع العسر يسرا"

 وال بد أيضًا لطالب العمـ أف يتحمى بالصبر ليناؿ أعمى الدرجات، في الدنيا واآلخرة. -5

ًا يتحدى الصعاب، وينتصر لصبر، يصبح المجتمع مجتمعًا سميمإذا التـز أفراد المجتمع ا -6

 ألعداء، ويحقؽ النصر بإذف ا.عمى ا

 الميـ اجعمنا مف عبادؾ الصابريف، ومف عبادؾ المقبوليف.

  

                                                           
 .68ابن القٌم، عدة الصابرٌن، ص (1)
 (، وقال شعٌب األنإوط حدٌث صحٌح.2803(، رقم الحدٌث )5/19ابن حنبل، مسند اإلمام، ) (2)
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 المبحث العاشر

 التواضع وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم.

ما أجمؿ التواضع، وما أعظـ المتواضعيف، الذيف يتواضعوف في غير ذلة، ويستشعروف 

  نت﴿ في قمة التواضع والرحمة، قاؿ تعالى:  فقد كاف رسوؿ ا في قموبيـ، عظمة ا

، ولذا فقد أوصى لقماف ابنو بالتواضع، وعدـ التكبر (1)﴾نث مث زث رث يت ىت

 والخيبلء عمى الناس؛ ألف التكبر داء وبيؿ، وخمؽ ذميـ، يردي بصاحبو في الياوية.

قة التصعير والخيبلء، وىذا المبحث سيتناوؿ وقفة تفسيرية عف ىذه الوصية، وبياف حقي

 وبياف فضؿ التواضع، وآثاره في بناء المجتمع المسمـ، وذلؾ وفؽ المطالب اآلتية: 

 )المطمب األول: الوصية الثامنة )التواضع وعدم التكبر 

 هن من خن حن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل مك لك خك﴿: وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى 

 .(2)﴾جه

لنيي، لتصورىما بصورة االستعبلء، اإلعجاب لما كاف مف آفات العبادة ال سيما األمر وا -

الداعي إلى الكبر، قاؿ محذرًا مف ذلؾ معبرًا عف الكبر الذي يبلزمو؛ ألف نفي األعـ نفي 

لؤلخص، منبيًا عمى أف المطموب في األمر والنيي الميف، ال الفظاظة والغمظة الحامبلف 

 .(3)عمى النفور

عراض عنيـ احتقارًا ليـ ال عف خصوص ال تحتقر الناس، فالنيي عف اإل: (مك لك خك) -

 مصاعرة الخد، فيشمؿ االحتقار بالقوؿ والشتـ وغير ذلؾ، وىذا تمثيؿ كنائي.

                                                           
 .215سورة الشعراء، آٌة  (1)
 .18سورة لقمان، آٌة  (2)
 (.6/20الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، )البقاعً، نظم  (3)
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الفرح  في حاؿ المرح، فشمؿ الفخر عمييـ بالكبلـ وغيره، والمرح وشدة (جمحم  هل مل خل حل) -

 . (1)والتوسع فيو

. ويظير ذلؾ في المشي (2)وقيؿ المرح: التبختر واالختياؿ، وقيؿ المرح: األشر والبطر -

تبخترًا واختيااًل، لذلؾ يسمى ذلؾ المشي )مرحًا( وموقع )في األرض( بعد )ال تمش( مع أف 

المشي ال يكوف إال في األرض ىو اإليماء إلى أف المشي في مكاف يمشي فيو الناس كميـ 

 .(3)قوّييـ وضعيفيـ، نفي ذلؾ موعظة لمماشي مرحًا أنو مساٍو لسائر الناس

تعميبًل لمنيي السابؽ، وتأكيدًا لو، جاء في غاية  (هن من خن حن جن مم خم)ء موقع وجا -

المقت والبغض ليذيف الصنفيف مف الناس، فالمختاؿ مقابؿ لمماشي مرحًا وكذلؾ المصّعر 

 .(4)خده

وظاىرة االختياؿ أقبح مف ظاىرة تصعير الخد؛ ألنيا تدؿ عمى خفة في العقؿ، فالعاقؿ  -

يد ال يستخفو الكبر في نفسو حتى يمشي في األرض مختااًل متكبرًا الرزيف، ذو الرأي الرش

متبخترًا، وألف المتكبر إنساف مريض ينفر منو الناس ويكرىونو، ويتضايقوف لوجوده، فبل يحبو 

ا، وال يحبو الناس وال يحترمونو، وال قيمة لحياة اإلنساف إذا كاف مكروىًا بيذا الفعؿ الذي 

 .(5)ختياؿ والغرور، والعياذ با مف ذلؾفعمو، وىو الكبر واال

( أي: ومف ال هن من خن حن جنوحذر لقماف ابنو مف عاقبة ىذا السموؾ بقولو لو: )...

 يحبو ا لقيامو بما نيى ا عنو نيي إلزاـ، فإنو يعّرض نفسو لعقاب ا عز وجؿ.

                                                           
 .465األصفهانً، المفردات، ص (1)
هـ(، المحكم والمحٌط األعظم، تحقٌق: عبد الحمٌد هنداوي، دار 458ابن سٌده، أبو الحسن علً بن إسماعٌل )ت (2)

 (.3/341م، )2000-هـ1421(، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، ط)
 (.21/167ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (3)
 .27المشنً، اإلعجاز البٌانً،ص (4)
 (.726-11/725المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (5)
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يكوف مختااًل  لذلؾ ينبغي لمف يحمؿ وظيفة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر أف ال

؛ فخورًا؛ متبخترًا في سموكو، فيذا ينفر الناس منو، فبل يتأثروف بما يأمرىـ بو، وال بما ينياىـ عنو

 بقولو  وبما أمر بو رسولو ،حاممي رسالة الرسوؿموكو مخالفًا لما أمر ا بو يروف سإذ 

، فبل بد أف يتخمؽ (1)مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض﴿ 

 تواضع والتذلؿ؛ حتى يحبو ا ويحبو الناس.بخمؽ ال

 .المطمب الثاني: حقيقة التصعير والخيالء 

التكبر داء وبيؿ، ومرض خطير، وصفة مذمومة، تخفض صاحبيا، وتقمؿ مف شأنو، 

وتحط مف قدره، والواجب عمى المسمـ أف يكوف متواضعًا، وأف ال يعرض بوجيو عف الناس، وال 

إلى الناس باحتقار، وأف يعامؿ الناس باحتراـ وتذلؿ؛ ألنو مف تواضع  يبتعد عنيـ، وأف ال ينظر

 لمناس أحبو ا وأحبو الناس.

 وقد وصؼ ا عز وجؿ اإلعراض بالوجو بالتصعير، فما ىو حقيقة التصعير؟

عر فقاؿ: "ميٌؿ في العنؽ، والتصعير إمالتو عف النظر  - عّرؼ الراغب األصفياني الصَّ

 . (2)ِكبرًا"

. (3)الزمخشري في التصعير: وال توليـ شؽ وجيؾ وصفحتو ما يفعؿ المتكبروفوقاؿ  -

وصعر: ماؿ عنقو أو وجيو إلى أحد الجانبيف، وقد يكوف ىذا مرضًا، وفبلف أعرض بوجيو 

 .(4)كبرًا ورأسو فيو أصعر

                                                           
 .88سورة الحجر، آٌة  (1)
 .281األصفهانً، المفردات، ص (2)
 (.2/196الزمخشري، الكشاف، ) (3)
 (.1/515ار الدعوة، )المعجم الوسٌط، مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مصطفى، إبراهٌم وآخرون، د (4)
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ويعقب سيد قطب بقولو: التصعير داء يصيب اإلبؿ، يموي أعناقيا، واألسموب القرآني يختار  -

مالة الخد لمناس  ىذا التعبير لمتنفير مف الحركة المشابية لمصعر، حركة الكبر واالزدراء، وا 

 .(1)في تعاٍؿ واستكبار، فيذا التصرؼ يدؿ عمى الكبر والغرور والتعالي عمى الناس

وقد ورد في تفسير ابف كثير )وال تمش في األرض مرحا( أي: خيبلء متكبرًا جبارًا عنيدًا، ال  -

 .(2)غضؾ اتفعؿ ذلؾ يب

وخبلصة القوؿ اإلشارة إلى أف تصعير الخد ال يصدر إال عف إنساف مريض نفسيًا بمرض 

 الكبر، وال بد لو أف يتعالج ليشفى مف مرضو.

وفي ىذه الوصية يتابع لقماف نيي ابنو عف ظاىرة أخرى مف ظواىر الكبر والعجب بالنفس،  -

 عمى التذلؿ والتواضع. وىي ظاىرة االختياؿ والتبختر في المشي، و يحثو

وظاىرة االختياؿ أقبح مف ظاىرة تصعير الخد؛ ألنيا  تدؿ عمى خفة في العقؿ، فالعاقؿ  -

ديد ال يستخفو الكبر في نفسو حتى يمشي في األرض مختااًل متكبرًا، سلرأي الالرزيف، ذو ا

الناس وال  وألف المتكبر إنساف مريض ينفر منو الناس ويكرىونو، فبل يحبو ا، وال يحبو

يحترمونو، وال قيمة لحياة اإلنساف إذا كاف مكروىًا بيذا الفعؿ الذي فعمو، وىو الكبر 

 .(3)واالختياؿ والغرور

، والخيبلء: يبلءا خوالمختاؿ اسـ فاعؿ مف اختاؿ بوزف )االفتعاؿ( مف فعؿ )خاؿ( إذا كاف ذ -

فوزف المختاؿ )مختؿ( فمما اء، وصيغة )االفتعاؿ( فيو لممبالغة في الوصؼ، ر التكبر واالزد

، والتبختر مشية مف انواع (4)تحرؾ حرؼ العمة وانفتح ما قبمو قمب ألفًا، والفخور شديد الفخر

                                                           
 (.5/2790قطب، فً ظالل القرآن، ) (1)
 (.3/446ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، ) (2)
 (.726-11/725المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر،) (3)
 (.21/166( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )4)
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. واالختياؿ ىو (1)المشي أطمؽ عميو الفعؿ الذي ىو جنس لو كقولؾ ىو يجمس القرفصاء

 .(2)المرح والتبختر

ثمر لبغضتيـ الناشئة عف بغضة ا ولما كانت غاية ذلؾ الرياء لمناس والفخر عمييـ الم -

تعالى، عممو بقولو مؤكدًا؛ ألف كثيرًا مف اإلنس يظف أف إسباغ النعـ الدنيوية مف محبة ا، 

)إف ا( أي اف  الذي ال يبتغي الكبر إال لو لما لو مف العظمة المطمقة، )ال يحب كؿ 

ضبًل عمى الناس فيشمخ بأنفو ف مختاؿ فخور( أي كؿ مراٍء لمناس في مشيو تبخترًا يرى لو

ور بعدد مناقبو، وذلؾ فعؿ المصعر؛ ألف ذلؾ مف الكبر الذي تردى لو سبحانو وتعالى، خوف

 .(3)فمف نازعو إّياه قصمو

في تخايؿ ونفخٍة وقمة مباالة ىو التبختر في المشي ويعقب سيد قطب عمى الخيبلء بقولو: "و  -

تيا الخمؽ، وىي تعبير شعور مريض بالذات ، وىي حركة كريية يمقتيا ا، ويمقبالناس

 .(4)يتنفس في مشية الخيبلء"

لذلؾ نرى لقماف الحكيـ ىنا ينيى ابنو عف التصعير والغرور، وعف مشية التكبر، ويخبره 

بأف ا سبحانو وتعالى يحب التواضع ويرفعو ويرضى عنو؛ ألف المسمـ يعمـ أف العظمة 

أنو ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة   سولنا الكريـد أخبرنا ر والكبرياء  وحده، وق

قاؿ: " ال َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َمْف َكاَف ِفي َقْمِبِو   عف النبي، مف ِكَبْر، فعف عف ابف مسعود

ْعُمُو َحَسَنًة، َقاَؿ: ِإفَّ المََّو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِمْف ِكْبٍر، َقاَؿ َرُجٌؿ: ِإفَّ الرَُّجَؿ ُيِحب  َأْف َيُكوَف َثْوُبُو َحَسًنا، َونَ 

 .(5)"ُر اْلَحؽ ، َوَغْمُط النَّاسِ َجِميٌؿ ُيِحب  اْلَجَماَؿ، اْلِكْبُر َبطَ 

                                                           
 (.1/308ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم، ) (1)
 (.2/595، لسان العرب)ابن منظور (2)
 (.6/21البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، ) (3)
 (.5/2790قطب، فً ظالل القرآن، ) (4)
 (.91(، كتاب اإلٌمان، باب تحرٌم الكبر وبٌانه، رقم الحدٌث)1/93مسلم، صحٌح مسلم، ) (5)
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 :المجتمع المسمم.في  يةخالقاأل ه في بناء القواعدر االتواضع وأث المطمب الثالث 

. واحتراـ التواضع خمؽ محمود، وصفة حميدة، تكسب صاحبيا محبة ا ومحبة الناس

بخبلؼ الكبر، الذي يكسب   الناس لو وترفع منزلتو عندىـ؛ فيو خمؽ يحبو ا ورسولو

 .ذمومة يبغضيا ا ورسولو الكريـىـ مف التكبر، وىو صفة مراءصاحبو احتقار الناس وازد

َعْبًدا  َوَما َزاَد المَّوُ  ،َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْف َماؿٍ قاؿ:   أف النبي  روى أبو ىريرة

 .(1)"َوَما َتَواَضَع َأَحٌد ِلمَِّو ِإالَّ َرَفَعُو المَّو ،ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا

اَضَع ِلمَِّو َدَرَجًة َرَفَعُو المَُّو َدَرَجًة، ِمْف َتوَ : "، َقاؿَ َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو   َأِبي َسِعيدٍ  َعفْ و 

ْسَفِؿ َحتَّى َيْجَعَمُو ِفي ِعم ي يَف، َوَمْف َتَكبََّر َعَمى المَِّو َدَرَجًة َيَضْعُو المَُّو َدَرَجًة َحتَّى َيْجَعَمُو ِفي أَ 

 .(2)"السَّاِفِميف

فَّ ويقوؿ النبي   والَ  َأَحٍد، َعَمى َأَحدٌ  َيْفَخرَ  اَل  َحتَّى اَضُعواَتوَ  َأفْ  ِإَليَّ  َأْوَحى اَ  : " َواِ 

 .(3)َأَحٍد " َعَمى َأَحدٌ  َيْبِغي

والمجتمع الذي يتصؼ أفراده بيذا الخمؽ الرفيع، ىو مجتمع تسوده المحبة واالحتراـ 

ونقاء السريرة وصحة اإليماف، ويكوف أفراده لبنات صالحة لبناء مجتمع قوي، مثالي يتصؼ 

مكاناأللفة والرحمة، وىو سمة مف سبالوحدة و  اتيا، فبل يظمـ مات معرفة النفس وحدودىا، وا 

المتواضع أحدًا مف أفراد مجتمعو، وال يتعالى عمييـ، وال يحتقرىـ، ويكفيو فخرًا أنو يـو القيامة 

 يكوف في أعمى عمييف، مع النبييف والصديقيف.

                                                           
استحباب العفو والتواضع، رقم (، كتاب البر والصلة واآلداب، باب: 4/2001( مسلم، صحٌح مسلم، )1)

 (.2588الحدٌث)

 (، تعلٌق: شعٌب األرناإوط: إسناده ضعٌف.11742(، رقم الحدٌث )3/76رواه اإلمام أحمد فً مسنده، ) (2)
(، كتاب الجنة وصفة نعٌمها، باب: الصفات 4/2198(. ومسلم فً صحٌحه، )1/44رواه اإلمام أحمد فً مسنده، ) (3)

 (.2865لدنٌا، رقم الحدٌث)التً ٌعرف بها فً ا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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 المبحث الحادي عشر

 لمسممد األخالقية في المجتمع اغض الصوت وآثاره في بناء القواع

إف التربية الحسنة الطيبة ىي مسؤولية الوالد، فيو الذي يتتبع ابنو منذ ميبلده، وحتى 

يبمغ أشده فيؤدبو، ويعممو الخبلؿ واألخبلؽ الحسنة الحميدة، التي تعينو عمى الحياة في المجتمع، 

قماف الحكيـ يتعيد ابنو ويوصيو بكؿ وتعينو عمى توطيد عبلقتو بربو سبحانو وتعالى، لذلؾ نرى ل

الدنيا واآلخرة، وفي ىذه الوصية يعظو ويوصيو باالعتداؿ في المشي، وغض  فيما ينفعو 

 الصوت.

وىذا المبحث سيتناوؿ وقفة توضيحية عف ىذه الوصية، وبياف معنى القصد في المشي،   

 المطالب اآلتية:  وغض الصوت، وآثار ىذه الوصية في بناء المجتمع المسمـ وذلؾ عبر

 )المطمب األول: الوصية التاسعة )االعتدال في المشي، وغض الصوت 

 .(1)﴾ مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي  جي ٰه مه﴿  وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى:

في ىذه اآلية يوصي لقماف الحكيـ ابنو ويرشده ويربيو عمى االعتداؿ في المشي؛ ألف 

يقتو، وقد ورد في تفسير ابف كثير قولو: طريقة مشي المسمـ تدؿ عمى شخصيتو، وتخبر عف حق

 .(2)"أي امش مشيًا مقتصدًا، ليس بالبطيء المتثبط، وال بالسريع المفرط، بؿ عداًل وسطًا بيف بيف"

والقصد: استقامة الطريؽ يقاؿ: "قصدُت قصده، أي نحوُت نحوه، ولو طرفاف إفراط 

 . (3)ا بيف التيور والجبف"وتفريط، كالجود فإنو بيف اإلسراؼ والبخؿ، والشجاعة فإني

                                                           
 .19سورة لقمان، آٌة  (1)
 (.3/446ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، ) (2)
 .404األصفهانً، المفردات، ص (3)
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والقصد في المشي: ىو التوسط بيف اإلسراع الذي يدؿ عمى الخفة والطيش، وبيف 

 .(1)اإلبطاء الذي يدؿ عمى الكسؿ والضعؼ وانعداـ النشاط لمحركة

وكذلؾ يقوؿ القرطبي: "أي توسط فيو، والقصد ما بيف اإلسراع والبطء، أي ال يكوف 

 .(2)وثب الشطار"دبيب المتماوتيف وال تثب 

 .﴾مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي﴿ قاؿ تعالى:

قاؿ ابف كثير في معنى اآلية: "ال تبالغ في الكبلـ، وال ترفع صوتؾ فيما ال فائدة فيو"، 

وعّرؼ األصفياني الغض فقاؿ: "والغض: النقصاف مف الطرؼ والصوت، يقاؿ: غضَّ وأغّض، 

 يف ىف يث ىث مثنث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب ىب﴿  ومنو قولو تعالى:

، قولو (4)﴾ىل مل يك ىك مك  لك اكُّوقولو تعالى: ، (3)﴾يق ىق

 .(5)﴾مي خي حيُّتعالى: 

وأصؿ الغض مف الشيء النقص منو، والمطموب في الصوت عند المحادثة أف يكوف بمقدار  -

ف خفضو  ما ُيْسمع دوف زيادة وال نقصاف؛ فالزيادة رعونة ال تميؽ بالعقؿ الحكيـ الرشيد، وا 

 .(6)محكمةعف المطموب لئلسماع مناٍؼ ل

 هب مب هئ مئ) ولمتنفير مف رفع الصوت دوف الحاجة إليو قاؿ لقماف البنو: -

يقوؿ الزمخشري: والحمار مثؿ في الذـ البميغ والشتيمة، وكذلؾ نياقو، فشبو ا (، مت

تعالى الرافعيف أصواتيـ بالحمير، وتمثيؿ أصواتيـ بالنيؽ مبالغة شديدة في الذـ والتيجيف، 
                                                           

  (.11/726المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (1)
 (.6/5153القرطبً، تفسٌر الجامع ألحكام القرآن، ) (2)
 .30سورة النور، آٌة  (3)
 .31سورة النور، آٌة  (4)
 .361األصفهانً، المفردات، ص (5)
 (727-11/726المٌدانً، معارج التفكر ودقائق التدبر، ) (6)
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فراط في التثبيط  عف رفع الصوت والترغيب فيو، وداللة إفراد صوت الحمير ولـ يجمع؛ وا 

نما المراد أف كؿ جنس ؿ واحد مف آحاد، ليس المراد أف يذكر ك ىذا الجنس حتى يجمع وا 

مف الحيواف الناطؽ لو صوت، وأنكر أصوات ىذه األجناس صوت ىذا الجنس فوجب 

 .(1)توحيده

( والجممة اإلسمية، والبلـ المزحمقة؛ والغرض وجاء في ىذه العبارة )إّف أنكر( التوكي - د بػ)إفَّ

 .(2)المبالغة في التنفير مف رفع الصوت

وىكذا نرى لقماف الحكيـ يرشد ابنو ويوصيو بأف يتمثؿ صفات مف تميزوا وصفات عباد الرحمف، 

 .(3)﴾جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿قاؿ تعالى: 

 فراد المجتمع المسمم وسموكيم.المطمب الثاني: غض الصوت وآثاره في أخالق أ 

أف نمـز اليوينى، والمشي في ىدوٍء ووقار، حتى  -عميو الصبلة والسبلـ -أرشدنا الرسوؿ

َقاَمَة ، ونحف في أسمى مظير تعبدي وىو الصبلة، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ: " ـْ اإْلِ ِإَذا َسِمْعُت

ـْ ِبالسَِّكي بَلِة ، َوَعَمْيُك ـْ َفاْمُشوا ِإَلى الصَّ ـْ ، َفَصم وا ، َوَما َفاَتُك َنِة َواْلَوَقاِر ، َواَل ُتْسِرُعوا ، َفَما َأْدَرْكُت

 .(4) "َفَأِتم وا

 ومف اآلثار الطيبة لغض الصوت ما يأتي: 

 خفض الكبلـ، والغض مف الصوت فيو أدب وثقة بالنفس وارتقاء بيا. -1

 فيو اطمئناف إلى صدؽ الحديث وقوتو. -2

 وخفض الكبلـ يتناسب مع الذوؽ العاـ واألخبلؽ السامية. غض الصوت -3 

                                                           
 (.3/498الزمخشري، الكشاف، ) (1)
 (.727-11/726المٌدانً، التفكر ودقائق التدبر، ) (2)
 .63سورة الفرقان، آٌة  (3)
 (.636آلذان، باب: ال ٌسع إلى الصالة، رقم الحدٌث)(، كتاب ا1/129البخاري، الجامع الصحٌح، ) (4)
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 يكسب الشخص الغاض صوتو رصانة ومكانة وىيبًة في عيوف الناس. -4

يكسب الشخص الغاض لصوتو طمأنينة في النفس واالبتعاد عف األمراض النفسية التي  -5
 تُترجـ مف قبؿ بعض الناس برفع الصوت والصراخ.

بالمنيج اإلسبلمي وىو التوسط واالعتداؿ، يرتقي بأخبلؽ أفراده، ويعمؿ المجتمع الذي يمتـز  -6
 عمى زيادة األلفة والمحبة بينيـ.

 المجتمع الذي يمتـز بيذه اآلداب يصبح مجتمعًا مثاليًا في أخبلقو وسموكو. -7

 األخالق ٌكون فٌه الفالح فً الدنٌا واآلخرة. ناالمتثال بما أمر هللا به م -8

 لث: خاتمة عامة حول وصايا لقمانالمطمب الثا 

لقد وصى لقماف ابنو في أوؿ وصية مف وصاياه بأغمى وأعظـ وصية وىي التوحيد، وعدـ  -

الشرؾ با، فيو يوصي ولده الذي ىو أشفؽ الناس عميو، وأحبيـ إليو، فيو حقيؽ أف 

 يمنحو فضؿ ما يعرؼ وليذا أوصاه بالتوحيد.

البنو: "إنيا تجمع أميات الحكـ، وتستمـز ما لـ يذكر  يقوؿ الشيخ السعدي عف وصايا لقماف -

لى تركيا إف كانت نييًا".  منيا، فكؿ وصية يقرف بيا ما يدعو إلى فعميا إف كانت أمرًا، وا 

أمره بأصؿ الديف وىو التوحيد، ونياه عف الشرؾ وبيف لو الموجب لتركو وأمره الوالديف،  -

ما، ثـ احترز بأف برىما  وامتثاؿ أوامرىما ما لـ وبيف لو السبب الموجب لبرىما، وأمره بشكرى

يؤمر بمعصية، ومع ذلؾ فبل يعقيما، بؿ يحسف إلييما، وأمره بمراقبة ا وخوفو القدـو 

نو ال يغادر صغيرة وال كبيرة لمخير والشر إال أتى بيا، ونياه عف التكبر، وأمره  عميو، وا 

بالسكوف في الحركات واألصوات ونياه  بالتواضع ونياه عف البطر واألشر والمرح، وأمره

قامة الصبلة، وبالصبر عمى  عف ضد ذلؾ، وأمره باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وا 
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الذيف يسيؿ بيما كؿ أمر، وىذا مف مّنة ا سبحانو وتعالى عمى عباده إف قص عميو مف 

 .(1)حكمتو ما يكوف لو أسوٌة حسنة

ة التوحيد أواًل، التي ىي عيف الحكمة، فيي قاعدة وقد مثمت ىذه الوصايا ببناء عقيد -

الشخصية المتوازنة في أبعادىا، الروح، العقؿ، الجسد، العاطفة، وأصؿ القواعد األخبلقية 

 والتربوية.

ا عمى اعتبار أنيا وحدة ترابط الموضوع وانسجاـ فقراتو المختمفة، ثـ مناسبة الحكـ لبعضي -

ف مدى ارتقاء الولد بارتقاء والده بو، وأف كؿ ما يصبو لبناء شخصية متكاممة، تبيمتكاممة 

 .(2)إليو وينشده تراءى في تربية الحكمة وحكمة التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هـ(، تٌسٌر الكرٌم الرحمن، تحقٌق: عبد الرحمن معال اللوٌحق، 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا ت) (1)

 (.355-2/354م، )2000-هـ1420(، 1مإسسة الرسالة، ط)
 .313المشنً، اإلعجاز البٌانً، ص (2)
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 الفصل الثالث

 القىاعد األخالقية مه خالل سىرة احلجرات

 :اثنا عشر مبحثا  وفيو   

 عد األخالقية في  عدم التقدم بين يدي اهلل ورسولو، وآثار ذلك في بناء القوا :المبحث األول
 المجتمع المسلم.

   المبحث الثاني: غض الصوت في حضرة النبي  وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع ،
 المسلم..

 ..المبحث الثالث: التبين من األخبار وآثارىا في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 

   في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم..المبحث الرابع: االصالح بين المؤمنين وآثاره 

 ..المبحث الخامس: العدل والقسط وآثارىما في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 

 .المبحث السادس: التآخي وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 

  ىما في ىدم القواعد األخالقية في المجتمع  المبحث السابع: السخرية واللمز والتنابز باأللق اب وآثار
 المسلم.

 .المبحث الثامن: اجتناب الظن وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 

 .المبحث التاسع: التجسس وآثاره في ىدم القواعد األخالقية في المجتمع المسلم 

 :لمجتمع المسلمالغيبة وآثارىا في ىدم القواعد األخالقية ل المبحث العاشر 

   العاشر: التعارف بين الناس وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسلم.الحادي  المبحث 

   :القواعد األخالقية المشتركة بين كلتا السورتين )لقمان والحجرات(، والقواعد  المبحث الثاني عشر
 .تي انفردت بيا سورة الحجراتاألخالقية التي انفردت بيا سورة لقمان، والقواعد األخالقية ال
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 تمييد:

، وبيما اىتدت األمة، وىما  إّف خير الكبلـ القرآف الكريـ، وخير اليدي ىدي محمد

سبيؿ النجاة في سائر األزماف واألحواؿ؛ لذلؾ فإني وجدت في سورة الحجرات مدرسة متكاممة في 

األمة عمى سمو األخبلؽ،  مكاـر األخبلؽ، وفضائؿ األعماؿ؛ فقد جاءت ىذه السورة لتربي

 وفضائؿ األعماؿ وعمو اليمـ.

شاعة وسخرية وسوء ظف وتجسس  لتقاليد واألعراؼ السيئة مف ِغمظةوتعالج العادات وا وا 

 وغيبة.

سورة الحجرات مدرسة عقدية وتشريعية وتربوية، فبل عجب أف نرى أخبلؽ أمة 

 ىي أخبلؽ القرآف. محمد

حثة القواعد األخبلقية في سورة الحجرات، وبياف أثرىا وفي ىذا الفصؿ سوؼ تتناوؿ البا

 في بناء لبنات المجتمع المسمـ أو ىدميا.
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 المبحث األول

 عدم التقدم بين يدي ا ورسولو، وآثار ذلك في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

ة الحجرات مف السور سور بالخمؽ العظيـ، و أنزؿ ا القرآف لنتخمؽ بأخبلقو، وامتدح نبّيو 

المدنية، التي كثر الخطاب فييا لممؤمنيف لتحثيـ عمى األخبلقيات الحسنة وتقضي عمى 

أخبلقيات الجاىمية، وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب ومنيا: التفسير والبياف آليات سورة 

سورة  الحجرات، وذكر ما يدخؿ في التقدـ بيف يدي ا ورسولو، وداللة تعداد النداءات في

 الحجرات، وآثار عدـ التقدـ بيف يدي ا ورسولو.

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 نن من زن ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿قولو تعالى: لوذلؾ  

 .(1)﴾ىنين
وتمقيب الناس؛ فجاءت سورة   كاف في العرب جفاء، وسوء أدب في خطاب النبي

تأمرىـ أف ال يقدموا قواًل وال فعبًل بيف يدي ا الحجرات باألمر بمكاـر األخبلؽ، ورعاية األدب، و 

وقوؿ رسولو وفعمو فيما سبيمو أف تأخذوه عنو مف أمر الديف والدنيا، ومف قّدـ قولو أو فعمو عمى 

 .(2)إنما يأمر عف أمر ا عز وجؿ  فقد قّدمو عمى ا تعالى؛ ألف الرسوؿ  الرسوؿ

بالتنبيو  ريذا الغرض، واإلشعار بأنو غرض جدياىتمامًا ب ؛افتتحت السورة )بالنداء(و 
 عميو.

 ىل مل خل  ُّ  :، قاؿ تعالىوالتقدـ حقيقتو: المشي قبؿ الغير، وفعمو المجرد: قدـ
َّ جن يم  ىم مم خمحم جم يل

 ، ويقدـ قومو يـو القيامة.(3)

                                                           
 .1آٌة ( سورة الحجرات، 1)
 (.19/352( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )2)
 .92( سورة هود، آٌة 3)
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نما يعّدى إلى  وحؽ )قدـ( بالتضعيؼ أف يصير متعديًا إلى مفعوليف، لكف ذلؾ لـ يرد، وا 

 الثاني بحرؼ )عمى(.المفعوؿ 

ويقاؿ: قدـ بمعنى تقدـ، كأنو قدـ نفسو، فيو مضعؼ صار غير متعد فمعنى )التقدموا( 

 .(1)ال تتقّدموا

عنو ىو ىنا النيي لمتحذير، وىذا التقدـ المنيي  ﴾مك لك اك يق ىق﴿وقولو تعالى: 

، فيومئ بأمر ا كاف الترقب والتمكف مف انتظار ما يبرمو الرسوؿ مكاف في حالة ىو ما 

 .(2)ال حرج إلى أف األمر في غيبة الرسوؿ 

، ما رواه البخاري في صحيحو عف ابف جريح (3ب نزوؿ ىذه اآلية ما ذكرتو آنفًا)وسب

، -رضواف ا عمييـ-في قصة وفد بني تميـ، وخبلؼ أبي بكر وعمر في تأمير أحد الصحابة

، والجير لو بالقوؿ وندائو مف ؿ فكانت ىذه اآلية توطئة لمنيي عف رفع األصوات عند رسو 

وراء الحجرات، وقد ُجعمت ىذه اآلية في صدر السورة مقدمة عمى توبيخ وفد بني تميـ حينما 

 .(4)مف وراء الحجرات  نادوا النبي

  :أي ال ﴾ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿ويقوؿ األلوسي في تفسير قولو تعالى 

فيو،   قبؿ أف يحكـ ا تعالى ورسولووا عمى ارتكابو تقطعوا أمرًا وتجزموا بو وتجترئ

 .(5)وحاصمة النيي عف اإلقداـ عمى أمر مف األمور دوف االحتذاء عمى أمثمة الكتاب والسنة

                                                           
 (.216-26/215( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
 (.217-26/216( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
 انظر: الفصل األول، المطلب الثانً )أسباب نزول سورة الحجرات(.( 3)
 (.26/217التنوٌر، )( ابن عاشور، التحرٌر و4)
 (.13/285( األلوسً، روح المعانً، )5)
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  ،ويعقب األلوسي عمى الفعؿ )تقدموا( مف الناحية اإلعرابية ويقوؿ: )تقدموا( مف قدـ المتعدي

يقتضي أف يتعدى إلى مفعوليف لكف ومعناه جعؿ الشيء قادمًا أي متقدمًا عمى غيره، وكاف 

األكثر في االستعماؿ تعديتو إلى الثاني، أو أنو الـز لعدـ القصد إلى المفعوؿ نحو قولو 

 تعالى: )ىو الذي يحيي ويميت( وقوليـ فبلف يعطي ويمنع.

 غ.ألف ىذا أبم ؛أي أمراً  ،ال تقدموا شيئاً  :تقديرالو  ؼ،لفعؿ محذو  اً أف يكوف متعديوترجح الباحثة 

فإف إطبلؽ اليديف  ﴾ىليل مل يك ىك مك لك﴿وأما التعبير القرآني في قولو تعالى: 

 عمى ما يجاورىما ويحاذييما فيو مف المجاز المرسؿ.

تمثيمية لمقطع بالحكـ ببل اقتداء ومتابعة لمف يمـز متابعتو تصويرًا ليجنتو  ثانيًا: فييا استعارة

 .(1)يده في مسيرهوشناعتو بصورة المحسوس كتقدـ الخادـ بيف يدي س

 المطمب الثاني: داللة النداءات في سورة الحجرات 

في ىذه السورة إرشاد المؤمنيف إلى مكاـر األخبلؽ وىي: إما مع ا  (2)قاؿ الفخر الرازي

أو مع غيرىما مف أبناء الجنسيف، وذكر ا في ىذه السورة خمس مرات   أو مع رسولو

 رمو مف األقساـ الخمسة.وأرشد بعد كؿ مرة إلى مك ﴾اك يق ىق﴿

 ، وىي تشمؿ طاعة ا تعالى وذكر الرسوؿ (1)﴾ىليل مل يك ىك مك لك﴿فقاؿ أواًل:  -
؛ فيذه طاعة لمرسوؿ تابعة معو؛ لئلشارة إلى أف طاعة ا ال تعمـ إال بقوؿ الرسوؿ 

 لطاعة ا تعالى.

                                                           
(، 8/70( الخفاجً، أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدٌن، حاشٌة الشهاب على تفسٌر البٌضاوي، دار صادر، بٌروت، )1)

 (.285-13/284وٌنظر: األلوسً، روح المعانً، )
 (.28/97( الرازي، التفسٌر الكبٌر، )2)
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 ؛ لبياف األدب مع النبي (2)﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿وقاؿ ثانيًا: -

 مف باب حسف المعاممة. لذاتو 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿وقاؿ ثالثًا:  -

، لمتنبيو عمى طريقة سموؾ المؤمنيف في معاممة مف يعرؼ بالخروج عف (3)﴾ٍّ

 ممُّ ، وأعقبو بآية(4)طريقتيـ وىي طريقة االحتراز منو؛ الف عممو إفساد في جماعتيـ

 .(5)﴾نن من زن رن

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿رابعًا: قولو تعالى:  -

 هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل

، فنيى عّما يكثر عدـ االحتفاظ فيو مف المعامبلت المسانية التي قّمما يقاـ (6)﴾مب هئ مئ

 ليا وزف.

 ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿خامسًا: قولو تعالى:  -

، (7)﴾ّٰرئ ِّ ُّ يك ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه

ا أف ا ذكر مثااًل مف كؿ صنؼ مف أصناؼ مكاـر األخبلؽ بحسب ما اقتضتو ويرين

المناسبة في ىذه السورة بعد االبتداء بما نزلت السورة ألجمو، ابتدأ ليكوف مثاؿ منيا دااًل عمى 

 .(8)بقية نوعو، ومرشدًا إلى حكـ أمثالو دوف كمفة و ال سآمة

خصيص؛ ألف التقدـ بيف يدي ا ورسولو ( ىذا تعميـ بعد تٌٍّّ ٰىويقوؿ ابف عثيميف ) -

                                                                                                                                                                      
 .1آٌة ( سورة الحجرات، 1)
 .2( سورة الحجرات، آٌة 2)
 .6( سورة الحجرات، آٌة 3)
 (.28/97( الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر، )4)
 .9( سورة الحجرات، آٌة 5)
 .11( سورة الحجرات، آٌة 6)
 .12( سورة الحجرات، آٌة 7)
 (.28/97( الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر، )8)
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( أي اتخذوا وقاية مف واتقوا هللامخالؼ لمتقوى، لكف نص عميو وقدمو ألىميتو، ومعنى )

عذاب ا عز وجؿ، وىذا ال يتحقؽ إال إذا قاـ اإلنساف بفعؿ األوامر وترؾ النواىي، ويعقب 

إف ا سميع عميـ( ىذه ( كممة عامة شاممة تشمؿ كؿ الشريعة، وقولو )ٌٍّّ ٰىبقولو: )

 الجممة تحذير لنا أف نقع فيما نيانا عنو مف التقدـ بيف يدي ا ورسولو.

ومعنى)سميع( أي سميع لما تقولوف، )عميـ( أي عميـ بما تقولوف وما تفعموف؛ ألف العمـ اعـ  -

ء وأشمؿ؛ إذ أف السمع يتعمؽ بالمسموعات، والعمـ يتعمؽ بالمعمومات، وا محيط بكؿ شي

 .(1)عمماً 

 المطمب الثالث: ما يدخل في التقدم بين يدي ا ورسولو 

قاؿ ابف كثير رحمو ا: ىذه آيات أّدب ا تعالى بيا عباده المؤمنيف فيما يعامموف بو 

 مل يك ىك مك لك﴿مف التوقير واالحتراـ والتبجيؿ واإلعظاـ فقاؿ تعالى:   الرسوؿ

و أو قبمو، بؿ كونوا تبعًا لو في جمع األمور حتى ي ال تسرعوا في األشياء بيف يديأ، ﴾ىليل

حيف بعثو إلى   قاؿ لو النبيإذ  ؛ (2) يدخؿ في عموـ ىذا األدب الشرعي حديث معاذ

،  فإف لـ تجد؟ قاؿ بسنة رسوؿ ا  اليمف، بـ تحكـ؟ قاؿ بكتاب ا، قاؿ رسوؿ ا

وقاؿ: الحمد  الذي وفؽ   أجتيد رأيي، فضرب في صدره قاؿ: فإف لـ تجد؟ قاؿ 

 .(3)رسوؿ ا لما يرضي رسوؿ ا

                                                           
م، 2006 -هـ1425(، 1، تفسٌر سورة الحجرات، دار الثرٌا، الرٌاض، ط)( ابن عثٌمٌن، محمد بن صالح بن محمد1)

 .13-11ص
 (.6/366( ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، )2)
(، كتاب أنواع البٌوع، باب ما جاء فً القاضً كٌف ٌقضً، رقم الحدٌث 3/608( الترمذي، سنن الترمذي، )3)

(1327.) 
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فالشاىد مف ىذا الحديث أف معاذًا أخذ رأيو واجتياده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدـ 

 اجتياده ورأيو عمييما لكاف ذلؾ مف باب التقدـ بيف يدي ا ورسولو المنيي عنو.

ؿ اإلنساف قواًل يحكـ بو بيف عباد ا، وليس مف ومف التقدـ بيف يدي ا ورسولو أف يقو 

شريعة ا، مثؿ أف يقوؿ: ىذا حبلؿ، وىذا حراـ، أو ىذا مستحب أو واجب بدوف دليؿ فإف ىذا 

 .(1)مف التقدـ بيف يدي ا ورسولو

ويدخؿ في عموـ النيي في ىذه اآلية، سف القوانيف واألنظمة، وسائر التشريعات التي 

ا وحكمو، فكؿ ما يصنعو البشر مف دساتير وقوانيف وأنظمة وتعميمات تخالؼ  تتناقض مع شرع

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيو تقدـ عمى ا وعمى رسولو؛ ألف الحاكمية  وحده، وحؽ التحميؿ 

 والتحريـ لو سبحانو.

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿قولو تعالى: 

، (2)﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث

ويدخؿ في عموـ اآلية كؿ معصية مف المعاصي إال أف ىذا التقدـ بيف يدي ا ورسولو ال يعد 

 .(3)كفرًا؛ إال إذا رأى صاحبيا أنيا حراـ واستحميا فيو قّدـ بيف يدي ا ورسولو

 المطمب الرابع: آثار عدم التقدم بين يدي ا ورسولو 

 نن من زن ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿نصت اآلية الكريمة 

أو لـ  عمى أخبلقيات يجب أف يتخمؽ بيا جميع المؤمنيف سواء عاصروا  (4)﴾ىنين

                                                           
 .11-8( ابن عثٌمٌن، تفسٌر سورة الحجرات، ص1)
 .40( سورة ٌوسف، آٌة 2)
م، 1992 -هـ1412(، 1( أبو فارس، محمد عبد القادر، فً ظالل األخالق فً سورة الحجرات، دار عماد، ط)3)

 .21ص
 .1( سورة الحجرات، آٌة 4)
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إلى يومنا ىذا، لما لو مف   يعاصروه، فاألمر ممتد منذ زمف نزوؿ القرآف عمى قمب رسوؿ ا

 آثار إيجابية ألبناء المجتمع المسمـ، ومف ىذه اآلثار:

 ا ألبناء المجتمع المسمـ؛ ألنو قائـ عمى منياج التوازف تحقيؽ الحياة الكريمة في الدني

 واالعتداؿ. 

  :مل خل حل جل مك﴿تحقيؽ سعادة اآلخرة بنيؿ رضى ا والفوز بالجنة لقولو تعالى 

 .(1)﴾جن مم خم حم جم هل

 .شعور المسمـ بالطمأنينة واألمف والعزة بتطبيؽ ما أمر ا بو 

 ر ا بو تجعؿ المجتمع يتمتع بالحرية عدـ التقدـ بيف يدي ا ورسولو وتطبيؽ ما أم

 وتحرره مف العبودية لغير ا. والكرامة،

  تطبيؽ ىذا المنيج يربي في نفوس المسمميف الوازع الديني، والضمير المخمص الذي لو أكبر

ف غابت السمطة التنفيذية  .(2)األثر في التزاـ الصبلح، وا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52ور، آٌة ن( سورة ال1)
 (.2/890( قطب، ظالل القرآن، )2)
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 المبحث الثاني

  غض الصوت في حضرة النبي
 وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم 

 

وىجر ما ال يميؽ،   ال بد مف التخمؽ بأخبلؽ اإلسبلـ وآدابو في مخاطبة الرسوؿ

، فإف رفع الصوت في  وفي مقدمة ىذه اآلداب عدـ رفع المتكمـ صوتو فوؽ صوت النبي

 حث يتناوؿ عدة مطالب منيا:اإليماف، وىذا المب مف سوء األدب وضعؼ  حضرة الرسوؿ

التفسير والبياف، وحقيقة غض الصوت وآثاره في المجتمع المسمـ، وذكر األحواؿ التي 

 يكره فييا رفع الصوت.

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿قولو تعالى: وذلؾ ل

عادة الندا ،(1)﴾مث هت مت خت حت جت هب مب خب ء مع قرب العيد تبدأ اآلية بالنداء، وا 

بو لممبالغة في اإليقاظ والتنبيو، واإلشعار باستقبلؿ كؿ مف الكبلميف باستدعاء االعتناء بشأنو، 

 .(2)أي ال تبمغوا بأصواتكـ وراء حد يبمغو عميو الصبلة والسبلـ بصوتو

 والمنيي عنو رفع الصوت فوؽ صوتو  وىذا نيي عف مساواة جيرىـ لجيره عميو ،

، فإنو المعتاد في مخاطبة األقراف والنظراء بعضيـ لبعض، ويفيـ مف ذلؾ الصبلة والسبلـ

 . (3) وجوب الغض حتى تكوف أصواتيـ دوف صوتو

                                                           
 .2( سورة الحجرات، آٌة 1)
 (.12/227نً، )( األلوسً، روح المعا2)
 (.26/219( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )3)
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وكنيتو كما يخاطب بعضكـ بعضًا وخاطبوه  ( وال تخاطبوه باسموجب هئ مئ خئ) ومعنى

الجير عميو  بالنبي والرسوؿ، والكبلـ عميو أبعد عف توىـ التكرار لكنو خبلؼ الظاىر؛ ألف ذكر

 (1)ال يظير لو وجو والمعنى: وال تجعموا خطابو كخطاب بعضكـ بعضاً 

  ًمتجاوزًا  وجاء التركيب القرآني في قولو )وال ترفعوا( بالرفع: ألنو مستعار لجير الصوت جيرا

شبو جير الصوت بإعبلء الجسـ في أنو أشد بموغًا إلى األسماع، كما  ؛ حيثلمعتاد الكبلـ

 .(2)ـ أوضح لو في اإلبصار عمى سبيؿ االستعارة المكنيةأف إعبلء الجس

  :خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّوأما داللة مجيء الجممة الثانية بعد األولى في قولو تعالى 

أف الجممة الثانية تنيى عف مساواة أصواتيـ بصوتو، وأما  ﴾مب خب حب جب هئ مئ

 األولى فتنيى عف الزيادة في الصوت عمى صوتو.

  نتقؿ مف سيء إلى أسوأ ال يشعر بأنو أخذ في الم ﴾هت مت خت حت جت هبُّومعنى

التممي مف السوء بحكـ التعود بالشيء قميبًل قميبًل حتى تغمره المعاصي، وربما كاف آخرىا 

 الكفر

  ويجوز أف يراد حبوط األعماؿ عمى أنو عاـ مراد بو الخصوص، فيكوف المعنى حصوؿ

ا مجمؿ ال يعمـ مقدار الحبوط حطيطة في أعماليـ بغمبة ِعظـ ذنب جيرىـ لو بالقوؿ، وىذ

إال ا تعالى، والحبوط تمثيؿ لعدـ االنتفاع باألعماؿ الصالحة بسبب ما يطرأ عمييا مف 

 الكفر ىو مأخوذة مف حبطت اإلبؿ إذا أكمت الُخضر فنفخ بطونيا وتعتؿ وربما ىمكت.

                                                           
 (.13/228( األلوسً، روح المعانً، )1)
 (.26/219( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
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  ذلؾ تنبيو إلى مزيد الحذر مف ىذه الميمكات حتى يصير  ﴾هت مت ختُّوفي قولو تعالى

دربة حتى يصؿ إلى ما يحبط األعماؿ، وليس عدـ الشعور كائنًا في إتياف الفعؿ المنيي 

 .(1)عنو؛ ألنو لو كاف كذلؾ لكاف صاحبو غير مكمؼ المتناع تكميؼ الغافؿ

 :ري ٰى﴿ ويعقب الفخر الرازي في تفسيره في العبارات القرآنية التالية في قولو تعالى 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

فيذه قواعد كمية تتحدث عف المنيج التربوي  ﴾جب هئ مئ خئ ميُّ وقولو ﴾مث هت

األخبلقي المنطمؽ مف اإلخبلص  تعالى، ويعتبر الفخر الرازي أف األولى مف عمؿ القمب، 

 .(2)والثانية مف عمؿ الجوارح

 فإف كانت وقاؿ ابف عطية )وأف تحبط( مفعوال ألجمو، والحبوط الفساد في العمؿ بعد تقرره ،

ف كاف واحتقارًا وجرأًة، فذلاآلية معِرضة بمف يجير استخفافًا  ؾ كفر، والحبوط عمى حقيقتو، وا 

التعريض لممؤمف الفاضؿ الذي يفعؿ ذلؾ غفمة وجريًا عمى طبعو، فإنما يحبط عممو البر في 

ي ؾ سببًا إلى الوحشة فيكوف المعنى أف تأثموا، ويكوف ذل ويحتمؿ أف  توقير النبي

نفوسكـ، وظاىر اآلية أنيا مخاطبة لفضبلء المؤمنيف الذيف ال يفعموف ذلؾ احتقارًا وذلؾ ألنو 

، وقاؿ (3)ال يقاؿ لمنافؽ يعمؿ ذلؾ جرأة وأنت ال تشعر؛ ألنو ليس لو عمؿ يعتقده ىو عمبلً 

أي إنما نييناكـ عف رفع الصوت عنده  ﴾هت مت خت حت جت هبُّابف كثير: 

 .(4)ب ا لغضبو، فيحبط عمؿ مف أغضبو وىو ال يدريخشية أف يغضب مف ذلؾ، فيغض

 

                                                           
 (.26/222( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
 (.14/113( الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر، )2)
 (.5/145( ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، )3)
 (.2/359( ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، )4)
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 المطمب الثاني: غض الصوت من أىم اآلداب مع ا ورسولو 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿وذلؾ مف خبلؿ قولو تعالى: 

 .﴾مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

قاؿ  تبيف أف الغض يدور معناه حوؿ الخفض والتجاوز.يبالرجوع إلى المعاجـ المغوية، و 

، وقاؿ ابف منظور: وغض (1)ؼ والصوت وما في اإلناءرْ األصفياني: الغض النقصاف مف الطَ 

 .(2)طرفو وبصره يغضو غّضًا أي: كّفو وخفضو وكسره

والغض حقيقتو: خفض العيف، أي ال يحدؽ بيا إلى الشخص وىو ىنا مستعار لخفض 

 الصوت والميؿ بو إلى اإلسرار.

ض مف صوتؾ( في سورة لقماف بقولو: فإف الغض وأشار ابف تيمية حوؿ معنى )واغض

في الصوت والبصر جماع ما يدخؿ إلى القمب ويخرج منو، فبالسمع يدخؿ القمب، وبالصوت 

 .(3)يخرج منو

أف يتجاوزا األدب،   لقد نيت اآلية الكريمة المؤمنيف والمؤمنات عند مخاطبة الرسوؿ

و باسمو كما ينادي بعضيـ بعضًا، بؿ ينبغي فيجيروا لو بالقوؿ كجير بعضيـ لبعض، وال ينادون

يترتب  أف ينادوه بالرسالة والنبوة، وال يخاطبوه كما يخاطب بعضيـ بعضًا مف رفع الكمفة، لما

 .(4)بلؿ والتوقيرعميو مف ضياع الييبة واإلج

                                                           
 .361( األصفهانً، المفردات، ص1)
 (.7/117( ابن منظور، لسان العرب، )2)
هـ(، تفسٌر ابن تٌمٌة، جمع وحققه: إٌاد بن عبد اللطٌف القٌسً، دار ابن الجوزي، 728( ابن تٌمٌة، تقً الدٌن أحمد )ت3)

 (. 6/45هـ، )1432(، 1ط)
 .34و فارس، فً ظالل سورة األخالق، ص( أب4)
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أي يخفضوف أصواتيـ عنده  (1)﴾جس مخ جخ مح جح مج حج﴿ومعنى قولو 

 ري ٰى﴿ره بيف يديو إجبلاًل لو، قاؿ أبو ىريرة، لما نزلت: إذا تكمموا إجبلاًل لو، أو كمموا غي

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 .(2): وا ال أرفع صوتي إال كآخي السرار، قاؿ أبو بكر﴾هت

ويعقب ابف عاشور بقولو: وافتتاح الكبلـ بحرؼ التأكيد )إّف( لبلىتماـ بمضمونو مف 

د الجممة تعميؿ النيييف بذكر الجزاء عف ضد المنيي عنيما، وأكد الثناء عمييـ وجزاء عمميـ، وتفي

لما في اسـ اإلشارة  ﴾مصجض خص حص مس خس حس﴿ىذا االىتماـ باسـ اإلشارة في قولو: 

مف التنبيو عمى أف المشار إلييـ جديروف بالخبر المذكور بعده ألجؿ ما ذكر مف الوصؼ قبؿ 

 اسـ اإلشارة.

وىو افتعاؿ مف محَنُو إذا اختبَره، وصيغة االفتعاؿ  واالمتحاف، ىو االختبار والتجربة

( الـ العمة، والتقرير امتحف قموبيـ ألجؿ التقوى، أي ليكونوا مصجضلممبالغة والبلـ في قولو )

، أي عمـ ا أنيـ متقوف وعميو (3)أتقياء، ويجوز أف يجعؿ الفعؿ )امتحف( مجازًا مرسبًل عف العمـ

قة بمحذوؼ ىو حاؿ مف قموب، أي كائنة لمتقوى، فالبلـ ( متعممصجضتكوف البلـ مف قولو )

 لبلختصاص.

، ولسائر طاعاتيـ،  لغضيـ أصواتيـ عند رسوؿ ا  ﴾حط مض خض حض﴿وجممة 

( نكرة لمتعظيـ، ففي وصؼ أجر بعظيـ مبالغة في عظمو؛ فإنو مما ال عيف مض خضوجاءت )
 . (4)رأت وال أذف سمعت وال خطر عمى قمب بشر

 
                                                           

 .3( سورة الحجرات، آٌة 1)
 (، وقد تم تخرٌج هذا الحدٌث فً المبحث الثالث من الفصل األول.19/363( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )2)
 (.26/223( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )3)
 (.13/291( األلوسً، روح المعانً، )4)



131 
 

 األحوال التي يكره فييا رفع الصوتالمطمب الثالث : 

، فقد كره العمماء رفع باإلضافة إلى ما سبؽ بيانو مف حرمة رفع الصوت بحضرتو 

، وعند قراءة حديثو وسنتو، وفي المساجد ومحضرة العالـ ومعمـو  الصوت عند قبر الرسوؿ

اليـو مف اجتماع بعد وفاتو كحرمتو في أياـ حياتو، وما جرت بو العادة   أف حرمة النبي

شدد عمر  الناس قرب قبره وأصواتيـ مرتفعة ارتفاعًا مزعجًا ال يميؽ وىو مف أشد المنكرات، وقد

، وقاؿ: لو كنتما مف أىؿ المدينة  عمى رجميف رفعا أصواتيما في مسجده بف الخطاب 

 .(2)ضرباً  (1)ألوجعتكما

ميتًا كحرمتو حيًا،   يوىناؾ كبلـ نفيس البف العربي في ذلؾ فيقوؿ: حرمة النب

وكبلمو المأثور بعد موتو في الرفعة مثؿ كبلمو المسموع مف لفظو، فإذا قرئ كبلمو وجب عمى 

كؿ حاضر أال يرفع صوتو عميو، وال يعرض عنو، كما كاف يمزمو ذلؾ في مجمسو عند تمفظو 

 .(3)بو

فقد أمر  إذا كاف لحاجة،  حضرة النبييدخؿ في النيي ارتفاع الصوت ولو بوال 

أف ينادي بأعمى صوتو في غزوة حنيف، حينما  العباس عبد المطمب عمو   رسوؿ ا

فوجئ المسمموف وىـ في قمـ الشعب عند الفجر بيجوـ مف ىوازف، وارتدوا إلى الوراء ورجعوا عف 

يف التصدي لؤلعداء، فنادى العباس بأعمى صوتو وكاف رجبًل صيتًا وقاؿ: وا لكأّف َعْطفتيـ ح

 .(4)سمعوا صوتي عطفة البقر عمى أوالدىا، وأقبموا يقتتموف مع الكفار

                                                           
هـ(، أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، 1393حمد األمٌن بن محمد بن عبد القادر )ت( الشنقٌطً، م1)

 (.8/106(، وانظر: أبو حٌان، البحر المحٌط، )7/403م، )1995 -هـ1415بٌروت، 
 .(470(، كتاب الصالة، باب رفع الصوت فً المساجد، رقم الحدٌث )1/101( البخاري، الجامع الصحٌح، )2)
هـ(، أحكام القرآن، تحقٌق: عبد الرإوف المهدي، دار الكتاب العربً، 543( ابن العربً، أبو بكر محمد بن عبد هللا )ت3)

 (.19/362(، وذكره القرطبً فً تفسٌره، )1703-4/1702(، )1بٌروت، ط)
(، وانظر القرطبً، 1775(، كتاب الجهاد والسٌر، باب غزوة حنٌن، رقم الحدٌث)3/1398( مسلم، صحٌح مسلم، )4)

 .298(، ص7(، والبوطً، محمد سعٌد رمضان، فقه السٌرة، دار الفكر، ط)19/362الجامع ألحكام القرآن، )
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 المطمب الرابع: غض الصوت وأثره في بناء المجتمع المسمم 

، وتعظيمو وتوقيره، مراتب رفيعة في األدب معو   لقد بمغ أصحاب رسوؿ ا

العظيـ في بناء المجتمع ، وكاف ليذا الخمؽ أثره (1)حتى تعجب الكفار والمشركوف مف ذلؾ األدب

 ومف ىذه اآلثار: يفووحدة المسمم

 نيؿ المغفرة واألجر العظيـ في اآلخرة. -1

يتبعو التزاـ األدب مع العمماء الذيف ىـ ورثة األنبياء،   التزاـ األدب مع رسوؿ ا -2

عطاء كؿ ذي قدٍر في اإلسبلـ.  ووالة األمور، وا 

ؿ عٍز وافتخار وال ة واحدة تقؼ أماـ أعدائيا بكإذا التـز المسمموف بيذا الخمؽ أصبحوا قو  -3

 أف يخرؽ ىذا المجتمع المسمـ. يستطيع أي عدوّ 

 االلتزاـ بيذا الخمؽ ينشر األلفة والمحبة وروح التعاوف بيف أفراد المجتمع. -4

 االلتزاـ بيذا الخمؽ يعطي عمقًا تربويًا وأخبلقيًا لمبشرية قاطبة. -5

جبللو.  تطبيؽ ىذا الخمؽ دليؿ عمى صدؽ محبة الرسوؿ -6  وتوقيره وا 

 سعادة لمعبد في معاشو ومعاده.  غض الصوت في حضرة رسوؿ ا -7

تمؤل القمب نورًا، وىذا النور يورث الفراسة   غض الصوت في حضرة الرسوؿ -8

 الصادقة التي يميز بيا العبد بيف الحؽ والباطؿ.

  

                                                           
 (.11/221(. وصحٌح ابن حبان )247/ 31( ورد هذا القول على لسان أبً سفٌان. ٌنظر مسند أحمد )1)
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 المبحث الثالث

 ن األخبار، وآثارىا في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسممالتبين م

األصؿ في المجتمع المسمـ أنو مجتمع نظيؼ وطاىر، يتمتع أفراده بالسمعة الطيبة، 

ويحتـر أفراده بعضيـ بعضًا، لذلؾ نيى اإلسبلـ عف الخوض في أعراض الناس، ونشر 

 المسمـ ونشر الفرقة والعداوة بيف أفراده. اإلشاعات الكاذبة التي مف شأنيا إضعاؼ المجتمع

 وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا:

 التفسير والبياف، وحقيقة التبيف، وطرؽ معرفتو، وآثاره اإليجابية عمى المجتمع المسمـ

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿وذلؾ لقولو تعالى: 

عادة الخطاب بالنداء وفصمو بدوف ، ىذا ىو الند(1)﴾ٍّ ٌّ ٰى اء الثالث في السورة، وا 

عاطؼ لتخصيص ىذا الغرض واالىتماـ بو، فيذه الجممة مستأنفة استئنافًا ابتدائيًا لممناسبة 

ولممؤمنيف، فيذا النداء ابتدئ بو   المتقدمة )قدوـ وفد بني تميـ(، وىذا النداء شامؿ لمنبي

 .(2)مؤمنيف بعضيـ مع بعضغرض جديد وىو مف آداب جماعات ال

رت الروايات عند المفسريف أف ىذه اآلية نزلت في الوليد بف عقبة بف أبي ىاظوقد ت

لقبض صدقاتيـ وخشي عمى نفسو القتؿ فولى إلى المدينة راجعًا،   معيط عندما بعثو الرسوؿ

 (.3)وأما سبب نزوؿ ىذه اآلية، فقد ذكرتو آنفاً 

الفعؿ )فسؽ( خرج عف حْجر الشرع، وذلؾ مف قوليـ  وأما لفظ )فاسؽ( فيو مأخوذ مف

فسؽ الر طب إذا خرج عف قشره، وىو أعـ مف الكفر؛ ألف الفسؽ يقع بالقميؿ مف الذنوب وبالكثير 
                                                           

 .6( سورة الحجرات، آٌة 1)
 (.229-26/228، )( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر2)
 الفصل األول، المطلب الثانً)أسباب نزول سورة الحجرات(.(  انظر: 3)
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ذا بجميع أحكامو، أو بعضو، وا   وأكثر ما يقاؿ )الفاسؽ( لمف التـز حكـ الشرع وأقّر بو ثـ أخؿّ 

 .(1)ا ألزمو العقؿ واقتضتو الفطرةقيؿ لمكافر فاسؽ، فؤلنو أخّؿ بحكـ م

، والفاسؽ: الكّذاب، (2)وقيؿ )الِفسؽ( فعؿ ما حرمو الشرع مف الكبائر وفّسر ىنا بالكذب

 .(3)وىو المعمف بالذنب

وقاؿ ابف عثيميف: الفاسؽ مف انحرؼ في دينو وعقيدتو ومروءتو وضده العدؿ، وىو مف 

قيدتو، مصر عمى المعاصي وتارؾ لمواجبات، استقاـ في دينو ومروءتو، و الفاسؽ منحرؼ في ع

لكنو لـ يصؿ إلى حد الكفر، أو منحرؼ في مروءتو يمشي بيف الناس مشية اليوجاء، ويتحدث 

 .(4)برفع الصوت، ويطوؼ في األسواؽ وما أشبو ذلؾ

وترى الباحثة أّف الفاسؽ ىو الذي يرتكب الذنوب والمعاصي، وقد يترؾ بعض الواجبات 

 إلى حد الكفر، وىو الخروج مف المّمة.ولكنو ال يصؿ 

النبأ ىو الخبر ذو فائدة  ﴾يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّوقولو تعالى: 

عظيمة يحصؿ بيا عمـ أو غمبة ظف، وال يقاؿ لمخبر في األصؿ نبأ حتى يتضمف ىذه األشياء 

وخبر الثبلثة، وحؽ الخبر الذي يقاؿ فيو نبأ أف يتعّرى عف الكذب كالتواتر وخبر ا تعالى، 

 . (5) النبي

وداللة استخداـ حرؼ الشرط )إف( األصؿ فيو أف يكوف لمشرط المشكوؾ في وقوعو، 

ـُ عميو المسمموف، وداللة تنكير  لمتنبيو عمى أف شأف فعؿ الشرط أف يكوف نادر الوقوع ال ُيقِد

فاسؽ  وفي األنباء، ويكوف المعنى: أي الفساؽ)فاسؽ، نبأ(، لمتعميـ، داللة عمى العموـ في 

واطمبوا بياف األمر وكشؼ الحقيقة، وال تعتمدوا قوؿ الفاسقيف،  ،جاءكـ بأي نبأ )فتبينوا( أي توقفوا
                                                           

 (.13/297، وانظر األلوسً، روح المعانً )381( األصفهانً، المفردات، ص1) 
 (.26/229( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
 (.19/368( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )3)
 .23ٌر سورة الحجرات، ص( ابن عثٌمٌن، تفس4)
 (.13/297، األلوسً، روح المعانً، )481( األصفهانً، المفردات، ص5)
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والفاء عطؼ تشريع عمى تشريع وليس مضمونيا تكممة لمضموف )إف جاءكـ فاسؽ( بؿ ىي 

 .(1)مستقمة جممة

ًا، فإف قامت وىو طمب الحقيقة واإلحاطة بيا عمم ؛واآلية تطمب مف المؤمنيف التبّيف

ال فُرد خبره  .(2)قرائف وأدلة تدؿ عمى صدقو، ُقبؿ منو وا 

وىناؾ مسائؿ فقيية كثيرة تتعمؽ بالفاسؽ وحكمو في أمور العقيدة كاإلمامة والرسالة 

 في مظانيا.ال يتسع المقاـ لذكرىا، وُتطمب  ،والعدالة

فة أو المقدرة عمؿ بالبلـ المحذو ممنصوبة عمى المفعوؿ ألجمو، وال ﴾ مي خيُّوجممة 

ىو التثبت، وىذا تحذير مف جراء قبوؿ خبر الكاذب يدؿ عمى تحذير مف يخطر لو اختبلؽ 

 يترتب عمى خبره الكاذب مف إصابة الناس. مما خبرىما

أي  ؛، والباء لممبلبسة وىو ظرؼ مستقر في موضع الحاؿـضد العمىنا الجيالة و 

 .(3)متمبسيف بعدـ العمـ الواقع لتصديقكـ الكذب

( فتصيروا، والندـ: واألسؼ عمى فعؿ صدر، والمراد ىنا الندـ الديني، أي الندـ ٰذ)

 عمى التورط في الذنب لمتساىؿ وترؾ تطمب وجوه الحؽ.

لبلىتماـ بذلؾ  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّوداللة تقديـ الجار والمجرور في قولو تعالى 

 الفعؿ، وىو اإلصابة بدوف تثبت والتنبو عمى خطر أمره.

                                                           
 (.26/229( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
( البٌضاوي، ناصر الدٌن أبو سعٌد بن عمر الشٌرازي، أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل، تحقٌق: محمد عبد الرحمن 2)

(، وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، 5/134هـ، )1418(، 1اث، بٌروت، ط)المرعشلً، دار إحٌاء التر
(26/231.) 

 (.26/232( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )3)



135 
 

مف الوقوع فيما يوجب الندـ  تحذيرٌ  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰرُّ ى:وفي قولو تعال

شرعًا، أي ما يوجب التوبة مف تمؾ اإلصابة، فيذا كناية عف اإلثـ في تمؾ اإلصابة، وتحذير 

لوالة األمور اف يصيبوا أحدًا ِبُضر أو عقاب أوحد دوف تبيف وتحقؽ بوجو اليقيف أو غمبة الظف، 

 .(1)وما دوف ذلؾ فيو تقصير يؤاخذوف عميو

وقد قرأ  .وقد أمرنا ا عز وجؿ بالتبيف فقاؿ )فتبينوا( ولـ يقؿ )فردوه( ولـ يقؿ )فاقبموه(

. والحكمة مف ذلؾ أف (2))فتبينوا(اء مثمثو، والباقوف بتاء مفتوحةحمزة والكسائي وخمؼ )فتثبتوا( بث

ثير مف األخبار المسمـ إذا تسرع ولـ يتثبت فقد يعتدي عمى غيره، ولتعطؿ أكثر الحقوؽ، وبطؿ ك

 .(3)الصحيحة

 المطمب الثاني: حقيقة التبين وطرق معرفتو 

معنى التبّيف يدور حوؿ الوضوح، وحصوؿ والعمـ، وفقد عّرفو الكفوي: بأنو عمـ يحصؿ 

 .(4)بعد االلتباس

رواية  وب التثبت والتبيف في األخبار عفاألمر قد جاء صريحًا بوجويتبيف مما سبؽ أف 

 طرؽ معرفتو، فيتحقؽ معرفة التبيف بعّدة أمور أىميا: الفاسؽ ليا، وأما

الدقة والتحري مف خبلؿ حسف االستماع، ثـ حسف األداء، وىذا ما قاـ عميو عمـ  -1

مف خبلؿ   امتاز عمماؤنا بيذه الميزة عمى سائر األمـ، ورسولنا الكريـ؛ إذ الحديث

السماع واألداء، وقد قاؿ تربيتو ألصحابو ولممجتمع المسمـ كاف حريصًا عمى الدقة في 
                                                           

 (.234-26/232( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
مراجعة: (، تصحٌح و251/ 2هـ(، النشر فً القراءات العشر )833( ابن الجزري ، شمس الدٌن محمد بن محمد )ت 2)

 علً محمد الضباع، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، بدون تارٌخ.
 .34( ابن عثٌمٌن، تفسٌر سورة الحجرات، ص3)
هـ(، الكلٌات، تحقٌق: عدنان دروٌش ومحمد المصري، مإسسة الرسالة، 1094( الكفوي، أٌوب بن موسى الحسٌنً )ت4)

 (.1/82بٌروت، )
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:« َر المَُّو اْمَرًأ َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَىا َوَحِفَظَيا َوَبمََّغَيا، َفُربَّ َحاِمِؿ ِفْقٍو ِإَلى َمْف ُىَو َنضَّ

 .(1)«َأْفَقُو ِمْنوُ 

وتبدو أىمية التحري بإصابة اليدؼ مباشرة، والبعد عف االحتماالت والظنوف وما يعرضو  -2

كما يقوؿ سيد قطب: خطوة الدليؿ الباطني الوجداني،  ؛جية األمور خطوتافالقرآف لموا

وخطوة الدليؿ الظاىري، فالدليؿ الباطني يقوـ عمى حسف الظف بالمسمميف والثقة فييـ، 

 .(2)والدليؿ الظاىري يقـو عمى األدلة المشيورة والشيود

 لك خك حك جك﴿ قولو تعالىرد األخبار إلى أولي األمر لمتمحيص والتثبت مف األمر وذلؾ ب

 هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك

 .(3)﴾هب مب هئ مئ

ف والتثبت في األخبار مما يعود بالخير واألمف عمى الفرد والمجتمع بالتبيّ لذلؾ فإف طاعة ا 

 المسمـ، وعدـ التبيف لو عواقب مرضية عمى الفرد والمجتمع ومنيا:

 .﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰرُّيف لقولو تعالى: الندـ والخسارة نتيجة عدـ التب (1

 .(4)﴾يي ىي مي خي ُّاتياـ اآلخريف ظممًا وزورًا لقولو تعالى:  (2

 المطمب الثالث: آثار التبين اإليجابية التي تعود بالخير عمى الفرد والمجتمع 

صداره لما في ذلؾ مف  أمرنا ا عز وجؿ األخذ بمبدأ التمحيص والتثبت قبؿ قبوؿ أي حكـ وا 

 بالنفع عمى المجتمع المسمـ ومنيا:ثمرات طيبة تعود 

                                                           
(، وأخرجه الترمذي فً 3660كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم الحدٌث )(، 3/322أبو داود، سنن أبً داود، ) -1

 (.2656(، كتاب أبواب العلم، باب ما جاء فً الحث على تبلٌغ السماع، رقم الحدٌث )5/23سننه )
 (.4/2502( قطب، فً ظالل القرآن، )2)
 .59( سورة النساء، آٌة 3)
 .34( ابن عثٌمٌن، سورة الحجرات، ص4)
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 استقامة والة األمور، ونشر العدؿ بيف أفراد المجتمع. -1

وتنظيـ أموره  ،األخذ بيذا المبدأ ىو األصؿ في الجماعة المؤمنة لحفظ المجتمع المسمـ -2

 وفؽ ما أمر ا بو.

لكفر، امف الباطؿ، واإليماف مف األخذ بيذا المبدأ وتطبيقو يجعؿ المسمـ يميز الحؽ  -3

 الضبلؿ.مف واليدى 

 حفظ األرواح وصيانة الدماء. -4

 .(1)ثقةويكسبو التطبيؽ ىذا المبدأ يقوي البناء االجتماعي لممجتمع المسمـ  -5

 .وفسادٍ  مف كؿ شرٍّ لممجتمعات واألفراد صيانة  -6

 البعد عف الشؾ وىواجس الشيطاف. -7

 ي.شعور أبناء المجتمع المسمـ باألمف والطمأنينة واالستقرار النفس -8

 .(2)يحفظ حقوؽ األفراد والجماعات، وال يجعميا عرضة لمظف -9

 يجعؿ أبناء المجتمع قوة واحدة متماسكة يربطيا األلفة وحسف الظف بعضيـ ببعض. -10

األخذ بيذا المبدأ يجعؿ المجتمع المسمـ مجتمعًا مرضيًا برضى  عز وجؿ وتسوده  -11

 جؿ بو.البركة والخير وذلؾ بتطبيؽ ما أمر ا عز و 

  

                                                           
 (.3/908ٌد، صالح بن عبد هللا، نضرة النعٌم فً مكارم الرسول الكرٌم، دار الوسٌلة، جّدة، )( حم1)
 (.3/908حمٌد، نضرة النعٌم، ) (2)
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 المبحث الرابع

 اإلصالح بين المؤمنين وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

األصؿ في عبلقة المسمميف بعضيـ ببعض أف تقوـ عمى المودة والتفاىـ والتراحـ، وىذا 

ـ آد ابفِ  فكؿ   ؛ال يعني أنيـ معصوموف مف الوقوع في االختبلؼ والخطأ والمخالفات الشرعية

 وخير الخطائيف التوابوف. ،اءخطَّ 

منيا: التفسير والبياف، ومراحؿ العبلج عند وقوع وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب 

 القتاؿ، ومعنى البغي وآثاره، واتباع منيج اإلصبلح وآثاره في المجتمع المسمـ.

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم﴿قولو تعالى: لوذلؾ 

 مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

، (2)مف الناس والطائفة: الجماعة (1)﴾خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ

وقيؿ الطائفة تتناوؿ الرجؿ الواحد والجمع واالثنيف فيو مما حمؿ عمى المعنى دوف المفظ ال عف 

ذا تأممنا اآلية القرآنية  وجدنا  ﴾نن من زن رن مم﴿الطائفيف في بعض القوـ والناس، وا 

حرؼ الشرط )إف(، وىذا مف خبلؿ التعبير بوذلؾ  ؛أنيا تفيد وقوع القتاؿ إف حصؿ فيو نادر جداً 

الحرؼ يفيد أف فعؿ الشرط بعده قميؿ الحصوؿ؛ فيو لمقمة والندرة وندرة المتشاجريف 

لو لقو  (4)القرآف تستخدـ في معنى أنيا أقؿ مف الفرقة ؛ وذلؾ ألف كممة طائفة في(3)والمتقاتميف

                                                           
 (.9،10( سورة الحجرات، اآلٌتان )1)
 (.19/375، كتاب الطاء، انظر: القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )311( األصفهانً، المفردات، ص2)
 . 65فً ظالل سورة األخالق، ص( أبو فارس، 3)
 .66( أبو فارس، فً ظالل سورة األخالق، ص4)
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 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغتعالى: ﴿

 .(1)﴾مل

 مم﴿ومما يدؿ أيضًا عمى ندرة وقوع القتاؿ بيف المؤمنيف، واستبعاده قولو تعالى: 

ف اقتتؿ طائفتاف مف المؤمنيف( مع أف  ﴾نن من زن رن ولـ يأت التعبير القرآني )وا 

مف القتاؿ، فيتأكد معنى الفكرة كممة )إف( اتصاليا بالفعؿ أولى، وذلؾ ليكوف االبتداء بما يمنع 

المدلوؿ عمييا بحرؼ الشرط )إف(، وذلؾ ألف كونيـ طائفتيف مؤمنتيف يقتضي أال يقع القتاؿ 

 .(2)بينيما

واإلصبلح: مصدر أصمح يصمح وىو مأخوذ مف مادة )ص ؿ ح( التي تدؿ عمى خبلؼ 

اده، أقامو، واصطبلحًا: الفساد، وقاؿ ابف منظور: اإلصبلح نقيض الفساد، وأصمح الشيء بعد فس

عقد يرفع النزاع، وىو بمعنى المصالحة، وىو المسالمة خبلؼ المخاصمة، وأصمو مف الصبلح 

 .(3)ضد الفساد، ومعناه داؿ عمى حسنو الذاتي، وكـ فساد انقمب بو إلى اإلصبلح حسنو

تموا( ومف المبلحظ في اآلية الكريمة مجيء كممة )طائفتاف( بالتثنية ومجيء الفعؿ )اقت

أي تقاتموا والعدوؿ إلى  ﴾نن من زن رن مم﴿بالجمع، ويجيب األلوسي عف ىذا بقولو: 

ضمير الجمع لرعاية المعنى فإف كؿ طائفة مف الطائفتيف جماعة، فقد روعي في الطائفتيف 

 .(4)معناىما أواًل، ولفظيما ثانيًا، عمى عكس المشيور

                                                           
 .122( سورة التوبة، آٌة 1)
 (.28/127( الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر، )2)
 .134(، الجرجانً، التعرٌفات، ص6/97(، ابن منظور، لسان العرب، )3/303( ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، )3)
 (.13/301نً، )( األلوسً، روح المعا4)



141 
 

أواًل ضميرىـ وفي حاؿ الصمح نيـ في حاؿ القتاؿ مختمطوف، فمذا جمع إوقيؿ أيضًا 

 .(1)متميزوف متفارقوف لذا ثّني الضمير

ت وطمبت العمو بغير حؽ أي تعدّ  ﴾ىي ني مي زي ريُّومعنى قولو تعالى: 

فقاتموا الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر ا تعالى، وسأبيف معنى البغي وحقيقتو وآثاره في 

 المطمب التالي.

كـ، مع أف الخطاب مع المؤمنيف سبؽ لقولو ولـ يقؿ من (من زن)قاؿ تعالى:  وقد

تنبييًا عمى قبح ذلؾ وتبعيدًا ليـ عنيـ، وذلؾ ببياف أف ؛ ﴾يه ىه مه جه ين ىن﴿تعالى 

 مثؿ ىذا األمر ال ينبغي أف يصدر عمف اتصؼ بصفة اإليماف.

؛ ألف اإلصبلح ﴾متهت خت حت جت﴿وأما داللة التعبير القرآني في قولو تعالى: 

( في كؿ أمر مفض إلى متفعـّ األمر بقولو ) ،اؿ دوف حاؿبالعدؿ كاف فيو تخصيص بح

 وىي محبة ا. ؛وأرفع منزلة ،أشرؼ درجة

واإلقساط إزالة القسط وىو الجور، والقاسط ىو الجائر، والتركيب داؿ عمى كوف األمر 

  .(2)غير مرضي مف القسط والقاسط في القمب

ويعمؿ  ،ح الثاني دوف األوؿف العدؿ باإلصبلار تقا ومما يبلحظ في اآلية الكريمة

: ألف المراد باالقتتاؿ مف أوؿ اآلية أف يقتتبل باغيتيف معًا أو راكبتي شبية ذلؾ بقولو الزمخشري

، إال إذا أصرتا فحينئٍذ تجب المقاتمة وأما (3)إصبلح ذات البيف ونفي الشبية فيجب عمى المسمميف

ؾ إذا بغت إحداىما فإف الضماف متجو ، وليس كذلخبلفًا ألبي حنيفة فيجب الضماف فبل يتجو

                                                           
 (.13/301( األلوسً، روح المعانً، )1)
 (.28/106( الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر، )2)
 (.4/239( الزمخشري، الكشاف، )3)
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باستعماؿ القسط عمى طريؽ العموـ بعد ما امر بو في  رمعمى الوجييف المذكوريف وأقسطوا أُ 

 .(1)إصبلح ذات البيف

ف كانت اآلية تدؿ عمى ندرة وقوع القتاؿ  (2)وأما سبب نزوؿ ىذه اآلية ما ذكرتو سالفاً  وا 

بدوف عبلج، بؿ بادرت بعبلج األمر عمى ندرتو إف  بيف المؤمنيف وأف اآلية لـ تترؾ األمر

 .(حت جتحصؿ، وذلؾ بأف أمرت المؤمنيف أف يصمحوا بينيـ المتقاتميف قاؿ تعالى)

أو ىو خطاب لممؤمنيف بصيغة األمر،  ؛واألمر ىنا واجب شرعي عمى األمة أف تقوـ بو

 .(3)واألمر يدؿ عمى الوجوب ما لـ ترد قرينة تصرفو إلى غير ذلؾ

 طمب الثاني: مراحل العالج عند وقوع القتالالم 

 :(4)ذكرت اآلية الكريمة المراحؿ التالية لمعبلج

  ،يقافو، وذلؾ عف طريؽ الكممة الطيبة المرحمة األولى: مرحمة اإلصبلح بفض القتاؿ، وا 

والموعظة الحسنة، وتذكير الطائفتيف با عز وجؿ وتخويفيـ مف عذابو، وترغيبيـ في ثوابو، 

رىـ مما يترتب عميو القتاؿ مف مفاسد عظيمة مف الديف والدنيا، وتذكيرىـ بأخوة وتحذي

اإلسبلـ، وحرمة دـ المسمـ وعرضو ومالو، وأنو أعظـ مف حرمة الكعبة، ويكوف ذلؾ بذكر 

 الحجج والبراىيف، والشواىد واألدلة والقوؿ البميغ في النفس.

 إحدى الطائفتيف عمى االستمرار في القتاؿ  المرحمة الثانية: قتاؿ الفئة الباغية، فإف أصرت

عمى الرغـ مف الحوار والحجج واألدلة، واستجابت الفئة األخرى لنداء اإليماف والعقؿ 

                                                           
 (.4/365( الزمخشري، الكشاف، )1)
 ( انظر: الفصل األول، المطلب الثانً، أسباب نزول سورة الحجرات.2)
 (. 26/239( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )3)
 .69-68( أبو فارس، فً ظالل سورة األخالق، ص4)
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والمنطؽ، فوجب عمى المسمميف بقيادة إماميـ أف يتدخموا فورًا إليقاؼ القتاؿ بالقوة، وذلؾ 

 ي ُيقرر.بقتاؿ الطائفة الباغية حتى ترضخ لؤلمة وترضى بالحؽ الذ

 :(1)وقتاؿ ىذه الفئة يبرره أمراف

 األوؿ: أنيا باغية ظالمة لـ تستجب لدعوة اإلصبلح.

 الثاني: تمردت عمى أمر القيادة المسممة اآلمرة ليا بالتوقؼ عف القتاؿ.

  المرحمة الثالثة: اإلصبلح بالعدؿ بعد الرجوع إلى الحؽ ووقؼ القتاؿ، واألصؿ أف يتوقؼ

، (2)في تقرير الحقوؽ وفض النزاع  كيـ كتاب ا وسنة رسولوالقتاؿ عمى أساس تح

وسأقؼ عند ىذه المرحمة وال أريد التفصيؿ بيا؛ ألف ىذه المرحمة ستطرح بالتفصيؿ في 

 المبحث الخامس.

قتاليـ نصرًة إلحقاؽ في وترى الباحثة أف مف واجب المسمميف قتاؿ الفئة الباغية؛ ألف 

بطاؿ ال وال  تخمؼ المسمموف عف ذلؾ لما أقيـ حؽٌّ  ألمر ا تعالى، ولوباطؿ وطاعة الحؽ وا 

أىؿ النفاؽ والفجور سببًا إلى استحبلؿ كؿ ما حّرـ ا عمييـ مف أحواؿ  سيجد، و أبطؿ باطؿٌ 

المسمميف وسفؾ دمائيـ، وسبي نسائيـ، وحرمانيـ مف أدنى حقوقيـ وحرياتيـ التي منحيـ ا 

 إّياىا.

                                                           
 .69( أبو فارس، فً ظالل سورة األخالق، ص1)
 .69( المرجع السابق نفسه، ص2)
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 ى البغي وآثارهالمطمب الثالث: معن 

البغي ظاىرة سمبية، وصورة مظممة، وىو مف أشد أنواع الظمـ، فبل يستطيع المجتمع 

المسمـ بوجوده االنطبلؽ لنشر الدعوة وتعاليـ اإلسبلـ، فبل بد مف الوقوؼ عمى تعريؼ البغي 

 وآثاره عمى أبناء األمة اإلسبلمية.

ي يدور حوؿ االعتداء والتجاوز وأخذ تبيف أف معنى البغي وبالرجوع إلى المعاجـ المغوية

كثر مما يجب، والبغي الحؽ، وعّرفو األصفياني بطمب التجاوز، ويقاؿ َبغيت الشيء إذا طمبت أ

 .(1)حوؿ االعتداء، والبغي: التعّدي، وبغي الشيء طمبو يدور

بيدؼ االستعبلء والمجوج في  ؛ومجمؿ القوؿ أف البغي ىو طمب أمر ليس لؾ بو حؽ

، ومرفوض ال يقبمو االفساد، و   وال رسولو وال عباده فيو اعتداء عمى اآلخريف، وىذا خمؽ مذمـو

 .الصالحوف

 منيا: ،وأما آثاره السمبية عمى أبناء المجتمع المسمـ فيي كبيرة، وأضراره خطيرة

  ،االقتتاؿ الداخمي، وما يترتب عمى ىذا االقتتاؿ مف فرقة المسمميف إلى أحزاب وشيع

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ـ، ويذىب ريحيـ، قاؿ تعالىفتضعؼ شوكتي

 مج حج مث هت﴿ويقوؿ ا عز وجؿ:  .(2)﴾ين ىن من خن حن يمجن ممىم

 .(3)﴾جخمخ مح جح

                                                           
 .59، كتاب الباء، الرازي، مختار الصحاح، ص55( األصفهانً، المفردات، ص1)
 .46( سورة األنفال، آٌة 2)
 .65( سورة األنعام، آٌة 3)
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  ويقوؿ« : ـُ اْلَحَسُد، َواْلَبْغَضاُء ِىَي اْلَحاِلَقُة، َحاِلَقُة الد يِف اَل َحاِلَقَة ـْ َداُء اأُلَمـِ َقْبَمُك َدبَّ ِإَلْيُك

ـْ الشَّْعِر. َوالَِّذى نَ  ـْ ِبَأْمٍر ِإَذا َفَعْمُتُموُه َتَحاَبْبُت ْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه اَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحاب وا. َأَفبَل ُأَنب ُئُك

ـَ َبْيَنُكـْ   .(1)«َأْفُشوا السَّبَل

إذف فالبغي مف األمراض الخبيثة واألخبلؽ الذميمة التي قد تحصؿ في المجتمع المسمـ 

 المرض، واتباع منيج اإلصبلح الذي حث عميو الكتاب والسنة.وال بد مف عبلج ىذا 

 اع منيج اإلصالح، وآثاره في المجتمع المسممالمطمب الرابع: اتب 

حتى تعـ الرحمة بيف أبناء  ؛المؤمنوف إخوة ويجب أف يصمح ما طرأ بينيـ وبسرعةاتّباع 

صبلح بيف الناس، ولـ المجتمع، ولقد شجع اإلسبلـ عمى اإلصبلح، ورخص لممسمـ أف يكذب لئل

عف أـ كمثوـ بنت عقبة بف أبي فيعتبر اإلسبلـ ىذا الكذب مذمومًا، بؿ مدحو، ورغب فيو، 

َلْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي ُيْصمُح َبْيَف » يقوؿ:  قاؿ: سمعت رسوؿ ا -رضي ا عنيا-معيط

 .(2)«َيُقوُؿ َخْيراً  َأوْ  النَّاِس َفَيْنمي َخْيراً 

 :(3)ومنيا ،لما لو مف آثار عظيمة عمى المجتمع المسمـ ؛اإلصبلح ىسبلـ عملذلؾ حث اإل

زالةنشر المحبة واأللفة بيف قموب المسمميف، و  -1 أسباب الشحناء والبغضاء، وذلؾ  ا 

زالة أسباب االختبلؼ.  باإلصبلح والتصفية المستمرة، وتنقية األجواء وا 

 .المسممةجماعة نشر السبلـ والتعاوف والوحدة التي ىي األصؿ في ال -2

 استجاشة قموب المؤمنيف، وتوثيؽ أواصر األلفة والتعاوف والرحمة بينيـ. -3

                                                           
(، كتاب صفة القٌامة والرقائق والورع، باب إصالح ذات البٌن، رقم 4/664نن الترمذي، )( الترمذي، س1)

 (، قال عنه الترمذي صحٌح وعلق األلبانً فً السلسلة الصحٌحة وقال عنه حسن.2130الحدٌث)
(، 2692ث)(، كتاب الصلح، باب لٌس الكاذب الذي ٌصلح بٌن الناس، رقم الحد3/183ٌ( البخاري، الجامع الصحٌح، )2)

 (.2605(، كتاب البر والصلة، باب تحرٌم الكذب، رقم الحدٌث)4/9511مسلم، صحٌح مسلم، )
 (.6/2613( حمٌد، نضرة النعٌم، )3)
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 اتباع منيج اإلصبلح يقضي عمى جذور الفتنة وتحقف دماء المسمميف. -4

 صيانة المجتمع المسمـ مف التفكؾ والضياع وشماتة األعداء. -5

 و وىيبتو أماـ أعدائو.اتباع منيج اإلصبلح يبقي المجتمع المسمـ مجتمعًا قويًا بوحدت -6

ـْ »نيؿ األجر العظيـ والدرجات العمى في الجنة لقولو عميو الصبلة والسبلـ:  -7 َأال ُأْخِبُرُك

َدَقِة؟ َقاُلوا: َبَمى َقاَؿ: َصبلُح َذاِت اْلَبْيِف, َفِإفَّ  , َوالصَّبلِة, َوالصَّ َياـِ ِبَأْفَضَؿ ِمْف َدَرَجِة الص 

 .(1)«اْلَحاِلَقةُ  َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىيَ 

 اإلصبلح بيف المؤمنيف واجب لتستقيـ حياة المجتمع المسمـ ويتجو نحو العمؿ المثمر. -8

باإلصبلح تحؿ الصمة محؿ القطيعة، والمحبة محؿ الكراىية، لذا يستباح الكذب في  -9

 .(2)سبيؿ تحقيقو

  

                                                           
باب إصالح ذات البٌن، رقم  (، كتاب جنة القٌامة والرقائق والورع عن الرسول4/663( الترمذي، سنن الترمذي، )1)

 (.2509الحدٌث)
 (.6/2613لنعٌم، )( حمٌد، نضرة ا2)
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 المبحث الخامس

 مجتمع المسممالعدل والقسط وآثارىما في بناء القواعد األخالقية في ال

أمرنا ا عز وجؿ عند االختبلؼ بطاعة ا وبطاعة رسولو، والرجوع إلى أولي األمر 

وطاعتيـ، ولكف إذا تمكف الفاسؽ مف نشر الفساد والفتنة بيف طائفتيف مف المسمميف، فمف واجب 

تناوؿ عدة إنقاذ إخوانو، واإلصبلح بينيـ بالعدؿ واإلحساف، وىذا المبحث يإلى المسمـ أف يسعى 

 مطالب منيا:

 حقيقة العدؿ والقسط والفرؽ بينيما، وآثارىما عمى أفراد المجتمع المسمـو التفسير والبياف، 

 المطمب األول: التفسير والبيان 

. وفي ىذه اآلية ﴾جح مج حج مث متهت خت حت جتُّوذلؾ لقولو تعالى: 

: أصحموا بينيما صمحًا سة، أيأمر ا عز وجؿ المسمميف باإلصبلح بالعدؿ، والباء ىنا لممبلبي

والعدؿ ىو ما يقع التصالح عميو بالتراضي واإلنصاؼ، وأف ال يضر بإحدى  سًا بالعدؿ،متمب

 فإف المتالؼ التي تمحؽ بكمتا الطائفتيف تتفاوت تفاوتًا شديدًا، فيجب مراعاة التعديؿ. ؛الطائفتيف

لعدؿ( ولـ يقيد اإلصبلح وقيد اإلصبلح المأمور بو ثانيًا بقيد أف تفيء الباغية بقيد )ا

المأمور بو، وىذا القيد يقيد بو اإلصبلح المأمور بو أواًل؛ ألف القيد مف شأنو أف يعود إليو التحاد 

 سبب المطمؽ والمقيد، أي يجب العدؿ في صورة اإلصبلح، فبل يضيعوا بصورة الصمح منافعَ 

 .(1)بعض الحؽ بالمعروؼ عف كبل الفريقيف، إال بقدر ما تقتضيو حقيقة الصمح مف نزوؿ عف

                                                           
 (.26/252( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
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( أمرًا عامًا تذييبًل لؤلمر بالعدؿ الخاص في متثـ أمر المسمميف بالعدؿ بقولو )

الصمح بيف الفريقيف؛ ألف الفئة التي خضعت لمقوة وألقت السبلح تكوف مكسورة الخاطر شاعرة 

في إزالة اإلحف بينيما بترغيبيما  بانتصار الفئة األخرى عمييا، فأوجب عمى المسمميف أف يصمحوا

 .(1)كراوالرجوع إلى أخوة اإلسبلـ، لئبل يعود التن

يفصؿ ما بينيما عمى حكـ ا تعالى، وتقييد اإلصبلح ىنا  ﴾خت حت جت﴿ وقيؿ

( أي اعدلوا في كؿ ما مت، وقد أكد ذلؾ بقولو )المقاتمةبالعدؿ ألنو مظنة الحيؼ لوقوعو بعد 

 تأتوف وما تذروف.

ميمة لؤلمر المذكور قبميا، وفييا ترغيب في إقامة جممة تع ﴾جح مج حج مثُّوجممة: 

ىي العدؿ والقسط عمى أكمؿ وجو؛ ببياف أف مف يفعؿ ذلؾ فقد استوجب محبة ا تعالى، التي 

 .(2)مف أسمى الغايات وأشرفيا، ومعناىا اعدلوا في حكمكـ إف ا يحب أىؿ العدؿ

 المطمب الثاني: حقيقة العدل والفرق بينيما 

ما ىو الستقامة عمى طريؽ الحؽ باجتناب ي المغة: االستقامة في الشريعة االعدالة ف

 .(3)والعدؿ: ىو االعتداؿ واالستقامة والميؿ إلى الحؽ محظور.

 والعدؿ يدرؾ بالحواس كالموزونات والمعدودات والمكيبلت.

 

                                                           
 (.26/242( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
 (.5/127م، )2003 -هـ1424(، 5( الجزائري، أبو بكر جابر بن موسى، أٌسر التفاسٌر، المدٌنة المنورة، ط)2)
 .237( الجرجانً، التعرٌفات، ص3)
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 ىي ني مي﴿وأما القسط فيو النصيب بالعدؿ، كالن ْصؼ والنََّصَفة، قاؿ تعالى: 

 .(2)﴾رن مم ام يل ىل مل يك﴿، وقولو تعالى: (1)﴾خئحئ جئ يي

والِقسط ىو أف يأخذ قسط غيره، وذلؾ جور، واإلقساط: أف يعطي قسط غيره وذلؾ 

 .(3)والقسطاس: الميزافإنصاؼ، 

وقيؿ اليمزة في )أقسط( لمسمب أي أزاؿ القسط، ويرجحو قولو تعالى )ذلكـ أقسط عند 

ف في المشيور إال مف الثبلثي، وتقسطوا تأتي بمعنى تكو  ا(؛ ألف أفعؿ في أبنية المبالغة ال

 تجوروا، وَقَسط جار وظمـ.

والفرؽ بيف القسط والعدؿ ىو أّف القسط العدؿ الظاىر، ومنو سمي المكياؿ قسطًا، 

تراه ظاىرًا، وقد يكوف العدؿ ما يخفى،  ؛ حيثوالميزاف قسطًا؛ ألنو يصور لؾ العدؿ في الوزف

 .(4)الذي بينت وجوىو وليذا فالقسط ىو النصيب

ًا في بعض األزمنة داًل بالشرع، ويمكف أف يكوف منسوخولفظ )َعْدؿ( يعرؼ كونو ع

 .(5)كالقصاص وأوروش الجنايات

والقسط)بالفتح(: الجور مف القسط، وعود قاسط: أي يابس، وأما القسط بمعنى العدؿ، 

 .(6)رفالفعؿ منو أقسط، وقيؿ ىمزتو لمسمب: أي أزاؿ القسط وىو الجو 

 

 
                                                           

 (.4( سورة ٌونس، آٌة )1)
 (.9( سورة الرحمن، آٌة )2)
 .403( األصفهانً، المفردات، ص3)
، وانظر ابن حجر العسقالنً، أبً الفضل أحمد بن علً، فتح الباري 428( العسكري، معجم الفروق اللغوٌة، ص4)

 (.8/124م، )2001 -هـ1421(، 1بشرح صحٌح البخاري، مكتبة مصر، ط)
 .325(، األصفهانً، المفردات، ص1/79ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، )( أروش: جمع أرش، وأرش الجنآٌة، دٌتها، 5)
 (.4/360( الزمخشري، الكشاف، )6)
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 المطمب الثالث: آثار تحقيق العدل والقسط بين المسممين 

 ؛(1)﴾يب ىب نب مب زب﴿أمرنا ا عز وجؿ بالعدؿ واإلحساف، قاؿ تعالى: 
 :(2)لما فيو مف آثاٍر طيبة وعظيمة تعود عمى الفرد والمجتمع المسمـ، ومف ىذه اآلثار

 
 .بالعزةتحقيؽ االستقرار والطمأنينة في المجتمع المسمـ والشعور  -1

 رضا ا عز وجؿ وحبو لممسمميف. -2

 بو في الدنيا واآلخرة.حاألمف لصا -3

 يسد مسد كثير مف اعماؿ البر والطاعة. -4

 سبلمة الخمؽ مف الشر. -5

 ىا مف البغض والحقد والحسد.طيارة القموب وصفاؤ  -6

 طريؽ موصؿ إلى الجنة. -7

تي تقوـ عمى ذلؾ وأف السياسة ال ،عدالة الحكـ إلىالشعور بالمساواة ليطمئف كؿ فرد  -8

 سياسة عادلة ال تفرؽ بيف الناس تبعًا ألعراقيـ ووضعيـ االجتماعي.

  

                                                           
 .90( سورة النحل، آٌة 1)
 (.7/2818( حمٌد، نضرة النعٌم ، )2)
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 المبحث السادس 

 التآخي، وآثاره في بناء القواعد األخالقية لممجتمع المسمم

، ال تسامييا مكانة وال تقاربيا رابطة مف رفيعةٌ  عاليةٌ  ، ودرجةٌ ساميةٌ  لئلخوة اإليمانية مكانةٌ 

د برزت ىذه المكانة مف خبلؿ آيات سورة الحجرات بما عرضتو مف آداب عامة، الروابط، ولق

 وأخبلٍؽ سامية يتخمؽ بيا أفراد المجتمع، وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا:

التفسير والبياف، حقيقة اإلخاء ودوافعو، وبياف مكانة األخوة اإليمانية وآثارىا في بناء المجتمع 

 المسمـ.

 :(1)﴾مخ جخ﴿لقولو تعالى: التفسير والبيان  المطمب األول. 

يقوؿ القرطبي: إخوة في الديف والُحرمة ال في النسب، وليذا قيؿ ُأخوة الديف أثبت مف 

 فإف أخوة النسب تنقطع بمخالفة الديف، وأخوة الديف ال تنقطع بمخالفة النسب ؛أخوة النسب

والتوارث بالمؤاخاة قد نسخ في عيد رسوؿ ا 
 (2). 

َوالَ  ،الَ َتَباَغُضوا :" قاؿ: قاؿ رسوؿ ا حيحيف عف أبي ىريرة الص وفي

، (3)"َيِحؿ  ِلُمْسِمـٍ َأْف َيْيُجَر َأَخاُه َفْوَؽ َثبَلِث َلَياؿٍ  َوالَ  ،َوُكوُنوا ِعَباَد اِ ِإْخَواًنا ،َتَداَبُروا َوالَ  ،َتَحاَسُدوا

ـُ َأُخو اْلُمْسِمـِ  : "وقولو  َكاَف المَُّو ِفي  ،َمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيوِ وَ  ،َواَل ُيْسِمُموُ  ،اَل َيْظِمُموُ  ،اْلُمْسِم

                                                           
 .10( سورة الحجرات، آٌة 1)
 (.19/383( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )2)
 (.2559لبر والصلة، باب النهً عن التحاسد والتباغض، رقم الحدٌث )(، كتاب ا4/1983( مسلم، صحٌح مسلم، )3)
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 ،َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما ،ُكُرَباِت َيْوـِ اْلِقَياَمةِ  َفرََّج المَُّو َعْنُو ُكْرَبًة ِمفْ  ،َفرََّج َعْف ُمْسِمـٍ ُكْرَبةً  َوَمفْ  ،َحاَجِتوِ 

 .(1)"ِقَياَمةِ َسَتَرُه المَُّو َيْوـَ الْ 

  :إنما( جاءت لمحصر، أي ال أخوة إال بيف المؤمنيف، وأما ما  ،﴾مخ جخ﴿وقولو تعالى(

بيف المؤمف والكافر فبل؛ ألف اإلسبلـ ىو الجامع وليذا إذا مات المسمـ ولو أخ كافر يكوف 

اإلصبلح، وجيء بصيغة القصر لحصر  وتعميؿ إلقامةوال يكوف لؤلخ الكافر  ،مالو لممسمميف

أو ىو  ،حاليـ في حالة األخوة مبالغة في تقرير ىذا الحكـ بيف المسمميف، فيو قصر ادعائي

 ،لمرد عمى أصحاب الحالة المفروضة الذيف يبغوف عمى غيرىـ مف المؤمنيف ؛قصر إضافي

وجو التشبيو البميغ، زيادة لتقرير معنى عمى وجاءت ىذه الجممة )إنما المؤمنوف أخوة( 

 .(2)األخوة

طبل حيث شبيوا باألخوة مف حيث  ؛ؽ األخوة عمى المؤمنيف مف باب التشبيو البميغوا 

أصؿ واحد وىو اإليماف الموجب لمحياة األبدية، وتشبو المشاركة في اإليماف  انتسابيـ إلى

إذ إف التوالد منشأ الحياة، واإليماف منشأ  ؛بالمشاركة في أصؿ التوالد ألف كبًل منيما أصؿ لمبقاء

بدي في الجناف، ومعنى قولو تعالى: )فأصمحوا بيف أخويكـ( لئليذاف بأف األخوة الدينية البقاء األ

خويكـ( مراعاة لكوف الكبلـ جاٍر عمى طائفتيف مف أموجبة لئلصبلح، وجيء بصيغة التثنية )

 المؤمنيف فجعمت كؿ طائفة كاألخ لؤلخرى.

                                                           
(، كتاب المظالم والغضب، باب ال ٌظلم المسلم المسلم وال ٌسلمه، رقم الحدٌث 3/128( البخاري، الجامع الصحٌح، )1)

 (.2442(، كتاب البر والصلة، باب تحرٌم الظلم، رقم الحدٌث )4/1996(، وأخرجه مسلم فً صحٌحه )2442)
 (.28/115( الفخر الرازي،، التفسٌر الكبٌر، )2)
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ء مف النسب، )واتقوا ا ومعنى )فأصمحوا بيف أخويكـ( كما تصمحوف بيف اإلخوة األشقا

لعمكـ ترحموف( لجميع المؤمنيف يشمؿ الطائفتيف الباغية، والمبغي عمييا ويشمؿ غيرىما ممف 

 .(1)أمروا باإلصبلح بينيما ومقاتمة الباغية

)لعمكـ ترحموف( ترجى لكـ الرحمة مف ا تعالى فتجري أحوالكـ عمى استقامة وصبلح، 

التقوى واقع إثر تقرير حقيقة األخوة بيف المؤمنيف، وشأف تعامؿ واختيرت الرحمة؛ ألف األمر ب

 .(2)األخوة الرحمة فيكوف الجزاء عمييا مف جنسيا

 المطمب الثاني: حقيقة اإلخاء ودوافعيا 

فإنو يعزز األلفة والتجمع عمى تعاليـ الديف مف  ؛الديف أكبر باعث عمى المؤاخاة والتآخي

 مع.أجؿ صبلح الدنيا والحياة والمجت

ياه في صمب أو بطف، واإلخوة تستعمؿ في النسب  يقوؿ الكفوي: األخ كؿ مف جعؿ وا 

 .(3)والمشابية والمشاركة في شيء

 .(4)وقاؿ المناوي: األخ ىو الناشئ مع أخيو مف منشأ واحد عمى السواء

عميو أف يتعرؼ أحوالو، ويتحرى فيو ف اً ف مف يريد أف يؤآخي إنسانأ ومف دوافع اإلخاء

 :معينة تتمثؿ في صفات

أف يكوف متمسكًا بتعاليـ الديف الحنيؼ؛ ألف تارؾ الديف عدو لنفسو، فبل ترجو منو  -1

 منفعة غيره أو مودتو أو مواصمتو.

                                                           
 (.26/245(، ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )13/303( األلوسً، روح المعانً، )1)
 (.26/245( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
 .63( الكفوي، الكلٌات، ص3)
 .41( المناوي، التوقٌف على مهمات التعارٌف، ص4)



153 
 

تثبت معو مودة، أف يكوف ذا عقؿ جيد، ييدي بو إلى مراشد األمور؛ ألف فاقد العقؿ ال  -2

 استقامة. وال تدـو لصاحبو

ي الفعاؿ، مؤثرًا لمخير، آمرًا بو، كارىًا لمشر، ناىيًا أف يكوف محمود األخبلؽ، مرض -3

 عنو.

أف يكوف لدى كؿ واحد منيما ميؿ إلى صاحبو، ورغبة في مؤاخاتو؛ ألف ذلؾ آكد لحاؿ  -4

 المؤاخاة.

ذا تمت المؤاخاة بينيـ ترتب عمى ذلؾ اإلغضاء عف اليفوات والزالت، والنصح والتناصح  وا 

 .(1)بينيـ

 ة اإليمانيةخو  األأ  المطمب الثالث: مكانة 

لؤلخوة اإليمانية مكانة سامية، فبل بد مف المحافظة عمييا وتقوية أواصرىا، ولو وصؿ 

األمر لمقتاؿ عنيا والذود في سبيميا؛ لذلؾ جعؿ ا عز وجؿ تحقيؽ األخوة والصمح مف أسباب 

 رحمة ا.

ه القرآف الكريـ في وتتجمى أىمية ىذه األخوة بتقديميا عمى أخوة النسب، وىذا ما ذكر 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿ بعض آياتو قاؿ تعالى:

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 مل خل﴿، وقولو تعالى: (2)﴾نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

                                                           
 (.94-2/92لنعٌم فً مكارم الرسول الكرٌم، )( حمٌد، نضرة ا1)
 .24( سورة التوبة، آٌة 2)
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 ّٰ ِّ ُّ ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه

 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ

 .(1)﴾نث مث

شرعو ا مف أموٍر تقوي األخوة وتحافظ عمييا، منيا الحقوؽ الست الواردة وااللتزاـ بما 

َرد  السَّبَلـِ َوِعَياَدُة اْلَمِريِض  :ستَحؽ  اْلُمْسِمـِ َعَمى اْلُمْسِمـِ » حيث قاؿ:  في حديث الرسوؿ

َجاَبُة الدَّْعَوِة َوَتْشِميُت اْلَعاِطسِ  ذا اَوات َباُع اْلَجَناِئِز َواِ   .(2)«ستنصحؾ فانصح لو، وا 

أىمية ىذه األخوة، نصرة المسمـ ألخيو المسمـ لقولو عميو الصبلة  ومف األمور التي تبيف

ْف َكافَ »والسبلـ:   ِلَيْنُصْر الرَُّجُؿ َأَخاُه َظاِلًما َأْو َمْظُموًما َفِإْف َكاَف َظاِلًما َفْمَيْنَيُو َفِإنَُّو َلُو ُنْصَرٌة َواِ 

 .(3)«ْنُصْرهُ َمْظُموًما َفْميَ 

فيي أىـ ما يوثؽ العبلقة بيف المسمميف وينمي  ؛وكذلؾ ال بد مف مراعاة الجوانب النفسية

 األخوة ويقوميا، ويبعد أسباب القطيعة واليجراف، ويبرز تأثيرىا النفسي في بعض األمور منيا:

 .(4)«َصَدَقة َلؾَ  َوْجِو َأِخيؾَ  ِفي تََبس ُمؾَ » :االبتسامة، 

اليدية تسؿ السخيمة، فقد كاف عميو الصبلة والسبلـ يأبى الصدقة، ويقبؿ اليدية اليدية، و  -1

كاف   قالت: "واف النبيالنفس، عف عائشة رضي ا عنيا  لما ليا مف أثر عظيـ في
 .(5)عمييا" يقبؿ اليدية ويثيب

                                                           
 .22( سورة المجادلة، آٌة 1)
(، وأخرجه مسلم 1240(، كتاب الجنائز، باب األمر باتباع الجنائز، رقم الحدٌث )2/71( البخاري، الجامع الصحٌح، )2)

 (.2160، رقم الحدٌث )(، كتاب السالم، باب من حق المسلم للمسلم4/1704فً صحٌحه، )
(، وأخرجه 62(، كتاب البر والصلة، باب نصر األخ ظالماً أو مظلوماً، رقم الحدٌث )4/1998( مسلم، صحٌح مسلم، )3)

 (.3/244(، كتاب المظالم، باب أعن أخاك، رقم الحدٌث )3/128البخاري فً صحٌحه، )
(، 1953ما جاء فً صنائع المعروف، رقم الحدٌث ) (، كتاب البر والصلة، باب4/339( الترمذي، سنن الترمذي،)4)

 وقال عنه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة صحٌح.
(، وقال 1953(، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فً قول الهدٌة، رقم الحدٌث )4/338( الترمذي، سنن الترمذي، )5)

 عنه األلبانً صحٌح.
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ـْ َثبَلثًَة إَذا ُكْنتُ »النيي عف التناجي بيف اثنيف بحضور ثالث لقولو عميو الصبلة والسبلـ:  -2

 .(1)«َحّتَى َتْخَتِمُطوا ِبالّناِس. ِمْف َأْجِؿ َأْف يْحِزَنوُ . َفبَل َيَتَناَجى اْثَناِف ُدوَف اآلَخرِ 

 المطمب الرابع: من آثار التآخي بين المسممين في المجتمع المسمم 

 إف األخوة اإليمانية منيج رباني، متى وعاه المسمموف فقد أصمحوا وأفمحوا في الدنيا

واآلخرة، واألخوة اإليمانية الصادقة ىي البمسـ الشافي وسط عالـ يموج بالتقاطع والتناحر، ومتى 

 :(2)تحققت ىذه األخوة فإنيا تعود عمييـ بآثار جميمة وعظيمة منيا

يستمر  ؛ حيثحماية المجتمع المسمـ مف أشكاؿ االنحراؼ، ومف أمراض الضعؼ الحضاري -1

 ىذا المجتمع في قوتو وعطائو. 

حماية المجتمع المسمـ مف نقاط ضعفو التي جبؿ عمييا، وفي الوقت نفسو حماية المسمـ  -2

 اآلخر مف ىذا الضعؼ.

تحقيؽ التوازف االجتماعي، بتحقيؽ معنى األخوة السامي، فبل يستشعر الفرد المسمـ ألـ  -3

 الفوارؽ بيف المسمـ وأخيو سواء كاف ىذا الفارؽ في الماؿ أو الجاه أو غير ذلؾ.

فير مياد اجتماعي سميـ لمعبلقات االجتماعية باعتبار أف شبكة العبلقات االجتماعية ىي تو  -4

 العمؿ التاريخي األوؿ الذي يقوـ بو المجتمع.

مياد األخوة اإلسبلمية يتيح فرصة صحّية لتناوؿ أمور ومشكبلت المجتمع مف أجؿ عبلجيا،  -5

 يمكف مواجية ىذه المشكبلت، وحميا حبًل سيبًل. ومف ثـ

تتيح األخوة فرصة طيبة مف أجؿ تحقيؽ التكافؿ االجتماعي، وتحقيؽ العدؿ في المجتمع  -6

 المسمـ؛ ألنيا تبنى عمى عبلقات اجتماعية سميمة.
                                                           

(، 6290م، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بؤس، رقم الحدٌث )(، كتاب السال8/65البخاري، الجامع الصحٌح، ) (1)
 (.2184(، كتاب السالم، باب تحرٌم مناجاة االثنٌن دون، رقم الحدٌث )4/1718وأخرجه مسلم فً صحٌحه، )

 (.2/117( حمٌد، نضرة النعٌم، )2)
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 .(1)توفير الفرصة الكاممة لبلبتكار واألداء الممتاز في قمب المجتمع باالنسجاـ بيف أفراده -7

 ابر مف نور يغبطيـ األنبياء والشيداء لقولوالمتحابوف في ا يكونوف مف أولياء ا عمى من -8

ـْ َمَناِبُر  َجبَلِلي ِفي اْلُمَتَحاب وفَ » :تعالى عميو الصبلة والسبلـ في الحديث القدسي يقوؿ ا َلُي

ـْ النَِّبي وَف َوالش َيَداءُ   .(2)«ِمْف ُنوٍر َيْغِبُطُي

َأفَّ َرُجبًل َزاَر َأًخا َلُو ِفي »: و األخوة في ا موجبة لمحبة ا تعالى، والقرب منو لقول -9

ُأِريُد َأًخا  :َأْيَف ُتِريُد ؟ َقاؿَ  :َفَممَّا َأَتى َعَمْيِو َقاؿَ  ،َفَأْرَصَد المَُّو َلُو َعَمى َمْدَرَجِتِو َمَمًكا ،َقْرَيٍة ُأْخَرى

َغْيَر َأن ي َأْحَبْبتُُو ِفي المَِّو  ،اَل  :َيا ؟ َقاؿَ َىْؿ َلَؾ َعَمْيِو ِمْف ِنْعَمٍة َتُرب   :ِلي ِفي َىِذِه اْلَقْرَيِة ؟ َقاؿَ 

 .(3)«َفِإن ي َرُسوُؿ المَِّو ِإَلْيَؾ ِبَأفَّ المََّو َقْد َأَحبََّؾ َكَما َأْحَبْبَتُو ِفيوِ  :َقاؿَ  .َعزَّ َوَجؿَّ 

  

                                                           
 (.2/117( حمٌد، نضرة النعٌم، )1)
(، وقال عنه 2390الزهد، باب ما جاء فً الحب فً هللا، رقم الحدٌث) (، كتاب4/597( الترمذي، سنن الترمذي، )2)

 األلبانً فً السلسلة الصحٌحة صحٌح.
 (.2567(، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب فً هللا، رقم الحدٌث )4/1488( مسلم، صحٌح مسلم، )3)



157 
 

 المبحث السابع

 في المجتمع المسمم السخرية والممز والتنابز باأللقاب وآثارىما في ىدم القواعد األخالقية

جميع األمراض االجتماعية إنما ىي آثار ونتائج لؤلمراض النفسية، تبرز وتتجمى في 

الواقع االجتماعي، وتتجسد في العبلقات مع اآلخريف، لذلؾ ال بد مف الحديث عف تمؾ األمراض 

د األخبلقية لممجتمع النفسية المتمثمة في السخرية والممز والتنابز باأللقاب، وآثارىما في ىدـ القواع

 المسمـ. 

ىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا: التفسير والبياف، وحقيقة التنابز وحكمو، وآثاره و 

 عمى أبناء المجتمع المسمـ.

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿يقوؿ ا تبارؾ وتعالى:

 مي خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك

 .(1)﴾مب هئ مئ هي

افتتحت ىذه اآلية بإعادة النداء لبلىتماـ بالغرض فيكوف مستقبلً غير تابع حسبما تقدـ مف كبلـ 

الفخر، وقد تعرضت اآليات عقب النداء لصنٍؼ ميـ مف معاممة المسمميف بعضيـ لبعض مف 

ىي: السخرية، والممز، إساءة في األقواؿ، ويقتضي النيي عنيا واألمر بأضدادىا، وتمؾ المنييات 

 .(2)والتنابز، وقد نزلت ىذه اآليات في خمؽ الجاىمية فكاف الرجؿ يسخر وييمز ويممز

                                                           
 .11( سورة الحجرات، آٌة 1)
 (.26/247ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ) (، وانظر5/149( ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، )2)
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، (1)منوئ ويقوؿ ابف فارس: السخرية تدؿ عمى االحتقار واالستذالؿ، وسخر منو أي ىز 

: اسـ جمع، جماعة مف الرجاؿ خاصة دوف النساء، وفي عامة  والسخرية: االستيزاء، والقـو

القرآف ُأريدوا بو والنساء جميعًا، وقد يراد بو الرجاؿ والنساء تغميبًا كما قيؿ في قوـ عاد وقـو 

 .(2)فرعوف

( في الموضعيف  لئبل يتوىـ نيي قـو معينيف  ؛إلفادة الشياعلمتبعيض و وداللة تنكير )قـو

ؿ ال يسخر سخروا مف قوـ معينيف، وأّما داللة إسناد الفعؿ )يسخر( إلى )قوـ( دوف أف يقو 

لمنيي عما كاف شائعًا بيف العرب مف  ﴾مهىه جه ين ىن﴿بعضكـ مف بعض كما قاؿ: 

 .(3)سخرية القبائؿ بعضيا مف بعض

عمى وجو  ير، والتنبيو عمى العيوب والنقائص،ويقوؿ الغزالي: السخرية: االستيانة والتحق

ذا كاف ُيضَحؾ منو، وقد يكوف ذلؾ بالمحاكاة في الفعؿ والقوؿ، وقد يكوف باإلش ارة واإليماء، وا 

بحضرة المستيزئ بو لـ ُيسـ ذلؾ غيبة، وفيو معنى الغيبة، وأف الضحؾ عمى الناس مف جممة 

 .(4)الذنوب والكبائر

ّجو النيي إلى وبسبب ما كاف شائعًا بيف العرب مف سخرية القبائؿ بعضيا مف بعض، وُ 

 امرأة. األقواـ وليذا لـ يقؿ: ال يسخر رجؿ مف رجؿ، وال امرأة مف

ويفيـ منو النيي عف أف يسخر أحد مف أحد بطريؽ لحف الخطاب، وىذا النيي صريح 

 جممة مستأنفة، معترضة بيف الجممتيف المتعاطفتيف ﴾مق حق مف خف حف﴿في التحريـ، وجممة 

                                                           
 .405(، الجوهري، القاموس المحٌط، ص3/144( ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، )1)
 (.13/304، كتاب القاف، واأللوسً، روح المعانً، )418( األصفهانً، المفردات، ص2)
 (.26/247(، وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )13/304( األلوسً، روح المعانً، )3)
 (.3/131( الغزالً، إحٌاء علوم الدٌن، )4)
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 .(1)تفيد المبالغة في النيي عف السخرية

مواجية، فيو ومعنى الممز كما يقوؿ ابف عاشور: ذكر ما يعده الذاكر عيبًا ألحد 

ف كاف باطبًل فيو وقاحة وكذب، وكاف  المباشرة بالمكروه، فإف كاف بحؽ فيو وقاحة واعتداء، وا 

 شائعًا في الجاىمية.

 ،أو شرؼٍ  ةٍ سَّ ِبخِ شعر لمقصود باأللقاب المكروىة، وما أَ و)النبز( ىو المقب السوء، وا

يء الجممة )وال تممزوا( بصيغة الفعؿ وداللة مج .سواء كاف ممقبًا بو صاحبو، أـ اخترعو النابز لو

الواقع مف جانب واحد، ومجيء )وال تنابزوا( بصيغة الفعؿ الواقع مف جانبيف؛ ألف الممز قميؿ 

 .(2)فيو كثير في الجاىمية في قبائؿ كثيرة منيـ بنو سممة بالمدينة بخبلؼ النبز الحصوؿ

، وىو ات المتقدمةييتذييؿ لممن ﴾ٰه مه جه هن منُّومعنى قولو تعالى: 

ألنيما  ؛، وىذا داؿ عمى أف الممز والتنابز معصيتافوظمـٌ  تعريض قوي بأف ما نيوا عنو فسوؽٌ 

 .(3)«ِسَباُب اْلُمْسِمـِ ُفُسوٌؽ َوِقَتاُلُو ُكْفرٌ »: ، وذلؾ لقولو فسوؽٌ 

األلقاب ؛ إذ وداللة لفظ )االسـ( ىنا ألف السياؽ تحذير مف ذكر الناس باألسماء الذميمة

اف اختيار لفظ االسـ الفسوؽ مشاكمة معنوية، والمعنى بئس الذكر أف يذكر أحد أسماء فك

بالفسوؽ بعد أف وصؼ باإليماف، كأف يقاؿ لممؤمف يا كافر، وداللة البعدية )بعد اإليماف( بعد 

 .(4)االتصاؼ باإليماف، أي أف اإليماف ال يناسبو الفسوؽ؛ ألف المعاصي مف شأف أىؿ الشرؾ

ذا كاف مف ال فقد وجبت التوبة، ومف لـ يتب فيو  معاصٍ ما ىو سخرية والممز والتنابز وا 

ظالـ؛ ألنو ظمـ الناس باالعتداء عمييـ، وظمـ نفسو بأف رضي ليما عقاب اآلخرة فكاف ظممو 

                                                           
 (.26/448( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
 (.5/149( ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، )2)
 (.6044(، كتاب األدب، باب ما ٌنهى عن السباب واللعن، رقم الحدٌث )8/15( البخاري، الجامع الصحٌح، )3)
 (.26/250(، وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )5/150( ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، )4)
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شديدًا جدًا، وذلؾ لمجيء صيغة قصر الظالميف عمييـ، كأنو ال ظالـ غيرىـ، لعدـ االعتداد 

 .(1)بالغة ليزدجروابالظالميف، وىذا سبيؿ الم

 المطمب الثاني: حقيقة التنابز وحكمو 

 .(2)أنباز النبزجمع و  ،ىو التمقيبفي المغة التنابز ومعنى 

َأي َما »يقوؿ القرطبي: مف لقب أخاه أو سخر منو فيو فاسؽ، لما جاء في الصحيحيف: و 

الَّ َرَجَعْت َعَمْيوِ  ،ْف َكاَف َكَما َقاؿَ َفَقْد َباَء ِبَيا َأَحُدُىَما إِ  َقاَؿ أِلَِخيِو َيا َكاِفرُ  َرُجؿٍ  ، فمف فعؿ ما (3)«َواِ 

 نيى ا عنو مف السخرية واليمز والممز والنبز، فذلؾ فسوؽ، وذلؾ ال يجوز.

كاألعرج واألحدب واألعمى فجّوزتو األمة،  ؛االستعماؿ اغمب عميي ياتوىناؾ مستثن

 واتفؽ عمى قولو أىؿ الممة.

ذا كاف المقب في  ذا أريد بيا الصفة ال العيب فجائز وذلؾ وا  ظاىره الكراىة فبل يجوز، وا 

كثير، وقد سئؿ عبد ا بف المبارؾ عف الرجؿ يقوؿ: حميد الطويؿ، وسميماف األعمش، وحميد 

 .(4)األعرج، ومرواف األصفر، فقاؿ: إذا أردت صفتو ولـ ترد عيبو فبل بأس

 وخبلصة الكبلـ أف األلقاب ليا ثبلث حاالت:

 األلقاب المحمودة، كالصديؽ ونحوه، وىذه جائزة ببل كراىية. - أ

 وىي محرمة باتفاؽ. ،األلقاب المذمومة، التي يقصد بيا التحقير واالزدراء  - ب

 األلقاب التي يقصد بيا التعريؼ ونحوه، بدوف قصد التحقير، وىذه جائزة شرعًا.  - ت

                                                           
 (.5/150( ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، )1)
 (.3/397(، الجوهري، الصحاح، )5/261( ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، )2)
(، أخرجه 6103(، كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغٌر تؤوٌل، رقم الحدٌث )8/26( البخاري، الجامع الصحٌح، )3)

 (.60(، كتاب اإلٌمان، باب بٌان حال إٌمان من قال ألخٌه، رقم الحدٌث )1/79مسلم، ) مسلم، صحٌح
 (.19/392( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )4)
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مخمفات الجاىمية،  ، تغيير األسماء واأللقاب التي كانت مفلذلؾ كاف مف ىديو 

، أف ينادى والتي تزري بأصحابيا وتنقصيـ، وال يميؽ بالكرامة اإلنسانية، وكاف مف ىديو 

 اإلنساف بأحب األسماء إليو لزيادة أواصر المحبة واأللفة بيف المسمميف.

، والفرؽ بيف (1)﴾حي جي يه ىه مه﴿وقد ورد الوعيد عمى الممز في قولو تعالى:
 مب زب﴿الممز: أف يعيب الرجؿ بشيء بتيمة فيو، وليذا قاؿ تعالى: أّف : اليمز والممز ىو

أي يعيبؾ ويتيمؾ  (2)﴾يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 أنؾ تضعيا في غير موضعيا، والممز ال يكوف إال قواًل.

واليمز: ىو أف ييمز اإلنساف بقوؿ قبيح مف حيث ال يسمع أو يحثو ويوسده عمى أمر 
 قبيح أي يغريو بو.

الممز أجير مف اليمز، وفي القرآف )ىمزات الشياطيف( ولـ يقؿ لمزات؛ ألف مكايدة الشيطاف و   
 .(3)خفية

 المطمب الثالث: آثار السخرية والممز والنبز في المجتمع المسمم 

إف المجتمع الفاضؿ الذي يقيمو اإلسبلـ مجتمع لو أدبو الرفيع، وأخبلقو السامية، ولكؿ مسمـ   
قوقو التي منحيا إياه الديف اإلسبلمي الحنيؼ، لذلؾ نيى اإلسبلـ عف السخرية كرامتو وحريتو وح

 :(4)والممز، والتنابز بيف المسمميف لما فيو مف آثار سيئة عمى أبناء المجتمع المسمـ ومنيا

 في السخرية مخالفة صريحة ألمر ا عز وجؿ، ثـ ىي جالبة لسخطو مستوجبة لعذابو. -1

مع المسمـ وتجعؿ المستسخر بو ناقمًا عمى الساخر متربصًا بو السخرية تفكؾ عرى المجت -2

 يحاوؿ االنتقاـ لنفسو.

السخرية نذير شؤـ لمساخريف، فقد كاف الغرؽ عاقبة قوـ نوح الذيف كفروا با وسخروا مف  -3

 نوح.
                                                           

 .1( سورة الهمزة، آٌة 1)
 .58( سورة التوبة، آٌة 2)
 (.1/53( العسكري، الفروق اللغوٌة، )3)
 (.10/4614( حمٌد، نضرة النعٌم، )4)
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 وتسقط عنو المروءة. ،السخرية تفقد الساخر الوقار -4

 واستصغار مف عّظمو ا. ،وجؿَّ  الساخر يظمـ نفسو بتحقير مف وقره ا عزَّ  -5

السخرية انتياؾ صريح لحقوؽ اإلنساف عامة، ومخّمة بمبدأ تكريـ اإلنساف عمى وجو  -6

 الخصوص.

السخرية تميت القمب وتورثو الغفمة، حتى إذا كاف يـو القيامة ندـ الساخر عمى ما قدمت  -7

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل﴿ يداه، والت ساعة مندـ كما في قولو تعالى:

 .(1)﴾مه جه هن من

 الساخروف مف الناس في الدنيا، يسخر منيـ ا عز وجؿ، وأنبياؤه الكراـ في اآلخرة. -8

 السخرية تنسي اإلنساف ذكر رّبو، وبذلؾ يخسر الساخر نفسو ويمقي بيا في النار. -9

 السخرية داء مف أدواء الجاىمية، يجب تجنبو والبعد عنو. -10

خر منيا؛ ألف المؤمنيف كرجؿ منو، إنما يممز نفسو ويسالبلمز ألخيو المؤمف الساخر  -11

 .(2)واحد، وىذا التصرؼ ُمبعد مف رحمة ا

 

 

 

 

 
                                                           

 .56مر، آٌة ( سورة الز1)
 (.10/4614( حمٌد، نضرة النعٌم، )2)
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 المبحث الثامن

 اجتناب الظن، وآثاره في ىدم القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

تحدثت سورة الحجرات عف أخطر ما يواجو المسمميف في عبلقات بعضيـ ببعض، وما يجب   

ب عف أعراضيـ، وحفظ حرماتيـ، ومف بوادر الشر أف يخطر بنفس المرء نحو أخيو ظف مف الذ

التفسير والبياف،  السوء، لبادرة أساء فيميا وتأويميا، وفي ىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا:

 وحكـ سوء الظف بالمسمـ، وعبلج سوء الظف، وآثاره السمبية عمى المجتمع المسمـ

 ير والبيانالمطمب األول: التفس 

 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿وذلؾ لآلية الكريمة 

 (1)﴾رئ ّٰ ِّ ُّ ىت ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين

الختبلؼ الغرض واالىتماـ بو، بػ)يا أييا الذيف آمنوا( النداء الخامس في ىذه اآلية أعيد وقد 

 الخفّية. وذلؾ ألف المنييات المذكورة بعد ىذا النداء مف جنس المعامبلت السيئة

تأديب عظيـ يبطؿ ما كاف فاشيًا في الجاىمية  ﴾خم حم جم يل﴿وفي قولو تعالى: 

مف الظنوف السيئة، والتيـ الباطمة، وأف الظنوف السيئة تنشأ عنيا الغيرة المفرطة والمكائد، وثبت 

ـْ َوالظَّفَّ َفِإفَّ الظَّفَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث »قاؿ:  في الصحيحيف أف النبي َواَل َتَحسَُّسوا واََل  ِإيَّاُك

 .(2)«َتَجسَُّسوا َواَل َتَحاَسُدوا واََل َتَداَبُروا َواَل تََباَغُضوا َوُكوُنوا ِعَباَد المَِّو ِإْخَواًنا

                                                           
 .12( سورة الحجرات، آٌة 1)
(، كتاب البر والصلة، باب تحرٌم الظن والتجسس والتنافس، رقم الحدٌث 4/1985( البخاري، الجامع الصحٌح، )2)

(2563.) 
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 ىم ممُّ والمراد بالظف: ظف السوء بالمسمميف، وأما ظف الخير فيو حسف لقولو تعالى:

ذا لـ يتكمـ  اً د يكوف إثم، واإلثـ ىنا الكذب ألف الظف أكذب الحديث، وق﴾جنحن يم إذا تكمـ بو، وا 

 .(1)بو فيو في فسحة؛ ألنو ال يقدر عمى دفع الخواطر

الظف: حالة ُتعرؼ وتََقوى بوجو مف وجوه األدلة، فيجوز الحكـ بيا، وأكثر  افحالتلمظف و 

 أحكاـ الشريعة مبنية عمى غمبة الظف، كالقياس، وخبر الواحد وغير ذلؾ.

يقع في النفس بشيء مف غير داللة، فبل يكوف ذلؾ أولى مف ضده،  الحالة الثانية: أفو 

 .(2)فيذا ىو الشؾ، فبل يجوز الحكـ بو، وىو المنيي عنو

ينشأ عف ذلؾ الظف عمؿ أو مجرد اعتقاد، فإف كاف قد  ومعنى كوف الظف إثمًا: إّما أف

ف أف ظنو كاذب، ينشأ عميو عمؿ مف قوؿ أو فعؿ كاالغتياب والتجسس، وغير ذلؾ فميقدر الظا

ثـ لينظر في عممو الذي بناه عميو فيجده قد عامؿ بو مف ال يستحؽ تمؾ المعاممة مف اتيامو 

 بالباطؿ فيأثـ مما طوى عميو قمبو ألخيو المسمـ.

ف لـ ينشأ عميو إال مجرد اعتقاد دوف عمؿ فميقدر أف ظنو كاف مخطئًا  يجد في بحيث وا 

 .(3)نفسو قد اعتقد في أحد ما ليس بو

ومعنى األمر باجتناب كثير مف الظف األمر بتعاطي وسائؿ اجتنابو، فإف الظف يحصؿ 

نما يراد األمر  في خاطر اإلنساف اضطرارًا عف غير اختيار، فبل يعقؿ التكميؼ باجتنابو، وا 

بالتثبت فيو وتمحيصو والتشكؾ في صدقو إلى أف يتبيف موجبو بدوف تردد أو برجحاف، أو يتبيف 

                                                           
نزٌل، تحقٌق: عبد هللا الخالدي، دار ( ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد هللا الغرناطً، التسهٌل لعلوم الت1)

 (.26/250(، وانظر ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2/297(، )1األرقم بن األرقم، ط)
 (.398-19/397( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )2)
 (.26/252( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )3)
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نفسؾ فيما حدثتؾ، وىذا تحذير يراد منو مقاومة الظنوف السيئة بما ىو معيارىا مف  كذبو فتكذب

 .(1)األمارات الصحيحة

 المطمب الثاني: حكم سوء الظن بالمسمم 

إّف إساءة الظف مف مداخؿ الشيطاف التي تيمؾ صاحبيا، وتدؿ عمى خبث النفس، يقوؿ 

ء الظف بالناس طالبًا لمعيوب فاعمـ أنو خبيث اإلماـ الغزالي رحمو ا: ميما رأيت إنسانًا يسي

نما رأى غيره مف حيث ىو فإف المؤمف يطمب المعاذير،  الباطف، وأف ذلؾ خبثو يترشح منو، وا 

والمنافؽ يطمب العيوب، والمؤمف سميـ الصدر في حؽ الخمؽ كافة وأف ال يسيء الظف بيـ، ولقد 

يـ، إي أنو مف أشد أنواع االفتراء، وحذر وصؼ ا سبحانو وتعالى سوء الظف بالبيتاف العظ

 جت هب﴿، قاؿ تعالى:(2)عباده المؤمنيف بأسموب شديد الميجة عمى عظـ جـر إساءة الظف

 .(3)﴾جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 عف الظف بالناس، وتتبع أمور الناس وعوراتيـ، حرصًا منو   ولقد نيى النبي

ـْ »: فيما ال ُيغني مف ا شيئًا، فقاؿ عمى شغؿ المسمـ نفسو بالخير، وعدـ الوقوع  ِإيَّاُك

 .(4)«َوالظَّفَّ َفِإفَّ الظَّفَّ َأْكَذُب اْلَحِديثِ 

ويقوؿ الزمخشري: والذي يميز الظنوف التي يجب اجتنابيا، أف كؿ ما لـ تعرؼ لو امارة 

منو  مف شوىدجتناب؛ وذلؾ إذا كاف المظنوف بو مصحيحة وسبب ظاىر، كاف حرامًا واجب اال

                                                           
 (.26/252( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
 (.3/36الً، إحٌاء علوم الدٌن، )( الغز2)
 .16( سورة النور، آٌة 3)
(، 5717( كتاب األدب، باب ما ٌنهى عن التحاسد والتدابر، رقم الحدٌث )4/2253( البخاري، الجامع الصحٌح، )4)

(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهً عن التحاسد والتباغض والتدابر، 4/1983وأخرجه مسلم فً صحٌحه )
 (.2558الحدٌث ) رقم
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والخيانة بو محـر بخبلؼ مف  الفساد الستر والصبلح، وبدت منو األمانة مف الظاىر، فظف  

 .(1)اشتير عند الناس بتعاطي الريب والمجاىرة بالخبائث

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿فالمسمـ مأمور بأف يحسف الظف بإخوانو، قاؿ تعالى:

 .(2)﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ

ى مجمؿ حسف ما لـ يتحوؿ الظف إلى وأف يحمؿ ما يصدر عنيـ مف قوؿ أو فعؿ عم

، وقد أمرنا ا عز وجؿ بالتثبت قاؿ تعالى:   خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿يقيف جاـز

 .(3)﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 المطمب الثالث: عالج سوء الظن 

قد ينشأ المرء في بيئٍة معروفة بسوء الخمؽ، ومنو سوء الظف، وال بد مف عبلج ىذا الداء 

 طريؽ عدة خطوات منيا: واالبتعاد عنو وذلؾ عف

 بناء العقيدة السميمة القائمة عمى تحسيف الظف با، وبرسولو وبالمؤمنيف الصالحيف. -1

التنشئة عمى االلتزاـ بآداب اإلسبلـ في الحكـ عمى األشياء واألشخاص مف االعتماد  -2

 عمى الظاىر، وترؾ السرائر إلى ا وحده، وطمب الدليؿ والبرىاف.

لتزاـ بآداب اإلسبلـ في النجوى مف عدـ تناجي اثنيف فما فوقيما دوف التنشئة عمى اال -3

 اآلخر، وأف تكوف النجوى في الطاعة والمعروؼ.

 

                                                           
 (.4/371( الزمخشري، الكشاف، )1)
 .12( سورة النور، آٌة 2)
 .5( سورة الحجرات، آٌة 3)
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تجنب الوقوع في الشبيات، ثـ الحرص عمى دفع ىذه الشبيات إف وقعت مف غير  -4

ـ المؤمنيف صفية وىو أ مع األنصارييف، حيف كاف يواري وذلؾ في قصتو  (1)قصد

 .(2)السير واستوقفيما قائبًل: "إنيا صفية بنت حيي" أسرعامعتكؼ، و 

الحرص عمى سبلمة البيئة، وال سيما في مجتمع األصدقاء، فإف ذلؾ لو دور كبير في  -5

 عبلج سوء الظف وحماية النفس مف الوقوع في اإلثـ.

 مجاىدة النفس، وقمع اليوى والشيوات. -6

 خرة، وعمى الفرد والجماعة.التذكير الدائـ بعواقب سوء الظف في الدنيا واآل -7

المسمميف، فإنيا مميئة بصور حية  دواـ النظر في كتب السيرة والتاريخ، ال سيما تاريخ -8

 .(3)عف الظف السيء وآثاره

 المطمب الرابع: آثار سوء الظن عمى الفرد والمجتمع المسمم 

ومف ىذه  لسوء الظف آثاره السمبية، وعواقبو الخطيرة يصطمي بنارىا الفرد والجماعة،

 اآلثار وتمؾ العواقب:

 الوقوع في المعاصي والسيئات مف التجسس، والغيبة والنميمة. -1

 القعود عف أعماؿ البر والطاعات فضبًل عف القمؽ واالضطراب النفسي. -2

 شعور المسمـ بالحسرة والندامة. -3

 .لناس ونفورىـ مف أصحاب الظف السي ئكراىية ا -4

 .(4)﴾ىك مك لك اك يق ىق﴿تعالى: التعرض لمغضب والسخط اإلليي لقولو  -5

 شيوع سوء الظف في المجتمع المسمـ يؤدي إلى الفرقة وتمزيؽ الصؼ. -6

                                                           
 (.3/29(نوح، آفات على الطرٌق، )1)
 (.4875(، كتاب األدب، باب فً الغٌبة، رقم الحدٌث )4/269( أبو داود، سنن أبً داود، )2)
 (.41-3/38م، )1993 -هـ1413(، 1وفاء، المنصورة، ط)( نوح، السٌد محمد، آفات على الطرٌق، دار ال3)
 .81( سورة طه، اآلٌة 4)
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افتقار المجتمع إلى الثقة مف بعضيـ البعض فيتباغضوف، ويتدابروف، ويتقاطعوف،  -7

 .(1)وتضعؼ قوتيـ وتذىب شوكتيـ

نفسو سوء الظف يعرض المسمـ ليظمـ نفسو، ويظمـ غيره مف أبناء المجتمع، ويعرض  -8

 لمعقاب اإلليي.

عمى  الضارة بالديف والدنيا، وأف يحرص لذلؾ فإف عمى اإلنساف أف يحذر مف ىذه اآلفة

 سبلمة صدره؛ ليعيش ىنيء الباؿ، مرتاح النفس.

حساف الظف بالناس يحتاج إلى كثير م خاصة وأف ف مجاىدة النفس لحمميا عمى ذلؾ، بوا 

 ش بينيـ.ييكاد يفتر عف التفريؽ بيف المؤمنيف والتحر الشيطاف يجري مف بني آدـ مجرى الدـ، وال 

  

                                                           
 (31-3/29( نوح، آفات على الطرٌق،، )1)
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 المبحث التاسع

 التجسس وآثاره في ىدم القواعد األخالقية في المجتمع المسمم

إف أوؿ بوادر الشر أف يخطر بنفس المرء نحو أخيو ظف السوء لبادرة أساء فيميا 

حركاتو وسكناتو، بانيًا عمى  وتأويميا، فيأخذ في تثبيت ما خطر ببالو، ويسعى في تدعيمو بتتبع

 ذلؾ الظف الذي قاـ بنفسو، وسوء الظف ىذا سيقوده إلى التجسس، والتجسس سيقوده إلى الغيبة.

ىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا: التفسير والبياف، والفرؽ بيف التجسس والتحسس، وآثار 

 التجسس السمبية عمى المجتمع المسمـ.

 لبيانالمطمب األول: التفسير وا 

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿:يقوؿ ا تبارؾ وتعالى

 .(1)﴾من

التجسس مف آثار الظف؛ ألف الظف يبعث عميو حيف تدعو الظاف نفسو إلى تحقيؽ ما و 

ظّنو سرًا، فيسمؾ طريؽ التجسس، وقد نيى ا عز وجؿ عف سموؾ ىذا الطريؽ، ووجو النيي لما 

 .(2)المتجسس عميو ما يسوئو، فتنشأ عنو العداوة والحقدفيو مف التطمع عمى العورات، وقد يرى 

ويقوؿ القرطبي معنى )وال تجسسوا( خذوا ما ظير، وال تتبعوا عورات المسمميف، أي: ال يبحث 

 . (3)أحدكـ عف عيب أخيو حتى يطمع عميو بعد أف ستره ا

 اً تياكليـ وان تتبع عورات المسمميف؛ ألف في ىذا إيذاءً عف   وقد نيى الرسوؿ

  قاؿ: صعد رسوؿ ا لحرماتيـ، ومف آذى أخاه المسمـ آذاه ا تعالى، عف ابف عمر
 اَل  َقْمِبِو، ِإَلى اإِليَمافُ  ُيْفضِ  َوَلـْ  ِبِمَساِنوِ  َأْسَمـَ  َمفْ  َمْعَشرَ  َيا»المنبر، فنادى بصوت رفيع، قاؿ: 

                                                           
 .12( سورة الحجرات، آٌة 1)
 (.254-26/253( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
 (.19/399( القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )3)
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، ِبُعواتَتَّ  َواَل  ُتَعي ُروُىـْ  َواَل  الُمْسِمِميفَ  ُتْؤُذوا ـْ  َعْوَرَتُو، المَّوُ  تَتَبَّعَ  الُمْسِمـِ  َأِخيوِ  َعْوَرةَ  تَتَبَّعَ  َمفْ  َفِإنَّوُ  َعْوَراِتِي

 .(1)«َرْحِموِ  َجْوؼِ  ِفي َوَلوْ  َيْفَضْحوُ  َعْوَرَتوُ  المَّوُ  تََتبَّعَ  َوَمفْ 

ى إنقاذ ويقوؿ ابف حجر العسقبلني: يستثنى مف النيي عف التجسس ما لو تعيف طريقًا إل

خبل بشخص ليقتمو ظممًا، أو بامرأة ليزنى بيا،  اً نفس مف اليبلؾ، مثبًل كأف يخبر ثقة بأف فبلن

 فيشرع في ىذه الصورة التجسس والبحث عف ذلؾ حذرًا مف فوات استدراكو. 

وال يشمؿ التجسس عمى األعداء لمصمحة األمة، وال تجسس الشرط عمى الجناة 

 .(2)والمصوص

 الفرق بين التجسس والتحسسالمطمب الثاني : 

عف الظف بالناس، وتتبع عورات المسمميف، حرصًا منو عمى شغؿ   نيى النبي

ـْ »: المسمـ نفسو بالخير وعدـ الوقوع فيما ال يغني مف ا شيئًا، فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ ِإيَّاُك

ا َواَل َتَجسَُّسوا َواَل َتَحاَسُدوا َواَل َتَداَبُروا واََل تََباَغُضوا َواَل َتَحسَُّسو  َوالظَّفَّ َفِإفَّ الظَّفَّ َأْكَذُب اْلَحِديثِ 

 .(3)«َوُكوُنوا ِعَباَد المَِّو ِإْخَواًنا

التحسس مف الحواس الخمس، والفرؽ بيف التجسس بالجيـ والتحسس بالحاء أف 

وقيؿ  .أعـ وىي إحدى الحواس، فتكوف بالحاء ،ار الشيء باليدببمعنى اخت س  جمف الالتجسس و 

وقيؿ بالجيـ: البحث عف  .بالجيـ: البحث عف عورات الناس، وبالحاء: استماع حديث القوـ

                                                           
(، وقال 2032(، باب ما جاء فً تعظٌم المإمن، رقم الحدٌث )4/378البر والصلة، ) ( الترمذي، سنن الترمذي، كتاب1)

هذا حدٌث حسن غرٌب ال نعرفه إال من حدٌث الحسٌن بن واقد، وروى إسحاق بن إبراهٌم السمرقندي، عن حسٌن 
 بن واقد نحوه.

 (.26/254(، وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )10/680( ابن حجر، فتح الباري، )2)
(، 5717(، كتاب األدب، باب ما ٌنهى عن التحاسد والتدابر، رقم الحدٌث )5/2253( البخاري، الجامع الصحٌح، )3)

(، كتاب البر والصلة، باب النهً عن التحاسد والتباغض، رقم الحدٌث 4/9183وأخرجه مسلم فً صحٌه، )
(2558.) 
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بواطف األمور وأكثر ما يقاؿ في الشر، وبالحاء: البحث عما يدرؾ بحاسة العيف واألذف، وبالجيـ 

 .(1)تتبع الشخص ألجؿ غيره، وبالحاء تتبعو لنفسو

ء بالحواس مف البصر والسمع، ويستعمؿ في ويقوؿ ابف عطية: التحسس طمب الشي

، وفي (2)﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ الخير والشر وجاء في الخير في قولو تعالى:

 .(3)«سسواوال تح»: الشر قوؿ 

 المطمب الثالث: آثار التجسس 

التجسس قد يكوف الحركة التالية لمظف، وقد يكوف حركة ابتدائية لكشؼ العورات واالطبلع 

آف الكريـ يقاوـ ىذا العمؿ الدنيء مف الناحية األخبلقية، فالناس عمى عمى السوءات، والقر 

ظواىرىـ، وال يجوز ألحٍد أف يتعقب بواطنيـ؛ لما في ذلؾ مف آثار سيئة تؤثر في عبلقاتيـ مع 

 :(4)بعضيـ البعض وعمى مجتمعيـ، ومف ىذه اآلثار السيئة

 كر.انالتجسس ثمـ لؤلخوة اإلسبلمية؛ ألنو يبعث عمى إظيار الت -1

اطبلع المتجسس عمى تجسس اآلخريف سبب في نشوء الكره والبغض والحقد في  -2

 النفوس.

انتشار المشاكؿ االجتماعية والنفسية مثؿ القمؽ والخوؼ والتفكير السمبي الذي يؤدي إلى  -3

 االكتئاب؛ ألف المتجسس ال ييدأ لو باؿ وال يناـ قرير العيف، مرتاح النفس.

يف ينزع الثقة واأللفة مف بعضيـ البعض وتقطع الصبلت التجسس عمى عورات المسمم -4

 بينيـ.

 انتشار الخصومات والنزاعات، والعداوات بيف الناس، ويؤدي إلى التدابر والتشاحف. -5
                                                           

 (.10/680م، )2001 -هـ1421(، 1( ابن حجر العسقالنً، فتح الباري، دار مصر، ط)1)
 .87( سورة ٌوسف، آٌة 2)
 (.5/151( ابن عطٌة، المحرر الوجٌز، )3)
 (.9/4132( حمٌد، نضرة النعٌم، )4)
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 إضعاؼ لبنات المجتمع المسمـ، وجعمو لقمة سائغة في فـ أعدائو. -6

 نيؿ العقاب العاجؿ في الدنيا واآلجؿ في اآلخرة بسخط ا وعذابو. -7

 ليؿ عمى ضعؼ اإليماف وفساد الخمؽ.د -8

 دليؿ عمى دناءة النفس وخّستيا. -9

 يورد صاحبو موارد اليبلؾ ويورث الفجور. -10

 يؤدي إلى فساد الحياة وكشؼ العورات. -11

 .(1)يستحؽ صاحبو غضب ا ورسولو والمؤمنيف -12

  

                                                           
 (.9/4132( حمٌد، نضرة النعٌم، )1)
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 المبحث العاشر

 مسممالغيبة وآثارىا في ىدم القواعد األخالقية لممجتمع ال

أحد إال مف  ف المسمميف، بؿ ال يكاد يسمـ منوىذا الخمؽ الذميـ الذي ُيبتمى بو كثير م

رحـ ا عز وجؿ، وحتى نتجنب ونتطير منيا ال بد لكؿ مسمـ أف يتؽ ا عز وجؿ، وأف يأخذ 

 . بما أمر ا بو ورسولو

لغيبة وصورىا، وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا: التفسير والبياف، وتعريؼ ا

 واألحواؿ التي تباح فييا الغيبة، وآثارىا السيئة عمى أفراد المجتمع المسمـ.

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن ﴿يقوؿ ا تبارؾ وتعالى: 

أي ال يذكر بعضكـ بعضًا بما يكره في غيبتو،  (1)﴾ّٰرئ ِّ ُّ ىتٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي

ـُ، َقاَؿ: ِذْكُرَؾ " :َقاؿَ  فَّ َرُسوَؿ المَِّو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة أَ ف َأَتْدُروَف َما اْلِغيَبُة َقاُلوا المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَم

ـْ َأَخاَؾ ِبَما َيْكَرُه ِقيَؿ َأَفَرَأْيَت ِإْف َكاَف ِفي َأِخي َما َأُقوُؿ َقاَؿ ِإْف َكاَف ِفيِو َما تَُقوُؿ َفَقِد اْغتَْبتَ  ْف َل ُو َواِ 

 .(2)"ْف ِفيِو َفَقْد َبَيتَّوُ َيكُ 

والمراد بالذكر صريحًا أو كناية، ويدخؿ الرمز واإلشارة ونحوىما إذا أدت مؤّدى النطؽ؛ 

 .(3)ألف عمة النيي عف الغيبة إيذاء اآلخريف

دوف أف يقوؿ: اجتنبوا الغيبة، لقصد  ﴾مهىه جه ين ىن﴿وقد جاء التعبير القرآني 

واالستفياـ تقريري؛  ﴾يي ىي مي خي حي جي يهُّتعالى: التوطئة لمتمثيؿ الوارد في قولو 

                                                           
 .12( سورة الحجرات، آٌة1)
(، الترمذي، سنن 2589(، كتاب البر والصلة، باب تحرٌم الغٌبة، رقم الحدٌث )4/2001( مسلم، صحٌح مسلم، )2)

 (.1934(، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فً الغٌبة، رقم الحدٌث )4/329الترمذي، )
 (.13/309( األلوسً، روح المعانً، )3)
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(، ومثمت ٰذٰرلتحقؽ أف كؿ أحد يقر بأنو ال يحب ذلؾ، ولذلؾ أجيب االستفياـ بقولو )

الغيبة بأكؿ لحـ األخ الميت، والتمثيؿ مقصود منو استفظاع الممثؿ وتشوييو إلفادة اإلغبلظ 

 .(1)ياـ الجاىميةخاصة في أبعمى المغتابيف؛ ألف الغيبة متفشية في الناس و 

شارة إلى أف عرض اإلنساف كدمو ولحمو، وىذا مف باب ىي اإل والحكمة مف ىذا التشبيو

القياس الظاىر؛ وذلؾ ألف عرض المرء أشرؼ مف لحمو، فإذا لـ َيحُسف مف العاقؿ أكؿ لحوـ 

 الناس، لـ يحسف منو قرض عرضيـ بالطريؽ األولى؛ ألف ذلؾ آلـ.

نع؛ ألف العدو يحممو الغضب عمى مضغ لحـ العدو، كد في المآ( ىي ميوقولو )

 .(2)فكيؼ أصدؽ األصدقاء مف ولدتو أمؾ، فأْكُؿ لحمو أقبح ما يكوف

( لئلشعار بأف أحدًا مف األحديف ال جي يهوداللة إسناد الفعؿ إلى )أحد( في قولو تعالى )

 يحب ذلؾ.

عضيا دوف ذلؾ ومنيا وآثار مف السنة بعضيا صحيح وب ،والغيبة حراـ بداللة ىذه اآلية

ـُ َأُخو اْلُمْسِمـِ اَل َيْظِمُمُو َواَل َيْخُذُلُو َواَل َيْحِقُرُه التَّْقَوى َىاُىَنا" »قولو عميو الصبلة والسبلـ:  اْلُمْسِم

ـَ كُ  ؿ  اْلُمْسِمـِ َعَمى َوُيِشيُر ِإَلى َصْدِرِه َثبَلَث َمرَّاٍت، "ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمف الشَّر  َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِم

 .(3)«اْلُمْسِمـِ َحَراـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضوُ 

 َكَذا َصِفيَّةَ  ِمفْ  : َحْسُبؾَ -رضي ا عنيا-لعائشة، وقد قالت عف صفية وقولو 

 ُمِزَجتْ  َلوْ  َكِمَمةً  ُقْمتِ  َلَقدْ »: َفَقاؿَ  َقِصيَرًة، َتْعِني: ُمَسدَّدٍ  َغْيرُ  َقاؿَ  َوَكَذا،

 

                                                           
 (.26/255( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )1)
 (. 28/110( الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر)مفاتٌح الغٌب(، )2)
(، كتاب المظالم والغضب، باب ال ٌظلم المسلم المسلم وال ٌسلمه، رقم الحدٌث 3/128( مسلم، صحٌح مسلم، )3)

(2442.) 
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تذييؿ آلية الغيبة؛ ألف  ﴾ّٰ ِّ ُّ ىتٌٍّّ ٰىُّ ، وجممة(1)«َلَمَزَجْتوُ  اْلَبْحرِ  َماءِ بِ  

وتكوف التقوى ابتداء فيرحـ ا  ﴾ّٰ ِّ ُّ ىتالتقوى تكوف بالتوبة بعد التمبس باإلثـ فقيؿ ﴿

 .(2)المتقي فالرحيـ شامؿ لمجميع

 المطمب الثاني: تعريف الغيبة وصورىا 

إلى ذكره، وقيؿ الغيبة:  حاجةب، مف غير بما فيو مف عي يذكر اإلنساف غيره الغيبة: أف

ف كاف كذبًا سمي بيتاناً   .(3)أف تتكمـ عف إنساف مستور بما فيو، فإف كاف صدقًا سمي غيبة، وا 

أما ماىية الغيبة في المصطمح الشرعي، فتدور حوؿ ذكر المسمـ أخاه المسمـ في غيابو 

 .(4)المفظ والكتابة، التصريح والتمويح بما فيو مما يسؤوه، ويكرىو، يستوي في ذلؾ

 أما مظاىر الغيبة وصورىا فيي كثيرة منيا:

 العيوب البدنية كقولؾ عف المسمـ: قصير، طويؿ، كبير البطف وغيره. -1

العيوب الدينية كقولؾ عف المسمـ: قميؿ األدب، يتياوف في الناس، كثير الكبلـ، كثير  -2

 األكؿ أو النوـ وغيره.

 بأسرتو كقولؾ عف المسمـ: أبوه فاسؽ، أو زنجي، اسكافي،...إلخ. العيوب المتعمقة -3

 ...كقولؾ: متكبر، عبوس، مراٍء، بخيؿ العيوب الِخْمقية لممغتاب -4

 .(5)سماع المغتابيف، وعدـ زجرىـ واإلنكار عمييـ، ومقاطعة مجالسيـ -5

 

 

                                                           
(، ابن عاشور، التحرٌر 4875(، كتاب األدب، باب الغٌبة، رقم الحدٌث )4/269( أبو داود، سنن أبو داوود، )1)

 (.26/157والتنوٌر، )
 (.26/157( ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )2)
 (.1/196، الجوهري، الصحاح، )367فهانً، المفردات، ص( األص3)
 (.3/140( الغزالً، إحٌاء علوم الدٌن، )4)
 (.47-3/46( نوح، آفات على الطرٌق، )5)
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 المطمب الثالث: األحوال التي تباح فييا الغيبة 

تظمـ إلى السمطاف والقاضي، مما لو قدرة عمى إنصافو مف التظمـ: فيجوز لممظمـو أف ي -1
 حم جم يل ىل مل﴿ظالمو، فيذكر أف فبلنًا ظممني وفعؿ بي كذا وكذا لقولو تعالى: 

 .(1)﴾جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم
االستعانة عمى تغيير المنكر والمعاصي إلى الصواب، فيقوؿ لمف يرجو قدرتو إزالة  -2

 .(2)المنكر: فبلف يعمؿ كذا فازجره عنو

: إف أبا سفياف رجؿ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني  االستفتاء: كقوؿ ىند لمنبي -3

 ُخِذي َما َيْكِفيِؾ َوَوَلَدؾِ : "وولدي إال ما أخذت منو وىو ال يعمـ، فقاؿ 

 .(4)، فينا ذكرتو بالشح والظمـ ليا ولولدىا، ولـ يرىا مغتابة(3)" -4

مف وجوه منيا: جرح المجروحيف مف الػرواة تحذير المسمميف مف الشر ونصيحتيـ، وذلؾ  -4

 لمحديث، وكذلؾ الشيود، وذلؾ جػائز بإجمػاع المسػمميف بػؿ واجػب لمحاجػة، فقػد اسػتأذف رجػؿ

 . (5)"اْلَعِشيَرةِ  َرُجؿُ  ِبْئَس  َأوْ  اْلَعِشيَرةِ  َفَمِبْئَس اْبفُ  اْئَذُنوا َلوُ  فقاؿ:  عمى النبي

ي مصاىرتو، أو مشاركتو أو إيداعو، فوجب ويقاس عمى ذلؾ: أنو إذا استشارؾ إنساف ف

عميؾ أف تذكر لو ما تعممو عمى جية النصيحة، ويدؿ عمى ذلؾ ما جاء في حديث فاطمة بنت 

في رجميف خطباىا؛ ىما: معاوية، وأبو الجيـ، فقاؿ   قيس أنيا جاءت تستشير رسوؿ ا

":  ُ(6)"َوَلِكْف ُأَساَمةُ  ،َضرَّاٌب ِلمن َساءِ  َفَرُجؿٌ  مَّا َأُبو اْلَجْيـِ َوأَ  ،َأمَّا ُمَعاِوَيُة َفَرُجٌؿ َتِرٌب اَل َماَؿ َلو. 

                                                           
 .148( سورة النساء، آٌة 1)
 (.3/52( نوح، آفات على الطرٌق، )2)
(، ورواه مسلم فً 5364ل، رقم الحدٌث )(، كتاب النفقات، باب إذا لم ٌنفق الرج7/65( البخاري، الجامع الصحٌح، )3)

 (.1714(، باب قضٌة هند، رقم الحدٌث )3/1338صحٌحه، كتاب األقضٌة، )
 (.52//3( نوح، آفات على الطرٌق، )4)
(، 6032فاحشاً وال متفحشاً، رقم الحدٌث ) (، كتاب األدب، باب لم ٌكن النبً 8/13( البخاري، الجامع الصحٌح، )5)

 (.2591(، كتاب األدب، باب مداراة من ٌتقً فحشه، رقم الحدٌث )4/3003صحٌحه، )وأخرجه مسلم فً 
 (.1480(، كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثاً ال نفقة لها، رقم الحدٌث )2/1119( مسلم، صحٌح مسلم، )6)
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ويقاس عمييا أيضًا إذا رأيت متفقيًا يتردد إلى مبتدع او فاسؽ، يأخذ عنو العمـ فعميؾ 

 . (1)نصيحتو ببياف حالو، بشرط أف يكوف القصد النصيحة

  طرق الوقاية منياالمطمب الرابع: آثار الغيبة عمى المجتمع المسمم و 

لمغيبة آثار ضارة، وعواقب ميمكة سواء كاف ذلؾ عمى العامميف أـ عمى العمؿ اإلسبلمي، 

 ومف ىذه اآلثار المدمرة عمى أفراد المجتمع المسمـ:

ِإفَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكمَّـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف المَِّو اَل  : "التعرض لسخط ا وغضبو، لقولو  -1
فَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكمَّـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف َسَخِط المَِّو اَل يُ ُيمْ  ْمِقي َلَيا ِقي َلَيا َبااًل َيْرَفُعُو المَُّو ِبَيا َدَرَجاٍت، َواِ 

 .(2)" َبااًل َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَينَّـَ 

وما  بقبريف، فقاؿ: إنيما ليعذباف  العذاب الشديد، وال سيّما في القبر، فقد مّر النبي -2
يعذباف في كبير، أما أحدىما فكاف ال يستبرئ مف بولو، وأما اآلخر فكاف يمشي بيف 

 .(3)والنميمة الناس بالغيبة
نصحو ييواجو المغتاب أخاه بعينو و  ذاتيا مظير مف مظاىر الجبف، وأالّ  الغيبة في حد -3

 بالحكمة والموعظة الحسنة.
والفساد، وكثرة التكاليؼ، وتمكف  الفرقة والتمزؽ، األمر الذي يؤدي إلى شيوع الشر -4

 األعداء مف رقابنا.
الغيبة تؤدي إلى قوؿ الزور، وقوؿ الزور يؤدي إلى البيتاف، والبيتاف يؤدي إلى  -5

 الخصومة.
 .(4)الغيبة تنشر الحقد والبغضاء، والقطيعة بيف المسمميف -6

ؽ الوقاية بعد عرض ىذه اآلثار الميمكة عمى الفرد والمجتمع، ال بد لنا مف معرفة طر 

 مف ىذه اآلفة ومنيا:

                                                           
 (.55//3( نوح، آفات على الطرٌق، )1)
 (.6478حفظ اللسان، رقم الحدٌث ) (، كتاب الرقاق، باب8/101( البخاري، الجامع الصحٌح، )2)
(، وأخرجه 218(، كتاب الوضوء، باب ما جاء فً غسل البول، رقم الحدٌث )1/53( البخاري، الجامع الصحٌح، )3)

 (، كتاب الطهارة، باب الدلٌل على نجاسة البول.1/240مسلم، صحٌح مسلم، )
 (.70-3/68( نوح، آفات على الطرٌق، )4)
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 تربية ممكة تقوى ا، ومراقبتو في النفس، وىذه الممكة إف نبتت ورسخت في النفس تحمي 
ىذا الدواء الوارد في نياية آية تحريـ الغيبة بقولو  صاحبيا مف أكؿ لحوـ الناس، ولعؿَّ 

 .(1)﴾ّٰ ِّ ُّ ىت ٌٍّّ ٰى﴿تعالى:

 بو مكتوب ومحسوب ومشيود عميو لقولو تعالى:  أف يضع المسمـ في حسابو أف كؿ ما يتفوه

 .(2)﴾ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

  شاعتو بيف التثبت أو التبيف في الحكـ عمى األشياء واألشخاص، بؿ وفي نقؿ ىذا الحكـ، وا 

بقاًء عمى رابطة األخوة؛ لقولو تعالى:   جه ين ىن﴿الناس حفاظًا عمى أعراض الناس، وا 

 .(3)﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

  :كظـ الغيظ، ومقاومة الغضب؛ ألف الغضب مف أسباب الوقوع في الغيبة لقولو تعالى

 .(4)﴾ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىهُّ

  ًلبلقتداء  العمؿ عمى سبلمة البيئة قريبة كانت أو بعيدة مف ىذه اآلفة، حتى ال تكوف مجاال

 أو لممحاكاة بما ىو موبؽ في الدنيا واآلخرة.

 ال اقتدى بيـ اآلخروف دعوة ذوي األسوة والقدوة أف ت كوف تصرفاتيـ دقيقة ومحسوبة، وا 

 .(5)وكانت شرور ومفاسد ال يعمـ عقباىا إال ا

                                                           
 .12ة ( سورة الحجرات، آ1ٌ)
 .18( سورة ق، آٌة 2)
 .6( سورة الحجرات، آٌة 3)
 .134( سورة آل عمران، آٌة 4)
 (.73-3/72( نوح، آفات على الطرٌق، )5)
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 لمبحث الحادي عشرا

 بين الناس، وآثاره في بناء القواعد األخالقية في المجتمع المسمم التعارف

بما ال يعود التقوى اسـ جامع لخيري الدنيا واآلخرة، فمف قاـ بحقيا استغنى عف التفاخر 

عميو بالفخر، مف لوف أو نسب أو ماؿ وحسب؛ ألنو يجد في قمبو ما يغنيو عف كؿ الثناء، ومف 

حكمة ا تعالى في خمقو أف جعؿ اإلنساف ال يستطيع العيش وحده، فبل بد لئلنساف مف 

د الجماعة، والصمة بالناس، والتعرؼ عمييـ، والتعاوف معيـ عمى تحقيؽ مصالحو، ومف ىنا فق

 كاف التعارؼ مبدأ لنفع كثير، ومفتاحًا لكؿ خير.

وىذا المبحث يتناوؿ عدة مطالب منيا: التفسير والبياف، وحقيقة التعارؼ وآثاره في بناء 

 المجتمع المسمـ.

 المطمب األول: التفسير والبيان 

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿يقوؿ ا تبارؾ وتعالى:

 (1)يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

وىو النداء الوحيد في السورة، والبقية  ﴾مئ زئ﴿ت ىذه اآلية بالنداء بقولو قد افتتحو 

ىذا ىو أف ﴾مئ زئ﴿والحكمة باقتراف ىذا الموضع بػ ،كميا بنداء اإليماف )يا أييا الذيف آمنوا(

 زئ﴿ آخر نداءات ا لعباده في ىذه السورة، وىو أعـ مف النداء بعنواف اإليماف فقاؿ عز وجؿ:

ي مف آدـ وحواء باعتبار األصؿ، كما أف كؿ آدمي مخموؽ مف أ ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ

، كؿ ىذا لحكمة وفصائبلً  وأفخادً  اً أبويف أحدىما ذكر واآلخر أنثى، وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ وبطون

التعارؼ، فمـ يجعمكـ كجنس الحيواف ال يعرؼ الحيواف اآلخر، ولكف لحكمة التعارؼ المقتضي 

فراد ضروري لقياـ مجتمع صالح لذا فتعارفوا وتعاونوا، وال تتفرقوا لمتعاوف، إذا التعاوف بيف األ
                                                           

 .13( سورة الحجرات، آٌة 1)
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ألجؿ التفاخر باألنساب، فإنو ال قيمة لمحسب وال لمنسب إذا كاف المرء ىابطًا في نفسو وفاسدًا 

 . (1)في أخبلقو وسموكو

(، ىب نب مب( أي مف آدـ وحواء بقرنية قولو )زب رب يئومعنى قولو تعالى )

ر واألنثى، صنؼ الذكر واألنثى، أي كؿ واحد مكوف مف صنؼ الذكر ويجوز أف يراد بالذك

 .(2)واألنثى

( بفتح الشيف وسكوف العيف، الجمع العظيـ بٍ ( الشعوب جمع )َشعْ ىب نبومعنى )

المنتسبوف إلى حي واحد، والشعوب جمع القبائؿ التي ترجع إلى جٍد واحد مف أمٍة مخصوصة، 

 .(3)بوالقبائؿ جمع قبيمة وىي ما دوف الشع

وىو أجود مف الـ )كي( ألنو يضطرب  ،( الـ األمريبرت: البلـ في )وقاؿ ابف عطية

لو كانت الـ )كي( فكأنو قاؿ )يا أييا الناس( أنتـ سواء مف حيث أنتـ مخموقوف؛ ألف ؛ إذ المعنى

، وعمى ذلؾ (4)تتعارفوا وألف تعرفوا الحقائؽ، وأما الشرؼ والكـر فيو بتقوى ا وسبلمة القمب

 أجمع المفسروف.

أتقاىـ، وىو أكثرىـ أكـر الناس عند ا  ﴾يترث ىت نت مت زت﴿ومعنى قولو تعالى 

 عف المعاصي، ال أكثرىـ قرابة وقومًا، وال أشرفيـ نسبًا. طاعة وانفكاكاً 

يعمـ مف يقوـ منيـ بتقوى ا ظاىرًا أو باطنًا، ممف يقـو  ﴾ىث نث مث زث﴿وقولو تعالى 

 جازي بما يستحؽ، فيو الخبير بكؿ شيء.بذلؾ ظاىرًا ال باطنًا، في

                                                           
(، 19/1513(، األلوسً، روح المعانً، )8/116(. وأبو حٌان، البحر المحٌط، )5/131( الجزائري، أٌسر التفاسٌر )1)

 (.26/258(، ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )5/137ضاوي، تفسٌر البٌضاوي، )وانظر البٌ
(، األلوسً، روح المعانً، 28/113(، الفخر الرازي، التفسٌر الكبٌر، )8/115( أبو حٌان، البحر المحٌط، )2)

(19/312.) 
 (.19/312، وانظر األلوسً، روح المعانً، )216( األصفهانً، المفردات، ص3)
(، 19/313(، األلوسً، روح المعانً، )8/116(، أبو حٌان، البحر المحٌط، )5/153عطٌة، المحرر الوجٌز، )( ابن 4)

 (.26/259وابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، )



181 
 

جممة تعميمية يبيف أنو عميـ  ﴾ىث نث مث زث﴿وقاؿ أبو بكر الجزائري في قولو تعالى: 

 .(1)بالناس ببواطنيـ وظواىرىـ خبير بكؿ شيء

 المطمب الثاني: حقيقة التعارف وآثاره في بناء المجتمع 

نساف واحد وجميع أف أصؿ اإل ﴾...زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿ لقد بينت اآلية الكريمة

وىي  ؛ةمالناس خمقوا مف أب وأـ، وأنو ال فرؽ بيف عربي عمى أعجمي إال بتقوى وىذا لحكمة جمي

لغًة مصدر تعارؼ القوـ، أي عرؼ بعضيـ بعضًا، ومف مادة )عرؼ( التي تدؿ وىو التعارؼ، 

  .(2)عمى السكوف والطمأنينة

بيـ جميعًا إلى أب وأـ واحدة، واصطبلحًا: أف يعرؼ الناس بعضيـ بعضًا بحسب انتسا

ثـ بحسب الديف والشعوب والقبائؿ، بحيث يكوف ذلؾ مرعاة لمشفقة واأللفة، والوئاـ، ال إلى التنافر 

 .(3)والعصبية

 وأما آثار التعارؼ عمى أبناء المجتمع المسمـ فيي عظيمة وجمية ومنيا:

 يقوي روابط األخوة في ا. -1

 يورث الحب في ا وينميو. -2

 ي عمى التناحر، والتخاصـ والتقاطع بيف أفراد المجتمع المسمـ.يقض -3

 يزيؿ التمايز الطبقي بيف أفراد المجتمع المسمـ وتسود المساواة بينيـ.  -4

 التعارؼ ىو السبيؿ لمتعاوف عمى البر والتقوى. -5

 يورث السكينة والطمأنينة في القمب؛ ألف مف عرؼ شيئًا اطمأف إليو. -6

 .اً الشحناء مف القموب ويبدلو حبًا ووئامالتعارؼ يزيؿ البغضاء و  -7

                                                           
 .57(، وابن عثٌمٌن، تفسٌر سورة الحجرات، ص5/131( الجزائري، أٌسر التفاسٌر، )1)
 (.9/236، لسان العرب، )(، ابن منظور4/28( ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، )2)
 (.4/1004( حمٌد، نضرة النعٌم، )3)
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 يصبح المجتمع المسمـ مجتمعًا متماسكًا معتزًا بأفراده. -8

 التعارؼ يؤلؼ القموب، ويوحد الصفوؼ، ويتيح الوقوؼ لمواجية أعداء ىذا الديف. -9

التعارؼ والتآلؼ ينشر الرعب والقمؽ في نفوس أعداء المسمميف، ويحسبوف لممسمميف  -10

 (1)ألؼ حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.4/1007( حمٌد، نضرة النعٌم، )1)
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 المبحث الثاني عشر

القواعد األخالقية المشتركة بين كمتا السورتين )لقمان والحجرات(، والقواعد األخالقية 
 التي انفردت بيا سورة لقمان، والقواعد األخالقية التي انفردت بيا سورة الحجرات

يث بعد عرض ودراسة كمتا السورتيف )لقماف والحجرات( وتناوؿ الحديث عنيما مف ح

التعريؼ بيما، وسبب نزوليما، والموضوعات التي اشتممت عمييا كمتا السورتيف، واستنباط 

عبلقة بيف يحسف عمؿ مقارنة وايجاد القواعد األخبلقية لممجتمع المسمـ مف خبلؿ تفسير آياتيما، 

السورتيف مف خبلؿ ما توصمت إليو مف قواعد أخبلقية حميدة تسيـ في بناء المجتمع المسمـ، 

 وأخرى ال بد مف اجتنابيا تسيـ في ىدـ لبنات المجتمع المسمـ.

وىذا المبحث يتناوؿ القواعد األخبلقية المشتركة بيف كمتا السورتيف )لقماف والحجرات(، والقواعد 

األخبلقية التي انفردت بيا سورة لقماف، والقواعد األخبلقية التي انفردت بيا سورة الحجرات، وذلؾ 

 تية:عبر المطالب اآل

 .)المطمب األول: القواعد األخالقية المشتركة بين كمتا السورتين )لقمان والحجرات 

أنزؿ ا عز وجؿ القرآف الكريـ؛ ليكوف دستورًا ومنيجًا مثاليًا لعباده المؤمنيف، وعمؿ 

عمى إرساء وتثبيت أصوؿ ىذا المجتمع المسمـ مف خبلؿ ما شّرعو ا عز وجؿ مف أحكاـ 

 مف االلتزاـ بيا، وأمور نيى ا عنيا لما فييا مف إضعاؼ لبنات المجتمع المسمـ. وأمور ال بد

وقد تبيف لمباحثة أف ىناؾ عبلقة وقواعد أخبلقية مشتركة بيف كمتا السورتيف )لقماف 

 والحجرات( وىي عمى النحو اآلتي:
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ألخبلقية أفضؿ أساليب التربية ا طائفًة مفكمتا السورتيف )لقماف والحجرات( تضمنتا  -1

رشاد  وتقرير لمحقائؽ. والقواعد االجتماعية مف أمٍر ونيي، وتوجيو وا 

تناولت كمتا السورتيف )لقماف والحجرات( ُخمقًا حميدًا وأمرت بو، وىو غّض الصوت، فقد  -2

أوصى لقماف ابنو بيذا الخمؽ، ونفره مف رفع الصوت دوف الحاجة إليو، قاؿ تعالى: 

 َّ هت مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه ُّ
وجاءت  .(1)

  آيات سورة الحجرات أيضًا تنيى المؤمنيف عف رفع الصوت وخاصة بحضرة النبي
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّ قاؿ تعالى:

 َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب
(2). 

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجُّوقاؿ تعالى: 

 َّ مظ حط مض خض حض جضمص

 إذا كّمموه ، أي يخفضوف أصواتيـ عند رسوؿ ا (3)

 .(4)إجبلاًل و وقارًا لو، أو كمموا غيره بيف يديو إجبلاًل لو

تحدثت كمتا السورتيف عف عمـ ا عز وجؿ الذي يعمـ غيب السماوات واألرض، ويعمـ  -3

ما نخفي وما نعمف، وجاءت ىذه الحقيقة عمى لساف لقماف الحكيـ، وىو يوصي ابنو 

األرض، وضرب لو مثبًل دقيقًا يبيف لو بمراقبة ا عز وجؿ، الذي يعمـ ما في السماوات و 

حاطتو بخفايا وأدؽ األشياء قاؿ تعالى:   خب حب جب هئ مئ خئ ُّ شموؿ عمـ ا وا 

َّحص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب
(5). 

                                                           
 .19سورة لقمان، آٌة( 1)
 .2سورة الحجرات، آٌة( 2)
 .3سورة الحجرات، آٌة( 3)
 (.19/363القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، )( 4)
 .16سورة لقمان، آٌة( 5)
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 حي جي  ٰه مه ُّ وجاءت سورة الحجرات تؤكد ىذه الحقيقة، وتختـ السورة بقولو تعالى:

َّ  مت هب مب هئ مئ هيمي خي
(1). 

مقوا مف أٍب خُ  ؛تساووفمأف الناس جميعيـ وىي  ؛سورتيف حقيقة عظيمةتناولت كمتا ال -4

ـَ التكبر والتفاخر؟  وأـ وال فرؽ لعربّي عمى أعجمّي إال بالتقوى، فم

ولقماف الحكيـ يعمـ سر ىذه الحقيقة لذلؾ يوصي ابنو ويحذره مف داء التكبر الذي يودي 

 حل جل مك لك خكُّ  يوصي ابنو: عمى لساف لقماف وىو ىبصاحبو إلى الياوية، قاؿ تعال

َّ جه هن من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل
(2). 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  وجاءت سورة الحجرات، لتؤكد ىذه الحقيقة قاؿ تعالى:

َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب
(3). 

كؿ إنساف مخموؽ مف أبويف، فمـ التكبر والتفاخر باألنساب، فإنو ال قيمة لمحسب وال 

 ء ىابطًا مف نفسو، وفاسدًا في أخبلقو.لمنسب إذا كاف المر 

 .المطمب الثاني: القواعد األخالقية التي انفردت بيا سورة لقمان 

اشتممت سورة لقماف عمى منظومة مف القيـ التربوية واألخبلقية لمقومات الشخصية 

طيؼ المؤمنة، المنضبطة بتمؾ المثؿ العميا، والقيـ األخبلقية والعقدية، وجاءت بأسموب حواري ل

متمثؿ بالوصية بيف عاطفة األبوة المتصفة بالخبرة والحكمة، والمتدفقة بالحناف والعطؼ والرحمة، 

 إلى النبوة المتأدبة المتواضعة.

 وانفردت سورة لقماف بجممة مف القواعد األخبلقية والقيـ التربوية لـ ترد في سورة الحجرات ومنيا:

 قيمة التوحيد، وعدـ اإلشراؾ با. -1

                                                           
 .18سورة الحجرات، آٌة( 1)
 .18سورة لقمان، آٌة (2)
 .13سورة الحجرات، آٌة( 3)
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 اف إلى الوالديف والبر بيما.اإلحس -2
 األمر بإقامة الصبلة. -3
 األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر. -4
 الصبر. -5

 .المطمب الثالث: القواعد األخالقية التي انفردت بيا سورة الحجرات 

تعتبر سورة الحجرات مدرسة متكاممة عقدية وتشريعية وتربوية، ترّبي في ضوئيا 

 مو األخبلؽ، وفضائؿ األعماؿ.وترّبي األمة عمى س أصحاب محمٍد 

 وانفردت سورة الحجرات بجممة مف اآلداب االجتماعية واألخبلقية لـ ترد في سورة لقماف ومنيا:

 عدـ التقديـ بيف يدي ا ورسولو. -1
 التبّيف مف األخبار والتثبت مف نقميا. -2
 اإلصبلح بيف الطائفتيف المتخاصمتيف. -3
 مكانة األخّوة اإليمانية. -4
 الناس. التعارؼ بيف -5

وانفردت سورة الحجرات بعرض بعض األمراض االجتماعية والتي تتجمى في الواقع 

 االجتماعي، وتتجسد في إضعاؼ وىدـ لبنات المجتمع المسمـ، وتنيى المسمميف بالتخمؽ بيا:

 السخرية والممز والتنابز باأللقاب. -1
 الظف السي ئ باآلخريف. -2
 التجسس. -3
 الغيبة. -4

اىتـ بإيجاد دستوٍر مثاليٍّ عظيـٍ يقيـ لممجتمع المسمـ كيانو،  ىكذا نجد القرآف الكريـ

وينمي شخصية اإلنساف المسمـ؛ ليكوف فاعبًل في مجتمعو، منضبطًا في سموكياتو بمنظومٍة مف 

 القيـ األخبلقية.
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 الخاتمة

 .الصالحات وأصمي وأسمـ عمى نبينا محمد  تتـ بنعمتو لذيالحمد  ا

ي وفقني عمى إتماـ ىذا العمؿ، وأختـ البحث بعرض أىـ ما أحمد ا عز وجؿ الذ

 توصمت إليو مف نتائج مف خبلؿ دراستي لسورتي )لقماف والحجرات( بالنقاط اآلتية:

اىتماـ األب بتربية األوالد، والحرص عمى صبلحيـ، وىذا يتطمب المبادرة مف األب  -1

 عادة ولده.ووجوب العبلقة الحميمة بيف األب وولده، ومدى حرصو عمى س

حسف التأسي واالقتداء بالمنيج األخبلقي الصحيح قواًل وعمبًل، لما فيو مف تأثير   -2

 وتيذيب، وتحصيف لمنفس البشرية في جوىرىا ومظيرىا وىيئتيا العامة.

يبرز في ىذا البحث أىمية الوصية لؤلوالد المتمثمة في تقديـ النصح واإلرشاد ليـ، بما  -3

 آلخريف ليـ واحتراميـ.يعود عمييـ بالنفع، وحب ا

التربية الحسنة لؤلوالد ىي مسؤولية الوالد الذي يتتبع ابنو منذ ميبلده وحتى يبمغ أشده،  -4

 فيؤدبو ويعممو الحبلؿ واألخبلؽ الحسنة.

خطورة التقدـ بيف يدي ا ورسولو، وأشد أنواع التقدـ بيف يدي ا ىو الحكـ بغير ما  -5

 بو مف المّمة.أنزؿ ا، فيو كفر قد يخرج صاح

، في كؿ شأف، ومف ىذا األدب ينبثؽ األدب األدب مع ا عز وجؿ، ثـ مع رسولو  -6

 مع اآلخريف.

اجتناب نشر اإلشاعات بيف أبناء المجتمع، ووجوب التحري والتثبت في نقؿ األخبار،  -7

 تسيـ وتفتؾ بالمجتمع.والبعد عف التسرع في تصديقيا، لما يترتب عمييا مف آثار خطيرة 
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كوف ليـ إمامة واحدة، وأف ال يقع بينيـ قتاؿ وال نزاع تاألصؿ في الجماعة المسممة أف  -8

 إال نادرًا.

وجود مّيزة المنيج الشرعي المتكامؿ الشامؿ لمتثبت والتبيف مف األخبار امتازت بو األمة  -9

 وتاريخيا. ة نبّييامف األمـ، وىذا ما حفظ ليا سنّ  اإلسبلمية عف غيرىا

مف القواعد األخبلقية والمثؿ والقيـ  جممةً  اتضمنتىما )لقماف والحجرات( رتيف كمتا السو  -10

 اليادفة، لبناء المجتمع المسمـ، وصبلحو في الدنيا واآلخرة.

ت عمى أفضؿ أساليب التربية األخبلقية والببلغية حجرااشتممت سورتا لقماف وال -11

 لتشبيو واالستعارة والكناية.وتنوعيا بيف التوجيو المباشر بالطمب، وضرب المثؿ وا
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 التوصيات

المؤسسات التعميمية واألكاديمية بوضع مساؽ لمتربية األخبلقية لتخميص األمة أوصي   -1

 مف أمراضيا وعمميا.

االختصاص بمجاؿ األخبلؽ بعقد اجتماعات وعمؿ مشاوراٍت  يأوصي أىؿ العمـ وذو  -2

ذا الوقت المعاصر، والتوصؿ إليجاد حؿ عممية أخبلقية تناقش فييا أزمة األخبلؽ في ى

 ليذه األزمة التي يعاني منيا مجتمعنا اليـو إال ما رحـ ربي.

التخمؽ باألخبلؽ الحسنة بمنحيـ وساـ عمى العمـ  يأوصي أىؿ العمـ بتشجيع مريد -3

 االقتداء بيـ.عمى شرؼ "الطالب المثالي األخبلقي" لتشجيع غيرىـ 

ات، التي تتحدث عف األخبلؽ وفضميا، بيف أبناء وأوصي بطباعة ونشر بعض الكتيب -4

 المجتمع لمتشجيع عمى تناوليا وقراءتيا، والتخمؽ ولو بشيء يسير مما طرح بيا.

 أوصي بعمؿ دراسات جامعية تتناوؿ موضوع األخبلؽ في بقية سور القرآف الكريـ.    -5

النبوية  أوصي بعمؿ دراسات جامعية تجمع بيف األخبلؽ في القرآف الكريـ والسنة -6

 المطيرة.

 بعمؿ دراسات جامعية تجمع بيف الجانب الخمقي والجانب التربوي. يأوص -7
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 الفهارس العلمية

 
 فيرس األعالم المترجم ليم

 فيرس اآليات القرآنية الكريمة

 فيرس األحاديث واآلثار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 فيرس األعالم المترجم ليم

 االسم أو الكنية الصفحة
  بف حابس بف مجاشع األقرع .1 36، 34، 33

 األوزاعي .2 27
   ثابت بف شماس .3 39، 35ػ 34

 أبو جبيرة بف الضحاؾ .4 40
 الخزاعيالحارث بف ضرار  .5 37
 الحسف البصري، الفقيو العابد المشيور .6 83، 32

 سعيد بف المسيب القرشي .7 27
 زيد بف أرقـ .8 35

 سعيد بف جبير .9 100، 42
 سعد بف أبي وقاص .10 73، 20، 19

 يالسييم .11 26
 الشعبي عامر بف شراحيؿ .12 29
 عكرمة المخزومي .13 29، 20

 عتاب بف أسيد .14 41
 قتادة بف دعامة .15 30، 17

 الكمبي .16 17
 مجاىد .17 18

 مقاتؿ .18 41، 26، 18
 معاوية بف العباس بف مرداس السممي .19 78
 النحاس .20 17

 الوليد بف عقبة بف أبي معيط .21 132، 37، 36
 يزيد بف شجرة الرىاوي .22 41
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 ات القرآنية الكريمةفيرس اآلي

 الصفحة اآلية اسم السورة وطرف اآلية
 البقرةسورة 

 101، 100 45 ﴾جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب﴿

 103 55 ﴾ٰر ٰذ﴿

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿
 ﴾...حض جض مص

83 66 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿

 ﴾مث هت مت خت

132 67 

 92 153 ﴾مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف﴿

 خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض﴿

 ﴾حق مف

175 101 

 30 269 َّ حفجف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ 

 آل عمرانسورة 
 49 48 ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿

 49 58 ﴾ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن﴿

 49 81 ﴾... ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿

 مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل﴿

 ﴾ىي ني

114 95 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من﴿

 ﴾... ىييي مي

111 93 ،95 

 178 134 ﴾ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىهُّ

 103 211 ﴾حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ﴿

 النساءسورة 
 67 11 ﴾من...زن رن مم ام ىليل مل يك ىك﴿
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 خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 ﴾... هن من

59 136 

 91 102 ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني...﴿

 175 148 ﴾ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿

 األنعامسورة 
 143 65 ﴾جخمخ مح جح مج حج مث هت﴿

 75، 62، 19 82 ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿
 األعرافورة س

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿
 ﴾... ىت نت مت زت رت يب

157 95 

 األنفالسورة  
 خن حن يمجن ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 ﴾ين ىن من

46 143 

 التوبةسورة 
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿

 ﴾... زث رث يت ىت

24 153 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿
 ﴾يث ىث

58 161 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ﴿

 ﴾مل خل حل

122 139 

 يونسسورة 
 49 1 ﴾خم حم جم يل ىل خلمل﴿

 149 4 ﴾حئخئ جئ يي ىي ني مي﴿

 ىودسورة 
 49 1 ﴾ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل﴿

 خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل﴿
 ﴾ٰذ يي ىي مي

46 61 
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 113 92 ﴾حئخئ جئ يي ىي ني مي﴿

 يوسفسورة 
 123 40 ﴾ ...رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿

 172 87 ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿

 لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت
 ﴾ىك مك

108 98 

 الحجرسورة 
 117 88 ﴾هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك﴿

 النحلسورة 
 149 90 ﴾يب ىب نب مب زب﴿

 اإلسراءسورة 
 69 24 ﴾حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك﴿
 ﴾خئ حئ جئ يي ىي ميني زي

44 57 

 21 85 ﴾جل مك لك خك حك جك

 لكيفاسورة 
 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 ﴾... ىهيه مه جه ين ىن من

28 81 

 طوسورة 
 167 81 ﴾ىك مك لك اك يق ىق﴿

 األنبياءسورة 
 59 25 ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 النورسورة 
 166 12 ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 165 16 ﴾جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب﴿

 ىف يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب
 ﴾يق ىق يف

30 112 
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 112 31 ﴾ىل مل يك ىك مك لك اكُّ

 125 52 ﴾جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك﴿

 الفرقانسورة 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿

 ﴾جسحس

63 113 

 الشعراءسورة 
 63 23 ﴾ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿

 115 215 ﴾نث مث زث رث يت ىت نت﴿ 

 العنكبوتسورة 
 19 8 َّ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ 

 الرومسورة 
 22 15 َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق  ُّ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ
 َّ زت رت يب ىب نبمب

27 23 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ

 َّ ىه مه جه

33 23 

 مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ

 َّ مث هت مت خت حت جت هب

56 23 

 جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّ

 َّجك مق حق مف خف حف

58 22 ،23 

 لقمانسورة 
 23 2، 1 َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 22 3، 2 َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّ 

 23 4 َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ 

 خي حي....  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي

1 ،5 24 

 22، 17 6 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ 
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 َّ نت مت زت رت يب

 مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ 
 َّ مل يك ىك

7 24 

 زث رث يت ىت ...يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ 
 َّ مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف نث مث

6 ،7 24 

 24 9 َّ ...اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ 

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿
 ﴾جي يه ىه مه جه

12 26 ،53 ،54 

 58، 18 13 ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ 
 َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ...نت مت

14 ،15 66 ،71 ،77 

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ﴿
 ﴾خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح

16 79 ،84 

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿
 ﴾حك جك مق حق

17 89 ،93 ،98 

 117 18 ﴾هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك﴿

 114 19 ﴾هت مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه﴿

 يل ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  ُّ 

 َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ... ام

22 ،23 25 

 21، 17 27 َّ مك لك خك حك جك مق حق مك لك خك حك جك مق حقُّ

 23 28 َّ مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  ُّ 

 23، 22 32 َّ ...من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّ 

   

 25، 21 34 َّ ... خكحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  ُّ 

 األحزابسورة 
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿

 ﴾حم جم

21 81 
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 يسسورة 
 49 2، 1 ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

 صسورة 
 49 20 ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ 

 46 29 ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 الزمرسورة 
 مي حيخي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم﴿

 ﴾مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي

10 98 

 162 56 ﴾ جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل﴿

 الشورىسورة 
 97 30 ﴾هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل﴿

 113 43 ﴾خم حم جم هل مل خل حل جل مك﴿

 األحقاف سورة
 65 13 ﴾مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن﴿

 من خن حن يمجن ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل﴿
 ﴾ ىنين

15 74 

 الفتحسورة 
 43 29 َّ يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ 

 الحجراتسورة 
، 118،121، 33 1 َّىن نن من زن رنمم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ 

123 
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ُّ 

  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب

2 34 ،121 ،125 ،
184 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  ُّ 

 مظ حط مض خض حض جضمص

3 34 ،129 ،184 

 35، 32 4 َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ 

 166، 33 5  َّ من خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
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، 121، 38، 36 6 َّ ... يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ 
132 ،178 

 121 9  ٰىين ىن نن من زن رن مم ُّ 

 150 10 َّ خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّ

 ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ُّ 
 َّ خض حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ....ىي

9 ،10 38 ،138 ،150 

، 121، 40، 39 11 َّ .... مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ
157 ،163 

 ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 ﴾ّٰرئ ِّ ُّ يك ٌٍّّ ٰى ... مهىه جه

12 121 ،163 ،169 ،
173 ،177 

 نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 
 يث ىث نث مث زث رثيت ىت

13 39 ،42 ،179 ،
185 

 42 14 َّ... مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكيق ىق يف ُّ 

 42 17 َّ... خكحك جك مق حق ُّ 

 18 185 

 قسورة 
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخل ُّ 

 َّ جه ين

1 ،2 44 

 178 18 ﴾ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

 الرحمنسورة 
 148 9 ﴾رن مم ام يل ىل مل يك﴿

 المجادلةسورة 
 ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ 

 ﴾مت زت رت يب ىب ..... ىي مي خي حي جي يه

7 88 

 154 22 ﴾...حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 التحريمسورة 
 58 6 ﴾...مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح﴿
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 القممسورة 
 11 4 َّىن نن من زن ُّ 

 القيامةسورة 
 88 2 ﴾ىك مك لك اك يق﴿

 البمدورة س
 68 4 ﴾اك يق ىق يف ىف يث﴿

 اليمزةسورة 
 161 1 ﴾حي جي يه ىه مه﴿
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 النبوية الشريفة فيرس األحاديث

 الصفحة طرف الحديث أو األثر
َأَتاِني آٍت ِمْف َرب ي، َفَأْخَبَرِني َأنَُّو: َمػْف َمػاَت ِمػْف ُأمَّتِػي اَل ُيْشػِرُؾ ِبالمَّػِو َشػْيًئا 

 َدَخَؿ الَجنَّةَ 
65 

ـُ، قَػاَؿ: ِذْكػُرَؾ َأَخػاَؾ ِبَمػا َيْكػَرُه ِقيػَؿ َأَتْدُروَف َما اْلِغيَبُة قَػاُلوا المَّػُو َوَرُسػو  ُلُو َأْعمَػ
 َأَفَرَأْيَت ِإْف َكاَف ِفي َأِخي َما َأُقوُؿ َقاَؿ ِإْف َكاَف ِفيِو َما َتُقوُؿ َفَقِد اْغَتْبَتُو 

177 

ـْ ِبالسَِّكيَنِة وَ  بَلِة ، َوَعَمْيُك َقاَمَة ، َفاْمُشوا ِإَلى الصَّ ـْ اإْلِ  113 اْلَوَقارِ ِإَذا َسِمْعُت
ـْ َثبَلثَػًة فَػبَل َيَتَنػاَجى اْثَنػاِف ُدوَف اآلَخػرِ  َحتّػَى َتْخَتِمطُػوا ِبالّنػاِس. ِمػْف  .إَذا ُكْنػُت

 َأْجِؿ َأْف يْحِزَنوُ 
155 

َتْقَوى المَِّو َوُحْسُف اْلُخُمِؽ، وسأؿ عف َأْكثَػِر  َفَقاؿَ  َأْكَثِر َما ُيْدِخُؿ النَّاَس اْلَجنَّةَ 
 ِخُؿ النَّاَس النار، فقاؿ: الفـ والفرجَما ُيدْ 

13 

َدَقِة؟ َقاُلوا: َبمَػى قَػاَؿ:  , َوالصَّبلِة, َوالصَّ َياـِ ـْ ِبَأْفَضَؿ ِمْف َدَرَجِة الص  َأال ُأْخِبُرُك
 َصبلُح َذاِت اْلَبْيِف, َفِإفَّ َفَساَد َذاِت اْلَبْيِف ِىَي اْلَحاِلَقةُ 

144 

ـْ ِبَأْكَبرِ  اْلَكباِئِر َثبلثًا، َقاُلوا: َبمى يا َرُسػوَؿ اِ، قَػاَؿ: اإِلْشػراُؾ بِػاِ  َأال ُأَنب ُئُك
 .َوُعقوُؽ اْلواِلَدْيفِ 

62 

ػػًدا َرُسػػوُؿ  ُأِمػػْرُت َأْف ُأَقاتِػػَؿ النَّػػاَس َحتَّػػى َيْشػػَيُدوا َأْف اَل ِإلَػػَو ِإالَّ المَّػػُو، َوَأفَّ ُمَحمَّ
بَلَة، َوُيؤْ  ـْ المَِّو، َوُيِقيُموا الصَّ َكاَة، َفِإَذا َفَعُموا َذِلَؾ َعَصُموا ِمن ي ِدَماَءُى  ُتوا الزَّ

91 

َـّ َمْف؟ َقاَؿ:«. ُأم ؾَ »َمْف َأَحؽ  النَّاِس ِبُحْسِف َصَحاَبِتي؟ َقاَؿ:  68 ُث
 13 َحَسَف ُخُمقو الجنَِّة ِلَمفْ  في أعمى َأنا َزِعيـٌ بَبيتٍ 

ـْ ِإَلى َشَياَدِة َأفَّ اَل ِإَلَو ِإالَّ اُ َوَأن ػي ِإنََّؾ َتْأِتي َقْوًما ِمْف َأْىِؿ  اْلِكَتاِب، َفاْدُعُي
ـْ َخْمَس  ـْ َأفَّ اَ اْفَتَرَض َعَمْيِي ـْ َأَطاُعوا ِلَذِلَؾ، َفَأْعِمْمُي  َرُسوُؿ اِ، َفِإْف ُى

91 

 177 ْرَفُعُو المَُّو ِبَياُيْمِقي َلَيا َبااًل يَ  ِإفَّ اْلَعْبَد َلَيَتَكمَّـُ ِباْلَكِمَمِة ِمْف ِرْضَواِف المَِّو اَل 
َـّ بِػر  اْلَواِلػَدْيِف  َأْفَضؿُ  َأي  اْلَعَمؿِ  َـّ َأيٌّ قَػاَؿ ثُػ بَلُة َعَمى ِميَقاِتَيا ُقْمُت ُث َقاَؿ الصَّ

َـّ َأيٌّ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِؿ المَّوِ    ُقْمُت ُث
76 

ـْ َوالظَّفَّ َفِإفَّ ا َواَل َتَحسَُّسوا َواَل َتَجسَُّسوا َواَل َتَحاَسُدوا  لظَّفَّ َأْكَذُب اْلَحِديثِ ِإيَّاُك
 َواَل َتَداَبُروا َواَل َتَباَغُضوا َوُكوُنوا ِعَباَد المَِّو ِإْخَواًنا

163 ،165 ،170 

 182 اْلَعِشيَرِة" َرُجؿُ  ِبْئَس  َأوْ  اْلَعِشيَرةِ  َفَمِبْئَس اْبفُ  اْئَذُنوا َلوُ 
 160 َفَقْد َباَء ِبَيا َأَحُدُىَما ِإْف َكاَف َكَما َقاؿَ  َقاَؿ أِلَِخيِو َيا َكاِفرُ  َما َرُجؿٍ َأي  
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، ِإَذا َفِقيُػوا،  ـْ ِفي اإِلْسبَلـِ ـْ ِفي الَجاِىِميَِّة ِخَياُرُى َتِجُدوَف النَّاَس َمَعاِدَف، ِخَياُرُى
ـْ َلُو َكَراِىَيةً َوَتِجُدوَف َخْيَر النَّاِس ِفي َىَذا الشَّْأِف أَ   َشدَُّى

82 

َحؽ  اْلُمْسػِمـِ َعمَػى اْلُمْسػِمـِ سػت: َرد  السَّػبَلـِ َوِعَيػاَدُة اْلَمػِريِض َوات َبػاُع اْلَجَنػاِئِز 
ذا استنصحؾ فانصح لو َجاَبُة الدَّْعَوِة َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس، وا   َواِ 

154 

 176 ُخِذي َما َيْكِفيِؾ َوَوَلَدؾِ 
ـْ َأْخبلًقا ـْ ِخَياَركُ   13 َأَحاِسُنُك

ـُ اْلَحَسػُد، َواْلَبْغَضػاُء ِىػَي اْلَحاِلقَػُة، َحاِلقَػُة الػد يِف اَل  ـْ َداُء اأُلَمػـِ قَػْبَمُك َدبَّ ِإلَػْيُك
 َحاِلَقَة الشَّْعِر. َوالَِّذى َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه اَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحاب وا.

144 

 159 ُفُسوٌؽ َوِقَتاُلُو ُكْفرٌ  ِسَباُب اْلُمْسِمـِ 
يَماِف، َواْلَحْمُد ِلمَِّو َتْمػؤَلُ اْلِميػَزاَف، َوُسػْبَحاَف المَّػِو َواْلَحْمػُد ِلمَّػِو  الطَُّيوُر َشْطُر اإْلِ

بَلُة ُنوٌر، -َأْو: َتْمؤَلُ -َتْمآَلِف   َما َبْيَف السََّماِء َواأْلَْرِض، َوالصَّ
103 

ِإفَّ أْمػػَره ُكمَّػُو لػػُو َخيػٌر ولػػيَس ذلػَؾ ألَحػػٍد إال لمُمػػْؤمِف ِإْف َعَجًبػا ألمػػِر المػؤمِف 
ْف أَصابتُو َضرَّاُء َصبرَ   أَصابتُو َسرَّاُء َشَكَر فكانْت َخيًرا لُو وا 

102 

 78 َفاْلَزْمَيا، َفِإفَّ اْلَجنََّة َتْحَت ِرْجَمْيَيا
 76 َفِفيِيَما َفَجاِىدْ 
َيِحػػػؿ   َوالَ  تَػػػَداَبُروا، َوُكوُنػػػوا ِعَبػػػاَد اِ ِإْخَواًنػػػا، َوالَ  ُدوا،َواَل َتَحاَسػػػ اَل َتَباَغُضػػوا،

 َأَخاُه َفْوَؽ َثبَلِث َلَياؿٍ ِلُمْسِمـٍ َأْف َيْيُجَر 
150 

 82 اَل ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأُكْؿ َطَعاَمَؾ ِإالَّ َتِقيٌّ 
المَّػُو َمػااًل َفَسػمََّطُو َعمَػى َىَمَكتِػِو ِفػي اْلَحػؽ ،  ال َحَسَد ِإال ِفي اْثَنَتْيِف: َرُجٍؿ آتَػاهُ 

 َوَرُجٍؿ آَتاُه المَُّو ِحْكَمًة َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعم ُمَيا
50 

 109 ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِمْف ِكْبرٍ  ال َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َمْف َكاَف ِفي َقْمِبوِ 
 174 اِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتوُ َلَقْد ُقْمِت َكِمَمًة َلْو ُمِزَجْت ِبمَ 

رَ  ـَ ِمْف َذْنِبَؾ َوَما َتَأخَّ ـَ َتْصَنُع َىَذا َيا َرُسوَؿ المَِّو، َوَقْد َغَفَر المَُّو َلَؾ َما َتَقدَّ  56 ِل
 201 لو كنتما مف أىؿ المدينة ألوجعتكما ضرباً 

 144 َيُقوُؿ َخْيراً  َأوْ  راً َلْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي ُيْصمُح َبْيَف النَّاِس َفَيْنمي َخيْ 
ِلَيْنُصْر الرَُّجُؿ َأَخاُه َظاِلًما َأْو َمْظُموًما َفِإْف َكاَف َظاِلًما َفْمَيْنيَػُو َفِإنَّػُو لَػُو ُنْصػَرٌة 

ْف َكاَف َمْظُموًما َفْمَيْنُصْرهُ   َواِ 
154 

 110 ٍو ِإالَّ ِعزًّاَما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْف َماٍؿ، َوَما َزاَد المَُّو َعْبًدا ِبَعفْ 
، َوَمػْف َيْسػَتْعِفْؼ ُيِعفَّػُو المَّػُو، َوَمػْف  ـْ  103َما َيُكوُف ِعْنِدي ِمْف َخْيٍر َفَمْف َأدَِّخَرُه َعػْنُك
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 َتَصبَّْر ُيَصب ْرُه المَّوُ َيْسَتْغِف ُيْغِنِو المَُّو، َوَمْف يَ 
 13 ُحْسِف اْلُخُمؽِ  ِمفْ  اْلِميَزاِف َأْثَقؿُ  ُيوَضُع ِفي ِمْف َشْيءٍ  َما

ـْ النَِّبي وَف َوالش َيَداءُ  َجبَلِلي ِفي اْلُمَتَحاب وفَ  ـْ َمَناِبُر ِمْف ُنوٍر َيْغِبُطُي  162 َلُي
ـُ َأُخو اْلُمْسِمـِ   174، 150 َمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيوِ وَ  ،َواَل ُيْسِمُموُ  ،اَل َيْظِمُموُ  ،اْلُمْسِم

َدَرَجًة َرَفَعُو المَُّو َدَرَجًة، َحتَّػى َيْجَعمَػُو ِفػي ِعم ي ػيَف، َوَمػْف َتَكبَّػَر  ِمْف َتَواَضَع ِلمَّوِ 
 َعَمى المَِّو َدَرَجًة َيَضْعُو المَُّو َدَرَجًة َحتَّى َيْجَعَمُو ِفي َأْسَفِؿ السَّاِفِميف

110 

ـْ يَ  ـْ ُمْنَكػًرا َفْمُيَغي ػْرُه ِبَيػِدِه، فَػِإْف لَػ ـْ َيْسػَتِطْع َمْف َرَأى ِمػْنُك ْسػَتِطْع َفِبِمَسػاِنِو، فَػِإْف لَػ
يَمافِ   َفِبَقْمِبِو، َوَذِلَؾ َأْضَعُؼ اإْلِ

96 

 77 َمْف َسرَُّه َأْف ُيْبَسَط َلُو ِفي ِرْزِقِو َوُيْنَسَأ َلُو ِفي َأَثِرِه َفْمَيِصْؿ َرِحَموُ 
َر المَُّو اْمػَرًأ َسػِمَع َمقَػاَلِتي َفَوَعاَىػا َوَحِفَظيَػ ا َوَبمََّغيَػا، فَػُربَّ َحاِمػِؿ ِفْقػٍو ِإلَػى َنضَّ

 َمْف ُىَو َأْفَقُو ِمْنوُ 
136 

َوالَِّذي َنْفِسػي ِبَيػِدِه َلتَػْأُمُرفَّ بِػالَمْعُروِؼ َوَلَتْنيَػُوفَّ َعػِف الُمْنَكػِر َأْو َلُيوِشػَكفَّ المَّػُو 
َـّ َتْدُعوَنُو َفبَل يُ  ـْ ِعَقاًبا ِمْنُو ُث  ْسَتَجاُب َلُكـْ َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك

96 

فَّ اَ َأْوَحػػى ِإلَػػيَّ َأْف َتَواَضػػُعوا َحتَّػػى اَل َيْفَخػػَر َأَحػػٌد َعمَػػى َأَحػػٍد، َواَل َيْبِغػػي  َواِ 
 َأَحٌد َعَمى َأَحدٍ 

110 

 154 كاف يقبؿ اليدية ويثبت عمييا واف النبي 
ـْ ُيْفػِض اإِليَمػافُ  ـَ ِبِمَساِنِو َولَػ ِإلَػى َقْمبِػِو، اَل تُػْؤُذوا الُمْسػِمِميَف  َيا َمْعَشَر َمْف َأْسَم

ـْ وَ   اَل َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِيـْ َواَل ُتَعي ُروُى
169 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

-، دار الكتب العممية، لبنافدستور العمماءاألحمد نكري، عبد النبي بف عبد الرسوؿ،  .1

 ـ.2000 -ىػ1421(، 1بيروت، ط)

أسد ـ(، 555-ىػ630)ت األثير، عز الديف أبي الحسف بف عمي بف محمد الجزري ابف .2

، ط)الغابة في معرفة الصحابة  ـ.2012-ىػ1433(، 1، دار ابف حـز

المفردات في غريب ىػ(، 425)ت األصفياني، الراغب أبي القاسـ الحسيف بف محمد .3

 .بيروت، ط بدوف -، تحقيؽ: محمد سيد كيبلني، دار المعرفةالقرآن

سمسمة  -1416(، 1الرياض، ط) -األلباني، محمد ناصر الديف، ، دار المعارؼ .4

 ـ.1996 األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع الفضؿ شياب الديف السيد محمود،  واأللوسي، أب .5

 ف.، تحقيؽ: عمي عبد الباري عطية، دار الكتب العممية، ط بدو المثاني

، تحقيؽ: الجامع الصحيح المختصرىػ(، 156)ت البخاري، أبو عبد ا بف إسماعيؿ .6

 ـ.1987-ىػ1407(، 3مصطفى البغا، دار ابف كثير، بيروت، ط)

معالم التنزيل في تفسير ىػ(، 510)ت البغوي، أبو محمد الحسيف بف مسعود الفراء .7

 .ىػ1420(، 1بيروت، ط) -، دار الفكرفسير البغوي()ت القرآن

نظم الدرر في تناسب ىػ(، 885)ت الحسف إبراىيـ بف عمر والبقاعي، برىاف الديف أب .8

 ـ.2011-ىػ1432(، 4، تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الميدي، ط)اآليات والسور
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، مكتبة أيسر التفاسيرأبو بكر الجزائري، جابر بف موسى بف عبد القادر بف جابر،  .9

 ـ.2003 -ىػ1424 (،5العموـ والحكـ، المدينة المنورة، ط)

 (، تاريخ بدوف.7، دار الفكر، ط)فقو السيرةالبوطي، محمد سعيد رمضاف،  .10

، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، ناصر الديف أبو سعيد عبد ا بف عمر،  .11

(، 1تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)

 ىػ.1418

تحقيؽ: أحمد شاكر ، سنن الترمذيىػ(، 279)ت يسى بف َسْورةالترمذي، محمد بف ع .12

 ـ.1975-ىػ1395وآخروف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

فتح المجيد في ىػ(، 1285)ت التميمي، عبد الرحمف بف حسف بف محمد عبد الوىاب .13

 -ىػ1377(، 7مصر، ط) -، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، القاىرةشرح كتاب التوحيد

 ـ.1957

، تحقيؽ: محمد زىير العبوديةىػ(، 728)ت ابف تيمية، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ .14

 ـ.2005 -ىػ1426(، 7دمشؽ، ط) -الشاويش، بيروت

، األمر بالمعروف والنيي عن المنكرابف تيمية، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ ،  .15

 ـ.1990-ىػ1410(، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)

، جمع وحققو: تفسير ابن تيميةىػ(، 728)ت ف أحمد بف عبد الحميـابف تيمية، تقي الدي .16

 ىػ.1432(، 1إياد بف عبد المطيؼ القيسي، دار ابف الجوزي، ط)

، حققو: جماعة مف العمماء، دار الكتب لتعريفاتالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، ا .17

 ـ.1983-ىػ1403(، 1العممية، بيروت، ط)
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، العشر القراءات في النشر ،(ىػ833 ت)بف محمد ابف الجزري ، شمس الديف محمد  .18

 .تاريخ بدوف بيروت، العممية، الكتب دار الضباع، محمد عمي: ومراجعة تصحيح

، التسييل لعموم التنزيلي، أبو القاسـ محمد بف أحمد بف عبد ا الغرناطي، زَ ابف جُ  .19

 تحقيؽ:

 ىػ.1416(، 1عبد ا الخالدي، دار األرقـ بف األرقـ، ط)

، تاج المغة وصحاح العربيةىػ(، 393)ت لجوىري، أبو النصر إسماعيؿ بف حمادا .20

 -ىػ1407(، 4تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمـ لممبلييف، بيروت، ط)

 ـ.1987

، تفسير القرآن العظيمىػ(، 327)ت ابف أبي حاتـ، أبو محمد عبد الرحمف بف محمد .21

 ىػ.1419(، 3ىػ، ط)1419طفى الباز، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مص

اليند،  -، دائرة المعارؼ العثمانيةالثقاتاف بف أحمد البستي، باف، محمد بف حبابف ح .22

 ـ.1973-ىػ1393(، 1ط)

فتح الباري في شرح صحيح الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد،  وابف حجر العسقبلني، أب .23

(، 1مكتبة دار مصر، ط) ، تحقيؽ: عبد العزيز بف باز وفؤاد عبد الباقي،البخاري

 ـ.2001 -ىػ1421

، حققو: إحساف عباس، معجم األدباءالحموي، شياب الديف ياقوت أبو عبدا الرومي،  .24

 ـ.1993-ىػ1414(، 1دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، ط)

 ، دار الوسيمة، جّدة.نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريمحميد، صالح بف عبد ا،  .25

، حققو: شعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبلف محمد الشيباني، ابف حنبؿ، أحمد ب .26

 ـ.2001-ىػ1421(، 1األرنؤوط وآخروف، مؤسسة الرسالة، ط)
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، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود البحر المحيطأبو حياف، محمد بف يوسؼ الغرناطي،  .27

 ـ.2010(، 3بيروت، ط) -وآخروف، دار الكتب العممية

، مكتبة الدرر السنية-موسوعة األخالق اإلسالميةاف، الخراز، خالد بف جمعة بف عثم .28

 ـ.2009 -ىػ1430(، 1دار األثر، ط)

حاشية الشياب عمى تفسير الخفاجي، شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر ،  .29

 ، دار صادر، بيروت، ط بدوف، تاريخ بدوف.البيضاوي

، ء أبناء الزمانوفيات األعيان وأنباابف خمكاف، أحمد بف محمد بف إبراىيـ البرمكي،  .30

 ـ.1971(، 1بيروت، ط) -تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر

البيان في عد آي ىػ(، 444)ت الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبو عمرو .31

(، 1، تحقيؽ: غانـ قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث، الكويت، ط)القرآن

 ـ.1994-ىػ1414

، دار الكتاب سنن أبو داودىػ(، 275)ت انيأبو داود، سميماف بف األشعث السجست .32

 العربي، بيروت، ط بدوف، تاريخ بدوف.

تاريخ اإلسالم ىػ(، 748)ت الذىبي، شمس الديف أبو عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف .33

(، 1، تحقيؽ: بشار معروؼ، دار الغرب اإلسبلمي، ط)ووفيات المشاىير واألعالم

 ـ.2003

سير أعالم ىػ(، 748)ت  محمد بف أحمد بف عثمافالذىبي، شمس الديف أبو عبد ا .34

 ـ.2006-ىػ1427، دار الحديث، القاىرة، ط بدوف، النبالء

، تحقيؽ: يوسؼ محمد، المكتبة مختار الصحاحالرازي، زيف الديف محمد بف أبي بكر،  .35

 ـ.1999-ىػ1420(، 5صيدا، ط)-العصرية، بيروت، الدار النموذجية
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، حققو: تاج العروس من جواىر القاموسىػ(، 1205)ت اؽالزبيدي، محمد بف عبد الرز  .36

 مجموعة مف المحققيف، دار اليداية، ط بدوف، بدوف تاريخ.

، البرىان في تناسب سور القرآنىػ(، 708)ت ابف الزبير، أحمد بف إبراىيـ الغرناطي .37

 ـ.1990-ىػ1410تحقيؽ: محمد شعباف، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، المغرب، 

عرابواج، إبراىيـ بف السري بف سيؿ، الزج .38 ، عالـ الكتب، بيروت، معاني القرآن وا 

 ـ.1988 -ىػ1408(، 1ط)

، دار الفكر، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي، وىبة بف مصطفى،  .39

 ىػ.1418(، 2دمشؽ، ط)-بيروت

حقائق التنزيل الكشاف عن ىػ(، 593)ت الزمخشري، محمود بف عمر بف أحمد جاد ا .40

، تحقيؽ: الشيخ عادؿ عبد الموجود ورفيقو، مكتبة وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 ـ.1998 -ىػ1418(، 1العبيكاف، الرياض، ط)

، تيسير الكريم الرحمنىػ(، 1376)ت السعدي، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا .41

 ـ.2000-ىػ1420(، 1تحقيؽ: عبد الرحمف معبل المويحؽ، مؤسسة الرسالة، ط)

إرشاد العقل السميم إلى ىػ(، 982)ت أبو السعود العمادي، محمد بف محمد العمادي .42

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط بدوف، تاريخ بدوف.مزايا الكتاب الكريم

تفسير  -بحر العموم المشيورالسمرقندي، أبو الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ،  .43

 جي، دار الفكر، بيروت، ط بدوف، تاريخ بدوف.، تحقيؽ: محمود مطر السمرقندي

، المحكم والمحيط األعظمىػ(، 458)ت ابف سيدة، أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي .44

-ىػ1417(، 1تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)

 ـ.1990
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التفسير  الدر المنثور فيالسيوطي، جبلؿ الديف بف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .45

 ـ.2010(، 3، دار الكتب العممية، بيروت، ط)بالمأثور

، لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي، جبلؿ الديف بف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .46

-ىػ1421(، 3لبناف، ط)-تحقيؽ: عبد المجيد طعمة حمبي، دار المعرفة، بيروت

 ـ.2000

مصر،  -والنشر اإلسبلمية، القاىرة، دار التوزيع منيج القرآن في التربيةشديد، محمد،  .47

 ـ.1989ط بدوف، 

، أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريمىػ(، 423)ت شحاتو، عبد ا محمود .48

 ـ.1981الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط بدوف، 

، تحقيؽ وتخريج: موفؽ منصور، الجامع في أسباب النزولشمبي، حسف عبد المنعـ،  .49
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، مكتبة وىبة، الوالدان واألقربون -موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالمصقر، عطية،  .51

 ـ.2004-ىػ1425، 1ط

، دار الفكر جامع البيان عن تأويل آي القرآنىػ(، 310)ت الطبري، محمد بف جرير .52

 ـ.2000-ىػ1420(،1لمطباعة والنشر، ط)

تونس، -، الدار التونسيةالتحرير والتنويرىػ(، 1393)ت ابف عاشور، محمد الطاىر .53

 ىػ، ط بدوف.1984
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، دار الثريا، الرياض، تفسير سورة الحجراتالعثيميف، محمد بف صالح بف محمد،  .54

 ـ.2006 -ىػ1425(، 1ط)

، تحقيؽ: عبد الرؤوؼ أحكام القرآنىػ(، 543)ت ابف العربي، أبو بكر محمد بف عبد ا .55

 (.1ميدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)

، عالـ معجم المغة العربية المعاصرىػ(، 1424)ت عمر، أحمد مختار عبد الحميد .56

 .ـ 2008 -ىػ1429(، 1الكتب، ط)

، حققو: محمد إبراىيـ معجم الفروق المغوية بف سيؿ، العسكري، الحسف بف عبد ا .57

 (.1سميـ، دار العمـ، بيروت، ط)

المحرر الوجيز في ىػ(، 596)ت ابف عطية، أبو محمد عبد الحؽ غالب األندلسي .58

، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، العزيز تفسير الكتاب

 ىػ.1422(، 1بيروت، ط)

، تحقيؽ: الدكتور رياض األأنس في بيان أصول تزكية النفساىيـ محمد، العمي، إبر  .59

 ـ.2005-ىػ1426(، 3أحمد الرقب، المممكة األردنية الياشمية، ط)
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